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ADANA GÜNLÜK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SAYI 3169 

İtalya hükumetı Bulgarlar istekleri geri aldılar - -
Uı"sl 1 Afrikaya asker göndermek-
;81 .. ~r. derneğinde zaten hayretle korşılanan Bulgar 1 

te devam ediyor 

t\, egının geri alınması, yerinde bir ha keret sayıldı j Roma 9 < 77) _ Afrikaya 

Oıt y ı gidecen kıtaatın 1"-vkleri devam 

l"l!llkugoslav gazetesi"Yunanistana hariçten bir tecavüz gelirse tdiyor. Askeıi tr en amdelerinclen 
0\1 mürekke lı iki müfı eze l\-apolid rn 

an paktını imzalıyanlar 0 tecavÜzÜ defedeceklerdir,, diyor. vapura binmek i'. z e ı ~ Toı i o o da n 

\ t,,, Yevl/ç 

1.1'noı ::': 9 (A.A) - Aatonof, 
"ı ~ sıtas·ı lı 
~~ e l'ü r. ı e u sabah Bul. 

•ıı fi( ın" 
' 'tııir .. uınuaillerinin al 

~ Qijn tıı uıeriue Bulğar teşebbü 
lı "' U'llıei 

•1•ıbu eye ko1ulmıyaı·a· 
~1 ~lak1 .ıatıı bildirmiştir . 

tı "~r • · k· 
•Oı tatihı· • 1 ·ı m emleket 7 
11 •• 

1~ıleı1 1
1 teşcbbüsüaün hüküm

'I 1 ı tıı,s· J' 
!ijn ° nıu.1 1 •zım geldiğine 

ii~ı •ardı A 
~'kt ~ eıjtb r · ntonof, bu 
ı1 1 Ub ... 80nta A \'enola bir 

~~ ()ode 
1111 LQr]İsiıı· rcrek hükumetinin 
J l~ IQ • 
ı, d Bıııg ıcabulen izahatı 
i,11 ~ı~'gi a~ llluhtiusının olus
ıı ~1 1. ad, .00seyiue tebliğini 

ltıkI-r· . h' ld' k ~ ' ını ı ırece · 
" u~ .• 
·~ '§ . 9 
Q
1 biıdi . (A.A) - Rador 

lüğünüıı komşularından biritara 
fından t• hdit edılebi/ınesi i ç iıı 
mantıki r.n küçük bir endişe da· 
lıi o'maks zıu gtçirrbilıI Ka r 
şi lıklı müzaherat esas ·na müste
nid muahedelerle tesıs <dıleıı 

emniy• t sistemınden daha brli;! 
hangi delil vardır . Balkan mi
sakını imza edenlerin emelleı i çok 
sulbp . neranedir. Bulgar hükum3-
tinin d o komşu memleket'erin 
aynı su l hpeıver emelleri besle· 
diğine inanmak lazımdı r . 

Bu vaziyet içinde hiç bir Se· 
heb yokken ulw,I r ıl ·roegi nez 
diucleki Bulgar teş ebbüıünduı 
dolıyı müteessifim . Ve hülıu 
m etten hükumete açık bir iza
h ı n ber şeyi yoluna koymasını te
menni ederim . Hepim iz kalben 
Yunanistanla beraberiz ve geçiı 
diği buhranın bir an evvel ni
hayet bulmasını ıamimi surette 
tem<nni ediyoruz Her ne olur 
s. olıun B.Ikanlarda sulhun mu-
hafaza edilectğine kanaat mev
cud olunan Yuoanistauın ulus. 
!ar arası bakımıadan vaziyeti 
önceden gözüktüğünden daha az 
vahim olarak mütalaa edilebilir, 

Belgıad ; 9 (A.A) - Novos 
ti gazetesi, Bulgui~tan ne hazır· 
lı~or'f başlıklı bir makalesinde di 
yor ki ; 

Sofyada Balkan barış ve nİ· 
zamnıa bir teca vuz hazırlandığı 

Titıilesko 

ıi Balkan devletleri içirıcle tam 
bir ietiiılal , budud bütünlüğü ve 
nizam temin etmektedir . 

M;sakı imza etmiş olanlar ya· 
bancı bir askeri kuuvet tarafuı · 
dan tehdit edildikleri taktirde 
birbirlerine askerce ele yardıma 
mecbur tutulmuşlardır . Şu ve 
bu Balkan devletinin hudodları · 

hareket ctOJi!i , .e kolorcln kuman· 
danı tar a fında n ttlt iş ed i lmişlerdir. 

Roma 9 ( A.A ) Meclis, 
maliye komisyonu harbiye bütçe· 
si balıkınd alı i r ;ı porund a Afrikaya 
gönderilmek üzere s i lfıb altı n a 

a lınan kıtutı.ı maneviyatı yüksek 
ve trchizatı 'mükemmel olduğu ve 
çağır ı lış ve sevkiyat hareketinin 
büyük bir intizam ve suratle ~apı l 
dığı kaydeıli l melıttdir . 

Rintlenin muhakeme-
sine başlandı 

Viyana 9 ( A.A) - Vatan bi 
yaoeti ile maznun t.aki bakan 
Rintlerin muhakeı:Qesine divanı 
barb, Rintl•nin Avusturyadaki Na
zi hareketinin eski şdi Wander 
bammerla bilhassa 25 tt'mınuz 
faci.111 gününde münasebeti oldu
ğ•ınu tesbite çalışmıştır . 

Rintlen, Vayden Hımmerin bir 
gün kt ndiainin ote !deki odası ya · 
kınında ~örüldüğüne dair yapılan 
tehadete rağmen mumııileyhe biç 
tendüf etmediğini söylemiıtir . 

Mahkeme, Ayusturyanın Romı 
elçi~i bulunduğu sırada Rintlerin 
hizmetçisi olan şahıstan Rintlenin 
Homada iken Vayden Hammeri 
bir kaç defa kabul ederek uzun 
müddet göı üştDğünü bildiren bir 
mektub almış ve hizmetcinin clin
lrnmesine karar vermiştir . 

T ayy~~e cemiyeti başkanı 
• 

Şarımızda cemiyetin bir yıl içinde 
yaptığı büyük işleri anlatıyor . 

------· 
Cemiyetin şarımızda altıyüzü 
aşkın üyesi bulunmaktadır • 

Sabri Gül 

Dtiıı görıişlıiğı!İnılz Tıirlc 
Tayyare Cemiyeti Adaııa şubesi 
Başkam arkadaşımız Sabri GıU, 
bıı bıiyıik ve yıiksek amaçlı kıı
rumıın sevindirici durumu lıak
kıııda bize şıı bllgll ~ ri vereli: 

Geçealerde kuruluşunun onun
cu yıldönümüne kavuşan Türk 
Tayyare Ctmiyetinin Adana şu 
besi de bir kaç ay sonra bu mut · 
lu güne yetişecektir. Şübemiz ilk 
açılrlığı gündenberi belli yollar· 1 
dan yürüyerek beklenen amacı 
n• doğru ilerileınekteclir. 

