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Havalarımız ! 
- Düşman uçaklannm tehdidi al· 
ıındedır . Bundan kurtulmak için 

ı uçak kur=nna yardım gerektir. ı 

ON IKİNCl YIL - SAYI 3366 

şehir kurulu bugiin toplanıyor __________________________________________ ,...;;.... __________ __ 
~itlerizm ve disiplin 

Cııvll Ural 
Niğde SıJylavı 

~ llugünkü Almanyaoın belli ve en 
~~~leri•tik vasıflarından birisi de 

1
. e Yoktur ki disiplindir. VP, bu 
~Pliniu Nasyooal Sosyalist Parti· 

,:
0
. iktidar meykiine gelmesinde 

l uk rolü olduğunu untınamak ve 
, '"1 •imek lazımdır. Vakıa Alınan· 

te b'll p · · d' · ı· ~· ı 18."i::l& rusya ıçın ısıp ın 
1 

Lir şey deı!ildir. Çok ~,kidir 
, ı~rilıseldir. Fakat diyebiliriz ki 
"''ne· " ı 1 L ' ı· ı yuzyı ın b!'"yona ~o~ya •~t 

ı~<ltıya ... ındaki di s iplin!~ ;.:<'çen ~üz 
11 ~tın l'rusycı~ındaki di~iplin ara· 

'·I f<Srk v.1rdır. \ re hu~üokü . .\1-
rıyitıLı dı!o\İpliu d.ılı;ı kuv\·4 tlididir. 

t""
11

•
1kii \lnıaoy.ıyı t•liıı.J r• turun 

ı,,naı "' 1,. p . 1 , · JO")'ı.t ıst .tru .. ı Htyrr-ıe 

' 11 bı· J . ı· .. ~ 1 
1 

r (ısır) ın 1~111uı• C.:fl ı~ıyor. 

11 I artt taı-oamrn fiirerin oıurite~i 
ı, "ıi•dır. Her harl'krt oauıı t•mrine 

11•t . , •tın., hap;lıdır. 

~, l-.n küçük kiiy Vl'ya şehir l..urunı· I 
-,1~dao tutunuz da ~ıı biiyük kade· 

'• Va k , ._ .. ·· . · rıncJya cıuar uutun or~a · 
~ıyc . . . • L •n onun ı~arello~ ve emrı · 

~kıyor. 
,;~fj eınredi)or. T .. ~kilaı bu em· 
i ı''~e geıirmeğe didiniyo•. Şdin 

~- ~erıoe itiraz yoktur ve edilemez· 
'rid· Partinin yegane hakimi ve a· 

ır. 

\ı () İstediğini tayin eder, istediğini 
,,~'· Kimse onun isteklerine ve 

'•ıı; :uerine karışamaz, kaulamaz. 
lı;ı ltyelerinin yapacağı şeyı ancak 
'-' •n vazifeyi muvaffakiyl'tle başar· 

•tır 

liııııltltler partisinde didişme ve çe· 

1.'• •andalya kavıtaları, senlik, 

0 •k iddiaları yok gibidir. Çünkü 
• ın d ·ı . . ey ao verı memıştır. 

' 11•rk · ·r · · F" · l\til esın vazı esı, yerı 1 urerın 

~diı • helli edilmiştir ve edilmek· 
''' İ _Partide şimdiye kadar belli 
11iıı •ır Röm hadisesi olmuştur ki 
~,:•Çok yakın ve •enli benli ol· 
'•i .~" arkadaşına da insafsızca 

• nı v . . . . k 
~r]· erm1ş v~ otorıtesını uvvet· 

''Ilı. ıtı ıştir . NasJonal •osyalistler 
'ı ,'~ U~umiyeıle Ilitleri seviyor· 
• ,\( na ıçıen bap;lı görünüyorlar. 
~n lnaoyanın bu günkü harp son· .. . . 
..,0 llısbeıle şerefli durumunu 
~-~ı•bsına ve cesaretine borçlıı 

il •rını açıkca söylüyorlar. 
ti u bajtlılıl\ı ve bu duyguyu Na· 

1111,
0
• Selamları da biraz anlatıyor . 

İl ll~tler birbirlerini selamlarken 
il •tler [ yaşa Ilitler ) diyorlar. 

' b? B•lam biulerçe insanın aıızın· 
1,;1 '•den çıkıııtı zaman heyecan· 

~ ·~ lığııJıu çıkarıyor vı' insana es· 
~llıbllıanın diodarlorıııın bir Pey· 

&, •t karşılayışı hissini veriyor , 
n 

'ıo ne yazık ki , ne ~ürnberg'de 
o, "•l Sosyalist parti•inin toplan· 
"~ulaşabildim ve ne de Tenııen· 
r,} Hindenbıır"nn yıldönümü 
"'1rtı• . "' 

'1~0 .. 'nde, Blikl'brrı:'in bir milyon 
'~ı % ıoplantı~ınde lıulunebildim. 
lij,

0 
g.'.denlerden dinledim . Gören 

'llı•y-"~rendiın . Sinaıııalerda bu 
1ıl,1 ;''.1 «iıı lıiitüıı ıeferruatiyle fi. 
l•li 0, nı '•yrP!tim . Doğrusu bu di· 
hir1 ı"'"e dlizgünlii~<· ş:ı~dım kaldım. 
lıİ·I 

1
rce İnsanın bir :ıı!ızdan füreri 

ıj~i 11 ılı-r .. diye s .. lamladıklarıııı 
• nı •a . ·ı . . h • 1 • ınaıı ı:•}·rı ı ıtıvarı eye· 
"' ''Yduıı l 1 .. b" "k ""Ilı d ı nsun Hl uç uyu 

tıı;ı'. a <li,iplirıirı yurım milyon , 
' )on . 1 1 .. 
"ı~ . ın. anın < uroş orını , ) ' U· 

'11.tio;''.ni, koııuşuşlarını naeıl dü 
' 01 f(' .. d d k 't \'" .. orunce onuyor , ura · -

hı, ·k gozlerinP inanamıyor . Çün-
'o ~. a~ar lıüyük bir insaıı kütle· 
1ij,,,"~•z , sakin proğram dahilin· 
. "un hareketine ihtimal vermi 

~.k 
, r i,/1 bu bir hakıkattir. Ve çiz· 
; k~i, 0 rle kazıklanmış ı:ibi duran· 

10i darık kul•klarile IIiılerin sö•· 
•oı· ' j~ 
1 

'Yenler ve dikkatle oııun 
•ı t e . . 

~li ti rını seyrcılenlrr 1'asyoııal 
ı,\'j erdir . Bu durum, Fürer'jo 
• •u·,~. ınerasirıı bitinciye kadar 
'4t,L Uyor. Ondan sonra yürüyüş 
' · •eı b 1( l~Oltl aşfı}or. Tayy•reler uçu· 
'>t, lı.·~' harekete geçi}Or.Şiındi 

Utle yerinden oynuyor . 

Cumhuriyet bayramı geçti? 

Taklarla , bayraklarla ve elektrikle donanmış olan şehrimizde 
sürekli yağmurlara rağmen çok canlı bir geçit yapıldı 

Atatürk i\eykel ve anıtının açış tö~eni yapıldı. parti, 
Halkevi ve kurumlar adına tam 51 çelenk kondu 

ler, fabrikalar rf:r.-ktör ve mümes 
si:I"ri, una f teşekkülle•i B•şkau 
vr- Üy• eıı, k ın~olos ;ar İl:>aylığ• 
~' • ıek 111 a y T r d k Hl Ji ll•ysala 
'elt ı ka • a f1uJ11ı.nltışljrd r. 

Jlu ı()r 11 ~ ::;ııHıSI d..1 sütl hJo 

ti o güzel h.v,laı· ı; ılrnı~. polis v.: 
jdndarn.u ıniifı·c/. ,ı. ıs' lam rcs· 
•uır.t.le bulunmuşlardır. 

Bu töıen bitliklf'n sonra 

Ötey gıin açılan ve 51 Çelenkle sıislıi olaıı Ataliirlc Heykeli 

İıbay Tevf.k Hadi Baysal, yanın 
dd ddyre dırel,:törleri buluodı·ğu 

ba:de fırka karagahına geleıek 

Tümgeneral Salib Avgına geri 
töıetde bulunmuşlar ve buradan 
hep hirlıkte binlerce balkın, er 
ve okulların toplanmış olduğu 

Cumuriyet alanına gelmişler Ve 

toplanaD grupların önünden geçe
rek seliimlımış ve bayramlarını 
kutlamışlardır. Cumuriyetin OD ikinci yıldö-

1 
nümü, havanın yağmurlu olması· 
Da rağmen bütün şehir halkının 

iştirakiyle ve candan gelen bir sev· 
giyle kutlanmıştır. 

Ayın yirrnisekizinci paıartesi 

ğünü resmi ve özel dayreler, ma
ğaza, dükkan ve evler kamilen 
bayrak ve yeşilliklerle donatıl· 

mıştı. 

Şehrin muhtelif yirlerine Uray, 
Parti, teşekküllar adlarına yirmi 
kadar tak konmuştu. 

Saat onüçte Kuleden çalınan 
düdükle bayram başlaşmış ve dü 
dük sesine bütün fabrikalar, oıo· 
mobil ve kamyonlar da düdükle· 
rini öttürmek suretiyle iştirak et · 
mişlerdir. Düdüklerin çalması 

beş dakika sürmüştür. 
Halk, sevinç icinde bu en bü

yük bayramı kutlaaıağa çalışıyor· 
du, Çarşıda büyük bir kalabalık 
göıe çarpıyor ve her k•s ertesi 
gün yapılacak olan büyük törene 
en temiz kılıklerıyle iştirak etmek 
için dükkanlara akın ediyorlardı. 

Akşam üzni bütün dayreler, 
mağaza, dükkiu ve evler elektrik 
ampullarıyle süslenmişti. 

Gec• saat 20,30 da Halkevin
de söylevler, aylalar ve musiki 
müsamereleri verıloıiş ve orada 
bulunanlar geç vakıa kadar güzel 
bir vale t geç:rmişlerdi. 

Bu tören, Halkevi tarafından 
şehrin muhtelif yerlerine !.onu 
lau boparlolarla, binlerce halka 
dinletilmiştir. 

29 teş ioitvvel salı günü sa 
h•hleyin erkenden büyük, küçük 
herkes temiz elbiselerini geymiş 
ve törenin yapılacağı Cumuriyet 
alanır.a gidiyordu. 

Sut Hekizden dokuza kadar 
llbaylıkta büyük hır kabul töreni 
yapılmış ve şehrimizde bulunan 
s•ylavlar, Tüm komuta•, jandar
ma heyeti, Bakanlıklar ispekter-

Acaba bu ılüz~ünliik lıozuldıı mu 
•unıyorııuımz?. Hayn! Yine ayni in· 
tizanı, ayni düzgünlük içinde yürü· 
yüş dı•vaııı ediyor ve lıöylelikle o 
biolercr insan, Iliılerin bulunduğu 

yerin ve ya da ntonıobiliniıı önün· 
den ı:•çiyor ve onJJ selamlıyor. İşte 
bugünkü Almanyada Hitler ve Nas· 
yonal Sosyolist partisi budıır. 

leri, Tüze teşkılatı Başkanları, 

Finans, inhisarlar ve diğer mül 
kiye dsyre direktö leri, idare he· 
yeti üyeleri, kültür direktörü ve 
okullar baş öğretmenleri ve iığ 
retmenl~r. !Ilına ve trai 'Jm nıüc• 
delesi başkanları, Cumuriyet Halk 
Partisi Başkanı ve heyeti, Şarbay 
ve heyeti, genel meclis üyaleri ve 
encümen üyeleri, Kızılay, Çocuk 
esirgeme ve kültür kurulları Baş 
kan ve üyeleri, Türkiye İdman 
cemiyetleri ittifakı Çukurova 
mıotakası Başkan ve üyeleri, Spor 
teşkilatı Başkanları ve gazeteci
ler, Bankalar, şimendifer, şirket· 

Bundan sonra verilen buyruk 
üzerine geçit törenine başlan· 
mıştır: 

Süel bando, istihkam taburu, 
•orıçu alayı, malul gaziler, orta 
öğretim ve ilk okulları öğrenici· 
leri ve esnaf teşekküllerı tribü
nün önünden geçtiler ve şiddetle 
alkışlaDdılar. 

Alay, asfalt cadde ve Abidin 
Paşa yalunu ı.kip ederek Köprü 
başında ayrılmış ve yerlerine gi· 
derek dağılmışlardır. 

Öğle üzeri yirmibir top atılmış, 
Gerisi ıiçıincıi sayfada 

Ekonomi ve politika 
Tuna yatağında yeni bir eko-

• • 
nomı organızasyonu 

Avıısturya Başbakanı, siyasa ve ekonomi /ıalc
londakl derin dıişıincelerlnl ve !ıususlyle 

Tunu yatağında yeni bir ekonomi kurulma· 
sı /ıalckındakl fikirlerini son sözleriyle bil 
diriyor . Dr. Vorı Şuşlırg blllıassa şöyle 
diyor : 

Viyana : ( Özel ) - Eskiden 
olduğu gibi bu güıı de ulusların 
genişleme ist<ği en büyük rolü 
oynamaktadır . 

Bu ist~k her zaman tmperya, 
list duygul~rd•n doğmuş değil· 

<lir . Halk ve ekonomi siyasası 

yüzünden de çok d,fa tehlikeli du
rumlar ve geıgiulikler ortaya çık· 
makta ve ulusları geuişleme zor 
luğunda bırakmaktadır . 

Her ulus husus;yle büyük u
luslar bir yaş•ma alanı ve sonra 
da bir ekonomi alını aramak zo
ruoJadırlar . 

Bunu elde etmek için .:n kısa 
ve en eroin yol sömürge bulmak
tır . Zamanımızda buna bir çok· 
Örotkler gösterilebilir. Japonya 
nın Asiyadaki genişleme ihtiyarı, 
lngillereoin sıklaşan balkıoı yer 
lrştirmck için yer araması gibi, 
İngiltercde bir kılomctre murah· 
baıoa 192 kişi Almanyada 141 
kişi, İtalyada 1~6 kişi isab.ı et· 
mektedir . Bu memleketlerin, ar 
taD balkı y•rltştirectk bir yaşa· 

ma alanı aramaları kadar tabii 
bir şey olamaz . 

Yaşama yeri elde edildikten 
sonra da düşünültcek şey memle 
ketin ekonomisini ilerletecek ye
ni ekonomik 11lanlar bulmaktır . 
Genei savaşta" sonraki hem ınad 
de taksimindeki değişiklikler 
memleketlerin sınırları hiç göze 
alıamadan Lir çok memleketle
rin ekonomik yaşayışlarını diğ.ır 
memleketlere bağlamıştır . Fakat 
dünyanın hiç bir yerinde eski A
vusturya ve Macaristan imparator
luğu toprakları üstünde kurulan 
memleketler kadar birbirine eko· 
nomi alanda tabi olan memleket
ler yoktur . 

Amerika Birleşik hükı'.iroetı· 
nin toprakları büyi:klüğünde bir 
toprak olau Avrupada savaştan 

soura 28 birbirinden tamamile 
ayrı devlet kurıılduğu düşünülür· 
se buradaki ekonomik rlağınlık 

daha kolay anlaşılır . Atlas deni
zinin öte yanında Avroya büyük· 

- Gerlsi[ıiçüııcıi[sayf ada -

Yağmurlardan Seyhan taştı 

Taş köprü ile hükumet konağı arası 
ve • 

cevresı dün su altında kaldı . 
• 

Seyhanın taşması, Yüreğir ova
sına da epiyce zarar verdi. 

Dıiıı Sey!ıanın yine taşnıaslyle su altında kalan 
caddelerlml::deıı biri 

Pazartesi güDü sabahleyiD baş i 
lıyan yağmur bütün gece yağmak· 
tıı devam etmİf ve sabaha karşı 
dinmiştir. 29 uncu salı günü tö· 

reD başlarken yine hafif surette 
yağmağa ba~lamış ve git gide hı· 
zını artırarak bütün gün ve gece 
ve 30 uncu günü biraz fasıla ver
dikten sonra yine devam ederek 
gece sAat orı yediye kadar devam 
etmiş ve dinmiştir. Bundan soora 
çıkaD fırtıoada bazı telefon rli
rekleri devrilmiş , teller kırılmış 

ve bu yüzden telefon muhaberesi 
mümkün olamadığı gibi telgraf 
t~llcrinde de bozukluk olduğun-

Kadirli ilcesinde • 
Çeltikçilik, bağ v& 
meyvecilik işleri -
Çeltik alanlarını incelemek 

üzere Kadirliye gitmiş olan ilimiz 
tarım direktörü Ali Kemal, şeh
rimiıe dönmüştür. 

Kad irlıde pirinçler biçilmiş ve 
harman yapılmaıia başlanmıştır. 

Yapılan incelemede pirinciD 
tava usulüyle ekilmesinin lüzum
lu ve faydalı olacağı ınlaşıldığın· 
dan önümüzdeki yıldan itibareD 
bu usul üzere ekim yapılması pi· 
rinç tarimerlerine bildirilmiştir. 

BuodaD başka yapılan iı:cele· 
mede, burada bağcılık, meyecilik 
ve narenciye ağaçları yatiştiril

mesine çok elverişli yerler !:ulun. 
duğu ve balkın da bu i~e hevesli 
oldukları ğörülerek kendilerine 
zamanında fidan ve işlerine yar 
dım etmek üzere de tarım işyarı 
gönderileceği vadcdilmiştir. 

Geçen yıl Ceybanın Kırmıt 

kamununa gönderilen ellibin bağ 
çubuğuddan iyi sonuçlar alıodığı 
görülmüştür. 

V aktiude hazırlanan yerlere 
ekilen çubuklardaD yüzde seksen 
ila doksanı tutmuştur. 

İyi bazulanmış yerlere ekilen 
çubukların tutma derecesi daha 
azdır. 

Bu yıl Lığ yapmak tisteyenlere 
Tarım direktörlüğünce yardım 
edilecektir. 

daD telgraflar güclükle alıoıp ve· 
rilebilmiştir . 

Yine fırtına esnuıoda Oroz· 
dibak civarına kurulan Tıcaret ve 
Zahire hoı sasına ait tak devrilmif 
ve bu sırada altından geçeD kimse 
bulunmadığıodan bir kaza olma
mıştır. Bu fırtına esnasında bazı 

evlerin kiremitleri ve çinkoları 
düşmüştür. 

Bardaktan boşaDırcuına ya
ğaD bu ıiddelli yağmurlardan bü
tün beDdek ve çukurlar sıı ile dol 
muş, küçük dereler peyda olmuı 
ve bu yüzden sebze pazarını ıu 

- Gerisi ikinci sayfada -

Irak - İran 
anlaşması 