Cenılyetln şıi/Jeiı-rl: 
Seyhan vilayetinin bütün kaza 

merkezlerinclc Türk Tayyare Ce · 

mi yet inin şübeleri vardır . Bunlar 
umumi merkeze bağlıdırlar. Fa
kat Adana şübemiz kazalardaki 
bu şiib e lerin hesablarını ğerekle· 
uırse tetkik ve teftiş ed ebilir 

Yuleri müsait ve Cemiyet 
amacının yerine getirilmesine 
çok ya ı ayışlı olec~k üç mtıkr zi 
mizde bu yıl üç şube el ha açtık. 
Adsna m.ı kez kazasına bağlı 
Kaıdtaş, Misis ve Tuzla nahiye· 
!erindeki bu Ct miyet şübeleri 
doğı udan doğruya bize bağlıdır· 
lar. Bir kaç ay öace açılan bu;şübe
lerimiz umduğumuz kadar çalışa
rak halkımıza bu kurumun yük· 
sekliğini ve büyüklüğünü anlatmak· 
ta önayak oluyorlar. 

Cenıiyetlıı azası: 

Adana §Übemizin bugün 600 
den aşkın üytsi vardır. Bu de · 
ğerli üyelerimiz cemiyetimiz• her 
yönden yardımlarını esirğemiyor· 
lar. Cemiyetimize kayıdlr üye ol
mak yolunda m•murlarımızın ve 
bilhassa f&hri Baıkanımız Ye Va 
!imiz Tevfik Hadi Baysıllla di· 
ğer büyüklerimizin alaka göslrr · 
meleri ve çalışmaları kıvanç ve 
rir durumdadır. 

Mali vaziyet : 
Adana ıübemizin p•ra topla· 

ma iıine gelince; bu da sevinile 
- Gerisi Uçüncü firtikte -

·~ lik,b tıy.,, ; 
~· lı ı\ıııa 

1,
1 

Ador a. ntı lıa~lı.anı 'fite 
ıı~: 1ıatıa 'J: 0 ••n~ . na aşağıda 

\ c bar h yiiksrk divanının içtima 
da bulunduğu şu hırada YugoE· 
lavyanın birlikci Kıalıuıo mesud 
teşebbüsl e rile akdedılmiş ve ba~

bakan Y cvh· taratıııdan imza 
Pdilaıiş olrn Ballun A~taııtı mu 
ahedesintl • yazılı sarih hüküm- ı 

oı g· çecek olan herices , Balkan 
ulusu ve ordulerrr.ın müşterek 

cebbesile karşılaşacaktır . Yu
goslavya , Türkiye ve Romanya, 
hangi lıir kimse futulıat maksı

dile Yunanistaoa geçmek te§eb 
büsünde bulunursa Yunanistanın 
bütünlük ve hiirüp•tini himaye 
t tmesini lıildi r ecektil' . 

Yunan kabinesinin istifası • 
şayıası 

~~ '1h,. ulıı~ınustur ; 
Ilı' tı,,ı k. • 

ı . 1 •1 1• 1 • 
1 lı a dis • ler Hal ,,, . • o ıu .. . 

1
1 ,

1 
1 1ı.a1. .. u•s~.r oldnğuoıı 

'ı11 'tekt, d· g%teı meksibin is 
ı,1 t ır a· 

ı, •b 111 , • ır mrml r ket. 
•Ilı . • rıugi' . . v. 1 lrııt,lı ın geçırılıgı da 
' •nı loµrak hiitün-

, 1.rle tam ve sağlam bir balkan 
ittifakı mncu<l olduğunu unut
mamak lazımdır . Balkan Autau-

1~ · ı gı terenin beyaz kitabı 

Sofya ıe Fe~ist İt a lyd zimam 
d .r ları ıı ı n ve müsa :emetverper 
Balkanl.rda , karışıklıklar çıkar

mak a ı zu eden h ~ rke~in bunu 

- · Gerisi ıiçıiııcıi flrlikde -

1 Macar başbakanı 
~it 4/ ı Dış siyasa hakkında beya-
'ı/c,81 "'1oıı gazetesi istikbalin pa- i natta bulundu 

l ~~ıt flll) tesfihat olduğunu yazıyorı aJ·o!~~~l~;;~;0; ~ A.A )-Mac•r 
ı, ·~ . 
teııı · 9 (AA ·•· Başbakan Gömböş, dün akşam 
~ıı,,a,i, Ztituo) ~ "Doyce dımı istiyecck bir misakın umu radyoda söylediği nutkundıı ken 

1~ ti~a~ 1 'ılbirıct' g:, 10
1
giltereain mi snlbu mu, yoksa bir mıutaka· disioi naibi bükumrtten meclisin 

'ı •U!b ınıo ngilıere· ya ait bnsusu mu temın etmesi feshini ve yeni intihabat yapılma-
'~I ııı, b ııuu nı h f . . k , c ur 1 u a aıa ıçın lazım geleceği sualini sorma ta- sını istemeye sevk rtmi• olan ea la Od• , 

• 1 turı ııgu vazife do- dır . babı izah eylemi•tir . 
'4 b~·ı· old ' ı ~ 1 1?. ' ugunu iddia Fransa ve Ruıyanın müthiş Harici siyasetten bahseden ~Oldu ceyaı k. 
ı h ğu , 1 ıtabı hak· askeri kuvvetlerine dayanacak O· başbakaıı , Mıcarıstanın ihtimal 
ı •tııı · 0 aııl 1 1 ıa 11tir an bir maka lan bir misak devamlı bir sulh sene erce merkezi Avrupanın vt-
1tıtllıe~'~i.liy~, ~u. makalede j binuı olamaz . Almanya diplo- onuııla beraber Macal' milletiniıı 
1 tı,, Ş, •~tikbaı·ı. 1 maıi manevraları yapmıyor. Yal· mukadderatını tayin ed rcek olPn 
ı ııınıa: bııdt Aıln Pırol11ı tes· nız vaziyetini tetkik ediyor . Cı- çok mühim harici müzakereler 

~a atı •ok ıııanyanın bu- hın efkarı umuıniyeıi bütün mil- karııundı bulunduğunu lııtıılat 
' '"' • t b" mı•tır · '~i "'afih . a ıı lıir şey- !etlerin silıblanmılarını onların • · 

1-. uı• "1Ya•· · . Ged"z ko" ·· ·· b •it Qttn . · 1 va:ı:ıyetııı siyasi nizamının kurumunda ıöz· 1 prusu 
QO •ee · 

lq ÇaJ,,nı ·tnnıyetin ttn lerinin daha tesirli olması için tamir ediliyor 
l1tıı htk ~i a t~şki) edıyor. daha kuvvetli bulunması arzu · 
~t ... e S •kı~a ,_ 