- İran Mıllet Meclisi Irak -
İraD hudutlarıoın tahkimi hakkın
da ittihaz olunaD karara mt1vafa
kat etmiıler ve hu kararlarını res· 
meD ırak hükumetine bildirmiş
lerdir . 

Bu münasebetle ht1dııtta teh
ilim oluDan nokata işaretler vaz'ı 
için teşekkül edeD Lücne :budu· 
da hareket etmiıtir . 

- Suriye ve Lübnan fevkali· 
de Komiseri Koı.t Dömartel Şar
kılerdene gitmiştir . 

KoDt Dömartel ikinci teşrin 
iptidasında Şama ıidccektir . 

- lrakda mecburi askerlik 
kanununu kabul etmiyerek ayak
lanaD Sincardaki yezidileri üze
rine gönderileD askerlerle tayyı
reler bunları tenkil ederek itaata 
icbar etmişlerdir . 

Eşkiyaya riyaset eden Davud 
oğlu Davud ile oğlu, dağda bir 
mağaraya sığıomışlar ken aokerler 
tarafındaD abluka edildikleri için 
firarlarını meydaD bırakılmadın 
hükumete teslime mecbur olmuş· 
!ardır . 

Davud ile oğlu yaralıdır . 
Eşkiyadan 104 kişi tedib kuv· 

vetine te11im olmuşlar , muhafa
za altında Musula sevk olunmuş
lardır . 

Sincar ve bavalisiDde askeri 
kuvvetleriD göstermiş oldukları 

himmet ve şecaat uyesind" em· 

--Gerisi üçüncü sayfada -



Zecri tedbirler lesi 
Bu me.ele, buıün İtalyan ve 

Habet kuvYetleriaın çarplfm•p 
h.1lam151 Ye S. D. N. koneeyinde 
bazı mln•k•a•laran yürüt&lmesiyle 
aktualiteni" birinci plioıaa ıeç
miı ,bulunduiu gibi tsasen hiç 
bir zaman da timdiki kadar beye· 
anı mucip bir ıekilde ortaya 
koamamı§tı. 

Hettl 1920 yilıncla Lebist•nın 
ve İranın Sovyet oıduluı tarafın
da istilisı zamanında Cenevre 
ba meseleyi hiç te umuıumamış
tL 

Çin - jap<•n ihtilafında -
Çine 11avaı ilio etmemif§ olan -
Japonys, gerri mütearru diye göı 
terilmişti; fak .. t Japonyaya karşı 
leterii ~f - .. hı·t babrii istereıe 
de ekenomıal veya fioan11I flOy 

dan biç bir zecriğ tedbir ahama
m11b. 

Zira Jıponyaya karıı •lınaa 
ye .... hDetioo, Cumu Baıkanı 
ROOleYf'lt tarafından taa.ib edil
mif olaa Amerikaa "taarruz ae 
mweleriai» tuımama Boover -
Stimlon ıiatamine uygua olan ah
libal bir Nnctiondur. 

lliuenaleJh Sal•ador'claa ıa1ri 
S. D. N. fl1eai olaa batlla devlet· 
ler, Ma•çakoyu "ele jure. olarak 
tanımamıılardr. 

Fakat b•zzat Ç• dalai, emriva 
kiain kabul etmekten laafka bir 
ı•J J•pabilacek midir? Hatta la
Silter• bile eoa zamanlarda, Ja
poe ordlbaaa11, S. D. N.'nin Co
•enaat'ı ile Bria•d- Kellot and 
laıma11 lallifına olarak i•l eUiji 
fimali Çin •• Maaçariya ıibi bal
tfelilıde (•ıaMelatdı) İegilia a 
aatlaranı (m••fıatlan••> lrilRaamak 
...,_ T.a&io'da bası fi•• .. ı we •· 
t1ıoao ... l ltlet• ti•iım•mit midir? 

lı,te lagllla ve A••ltaryalı r•· 
wilerla .uk prk ve Pae1flque de· 
.t.ıerı-.. K.zal de•ize HJl'Üe· 

fer laarelae ... l, &agiltere ilr Ja-
,_, ..... ada llit ol._.. amiDlj 
Wr andlaımaaın me•eacMipdai 
ilpat e4er atMtlhler. 

BoM.ya ele Pawıpar ara11acla 
19l8-elen 19§ e lcı•ar ıltmlt o
ile aıun Claaeo •v•ıı müeaaebe· 
dyle S. D. N. kurumu yiade ayai 
iat&iaıri fllt•rmit ve bu mi11lde 
de ,m. mlteuisi glttermemittir. 

Etuen bu mloaaebetle Para· 
pay. S. D. N. i çok mftıkül bir 
wuiyete dllofirmekten geri kalma 
81fb; zira Paraıuay, kendiıini 
...111.Uıımı t•raf ından bir taaruzı 
aaıuz kalm11 addettijindea -
Çin Ye Hıbetiıtanıo aksine olırak 
Jafltecıviıloe reımeo sav•ı ilin 
clmelı:tea çekiDmemitti. 

Cenevre bu cesur vaziyetteo 
IOR dertce irlcildi, o kadu ki S 
D. N. tarafındın kararlaetmhp
llıem d~ bin bir gecikme ve zorlu· 
la uğramak bıhHına - tatbik 
•••khne konulabilen yegioe san 
ctioo, iki muharip memlelı.ete 
aevkedilmekte olan silib ve mü
himmat üıeriae konulan ~mbar-
go'dao ibmrc:: ııldu. 

qte f:t .• • •11;k Amerik• tarafın 
d•, İtalJ• ve Habeıııt•n• dair 
ol••k laere kabul edilen hal tarzı 
ele, IMackar. 

• •• 

eden bir kar•rı , rey yoluyla ka· 
bal dmemit deiildir . 

F•ket bu mahkumiyet , bil· 
baua lngilterenin sıkı ric111 üze· 
rin11 Reich'a doğrudan dotruya 
tatbik edilmeyip arııuluHl taah · 
bütlere karıı göstt!recek her ban 
gi lek tarafla bir red hakkında 
ancak umumiğ ve müphem bir ıe· 
kilde varit kılındı . lıte o zaman· 
danlıeri Loodra , Parise veTdiği 

26 t'ylul teribli uotada , beı han~ 
gi bır aodlaşm&yı bozmanın , hat· J 
ri bu hareket:. bir 88V.Ş bile ha· 
zu latıa ancak menfi bir hareket 
olduğunu ve İogihtr~nin müda
halea•oe liyık olmadığını söyledi. 

Bununla beraber Ceoevremin 
27 iıın tarihli aynı kararname· 
siade Konsey , uluılauo güvenini / 

(emniyetini) n Avıupada bart
ııa idameeini alikadıtr cdeo taah
büdlo mevauub.bı olunca ar11u· 
laaal •ndlHmal:ırda alınan karar
lar• kartı göıterilen her hangi 
bir ria1etsi•liie il' ukabil ve Co
v•ana'ı kollektaf güve• kuruma 
bakımıadan m&euir kılabilmek 
lzere ekonoGaaal ve bilbaı1a da 
flnanNI IOJdao münalip bıu ted· 
birleri• mevcat olma11 lüzumuna 
karar Hrilmitti • Aynı nm•nda 
kel bir komite de bu tedbirleri 
teıbit etmete memur edilmittir • f 

Ba metaia tetkikinden de an · ı 
laııldıjı sibi , lcollektif ıüvea lm
rD•U ve billaau• İngiliz domin · 
ronJarıaıa ve Cenubi Amerika 
d•vletleri11ln aakı rica11 ü&eriae 
m~olaaıırao AYrupaJı iıtibdaf ed• • 
yordu • Bir ve bütün olup bölüm 
tötür•eJell bent lehinde LitYi 
aofun · ca•clan ve iınrll dileiiae 
retaieo Alya ile Pacifiqae hiçte 
psetilmiJerek, kurumua ıamôl 
a la•nao dı11nda bırakılauılardı . 

Bundan ıoara Ceaubit Ame
ribaın Letiao - Amerikan hal
kıma İIHri,te bu bölıe ( kıta ) 
bilfiil PaDamerikan Birliği aflfu
maa b1rakıldı . Elbaıll 1954 bi .. 
riaei ve ikinci klnuaauda patlak 
vermiı olan İtal1an - Habef iti
llf hidi1eleriae ve İtal1a tarafın· 
dan Eritre ile Somalide 1apıl"n 
aüel laaıırltldara rağmen, Afrika 
aali mevıaubahı drğildi . Fazla 
olank Ceae•reain kararı , bu mu
ay,en vakıa bılı.ımıa~an A vropa · 
dald kollektıf ıüvea kurumundan 
a1keriğ • trdbirleri ve bualarla 
beraber deaiz ve havaya mlteıl· 
lik tedbirleri bertar•f etmiıtir . 

17 Nisan kararnamesiain yer 
wermiı olduğu ~kooonomul sanc· 
tiooları pratik bakım• g6re le•· 

bit etmekle mükellef bulunan 13 
üyeden kurulmuş olan komite , 
ttmmuz ayında, yani tam Habeş 
İtalyan aolaşmamezlıgı01n civcivli 
zamaomda toplanarak , son de
rece vazıh sonuçlara varmıştır . 
Bu komite ıkioci den cede ki bir 
komiteaio leknık bakın ıoı kabul 
edert k verdiği raporda •ocak ta-

l mı men gtnt) olan hir anlaşma
nın müeı~ir olabileceiini ileri 
sürmÜ§tÜr . Zir• bu hususta y•pı -
lacak her hangi bir regioa.J( miin 
ferit b11vıliye mahsus ) eudlaı
mıaıo , kıyafrtliz olıcığı mu -
bakkaldır . 

S.uıa meydan vermemekle Savıı bHırhiı için elweriıli 
berabtr bir A•rupa aa•aııaı mer· ol•a bazı b•m maddeleri iltibaal 
üaa gelirmit olan bu kabilden eden bir devletin bundan İ•tiaa 
dijer miaal tle , Almanyaoın rH · etmeai, bu ,eyi durdurm•r• kifi 
mea yeaiden ıilihlaoma11 keyfı- ıelir. Baaa mallabil, mlletaUiı 
yetiyle ıöıllmektullir • Bu misal olmaJıpta ürü•leria ( mıbıulle • 
o bclar yakındır ki OD altı rıldan· rin ) yenide• ihracını y.pma,a 
beri S. D. N. ;o JOlları boy11Pca maktedir ola• bir memleketin 
kurchal&luı tuzaklar yflalndea ke•. imtinaı iae keza yine a1nı boıluk 
dilari de af.Uam11 ve ipin ucu.a ve yokıalluju intaç eder . 
ka.çar11111 bala•• maaeba lteai Ba vaaika ıuau iebat eder ki 
bakakfiualan tarafıadaa Ceaev- ekooomıal ,..ctioa'lar, Jalnız S. 
,.-., a.,-..a,leeilfau bntmlf D. N. ıreıi olaa devletleıia d,.ğiJ .. ...iiem ..... G.rsi ... ı IJDI ı•••Dda Wrlefik Amerika, 
17 Diill• &ariWa4' • .S. D. N; be- J9p0nyı, AlmanJ• ve Bııezilya al· 
.. ,i , ~••1.tt~ta -~m bi bir koruma dahil o!mayaalar.a 

Y agmurla rdan 
Seyhan taşh 

- Birine sayfadan arlan 
butıtındaa, aebzeciler dün bura 
larda ahı verit yapamamıtlardar . 

Dailara da fazla miktarda Y• 
ğan y!lltmurlardLn Seyh•n ırma· 
ğı taımıt ve ~gece saat bird" tel 
gelmete baılamı§tır . Selin gel
digi haber alınır •ltomaa etfaiye 
ve temizlık kamelesi tebrin ırmak 
kenarındaki uremlarına gönderil · 
miı ve liğam delıklcri toprak ve 
çuvallarla tıkathrılmııtır · Sa; H· 

1 
bah• ka §ı Oç metrr.den faEla yllk· 

ı 
selmiş, büyük ada tamamen ka· , 
panmış ve deli ki ~rden gitmeyea 

1 
sular Halkevinin altını ve. bahçe
nin bir kısmın ı , KızLisesinia ıv· ı' 
luaur.u, Şefak kıbvr&iai tamamen 
doldurarak caddeye kadır tıomıı 

1 
ve Adliye dayresile Hacı Yunus 
kahvui a1&1ınd•ki yolu ve buaun 
arkasıudaki ıokağı kaplam•ı ve 1 

buralardan aDcak araba ve btyıir· ı 
)erle gelip ıeçme mümkila ola 
bilmiıtir . 

Karşıy•kada e1ki mezarlık ta 
t•m•meo ıu •hında kalmııtır . 

Bundan batka uki dabağhs
aeoin bir kıımı da ıular altında 
kaldıiı ıiba ylreiir ovası d• su
lar altında kalmış ve toplanamı
yan kozı1lar baaıra uiramııtır . 

Buralarda ıuyun yllksekliii 
10 - 15 11ntimetre boyunda bu
luo1J1aktadır . Telefon hatları bo· 
ıuldupnd•D ve gidip gelme de 
m&mküo olamadığından zarar ve 
ıiyaaın mikdarı arıl•tılmadıiı ıi
bi nüfuı : ve bayvaac• d• zayiat 
olup olmadıfı belli değildir . 

lrmajın saj tarafındaki bıb· 
çeleri de su baımııtır. Buralara da 
ıidip gelme mümkün ol•mamıı
tlr . 

lrmata indirilmek laere kıyi· 
lara birikdirilmiş olan oa dörtbin 
parça kereste tele kıpalmıı ve 
denize dojru akmat• baılamışhr. 
Bu kereıteler Trakyıda yerletti· 
rilen ıöçmenlere yaptıralec•k ev
ler içi• bHırlatdırılaaıı ve ikinci 
genel ispellterlik emriae gönde
rilmek illere buloourordn . 11 · 
bay T evlik Hadi Baysal ; bu ke
reateleria kaybolmaması için ilgi
lilere buyruklar verere~ ırmağın 
her iki tarafındı ve denize kad.r 
olın kısımlarda lizim gelea ted
birl.,ri ıldarmrı oldutandaa bun
ların t•mım~n kurtaıılac"tı §Üp
beıizdir . 

Odaa yOk:lll üç ıal da ıuyun 
akıatıStn• kapılmıf, ikiıi parçalın• 
mıt ve birisi lcöprüalio g6zllae 
kadar gelerek ormda kılmııt11 . 

Soyun bu yılki yüksekliği ge
çen yıla nazaran 15 Hntim faz
l•dır • 

Son üç gün içinde yağın Y•İ 
mor mil&darı 131 milimttr&'!dir . 

lr m•ğın yüksekliği dün akıım 
üzeri 14 SH>lim eksilmiştir . Ek 
silme devam ettiği o den kor kula· 
cak bir ıey kalmımııtar . 
Yağmurdan lcuaduracılar araa. 

tasında bir kuaduracı diikkia1D1n 
yıkılmak tehlikesi göuerdiği gö 
ıiildüiüade•• itfaiye vasıtaaiyle 
yıkıuılmııtır . 

da ittirakioi iıtemektedir. 
Halbuki işte İ•giltere, bu ha

dis~ leri göıden keç•rmıı gibi gö· 
rlomtktedir ki bu bldiseler Rei 
chm gerek müıbet ger•k•e menfi 
ve mraeli Meme), Avusturya ,·~ya 

1 
Ukraoyada olduib gibi b•tlıca 
lnıiliz veya Britanya imperatorlu ı 
ğo meafaatlerine ucu dokoomıyaa 
bir hareketine müteallik olHyd1, 
bunları böyle kolayca geçıvermi 
yeceii flplaaı:zdi . 

Göıülfiyor ki SınctionJar me 
1eleıi, lngilterenin, 26 Eylôl ta 
rihli nota11nda belirttiği ve h• m 
nahna hem de mıhına vurmak sıı
retile güdülen " elastikiyet ıiyasa -
sına " bağlıdır. 

661 P..araace Nilitaire,, 

Ulusal bayram 

ljeldr Dap.kları . 1 d6· 'kioCI yl 
Cumburiyetia oaı iia ilÇ 1ıce 

nlimüne erdık. Üç g 

Yeni dispanser 1 

Deri va tanasUI dispan· 
seri törenle açıldı 
Zabit yurdunun iski binasında 

bazhlanmı§ olan deri ve tenHill 
dispanseri ç.rfa§anba tünli öğle 
drn sonra Jaodarm• kum•nd•nı 
bınb19i Necmi, Hğlık ve ıoyeal 
di,ektörü doktor Hilınü Muhittin, 
GOven 'direktörü Bahri, doktor 
ve ecıaciler çağuılar bulunduğn 
hald3 törenle açılmııtir. 

Bir usta başı 
Elektrik caryanına 

kapllarak öldü 
Toros f abrikasındı usta baıı · 

lılc yapmakta olan Adan•h Cabbar 
oğlu Muhittin, ötey gece ıeyyar 

elektrik lambuiyle makineleri 
kontrol ederken elektrik cer1aaı 
na kapılm t ve ölmüıtiir. 

Cumhuriyet gertel ıavaman 
yudımcı11 Şeref Gökmen ve bülcu 
met doktoru Mazhar Cemil tara· 
fından yapılan inceleme ve mu•
yenede Mubitdinia dıkkatıııhk 
aeticeıi olarak cliade tutmakta 
olduğu Alektrik lamb11ının bir 

yerine dokunup cereyan• kapılmak 
suretiyle öldliiü anl•ıılmıı ve gö• 
mllmeıiae izin verilmiıtir. 

Kadro tahlifi edildi 

İlk okullar öğretmen kadro· 
aanun Kültür Bakanltğtndan 11-
bayhğa gönderildijini yazmıştak. 

Kiiltür Direktörlüğü taıafın
dan dün geç vakıt yerleri deiit en 
öiretmentere tebliğat J•pılmı§ ol· 
dapndıu atretmenler bu güod110 
itibaren atand,klart okullarda a
devlerini göreceklerdir . 

lstanbul spor gitti 

ldmın Yurdu ile yapbiı m•ç
da üç liçe berabtr kalan İstanbul 
ıpor takımı 30 birinci Teırin 935 
Salı günü ikinci bir maç yapa
caktı . Fıkat ; hnanm mütema
diyen yatmurlu gitmeainden do
layı bu maç yapılamamıı ve lıtın· 
bul sporlular Çarşamba gOnkü 
tre•le İstaabula gitmiş ve durak 
d• ıporcular tarafından oğurlao
mıılardar . 

lşyarların ayhkları 

l11arlarm ikinci lt§ıİn aylık· 
lan bugün verilecektir. 

Bir Kaymakmımız 
terfi etti 

S&el adevini yapmakta olan 
Bahçe kaymakam. urinio; birin· 
ci ıınıf Kaymakambğı terfi etti 
rildiği İç işleıi Bakanlıtandın 