·•ıı 09}eıı . na,.Jcden larının bir tezahürü addetmekte 
\~~Ja~ 1:1 du1rıar:•ın ~omşularile dir . 
~1 '-rık ltlıi•ta tııukııveleleri .\1akalecle netice olarak devlet 
, 1 1a~ ~arkı ı\. nla lıir misak edamlaunın müstakbel nıüzake· 
ıı v ı Vrup • 

~ llıak ~"ı uı a sulbunun reler sırasında bu hadiseleri göz . ~ t,., •n lD 
1 hıet " 1t. lla\·eodini önünde tutmaları lazım gelece 
liQlıııy1 ~ ahi laııı ğini yazmakta ve şöyle demek· 
·~·'t, ı\ 1•t hiik. <ın<la nas- tcdir : 
, 

1 B 
1 tııa~ ~nıetin 1933 Devlet adamlarının 

ı '~ e,ı h ıle !{ ~lı 'd ııı llıu b uıya aıa-
)• eı.... a c..ıeua .. 
•ı "''t r ıuesını 

bunları 
milleılrrine söylemeleri lazıındır. 
Yoksa cihan teelihatıııın artması ~•~et. ·?lıluğunu hı 1 , için Almanyonın silahlanmasını 

' "•rşılıb.lı }ar. 1 bahane olauk ileri sürmeleri do&" 

İzmir ; 9 (A.A) - yağmur 
dolayisile Gediz küprllaünün sa 
katlanan kısmı yapılmıya başlan 
mıştır . İki taraf kamyonları lıöp 
rü başlarında birbirlerıne yük ve 
yolcu vermekle şimdilik müııa 
kalat temin edilmiştir . 

ıu değildir . Başka türlü hareket 
edildiği takdirde mesuliyetler 
nı · selesi ortaya atılmış olur ki bu 
da istikbalde elde edilmek isteni· 
lecek bal suretlerinin istihsaline 
hiı; de müsait değildir . 

yirmi yedi bin kur'a Bir yand n, asi Ceneralın 
efradını silah altına aldığı söylenirken •• a 

• a. 

Ote yandan da Venizelos; Girid Cumhuriyetini ilan etti 
ve Trakya ile Makedonya halkını kendi saflarına çağırdı 

Venlze/os 

Sdanik: 9 (A. A.) - Kondi 
lis lauruzn hazırlamak üure 
Strornı;a <'epbesine gitmiştir. Hü
kU.mt t tayyareleri asilrri bom 
bardıman ediyorlar. 

Atine : 9 (A . A.) - Atina 
ajan~ı, Çaldar!s , kıbinesiuiu isti
faı n ı va Sdaııiğin bombardıma
Pın ı tekzib rtmekteJir. 

İekendrriye : 9 (A. A) -
Royt r ajansı bildiriyor: 

r~eyyüd ctmiyen şayialara 
göre harb gemileri Atinayı bo'll
bardıman dmi§lrr ve Çaldaris 
kabinesi istifa etmiştir. 

Paris: ~9 (A. A.) - Bir Yu
nan resmi menbaı Atinanın bom
baıdımanıuı ve hükumetin isti -

fasını tekzib etmektedir. 
Milano: 9 (A. A.) - (;encral 

Plastra•, Bulgaristan• gitmek 
için Yugosllvya hllkilmetiııden 
vize istemiştir. 

Sofya: 9 (A. A) - Yunan -
Bulgar hududundan bildirildiril
diğine görr, Yunan hükumetinin 
bir tayyare filosu bu ubah sut 
8,30 d• Demirbisar kasabasını 
bomb.rdımau etmiştir. 

Hııduddan bildirildiğine gö· 
ı e, asilerin kon lroln altında hu 
lunan bütün mıntıkalarda yiımi 
ve otuz yışları arasında bulunan 
18 sınıf seferber edilmi~tir. Bun
lar asi kuvvetleri takviye ede· 
reklrrdir. 

Atina: 9 (A. A.) - Çaldariı, 
gazetecilere beyanatta bulunarak 
ezcümle demiştir ki : Bu sahalı 
başlıyan topcu ve tayyare tearru· 
zo ha.,,ıılamağa ruatuftur. Eğer 1 

havalar iyileşmekte devam eder 
ve içlerinde beş gösterrıı kaçma 
hareketleri dolayısiyle pek muh
temrl olarnk asiler mukavemet 
leriniu faydHız olduğunu anla
yıp da teslim olmazlara umumi 
taarruz yarın başlıyacaktır. 

Diğer cihetten Harbiye müs· 
teşarı buglln öğleden sonra Ba
kanlar heyetine iıyanrn tam bir 
surette bastırılmasına doğru seri 
bir istihale mevcud olduğunu 

bildirilmiştir. 

Koııdll/s 

Atina: 9 (A . A.> - Dün bO· 

balı a§ağıdaki tebliğ bildiril
miıtir: 

Havalar fena gitmektedir. 
Lodos yüzünden sürekli bir yağ . 
mur ba9lamı§tır. Tayyartler kah
ramancasına hAreketlerine ılevam 
etmektedir. 

Diğer taraftan 20 tıyyare 
Serez'io ıimendifer istasyonuna 
bombılır atmııtır. Tayyareler 
ayni .ıamanda büyük bir kısmı 
sular altında kalmış olan Serez 
ovasında istikşaflar yapmışl .. rdır. 

Yağmurl•rın devamı takdi
rinde suların yükseleceği ve ova

Gerisi dördüncü firlikte -
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Hangi esaslar içinde başarılıyor ? 
"f t \1§ 1 r 

llk tedrisat mu 6 rıcre' 
1 · makanı ga 

b:ışruunll i mlerın n 80 ı ·at. 

K ·· ı t·· b"knnlıl"'rında 1ilt11h dershaneleri Hükumet tarıtfıodao birinci \ lht:.rioiu idşletilmesiddbtmıb·~~~~uknbu'n Grib salgını 1 Halkevı· 
f 1 ı. 1933 .,- biıicci- \ ıtamın an 8 >ora a a uyu ır de a o araıL ıent .. ı l 

u ur " ~ lağ~C( ~ 
Lir tamim iizerıne ' tlifll\ef .t 

b aıun 1 O" 

A d t'b taozirn edilece- fualıyelle tekrar baıhyacaktır. ı G 
kanb1iıl~ı· ~llet ~ ve ı'ı'k saoa"i pla· partada Gül yağı fabrikaııoıo İD· eçen haftakine göre \ 
ği uırı ~ıı ~ ı e ıı c: ' · .. k d• Müfettişler ve ıış ıı~ri n 8 

• 
·· cro " b! 

ziruna kaılar btı u ·ne ı9 1 ı b"tçesı u 
lnr, 1935 yllı 11 drisot 111301 

Ol' geçen sene iptida11nda ilin şıkıına b~ş~aomış ... bu fdabrık, Tuk· yaraya !d_a. r in 1 ' Kurslarından mezun olanların şeha-
d 1 

. azami bir metanetle r gülyegı sıınayuae mo el o ma ... -- ı 
• 

1 mış ve b' · · 'f d k · V 'b G d / d • l ·ıd • icrasına baılanmııtır. 1 ·~ı~eftııbıl 'ıkale e _lı~. k~loı ayet erek §llrim1zda ve gerekse etname eri ün merasım e verı ı • 
Meuaucat fabrikalarına taa - mı 11 a rı a arın ıfhra ı e rasyo· kazal ımla Grib saJa-ını geçen haf· ' 

luk eden cihette tstanbul civ~rı~- nel sur~tte sün~er . aaydile ~~tiğal ta kilere naıaran hemen hemen ı1 da Bokırköyüodcki pamuk ıphk etmek uzere bır flr ket teşkıl olu yarıya kadar inmiştir . 
wc dokuma fabrikası te"si oluna -nacaktır. Sıhhat ve içtimai muıvent l 1 
uk küıad resmi icra edilmif, teai· 11ürk §eker sınayiinin daha :1.i ' mlldürlUğüne gelen raporda ge 1 

Bu yıl kurslardan mezun çıkan
ların yekunu 99 u bulmuştur . 

konını)·aco ktı r · tık tle .1 •6ıı ( J' 
ta ıs = · ı 

tişlcrinin ınakont O) tirli 1 J 
başmuallimlerin < 1 tJırılıtl 

. l kO 1 ıır 
Mnkaro tahsısı ı ı l rcırtl ı 1 

· ıer ı!l Ja 
be rnlıor. ınüfettış ' 0osııı 

· f · es \ıt 
satı Rus sanayii tarafından veri yadc tevsii 5 ıeoelik linda mev- çen bdca §•rımızda 23 a ihtilatl ı I 
len Kayseri iplik ve dokuma fab· zuubahs olmamıftır . Çünkü T)tr· olmak Üzt>re 446 grib vakası g(). Halkevi dereıneleri kur sun 

<l•n mezun olaolımn ıehadetaa· 
meleri dün merasimle verilmiş 
tir. 

ve köylerdo to tış 0 ı.ıorL , 
Ve bu ıuretle merasim e ıon ve- \ · · a\ac Jt 
rildi . lirn yevmiye orırn ıl\t ttl 

riknıı 1935 ıe ncsi ilkbaharında baldaki dördüncüşetee'r f;hıik11ı rülmüştür . ! 
iıtemeye haşlayacak, Konya civa· nın ikinci teırinde vaki ol an itma Bu ihtilat in Zıtürrce ve kulak 
,.,nda Euglideki modeın bir do mı ve işletmeye vaı'ından sonıa haı:ıtahklandır . ( 
kuma fabrikası inıa edi lmekte o iıtibsal ihtiyacın fevkına çıkmıı Karaiealıda gribden ihtilat ı 
lop gelecek srne içinde faaliyete tır. Buna mukabil bir demir kab- neticesi iki kiıi ölmüş vl bir yeni 
sıeçecektir. Hundan maada 1935 lo ve bir demir tel fabrikası mez muıab görülmüıtür . l 
ıeoeıindc Nazillide ikinci bir ikOr pılina dahildir. Altın maden- Bahçe kazaııodı eski müsab-
meoıucıt kombinası, Malatyada leri va petrol menbılArııun trsbiti lardan iki kişi ölmüı ve bu bas-
diier bir pamuk iplik ve dokuma için jeolojik tetkikat yapılması talığa yeniden üç kişi tutulmuş 
fabrikası ve Bursada ~ir yüniplik keyfiyeti de unudulmımıştr. lur • 
dokuma f11br ikesı yapılacaktır. Bu ilk beş senelik pıliaın mevkii Kadirlide beşi ibtilatlı olmak 
Fil'an mevcut olao ve timdiye fıle çikırılmut için lazım olıo üzere 17 , Ceybanda 40, Oemı · 
kadar projeleri yapılan işletmeler pıra mikdarı büldimet :tarafından niycde 42 ycoi muıah vardır · 1 
Türkiyenio pamuk dokumalarına Rus}anın fevklide müıaid ıartlar Saimbeyli ve Fekede bastalık 1 
olıtn ihtiyacını yalınız kısmen te la emre amade tuttuğu 8 milyon yoktur . Dörtyol kazasından buna 
min edcc·ğioden bu aalıada faa· altıo dolulık kredi de dahil olmak dair olan rapor gelmemiştir · 
liyet imkanlnrının mevcudiyeti fizere 45 ~ilyon lira tıhmib edil Evvelki hafta iıe bütün vild 
bir müddet daba devam edecek- yette grib vakısı 456 kiti olarak 
tir. 

Şu anda mevcud olan Devlet 
ve hususi yün, iplik ve dokuma 
fabrikaları Türkiye ibliyacıoı te · 
mir.c kafi iseler de ıenevi ithali 

mektc olub buoun 25 milyoau ye- 1 
rli müteahhıtler tarafından yıpı}a. tesbit edilmişti · l 

Gribin ilk bıılangıcında iıe 
cak işlere isabet etmektedir. Beı 

bu rakım 600 küslir olarak kı)d 
ıcaclik aanayip:lanıaı dahil bulu 
nan fbrikalar, hükumet tebminatı- olunmuştu · 

Buna nazaran baunın mü 
nı gö\'e 35 milyon liralık emtia 
ba1al edecekler ..,9 Türkiye bu su- layim gitmesi yüzünden gıib 
retle 1933 ıeaeıiqde haricden hestalığı bütün vilayet içinde be· 

Sa .. t onaltıda Halkevi bando· 
su evin bahçesinde güzel hava
lar çılwağa haşlamış ve davet
liler yavaş yavat gelmeğe hııla 

mıılardı . Tam saat onaltı buçuk· 
da Halkevi Başkanı , bütün ko
mite idaıa bryet leri , halk Vt 

kursdan mt7.Un olanlar bahçede 
toplandı • Fotoğraflar çekildi , 
Filimler alandı . 
Kmı muallimlerinden Namık 

Kemal mektebi Bat okutanı Ö
mer .Sarıver , kısa bir söylevde 
Halkevi dersaneler ve kurslar ko-

lunun geçen · ve bu yıllarda ydİf 
tirdiği talebe miktarını iazino 
ve kabvehınelerde verilen kon · 
fer•neları ve bunlardan elde edi-
len neticeleri rakamlara istinaden 

ıöyltdi ve mezun çıkanları kut
lıyaıak şehadetnameleri dağıttı . 

Bu yal dersantlerden mezun 
çıkanların adedi §udur : 

Türkcc ( kadınlar ku ı ımn 
dao ) 31 kayd olmuş , 22 imti· 
baua girmiş ve 19 zu kazanını § · 
tır . 

Türkce ( cı lceklcr kursundan ) 
39 kayd olmuş , 36 sı girmiş ve 
25 §İ muvaffak olmuştur . 

He~ab kursundan : 43 kişi 
kayd olmuş . 39 zu girmiş ve 28 
zi kazaumııtır . 