lıbaylıi• bildirilmiıtir. 

Sulh hakimliği 

S-lh CeH bakimlerioden ev
zat, süel ödevid yapmak üzere 
İl'laabula gitmittir. 

Bu 6dev Tüze Bıkaohğından 
verilen buyuruk mucibioce eıi, 
ceza balcy~ri aza mülizimi Mürlh· 
vel tarafından görülmeığ~ baılan
mııtır. 

ilimiz buyruğuna veri
len bir öğretmen 

Edirnenia Ke§8n kazHı İ1töoO 
okulu 6ğretmenleıincıen Güner 
Alacak, ilimiz kühlir direktörlOğli 
huyuruiuaa verilmi§tir. 

Emniyet direktörü geld' 

Bir hafta icinle gitmiı olan 
Emoi1et direktör& B•hri, telari 
mize döamüt •~ ödevine batla
mııllr . 

Şehrimizden 
Parasız yatlh sınacını 

kazananlar 

Şehrimiz kız ve erkek liseleri
ne bu yıl p.rasız yatıh oluak gir
mek &zere smaçları yapılıpta ka· 
zananlann adlıraoı aı•tıya yazıyo-
ruz: 

Erkek lisesint; Faik, A. Boz· 
•iaç, Orhao, Niyazi, Muzaffer, 
Şerafettin, Yusuf , 1. B..klu, M. 
Cemal, .Mehmet ve Nizımeddin . 

Şehir kurulu bugün 
toplanıyor 

Şehir kurulu, [Belediye mec 
liıi ] bugün öğleden soorP saat 
14 de topl•narak gündeliğinde 
bulunan maddelH Ozuiade müze· 
keuleıde bulunacaktır . 

Doktor Bahaeddin 
Yengin 

bıyr•m y•ptık. buriyelİ• 
Ooiki yıl önce Cunı toP seıı· 

kurulduğunu müjdeleye~ ara•ıad• 
teri dün fabrika düdülı.lerı I Jırkel 

çıD • i bir daha kulaklannıızı l ·~Iİ 11tr 
. t yer r,. 

ilimizde Cumburıye . old .... d 

ne anlı ıanh bir de,rı~ bir dala• 
göğüslerimiz kabarara 

andık. aud• d•1" 
Bayram günleri b~ll;kii• •1" 

1 ğalanan bayrağımız d .,joe 1e 
.. ..klet' e , ı 

yıldızının y.1ce g.o . . ka111•t"' 
tuttuğunu gözleıımızı. dd· 

. .. terıyor ti• kamaştır• bıze gos .. de'' 
Yalnız oniki y~I ıçı~klerf111iıi 

rın medeniyet ışı.gı i~o bıyıodır 
doldurmll§ me lenıyet. 

· · b. eauttl'· o lığı yerlerimıu ız bir 0111•0 

Bu Türkten başka ğı ,_..k 
ummiyacağı ioanamıyac• 
bir ba§ank lıkdır · ·yel ,,,, .. 

Bir kaç yılda ID,.deoı. bıı•k" 
l 1 rı ger• şmda bir çok u us 8 

tık. y•i'' ,, 
Bu1 yanşt• şahlan•0 ,ar bit 

: larımı.tm üstünden acun• 
't H8; haykırdı. • ........ 

Aokarada topl•nan Tıp kon- Oo binlerce yıl bBr Y • 1ıeri 
gresine İftİrak ettikten sonra la •lııan, dıima ileri gid;,'; ~. ,ıo 
tanhula gitmiı olan doğum ve ba- RÖt6ren bu ulus artak t ı;el'e 
kım evi çocuk uzmanı doktor Ba cirleri kırdır. Şimdi oooDk rt•'' 
barddia Yengio ıehrimiıe don· kimse geçemez,, bu ses u 
mlit ve ödevine b•tlamııtır. · 'dı" ... ~· 

cımn seaı ı · bir tır 
Cezalandırdan arabacı Tarih bir dlit ne de ,i 

••tÖ 1 tar .. deObı ve ŞO r er . T .b. yaradılalı P 0 bd 
arı ıne ol•O 

Geçen bir hafta icinde &eJri 
ıefer t•limatoam;sine uyğua1t1z 
hareketlerde buluodukları görülen 
nı arabacı, 6 ıöför ve iki bililclet 
bıoicisi balı.karıda zabıt dutul .ıuı-
tar. 

Ölüm 
Tarimerlerimizden Tevfik Gli· 

lekli ayın 29 uncu P.zarteai gO· 
nö akıımı kalp durmHtndan öl· 
mit Ye Ce•mzeıİ S•la günü •kraba 
ve d08tları tarahnd•n kaldırılarak. 
yeni mezfflığa gimülmOştür . 

Ölüye Tanunıo rahmetini di
ler ve kardetleri M•bmut ve kim 
yaker eczacı Muıtttfa Rıf•t ve 

oğullaıi R,.fik ve kırtasiyrci Bedri 
ile diier •krahalarına baş sağh· 
ğında bulunuruz . 

Volk iliçlf'rı getirildi 

Tarım direktörlüğünce oann 
ciye ağaçlaraaı İl•çlamHk üzere 
Berutten ısmarlanan bia kilo volk 
Meraioe golmittir. 

bunlar bir kaç güoe kadar şeb
rtmıza R«'tİrtilerek ıehirdeki ve 
ilçelerdtki Narinciye ağaçlaranıa 
iliçlınmuını baılanacaktır. 

izin aldı 

Tarım İ§yarlıriad•n Tal•t 
dünden itibaren bir •vhk iznini 
kutlanmağa başlamı§tİr. 

------------·------~~-
6 Milyon liralık 

ihracat yapıldı 

Tesbit ıtd ı ldiğine göre. 1933 
yılanda meml ·k!!timizdeo 897,228 
baş hayvan ihraç edilmiş ve bu 
ibracfjt 5 küsur milyon lıralık ge
lir tPmin et niştir . 1934 yılındakı 
ihraeat ise kıym•· t ıtibarile 6 bu
çuk mılyor1llirayı bulmuştur. 

içinde bulunduğumuz yılın ilk 
altı aymda hflyvan ihracatı lehimize 
büyuk bir artış gö&te{miştir Bu 
müddl't içindı ·ki ihracatımız kıy

met itibarile 6 milyon lirayı bul 
mu,tur . 

kimseye kul olmımıe • 
ulusun ta kendisidir. ·rl dl" 

Mrıbur Alman mobırr• 
A ~ 

yor ki: bir def' 
cBir milletin veya . . 11bıi1 • f .k. r1erı11• b., iokitafı o devrın ı 1 .

1 
•d418 ..-

teriyle en glizel temll 

Ylik adamlara bağladır.,, · _.aı 0 
. de şıcau 

İşte Türk millen . 
bOyük ad•mı bulmuıtu~· i.,dir ~ 

T6rk uluıa onOD ıçt• 0141" 
bOyOk önderin keodintı :oii y•P' 
ğu gOnü kendi bıyrılll g 

m11tar. G ·tetı 
A.Zekl ~ 

GümÖ;kterde ----.-. -takiP 
Karnesız ış k 

edilamiyece b•••' 
ı b. rlat I•' Gümrük ve o ••• .,.p 

. . fıodaO ı .-
lığı müfettıelerı tara . bıt:İ lı --li•-• 
son teftiıler, karnr 81~ d ll ~ 
ıelerin bütün tek•YY.u :uit.l• 
glmrüklerde iş takıp rtJ0•1'". 
b.tti bir çok defal.r tl•'- _, 

111alRl'I iP' 
memurlaııaın yap ttiklet 
gelen işlere mBdabale e 

göstermiıtir. - 11rt'" ..,, .... ,. 
Bu gibi muayene b•t" 

hakkında kıouni takıbatı "' 

mı§tır. b-rl• d' 
k 1 k b müoase rJI Ba aa ı u.. li bit t• 1,_. 

tün gllmrliklere onelll •f•P ", 
ı. • bolonlll • ' yollaml§, s;Brnr•• i sa"'~ .,. 

ıelere biç bir ıuretl•. 1Jirİ~· 
tirilmemesi tek~ar b\bı içitl ~ 

Servislerde ıı tak I ,ı ıık it 
1 . ka ne ' P racut eden erıo · . edil• 

kontrol edilecek, takıp -
1 aktır· ot. allk•lari araştıra ac 8 Is•' ~ 

1 ., ve1 ,. ,-
K c.rnesi o maya. allk' 11,ı olupta takip ettiği ıtl• .,,.,,.., 

0
• 

. k ' lerin 111 . ol• rillmeyeo ımıe 8111 Lf' 
·1 .. . 'bi karo oı .. redde:jı ecegı gı dıt•'ı 

lar derhal gümrükten ıo 
nlacakur. a111ir•""ıe · 

Bakanlık, idare k b• ,,_.,ti 
bu iti çok sıkı miir• e ·asit''' .... 

'den f ,.,,,. 
rioi, ve uzayıp gı ..eıi•I f"' 
kat'! bir nihayet ver bildirdi 
rüklere rhemmiyetle 

,. 
ACele sallık ev . ,,,.,. b•· 

. . . n istıcar • llt·bııkli kil ıse sokağında tımdı "bıçkı yurdu• nu d~o eti 
lunan eskiden merhum Joktor S"lih Yuıuf ailesinin otur Selib· 
satlrktır· Muracııt : Adana'da Belçika fdbrikRsında Rıza 
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~kinci teşrin 1935 ( Türk Sözii) Sayfa : 3 
s 25 ::t 

Cumhuriyet B~yramı nasıl geçti Ekonomi ve politika ---------,------------------~~~~--~~------~~~----... 
Asri Sinemada ~~------~·---------~~ 

-Birinci sayfadan arlan_ - Birinci sayfadan arlan -
d, n sonra yağmur hızLnı artır-

! \I~ •• • ~ t d 
Ilı • ınutematJıyen yagış a e-
in tlrniş olduğundan herkes 
~ e Çekilmek mecburiyetinde 
irııış \le hu yüzden Halk kürsü· 
~rle veri 1 mesi kararlaştırılan 
tabslarda verilememiştir. 

~lk kş~rn üzeri saat 20,30 da 
tjj ':• bioasıoda büyük bir balo 
it ~ış ve çağrılılalr sabaha ka
. guz~ı bir va kıt ğeçirmi~ler-

~ı~ece her taraf elektrik ampul 
he donatılmış ve Oray önüo -
I lva fişekleri, çar hı f elckl ~r 
,~-~ ve yakılmak suretiylP. 
l tglendirilmişdir. 

tl:Çehay, Şarbay ve Cumuriyet 

1 
Partisi Başkanlarıyle Ka

:. 
13Ylardao İlbay lığa geJeo tel 

h 311nda, havanın son derece 
'ıh va taşıma vasıtalarının lş-
tıtıe-e . .. .. d uı .. d a .. ~ sı yuzuo en oon er 

1 tu,k anıd :nın açılma töreninde 
nna d d tna ıklaruıdan dolayı tees. 
t uyduklarını, bütün kalp1eriy

li ~ bütün halkla bir Jikle törene 
tak ettikleı ini bildirmi~lerdir. 

ı~1~<l 1t1rlc amlwm açılmg lö 

/'Yırı 30 ncu Çarşamba güııii 
\a.'tıtn son derece yağmurlu ol-

1ıı11 r ., ., d b. 
~ild· agmen program a teos ıt 

I~. 

. gı üzere saat oo birde Ca 
rıy 

11 et alanına dikilen Atatürk 
'tı~~ı~ açılma töreni de yapıl 

~~•at on birde İlbay Tevfik 
ıı ~Baysal, Cumuriyet Halk Par 
~~ •şkanı v~ Balıkesir Saylavı 
\tg' Evren , Tüm General Salih 

1 
111 

' erlerle j,ndarma , polis 
t~•bıtai belediye müfrezeleri 

cumhuriyet hükumetinin yurda 
ve ulos.J yaptığı degerli hizmetleri 
g&yet ateşin bir surette anlattı. Bu 
hitabe baştan başa bir şaheserdi. 
Birçok kerder alkışlanan bu söy· 
!evden sonra okulularıo ve köyle 
rin bir resmi geçidiyle gündüz 
merasimine son verildi . 

Halkin coskun ttzahuratına .. 
baddupayan yoktur. Gece için de 
fener alayı ve milli oyunlar tertip 
e<hlmi~tir. Bozaotı bu büyük bay 
ramı layık olduğu bir surette ve 
yüceliğilc mütenasip şekilde kut 
!uladı . 

incirlikte bayram nasıl 
geçti? 

incirlik : 30 ( llusus1 ) - Kö-
' yümüzde Cumuriyet Uayramı içten 

gelen bir eşkla kullandı. 
O şerefli gün için daha ı)nce

den, h .ılkımızda derin bir hazırlık 
sevı.lası uyanmışb . Mılli oyunlar , 
ciritler ' 'o güre~lerd bir kaç güo 
evvel haşlanmıştı. Köy öğr~tımni 

Fikret Sezen , karakol komutanı 
Yümcıü Özbek vo köyüo çok ~·alış· 
kan Cumuriyutçi ihtıyar heyeti 
yeui,se.kiz gün ö:wcdcrı bu işlo uğ
raşarak bayram günü, köydtı ge
nel bir temizlik ve her evde birer 
Türk bayrağının dalgalanması , 
Cumuriyet törenine verilen coşkun
luğu temin etmiştir . 

'l'öre:ı , köyün Cumuriyet mey
danlığında dikili büyük Türk bay
rağ nın altını.la bir proğrarn çer
çeveı:ıiode yapıldı. 

Saat 9 Ja köy karakol jandar
mcıları ve köy halkı toplanmış bu· 
lunoyor<lu • 9, 10 da köy okulu 
talebelnri yeni <likilmiş urubalarile 
gelerek. evvelA istiklal marşı ile • 
bayrak seldmlandı . Sonra halkla 
beraber Cumuriyet marşı söy-

lüğünde bir alr.nda birleşik bir 
ekonomik sistem var iken, bizim 
Avropamızda 28 gümrük ve eko
nomi sıoırları ile birbirinden ay~ 
rılma ve taşıma güçlükleri çeken 
ekonomi alanda ölümle çarpışan 
28 ayrı devlet vardır • 

Banlan yakından inceliyen 
herkes savaştan sonra yapılan ba· 
rış andlaşmalariuıo acı sonuçla
rını ılaba iyi anlayacaktır . 

Genel savaştan sonra mem· 
lsket her alanda otarki amacı ile 
çalışmakta ve bir çok ekonomi 
alanları diğer memleketler ile o
lan ilgilerini kesip, s~oırlart için

f de saklanıp burada kendi yağiyle 
kt>ndi ciğerini pişirmeğe çahş· 

maktadır . 
Kısaca söylem~k gerektir ki, 

Avrupa ekonomi pRzarında büyük 
bir dezorgaoizasyoo görülmekte 
dir. 

Avusturyanın orta Avrupa 
ekonomi pazıtrında ,eni bir or
ganizasyon yapmak için seneler· 
denberi devam eden uğraşmalar 
3 kısma ayrılabilir: · 

Dr. Saypelio başlad•ğ• yol, 
Dr. Dolfusun yürüdüğü yo\ ve ni· 
hayet Dolfustan sonra gelen bü. 
kil.metin ayni direktifte ilerlemek 
için sarfettiği gayretler. 

Dr. Saygel 1035te Uluslar sos 
yelesine baş vurarak Oıta Avru 
pa t:konomi alanında yeni bir 
org.rnizasyoo için dünya politika
cılarınm çalışmalarım intaç etmiş. 
ti. Bundan sonra arsıu\usal taıım 
korığresinde Dr. Dolfus ilk defa 
olarak plao[arını ortaya çıkardı. 
Buonn ardından ilk dünya ekono· 
mi konfeTansı ve bundan sonra 
da buna benzer birçok koofe
ranslar ardı aıra toplandılar. 

~ıı?ekküllerle halkın toplu bir 
~ı ~ huluoduğu alana gelmiş ve 
ı. •rıdonun çaldığı istiklal mar , r· 
~ır· 0 reoe başlanmıı: ve İlbay 1 
~ı~•k I:ladi Baysal kurddayı kes 
~ı~,sonra bir söylevde bulun-

Jnndi. Bunu mütP.akip köy oku \u 
öğretmeni Fi~uet Sezen , Cumuri
yetin ilanı sebebi , millet ve mem-

Bütün bu konuşmaların so
nundaki plan ortaya çıktı. Biri 
eski Avusturya Başbakam Dr. 
Şoberle 1931 de Almanya Dış
bakaııa olan Dr. Cu ıtius tarfnı 
dan hazırlanan Almanya A\'ustur· ı 
ya gümrük bitliği planı idi . 

lıh . 
~~i aydan sonrı. uray adına 
lıık l'onlrnç ve Cumhuriyet 
1 ~ Partisi adına Başken Ör· 
11 \>ten kürsüye çıkarak gü· 

a·· 
·~ l ~Ylevlerde buhıomuşlar ve 
'~ ıseai öğrrnicilerinden Dür· 
~ı;ı de Atatürk şiirini okuyarak 
& 11 '1ışlardır . 
a lltıdau sonra muhtelif resmi 
~el .. 1 C . 

~lk llluessese er' umnrıyet 

t b ~artisi ve Halkevi, ttşekkül · 
' a k ~kit•tı alar, fıı hrikelar, ve spor 
~ 11ttı adlarıoa elli Lir çelenk 
~~ lllnş ve Atatürk anıtı çiçek 
ııı~;,göıünmez hir hale getiril-

i~Gtce Alsaray sinemasında İd
~)'lltdu menfaatme Münür Nu

'Jltı 
~~ı 1.ve arkadoşlsrı tarafmdan 
~ '

1
l' kooser verilmiştir . 

()~anda: 
1. ~oı ·· '~ti an : 30 ( Ozel ) - Cumu 
"c tı) 0 11 ikinci yıldönümii, bin
~a ~alkın coşkun gösterişi ara
'~ lJ giin sut yirmi buçukta 
lıir tlen bir sevinçle kutlandı. 
lk aştan başa jlouanmıştır . 
~ı skVinç içinde bu biiyük bay· 
~ Utlawaktadır . 

Ozantıda: 
~C)~ • 

'd ·ll?tı : 30 ( Özel ) - Dün 
~, 1 erı ltibarerı ı es mi ve hususi 

Qr L 
~ 8" ayraklar ve dcfoe dalla 
~~ U!!lenrnişti . Bugün sabahle

ir. abt dokuzda bükfımet dayre-
ı~ 1 ''k ı.ıı )' u fımet nomına bir rrsmi 
't "Pıldıktau sonra cumhu

'~lı ~~;·ılanma gidıldi . Bütün 
~tılr 111 

Ve civar köylerclt"n gelen 
1 l 1 

ti~ kp u Lulunduğu bu mey· 
ı,tıtı Qınunbay, lrnzır bulunan 
l~ı d a:uı eyıa Layramlarını 
~~ 1kta" eoora istiklal ve 
(J~ 'Yet rnaı §ları hep bir ağız -

lekete yaptı~ı ıylikler ve manası 
hakkında söylev verdi. 

Dün, bugün ve yarınki hüku
met i<lure ve şekillerine ait muka
yeseli nutuklar söyliyerek milli 
oyunlar vo güreşler gibi şenbkler 
yapıl<lı . 
~~~----... ·--------~~ 