İngilizce ku rıuodan : 25 kayd 
olur.muş , 23 ii girmiş ve 18 zi 
kazanmıştır . 

Fraostzca kuı sımden : 18 L:ayd 
o\unmuş , 14 ü girmi§ ve 9 zu 
kazanmıştır. · 

Bu suretle bu y ı\ dcrsaneler 
lcursundın mezun olanların ye
kunu 99 u bulmuştur . 

Yeni kurslarda da önümüzde
ki ikinci Tr§rio ayında faaliyete 
g~çe.ccktir . 

Bu ko.ro.r yal nız ıııak•ııı 
. . ı· O tu totlfisatto ·· JUrıer 
ıç ın ı ır . r . rrıu s 
rotlc ı· i bakidir • .J,ı se50 ) J irşY 
makam ücretlcrı ( 1 ııı 
dar çı kmaktaıtır . . k ,1e1tııı~ 0 

Oigjoer taraftan ıl ı 9rı J 
J znOl t r· 

all imlerinin k ı 0 01 karılıı>_1' ) 

matik bir halden ç_ı h r iJÇ J! 
ı . 1 rı 0 

' • mektep muol ım e be' ~ 
• c ·k , el9 bir terfi etmıyc ı: hoc 1 

bütçPsiode, ilk uıektl~PJe ıeıb 
d ek ırı 

moaşlo rı ka ro ş r 
k . ~ o lece tı r . 001 iıı JB ııı 

Her viltl yette, bar ikt•' ~,ı 
Yon ııı · y~ 

recesi için muoy oır 111 

allimlik bıılunacııktı r Jı ~çııı sal 
derecede münhal otıno. tıl•oı'J 
limlcr bir fozla kıdeDl / 

leruır. .~ JO 

Eski vergib"5 
~_ .. bıı 

kadar ~~ 
Sene sonuna karlı çı mccburiyetiode bulunan 2,5 mil· 

yon kilo ":lerfoos yününün bizzat 
memle. . .çuıde istihsıli tecrübe 
eıfilrcel .ır. Bu makaad için gele
cr-k 7 ıcne içi1ıde Ziraat Bakanh
iı hü.çe~inde 3 milyon lira ayrı
lıc ı k.tı 1. 

ithal t-ylediii emtiıoın yüıde lur men hemen yarıya düşmüştür . 
Mekteblerde de grib azalmıt 

kını bizzat iıtibsal edecektir. Fab. 
Farka reisimiz 

larmı verenler 
1Zehirli gaz hakkında ~"\'s11ı•r 1, ı e ha; ti c 

A.rezi , binn v borc .;b 
rika imalihndın beklenilen 5-6 gibidir · 

Yine vilayetimiz içinde biç 
milyon liralık kar memleketin bir bulaııklı haetalık görülme'!'iş-

• 
diier 11nıyi teıisatma sarfedilc-

Afıır aaaayi i,letmcleıri11e gc f ._ b tir . 
lince . Geçen senenin Aiuetoıu rek mükelle lere b.ııka yü .. ta -
içinde Karadeniz sahilinde bulu mil edilmP.yecektir. Şimdiki pli- Aşım için ayrılan 

nın icras1 için lazım olan paranın 
nan Zoogufdaktı bir kok fabrika- A 1 

tedariki, ecdebi emtia krrdilerin· yg 1 r ar 
81 İDfHIDI başlanmtş, 1935 ilkba- den istifade euilmek ıuıetile les· 
bıuuda tcıhatı bir Alman firma-
ıı tarafından verilecek olan bir iıil olunacaktır. Hillc:umet bu iibi 

iılerde teı\imi taahhüt oluna~ le· 
ıiderür ji fabrikasının inşasını 
başlanacaklar. Türki)'ede mevcud 
demir cevheı leri madenlerinin 
§umullü bir ıuıette işlelilmeei 

tarihine lı.eda1 lsveç demir ce,·he· 
ri kullanılıcaktır. 

ıfundan maada diğer ıaoayie 
müteallik olarak bir Alman fir · 
mesı tarafından verilecek olan 
İzmitte ayna isimdeki köıftz iiıe
rinde bir lı:ağıt fabrikası, Boğaz 
içi Anadolu sahilinde Paşabahçe 
de Fnnıız sanayii tırefından in
ıa edilmekte olan bir Şİ§fl fabıi

kaıı .. Türk ih•iyacının Jüzde eUi 
sini temin edecek olan her iki fıb· 

rika bu !lt'ne işlemiye bışh -
yacaktır. Keçiborludald kükürt da· 
damarlan yeniden iıletilmeğe be§· 
lamıttır. Senede 4000 ton kükürt 
istihraç edileceğ ümit o!nnuyor . 
Ergıni civarındaki baktr maden-

Maarif 
Müdür ve memurları 

talimatnamesi 

Maarif müdür ve memurları 
nın vaı.ifelerine ait talimatname· 
oio meriyete konması icra Vekil· 
lerince onaylanmıştır . Hu tıılima
ta göre maarif müdürleri , bu:un-

dukları vilayetlerde mecburi tah 
sil y•şında bulunan çocuklar için 
mekteb açmak üzere tedbirltr 

düıüoer~k aid oldukları makama 
bildirrcekler , mekteb buluoan 

d m ecburi tabııl )'t~ında 

siaat için yedi seneye kadar giden 
uzun tediye varleleri istemekte ve 
bu husuıta kısmen mı.. vıffak da 
olmaktadır. 

Ziraat bakanhğının da kl!ndi
si için S sentlik bir plan yapm~
iı tasavvur eylediği anlııılmııtır. 

Bundan ma\c1ad , merinos ko 
yunlarını Türkiyede yetiıtirmek 
ve yer lilettirmek ve ciosi bak er 
ırklarıct iılah eylemektir. 

Gazetelcdn habt>r "Verd i ğine 
göre 5 senelik diğer bir sanayi 
planının mcvıuu, Türkiyeyi gayet 
vasi mikdarda elektrik kuvveti ile 
tecbiz eylemek ohcaktır. 

Türkiyeoio teslihat sanayii ıa· 
hasında yapmakta olduğu mühim 
h eiııal , ökonomiye taalluk eyle 
mediği cihetle burada mevzuu
babs edilmemiştir, 

Dünyadaki altun istok 
mlkdarı 

Dünyada mevcut altun iıtok 
mikdara ıu. suretle tesbit edilmiş 
tir : 

Amerikada bir aulyar 628 mil 
)'On , FraDSada bir milyar 100 
milyon , lngilterede 320 mi1yoo, 

İPviçrede 126 milyon , Belçikada 
119 milyon . Hollıoda da 115 
mi yon \'c Aloıanyada 6 milyon 
dur. 

Hu yıl mtvıim başlaogıcında 

aşım yapılmak üıere vilayetimiz 
duraklarına iki baş• saf kan Arab, 
bir ba§ yarım kau Arab, dört bae 1 
Nonyoa, bir baş İngiliz ve iki bış 1 
yarım kan İngiliz damızlık aygı
rın tabuıiı tdildiği ve bunların 
teslimi için Mtrcimelc deposu 
mütlürlüğüoe emir verildiğinden 
oradan aldırılması Ziraat bakan. 1 
lıitadan vilayete bildirilmiştir . 

Bu aygırlar bir kaç güne ka 
dar depodıtn alıoacak bir kısmı 
Adanaya sıetirilecek ve di~erleri 
de evvelce karar lathr ı lan kua · 
lara göuderiler~k hemen l§lm it 
lerine başlanacaktır . 

Gezici aşıretlerin 
iskanları 

Vıliyet iıkan memuru Sakib, 
iakiu itlerini bitirmek ve seyyar 
aşiretleri yerlerine yultttirmek 
ıçıo Ceybaoa gitmiştir . 

On bir aıintten mürelcktp 
olup adetleri dött bin kadar olan 
bu aşiret efradının Ceyhan mcr 
kez kazasile Ayaı ve Kırmıt mın· 
tıkalarında yerleştirilecelderi ha. 
ber alınmıştsr . 

Ağır ceza başkanı 

Bir ay mezuniyetle lstanbula 
gitmiş olan Ağır cna başkanı 
Şevki ıanmıza clönm~ştür . 

Dükklnının önünden 
çalmı,ıar 

Cuma günli Ankarıdan ıırı
mıza ~eldiğıoi yazdığımız Cumhu· 
riyel halk fırkast vilayet idare 
hey~ti reisi Balikesir saylavı Ör
ge Evren. dünkü treııle Ankara 
ya dönmüı ve iıtuyooda vali 
Tevfık Hadi Baysal ile fırka le
ıekkülleıi ve bir çok dostları ta. 
rafından ujurlanmııtır. 

İran konsolos
hanesinde 

15 Martta bir kabul resmi 
yapılacak --lrao Şaheıııahı Rııa Şalı Pch· 

leviniıı doğum gününe rasthyao 
15 Mart 935 cuma günii saat 
17 drn 20 ye kadar ş1tıımız İran 
konıoloshanesiode bir kabul res· 
mi yapılacaktır . 

Canavar evlid 
-----

Anasının kafasını de
mirle ezerek öldürdü 

Ceybaodı oturan İskenderun 
lu Abdurahmao oğlu terzi Ab
dullah, serhoşluk neticeri oluak 
yttmiş ya§larında bulunan anası 
Duduyu kıııfaıına demir küreği 
vurmak ıurctil~ parçalamı, ve 

' öldürmütlür. 
Canavar evlad yakalanm•ş ve 

tılıkikata başlanmıştır. 

Komiserler berat 
ettiler 

Vazifede ihmal ve suistimal 
dan suçlu üçüncü komiser Ali 
l< ıLa ile eski üçüncü komiserler· 
den Avni ve Haruoun Asliye ce 
za mahkemesinde devam eden 
dııruımalan bitmiş ve her üçü 
nün de beratlarına karar veril· 
mi§tir • 

Kozanda sürek avı 

Halkevinde evvelki gece 
bir konferans verildi 
Zehirli gazlar hakkındı ev· 

velki gece Halkevin<le doktor 
Ethem Necdet Kepek Ölçen tarı· 
fındıo gayd faydalı bir kooferans 

verilmi~ \'e bu konferansda bir çok 
1 

dibl t yici baztr bulunmuftur . 1 

Hüseyin Avni sor
guya çekildi 

Kard~şi Remziyi öldürmeğe 

te ıebbiislinden suçlu ve mevkuf 
uld uufus boş kat ibi Hüseyin 
Avninin dün Ağır cua mabkc· 
m~si_ kaleminde sorgusu yapı l 
mı§ ve duruşma güuü olaıak da 
23 Mert 935 tarihi kararlııtıral 
mıştır ·. 

Trahom h•stahanesi 
baş hekimliği 

1 .. kf.ıfll eıe ıtJl 
gilerindon ıu uo fi ~ 
21166 numaralı )toflk
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Buna dair M~lı~erilefl et 
dan Vilfiyete .gon 1ıiikoıe1 0 h ,~et o ıı 
göro , Cum ur; , ·oeYc ·&b 

Yurddaı:ıların h921
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o(I~) ,, 
'1 l k ıl 91111 

borç la rını kolay 1 artı lı ~ 
ı · · · 2566 oııın 
erı ıçın ıı 

karmışt ır. ı ıı 01ıı0 .!0i 1 

11 . C\ 'C borC . ( ' ', azın J nosı ıııl r se o 
ta rın 934 ıncı 1 yınıtı 9 

0 ıt ~ 
müzdeki ~toyıs 3 ı orı01 ıı( 
der ) içinde bo~ ttMlı o e ı 
kemlileri içi o ço ,,ııto'·o ı 

ltJ yı1 1 İ\'I 
K (\{\Un, borç , ı r ( 

bll • .:.el 
1 1 du ;001 ıız . gu· 
lU un b 1 kh'rı ı k . cvı ı • ' kolay ı ' 0 " •ıı:.ı • 

,gı., 1 ( 
Arazi ve ~ ı l ~~· 

Şarımız t ı abom hastahanesi · 0011
9 

ti ' .. 929 senesı so ottıı J·ı ~ı 
l>a~ hekimi Kaş•f Oroer , Tarc;uı yiiıılu . 1 tı~ 1 

b:ıknyosııı ı n • ·ı. öniıO 2') 
trahom mücadelesi baş hekirnliği · 
ne ve yerine de Tınus mücadele 
si baş hekimi Arif, naklen tayin 
edilmişlerdir . 

H•pısane müdürü 

Hapishane müdürü Hılmi on 
Leı güo mezuniyetle Tireye git · 
miştir 

iki kardeşin marifati 

Ahmtd oğlu Sıılalıadd icle 
kardeşi Duran, bir kavga netice· 
sia<le Ali og· tu Hasanı l> ~ı; P-Ün .. o 
sonra tekrar muayenesine ili· 
zum görülecek derecede sopa ile 
ba~ındao yaralad ı klarından her 
ikiei de yakalanmış ve lı•lı.laııo 
da kanuoi takibat yapt1rnıştır. 