irak- İran 
anlaşması 

- Birici sayfadan artan -
niyet ve asayiş temin edilmiştir. 

Sinear ve havalisinde idarei 
örfiyt: iJao edilmesi hakkında ira
de çıkmıştır . 

Son alınan malumata göre bu 
kabiJ .. lerin reisi ve bazı akraba· 
ları Suriyeye iltica etmişlerdir . 

Irak hükfımeti bunlart yüce 
Komiserlıkten istemiştir . 

- Bir Yahudi şirketi tuafın· 
dan çimprılo varıllarının içerisin
de Fılıstine kaçırılırken meydana 
çıkarılan :yüz binlerce fişeok ve 
tabanca hadisesi üzerine .Müslü· 
mau ve Ilırıstiyan araplar topla-
narak bunu protesto eden bir ka· 
rar sureli kabul etmişler ve pro 
testoııun bir suretini İngiliz ma· 
kamlarına Vt'fmişlerdir . 

Bütün arap'er protesto olmak 
üzere mağazıJarını kapatmışlar· 
dır. 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

Bu plan biç bir zaman Orta 
Avrupa meselesiot kotaramazdı. 

Çünkü bu plan A"usturyadan 
başka biitün diğer orta Avrupa 
devletlP-rinin ilgilerini göz önüne 
almıyordu . Bundan sonra Tardiu 
planının ucu olan orta ve doğu 
Avrupası ekonomisini , düzeltaıe
ğe çalışan Lavel planı ortaya çık
tı . Tam bu sırada Dolfus işe ka · 
rıştı • Dolfus orta Avrupa ekono
mı alaoınıo yeni tecim sistemleri 1 
ile birihirioe bağlanarak büyük 
bir ekonomi alam kurulması dü- 1 

şüocesioi canla başla kurmak ve 
yaşatmak isleyen adam idi . Dol
fus bu düı;ıüoceoic. ilk temeJlerıni .. 
Stresada kurdu . Burada elde et· 

, tiği en önemli sonuç Tuoa yai:ağı 
ckooomisinin politikadan ayırtıl
ması ve bir ekonomi alamnıo ile
ritemesi için birleşip genişlemesi 
lüzumunu herhse anlatması oldu. 
Tuna yatağı ekonomisini.. y~ni

den kurulması için yapılan cek
lifler realize edilerek nihayet 17 
Mart 1934 te Homa paktı ile hü· 
yük bir başerı elde edildi . Bura· 
da andlaşan üç devlet bünıı acu
na bu paktın bir üçüncüyü d.şa
rıya çıkarmak için yapılmış bir 
pakt olmadığını ve bu ekonomi 
sistemi ile ilgisi olan her devlete 
bu p;ıktın açık olduğunu ilan et-

Karnisalının llamidiye köyünde tiler . O zamandan sonra genel 
1 lususi idarenin malı bulunan ''e durum yeni bir görünüş aldı . 
buhı1 r dönümü yeJi lira muham- Tuna yatağıııda kurulan yeni 
ıneo kıyınotli ( 30 ) dünüm tarla ekonomi organizasyonu ve bunu 

üzerinde yürütmek için diğer ulus 
ların entereselerini da daima göz 
önünde bulundurarak ortadaki an
laşmazlığa sebep olan şeyleri or
tadan kaldışmak ve havamızı sa -
ran bulutları temizliyecek yolunda I 
çalışmaktır. Biz mesul bulunduğu
muz müddetçe Alman ulusunn Tu-1 
na yatağırıda yaşatmak kin çalış- İ 
mak en büyük ödevimiz ve kök 1 
prensibimiz olacaktır. j 

Sosyal ve yahut ulusal bakım
dan da olsun J 922 de ve yahut 
1925 te Avusturyamn taksimi için 
yapılan arsıulusal görüşme1er kar- 1 

şısında yelkenleri indirmek pek 
yanlış bir iş oh.tuğu gibi ulusumu
za iyi bir gelecek vadeden bu· 
günkiı J.urumu bırakmak ta çok 
yanlış bir yol olur . 

Avusturya kendi prensiplerine 
uyarak bir çok sebeplerden dolayı 
Uluslar sosyetesine sadık kalmak 
zorağındadır . Avusturya hiç bir 
zaman diğer devletler arasmdaki 
karışıklıklardan keodisine fayda 
çıkarmağl düşünmemiştir . Bir 
üçüncüye ziyan veren kAr istemi· 
yor uz. · 

Biz uluslar Sosy13tesine bağlı 

olduğumuzdan ve eyi çalışan bir 
sosyetenin uluslurın.. yükselip ile- ı 
rilemesi için ne kadar önemli bir 

26 Teşrini evvel cumartesi günü akşamından itibaren 

Gülmek baltası 
. 

Kahkahalar kralı 
Stan Laurel-Oİiver Hardi 

filminde 
Ayrıca : Türkçe izahath dünya havadisi 

pek yakında : 

meçbal doktor 
esrar,muamm a, heyecan 

6039 

kurum olduğunıı in1nd•ğımızdan 1 

Ulu~arsosyetesinden, sosye~nin ! ~-------------·~~,~--~--------~--~----~~~------~ 
kurup yaşattığı bir memleket olan 
Avusturyaoın yaşaması için elin· 
den geltmi yapması için ve başka 
bir d0vletin bizim yaşamll hakkı· 
mızı elimizden Alması tehlikesine 
karşı bizi korumasını istiyeceğiz _ 
Uluslar sosyetesindeki büyük dev
letlerin düşiincesioio de hn yolda 
olduğunu inanla söyliyebilirim. 

Tuna yatağında Alman ulusunu 
yaş11tmak 1 siygsamızın en büyük 
ulküsüdür. N11 bahsine dursa ol
sun bir işi başarabilmek için her 
şeye katlanmağa kararımız vardlr. 

Dışarıda ve içeride barış ve dü
zenlik olmasında en çok tıntere

sesi olAn bizler olduğumuzdan ba
rışın bozulmamasına herkesten ev
vel biz çalışı.ıcağız . 

Kendi inanıma göre, siya:ıal sı· 
nırlar ile gümrük sımrları , mem
Jeket sınırları ile kültür sınırları 

ayni şeyler değillerdir . Biz mem- ' 
leketimizin etrafına çizilen sınır- 1 

ların dışarılarına da tesir edebilir, 
kültür ve bilgi ve bu gibi özel 
kuvvetlerimizle A vusturyanın Av-
rupadaki ödevini yerine getirerek 
ulusumuza, komşu ülkelere ve Av-
rupa barışına hizmeıler görebiJe-

Alsara; sineması 
bayram şerefine iki film birden 

1 
jenni krahad 

Mümessili 

Si/viya Sidney 

2 

Uçan kartallar 
Mümessili 

Fredrik marş 
6056 

coğiz . Halkevinden 1 B e 1 e d i y e i 1 i n 1 a r 1 1 
Gösterit kom~esinde açık olan ı~----------~--~----~~~~~----------~----~-------

üyelikler için 8-ikinci teşrin-935 
cuma günü saat 17 de seçim ya
pılı caktır. Bu şubeye kayıtlı üye
lerin o gün llalkoyine gelmeleri. 

1-2 6061 

Erkek Lisesi Direk
törlüğünden : 

29-10-935 dtı ihale edilmek üze
rn münakasaya konulan pansiyo
numuzun aşağıda cinsleri yazılı 

evrak ve sııirenin ihale günü Cu
muriyet bayramına tesadüf ettiğin· 
Jen 1 ikinci Teşrin 935 Cuma gü
nüne tehir edilmiştir . İsteklilerin 
bu günde saat 19 da Kültür Direk
törlüğünde toplanacak kuruma baş· 
vurmaları . 

Ekmek 34000 kilo 
l<oyuneti J 5000 
Sade yağı 3500 ,. 
Şeker 6500 , , 
Pirinç 5500 ,. 
Zqytinyağı 2000 ,, 

Kuru fasulya 4500 
Sabun 1500 
Salça 1500 ,, 

1- Hükumet önünden başlıyarak Taş köprü önünden Abidin paşn 

caddesilo birleşen yol, Şarbaylık Fen işleri direktörlüğünde bulunan 
proje, şartnamesi ve keşfıne göre şosadan parkeye çevrılecektir. 

2- Yola başlamadan projesine göre kesilecek yerler kesilecek ve 
yeniden şartnamesine göre yapıldıktan sonra yol projesi , zamine uy
durulacaktır . 

3-- Bu işin para t o tarı ( 6933, 10 ) kuruştur. 
4- Proje ile aklisi olan şartname, keşif ve tahlili fıat cedvellerini~ 

görmek istiyenler her gün öğleden evvel saat ondan on ikiye kadar 
Fen işleri direktörlüğüne baş vurabilirler. 

5 _ lhali kapalı zarfla • 2~ - KAnun evvel - 935 salı günü öğleJen 
sonra sont on beşte daimi encümende yaplacaktır. 

6- Muvakktıt t~minatı (520) liradır . 

7- İstekliler Nafia direktörlüklerinden ihaleden bir gün evvelki tarihi 
t&şıyan bir ehliyeti fenniye veoikasını Fen işleri direktörlüğünden tas
dik ettirerek daimi encümene gö-ıttırmeğe mecburdurlar. 6018 

23-26-29-1 

Temizlik işleri amelesi için dairede örn"ği mevcut kumaştan on sekiz 
adet tulum ile iki takım kapalı elbisenin yaptırılması kumaş ve dikiş 
müteahhide ait olmak şartile ve açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi teşrinisaniain 15 inci cumartesi günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır. iğreti tutum parası otuz liradır • ~!, ~~ti~.' Kamun bayımız KaJri I 

I · .11tsuye çıt.arak bugünün , 
~l Ve nasıl dde edildiği ve 1 

( 46 ) par~·a olara1: ayrı • ayrı mül- tarnamlıyacak yeni ekonomi yol -
kiyeti peşin para ve a~·ık artırma 1 ları aramak siyas:ısı bugün de iki 
suretiyle sutlığa rıknrılruıştır . is-1 sene evvelki kıı<lar va belki de 
teklı olanların yüzde yeJi buçuk 1 daha ziyado aktüel bir meseledir. 
pey o.kç·elerile 19 - l l - 935 Salı Avu~turyanın huğünkii sıyasasl 

günü sant 10 da daimi encümene ! ancok devletin entereselerini ctra 
müracaatları . fı ınızdaldlerini n en ter essel eri ile 

29-1-5-9 6054 1 birleştirmek vP. onları ayni yol 1 
Maden kömürü 85 ton 
~5-27~29-1 6035 

isteklilerin şartnameyi görmek için her giin yazı işleri kalemine ve 
ihale günü de encümene gelmeleri ilAo olunur.6060 l -5-9 - 14 



Taran 
Fabrikası mamulat. arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 5, 2 ve 1 
Kiloluk tenekeler 

T uryağ: Yemeklık yağlar. 

Ece : Temizleme tozu. 

1 ur sil : Çamaşır tozu. 