'ğ ' · O'l•)I v , söyl ·Jı ımız ['l k!l.Jor oıı'· 
una · ol• 

yıs ayı son , tn1İŞ1 

surett'l yüzde ) \ ur· 
k tıJnCll 1 t 

kaydı ·apa ·9 • ~ 

B. 8 yer91 etiO gF 
ın . niboJ ~ 

929 s•)nes ı 3 t ~tıı1 ' 1tfll . 
k 8nın .ı 0 , olan bn ny ·izi.le ıtl 1• ]nr yt 0\ıO 

hoyetine kol kı ı ıtı 
l'rt!O • ı 

r i lt liği takı ı kl ·r· ,,. ifl' 
... tı ıaco rlt 

kayılı kapn tJ6 P ~ 
rııar ıiıt~ 

Hayva . ı1ilı0Jc ,,,. 
931 Sen csı co'~ ,ti 

. 1 .. ıı!O lı 6 • Ol ( I J t ,,ıı 
bu \•orgıyc v·ı. ye 'jJ 

ı l ve ı r.A 11) 16 ır 
lllQITi lı Of! • • 31 lY' t8~ 1 
.·· z 10 vetoıışı 1J ı ğı c~ 

) u ı J °"er• r 
yt t1ne ko.dor ıuz zııırı 
kiye yiizde o l ceı.ı ı r · 

k Potı a 
tamamı 3 

·-----------------~._.._..,...----
Pek yakında 

Yerler e J 
J ınekteblerc ' evaw · 

bulunan arın d 
. ··alışacaklar ır · 

larıoı teınıoe "J 

.Mektebi olınıyen köy .~ocük. 
ku ~uıak için mDmkun olın 

yerlerde ta1imatnamtsine göre ya 

h treisatı yapacaklerdır . Maarif 

müdUrleriihundan ba~lca bulun 
<luklın vilayette fakir talebeye 

kitap vcıilmeeini temin ile mü· 
kellef tutulmaktıdırlar . 

Tuhafiyeci ı u ıeddin, dükka 
nının önüne reklam oluak baak 
tığı bir kutu gömlı>.ğinin bilme- j 
eliği bir adam tarafından çalındı· 
ğını şikayet etmiş ve tahkik.ta 
bı§laomııtır • 

Muazzam tarihi filr11 Kozanda mücad ı le rnıntaka ııı ' 
olan y~di köyde tlli bi\" domuz 
öldürüldüiü vilayete hildirilm i ı:ı· 1 
tir. .. -----------------~ larıDI O 1 
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1 ~rşaflı hırsız \ Bulgarlar istekleri ( s o N s A v A 1 Tayyare cemiyeti Asri slae•ada 
t.::'• tahta silmif geri -~!dılar Bulgaristanda başka~lığı · 
Jettır Y•k•mış, niha· _Birinci fılrlikden arlan- - Birinci firtikden arlan -

•na ı Bazı 0enerallar tekaü-
8 enmiş. bilmesi laz ımdır . ta;;; Pariı : 9 (A·A) - Bulgaris· de sevkedildiler 

'- a.. 
1•bıta11 epeydenberi tanın Tlirkiye müvacihesindeki · ·- b b k ..... , ... ve k d' Sofya : 10 (A.A) - aş a an 

bir b a an kıyafetinde battı bar~ktti bütiin gızetelerin ve harbiye bakım General Zla 

1 

...... 1•k.ı 1

'
1111 

ve suç ortakla dikkatini çekmektedir . Gazete tef gazetelere beyanatta buna· 
~. '111•iı muHffak olmuı- ler bununla Yunanistan vaziyeti · t' k' rak bir kısım azasınan ıt arı ı I 

lllteıı arasında bir alaka tesiı edertk ve Kralm riyaseti altındı toplan· . 
~""- ~ çarııfh gezıyor , gözü· Yunan dahili vaziyetinin Balkan mı§ olan yüksek askeri meclisi 1 

'iııyo,d., JU renlcli bir gözlük lardı mütkilat çıkaııb çıkarmıya General Tanicef, Filipol, Gerci 
te ytlintİ Yaşının küçiik, vücud cağını soruyorlar · Pöti jurDal kof, P•nof , Draaiyefi tekallde 
~ iJe 1>t tiyle böyle ince ya· gazetui Türkiyenin ihtiyatlı hare- sevketmeye karar vermit ol 'h ' lııdmı andıran bu ketinı t.vıib etmemek •öyle · 'eLı • tı d' ~ duğnnu ıöylemiıtır · 
"1-1 .• .•ye kadar yirmi durıun bilikiı buau Balkan mi h. · · · t bı... ·• 1 Bu generallardın uıncısı op· 

..,..i 11 r 
1
'•

11 çıkmıı , eline sakmın kuvvetine bir delil olarak cu • müfettiıi, ikioc.ei Plevne ve 
aı.... 11.,,, . .' 111

1 
'
1
11" • telakk~ı •tmektektcdı'r . k ·~ • "" ücOocüsll Varna garnizonu u · 'il. -.,11 

8 
en Konyalıdar. Kuz. Lö Jurnal gazetesi sarih bir mandınıdırlar . 

21-.b .••bılluinden Mustafı surette Türk davaHı lehinde mcv B. Zlıtef ıimdiki kaide or· 
~ baİı IQç ortakları da Ay· ki alarak diyor ki : duda baıka bir değitiklik yapıl· 
'il. lfıklc •rıoda otura~ Abdi Kim [yeni TBrkiyeyi har hcı mamaaına karar verilmiı olduiunu 
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•e Keaek Ahmed maksadla itham edilmit görm.. ilave etmiıtir . 
~~"b ~ Alidir . ğe intizar edebilir '? Türkiye Sov· Mumaileyh yüksek askeri mec 
""~ ı::e dtfr eualuı çarııda yetler birliiinden ıonra en ıulh- lisin bOtiin azaıı.ıın iıtırakile 

11ae,11 rlıen yakalanmıı, ıuç perver mill~tlir ve itham eden yapacaiı bir toplantıda başka de· 
tı t.dı" :• çıkarılmqtır . Bulgariıt•adır ki Dedeataç lima· ğiıildiklare kara verileceğ.ini ve 
'&..~ riai Jl~tile ve ıonra ba oının pegindedir ve muabedeye fakat bıli baıtrda bayle hır top· 
~Lct., llllerı çektirilen Eyob, muğ•yir olarak silahlarını arlıı· laotınm Mevzuu bahie olmadı-
n..-..~• flıb~• e~velc~ ceza ı6r mııtır . Yunanlılar, Bulgarların ğını ı&ylemiıtir . 
~ ol .. 611ııyetinde Y•tıaın hu tekrar ıillhlarlmasındao he- Safrada mektebler 

• UQdın iıtifade etmiı 1ecana dOgmüılerdır .~Şimdi Yu· 
~ "- oınlılar10 mDıkilitta o!dugu ıu kapatıldı 
~ '41)i • !.~~ırı tipli olaıundan sırada mDttefikklerlain tek.ayyöt-
ııı..~~ a.L""IU~müı, bazı evlere lerini bir kat daha artırmalHı 
~ .:L~ ta ıılmek, ıu getir· tabii değil midir . 
"" .... ,, . ' . T ._ ı hA 'I....--.. . 11 ennde çalıımıt;' Diğer cihetten lir" teı i •· 
~-o!!' <!) ~ol•yca meıgul tı huı nutuklar İtalyanın ıark 
" ~ t ••ha ibulmuıtar . ta faal bir ı\yHet glltmek eme· 
~ dif t.fc" lrı1afetinde iken liade olduğu intibııaı verdiği 

,~ brnıayı da ihmal et zamanda baılamııtır . Bu intiba, 
•• \,~ ·., Romaya olan merbutiyeti şayanı 
llt "" e •rkıdışları adliyeye kayd olan Venizelosun tekrar 11h· 

'ltli:'~titıyalır da ıabipltri neye çıkmaeile azalmıı değildir . 
-......,. r • Hudud iıiJeri yüzünden heyecana 

b ._Babalık _ düımek için sebeb yoktar. Fakat 
l tft, Yunan ihtilalcılarıaın uluslar ara &,' ltak kabı·nesı· sı akislerini dikkatle takibetmek 

ıı lçio sebebler vardır . 