H • Sabunu evin hii · urma. tün işlerinıle kul 

lanılahilir . 

B b 1 küçük anyc sa un arı:ve 1,u. 
----·----
yiik . 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

pm--------------------------------------------ICenup vilayetleri için Acen-1 
tası ve deposu 

R a s i h z a d e ·e i r a d e r 1 e r • 
Halefi: Rasih :ade Feyzi : Adana P. K. 9.1 

Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 12- 30 

----------------------------------------------· 
Adana Borsası Muameleleri 

PAXIUE'. ve l'.ri~A 
Kilo l<'iyatı -

CİNSİ En Eo çol Satılan .Mikdar az 
IC. s. JC. s. K.ilo 

&.apımah pamulıC 
Piyasa parlata •• 35 37 
Piya11a temizi .. 
iane 1 35 39,50 
iane 11 35 3!1,50 
Ekspreıt 42 
Klevlıot 40 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 c 1 Siyah 

Ç 1G1 T 
Ekspres 

1 

lıme 2,7,5 
Yerıi "'Yemlik., -

"Toh ınnluk., .. \ 1,82,5 •• -
HUBUBAT 

Bu~day Kıhrıı 5,75 .. Yerli 5,75 5 
,, Mt>ntone 

Arpa 
.Fa ulya 
Yulaf 
1Jdice 
Kuş yt>mİ 

Kett>n tohumu 
Mncimt>k 
::iisam 1 11,37,5 1 1 -----

lJ N 
•••• Salih 850 

-1mo-- -
ı.. 

~· 
.. 

·- .c J)iiz kırma ..o nı .. 
~ .::-

Simit ::ı-

" o ı:: -.~Cumhuriyet 900 - -
S2~ -.... .. 8.50 
N ::ı 1 Düz krmııt ,, r-. v-

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo \C Para 

31 / 10 I 1935 . lŞ BnııkaEındun alınmıştır. 
Santım Pene 

Hazır 
1 

6 ;)0 Ur~• 9 /_?6 
Hayşıııark l 97 6 22 1 inci K. Vııdeli 
Frank''l•'ra ıısız,, 

6 ®ı 2 inci K. Vadeli Srerlin "Jmrilİ7,., ~7- -
Hint hazır 5 

1 :~ Dolar .. Amnikan., 

1 

79- ·l:> 
Nevyork 10 F~rank .. Jsviı.;rt-•• 

j posta, telgraf ve telefon başmüdür
lüğünden: 

1 

1 

Seyhrın posta ve telgraf baş· 
müdürlü~ü dairelerinin bu yılki ya

kacak ihtiyacı olan bir kuruş 62,5 
santim muhammen bedelli 20.000 
kilo sobalık kesilmiş kuru meşe 
oJunu ile kolisu 3,5 kuruş muham• 
men bedelli bin kilo kuru meşeJen 
yakılmış toz ve topraktan ari mon · 
gal kömürü 22-10-35 tllrihin
Jeo itibaren 15 gün müddetle ek
siltmeye çıkarılmıştır . 

T. Saninin 6 ıncı çarşamba gü
nü so.at J 5 de P. T. Başmüdürlu
ğündo toplanacıık komi~yon hu· 
zurile talibine ihale edileceğinden 
isteklılerin Orman idaresinden nlo
co:tloıı ruhsıJt tezkereleri ve 27 
lira· muvakkat teminatları ile hir
Jikttj Başmfülüriü~e müracaat et
meleri ildn olunur. 6010 

22-26-1-3 

---Paranı !--19! 

1 
Boş yere h:-ırcama ve har- ) 
cıyacaksan yerli malı al f 

Seyhan defterdarrıgından: 
Mnluıllesi: Sofıı hahçe 
Miktarı arşın: 300 
~luh ınmen kıymeti hazine his· 

s0 sinin : 2945 

S nırlorı : Doğuı-ıu llrc ı ~lehnıet 
hntısı hususi yol guneyi llamz t ve 
kuzı•yi yol. 

~lııhollı si: Eski Dnb:ığlıane 

Mulıarııını>n kıymeti hnzine his
Sf>~inııı : ) 0725 

Sınırlorı: Doğusa yol ve hnıu ım 

odırnhığtı orsnlnr ve ınıılıkr•nıeli 

) 

• v hıılısı hükumet konağı evrak 

----------~--~----------~~----~·--~--~--~----~ JPıosu vo nıağHzaları gfinPy i ge-

l nel yol kozPyi flllliye duiresi hah-

M" ' . ur . .... rrıs Doktor Raşit Tahsin 
Tuğsavul 

Avrupa ve şorımızca tanınmış Hoca doktor Roşit Tahsin şarımıza 

gelmi~, eaki sevgili muavinlerinden Doktor Mazhar Esenin Orduevi ya

nındaki evine inmiştir. 22 gün kalacaktır . Başvuracak hastaları her 

gün orada kabul ve tedavi etmektedir.6012 7-10 

çesı. 

Goyri müuodil Yonaolı movrıı. 

mali vcroselerindcn metruk yuka
rıda gösterilen evin 88 hissede 81 
hissesinin mülkiyeti açJk artırma 
ve hamamın 432 hissede 193 his
sesirıin mülkiyeti kopalı zarf uııu 
lıl~ tarihten itibaren 15 güo rı :üıJ. 

detle ve gayri mübadil bonosu mu 
kubilin<le satlığa çıkarılmışt ır Ta
lip olanların l teşrinisani 935 cu. 
mu günü saat on bf şte ~lılli Em· 
ldk<leki sutış komisyonuna müra
caatlaı ı ildn olunur. 6027 

24-27-1-2 

Adana spor kulübü başkanlığından : 
Seyhospor ve IJmanyurdu ku

lüplerile yapılncak 1:-irleşınt: işini 

ğörüşmek üzere 27 - t O - 1935 de 
yopılan toplantıda ekseriyet temin 
edilemediğinılen ikind ve son kti-
3-11 - 1035 pazar günü sabnh 
snat 6 da Halkevi salonunda ya

pılacaktır. Kulüp flzalnrının nııı

ayyon saatıa gdmeleri rica olu-
nur. 6069 1-3 

Saimbeyli sulh hukuk mahkemesin -
den : 

Seiınbeylinin Kirazlı yurt kö. 
yiinılen Uayfi onbaşı tarafından 

eski S imboyli ınalmü<lüriı Ada
nalı Nnzım aleyhine yaptığı alacak 
davasının ynpılıııoktn ol..ııı ıluruş

ııınsırıuu mfülı loialoyb Nozı mın son 

ika111ctga b ındo hıı I unomo mosın,lan 
tebliğııt yopılıımaınış ve lınlen 
olur,luğü yı>r d-ı !>ı lli olmuılığıo

dan lqyin eılılen 21 - 11 - 935 
perşembe günü ınnhkomcyo gel· 
mesi vı.ı ya bir vekil göndermesi 
tebliğ makomıııa kaim olmnk üze· 
re illln olunur 6058 

Dörtyol ŞarbAylığından: 

1 ikinc.l leş~__. 

~r-L:J R K iYE 

llRAAT 
6~NKA5f 

~DARA· 
-BiRiKTiQEN 
RA'-'AT t;Dt;Q 

Sayhan defterdarlığındaıı: 
MalıalleHi Cinsi Şimdiki kiracısı 

Kara soku Hane Kebspcı Kerim ço~uş 
« c İskAnCrünlü Hayrıye t!elc'1 

R·r t vere 
Çukur mescit • Şamat zade ı 8 

ı Ça,·1.1§ 
Su gediği • Furuncı Mustoıa 
Camii cedit Lclılcci zade Süleyıııao 
Hıdır llyas c idman yurdu 

35 
tııri 

5 
llozine ye ait yolrnrıdıı yazılı hanelerin ictırları 2ı-t0-_: 1 ı ....... ~3 ... 

hinJı>n 21- 10-936 Gııyesioe knd ıır bir S"no müddetle -ve 5 .
1 

ıPlc tJ~c5 ·· · .. ı·r 1 ·· ·· ··w1 d o a t 15 Jeı ·1ı ıl o eılı 11 dıı 1' O'tıniınA musa< ı sa ı ııunu o" e en s nra s a 1 u··ı o ., o . y , ... 
re 15 gün. müddetle açık artırmoğa çıkarılılığından t:ıliplerın rrıiir6cıt6 
teminat akçnsile Milli emh1k iJaresinıleki satış komisyonuna 
ları ilan olunur . 

23-27-1-5 

DİŞ MACUNU 
v~ 1RÇAN1 z ....... ı ...... 

-;::; 

Ec ZANEsiNDEN AuNıZ ıJI' 
oo&Rlib 

140 ~ 
UCUZlıUJ< 

5370 

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

l .. ııı' 
• ·:.ı r:;. 

·0 irı ~ ·ı 
k ll . l D s·· ı ~ r B·yin cvı , •• ı DurmuşC.ıkı ıııa a csını o r. ıı eyman uır 1 ~ klcolıt · 

• . . . 1 .. ks Bı1 
da ki iki k:ıt üzerine No: 82 ev kirulıktır.lst 1 klılcrın _,u 

uğramaları . 5946 l L J 5 

25- 9 - 935 gününıle yirmi 
gün müddetle ve knpalı zarf usuiii 
ile münakosaya konulan ( 4457 ) 
lirıı (56) kuruş bedeli keşiCli Sıhhi j 
mezh"hanın ilAn ıııüdılı} ti içınde !....-----------·---,----------~ 
isteklisi çıkmamış olduğundan ny· 1 Umumi neşnyst 
ni şartla y"rwi gün müdd&tle açık 

1 

M. Ba/.-Şl ıbua"ı 
eksiltmeye konulmuş olJuğu ıldıı Adana Türk sfü<li 11 1 

olunur.6057 l - 6-10 