ı..., ft/,faiJ~ etti• Cenevre : 9 .(A.Al - uluslar 
'\""- --::;; _ derneği tebliğine göre Antonof , 

Bafra : 10 (AA) - Gtib baa. 
talığındaa melctebler oa ıün müd
dette kapatılmııtar · 

Havalar yaiıth ve soğuk git-

mektedir . 
Antalyada yeni inhisar-

lar binası 
Antalya : 10 (AA) - Şehri· 

mizde yapılmaaı iahi11rlar u~um 
müdftrlDğllnce bir ay evvel ıbale 
edilen idare binasının temel at 
ma mevuimi huğün yapılmııtır · 
Bu binınm y11pılması ıehrio be· 
zenmeıi bakımından da eevinç\e 
karıılanmııbr . 

lnebolu Halkevinde 

cek bir durumdadır. 1933 mali 
yılında - piyanko Hhtlan da 
içinde olmık üzere - §ilbemiz 
tınf&adan yapılan toplamanın 
yekunu 101,022 lira 70 kuruıtor . 
Buouo 77.460 lirası piyanko sa· 
tıtındao, 14,664 lirası da mahıu 
latı arziyeden altnan paradır. 

1 Haziran 934 den 31/11935 e 
kadar aekh: aylak 934 mali yılın
da - yine piyanko sahşı da için· 
de - tübemiz 144,419 lira 38 
kumı toplamııı.r. Bu yekunun 
ehemmiyetle göze çarpan kaba
rık.hğı aruında mahsulatı arziye· 
den aldığımız 23,254 lira ve bu · 
11usi muhasebeden aldıiımız 
38,320 lira vardır. 

Mahsulatı arziyenin yeni mali 
talbaıma kadar ktrk bin lirayı 
bulacağına umudluyuz. 

Gelecek yalda yeni dizeni• 
çahıarak dıba ateıiailecek bir 
duruma kavuıacağımıza inanıyo
l'uz. Buaün elde etiipmiz 23,254 
liralak mahsulatı arziye yekunu 
içinde en çok pımukdan alınan 
kısım vard1r. 

1 Hazirandan sonra buğday 
atıılarından ahnırak - maale 
tef - dUzgün toplanamıyan yoz. 
delerin kayıbeız kasamıza gir
mesi içia yeni bir biçim bula. 

cağız 1 
935 yılında ~·kanlan tutkallı 

isne mıkbuzlarınan ıabfı da t;ok 
iyi gitmektedir. Bu itd• çalış· 
kan memuı larımlZID ıösterdikleri 
alika gökıOmfizü kabartacak ka
dar bUy&ktür. 

Bu yıl köylültırimiı fitrelerini 
cemiyetimize vermekte geçen yıl· 
dın daha ileri gitmiılerdir. 

Denizlide grib salgını 

... _. lllQft muhtiuııaı geri aldıj'ına dair 
~,l>t OsQ halk ara- olan mektubunda tamamen ıahıi 0

P•A-anda yapacak mahiyette ve ntıredilmek üzere 

Deoiıli : 10 ( A.A) - Grip 
baatalıtı salıın halinde devam et · 

mektedir.Bu Yüzden ilk mektebler-
lnebolu : 10 ( A.A) - Halk· le liıe bir hafta mbddetle kapa-

evi dil , edebiyat, tarih komitesi tılmııtır . 
lr .............. ~ :"'el verilmemit olan bu mubtiranın 

~le biGt •ilftltsü Eminülhü- keenlemevekôo addedilmesi li· 
,1....• Pıı;:lr Kadüı hocaları zımgelditlni bildirmektedir . 
~~ d 01• büt&n ıar ve Londra : 9 1.(A.A) - Taymiı 
~ 1e ,~ralc Yahudilere gazetesi baımakalesinde Tiirki 
'\1.._ ~•ta , 11 .. tmamaları hale· yenin Trakyada ittihaz etmit 

,..,, ' •llibıtta buluaa olduj'u tedbirlerin Y unaaistanıa 
~ - ~. g-ı.. v.ziyeti icabıtile çok nisbetsiz 
~--"-d '" Jılı içinde Be· olduğunu ve Tiirkiyenin alelade 
~ ~:) dııarıy~ 178850 bir himayeden baıka bir takım 
~ te limoq çıkara(· gayelrr takibetmekte olduğu hiı-

\ "'~ '8lıllda. sini vermekte boluaduğunu yaz· 
iL'dılc id· •le l»a mikdar 142 maktadır . 

~'t• ~t • Anadolu ajansı nolu : S: bit Is llraıakta olaa dört Taymis ve Morning Postun 
S 'ct fltı ÇQe •dı• falırazarurrt ha mütalealarına ~n güzel cevab, 'ti ..._, bi, ulcr.,ıodan üç yaıın· Türkiye dıt işleri bakanlığının '="'- ~tı ıeoıin kadına alt· Ulus bış muhrrririne vaki olın 

.... lnulcabilin ~e 18t· beyanahdır . Bu beyanatında 
~ "'11 İfi Be Tevfık Rüıtü Aru, vaziyeti et 

reiıi hukuk hakimi Rigıb Ak Adapazarında zelzele 
yıı Halkevinde AtatllrkOn yarat· I 
tağı Türk kanunu medeniıiyle 1 Adıpazara : 9 (A.A) - bugün 
Türk kad1n1na temin edilen y&IL· saat 10,30 da · ~hrimizde cenub~an 
sek ve: medeni bılclara dair bir §imale doğru 4 11niye kadar ıu· 
konferans vermiştir . KonfeHnı ren hafı{ bir ztlzele oldu · 
inkılipt•n evvelki cılız mana~aki Hayır sever Sinoplulan 
aile telikkiyatiyle Cumburıyet 
idareaioin IHbul ettiği sağlam ve 
imparatorluk devrinde idari ve 

adli t~ıkilabmızdaki bozukluklar 
la kananu medeni doj'uran tarihi 
ve milli zaruretleri birer birer 
izah etmiıtir . Salonu dolduran 
yüzlnce kıdıa ve erkelc dinleyici· 
fer memleketi cehalet ve taaHuP
tan kurtararak milleti nur ,1 irfan 
ve medeniyet yollarını göıteren 
Atıtürlc'e candan geleo minnet 
ve tazim duyauları izhar etmitler 
dir. 

Sinop : 10 (AA) - Çocuk 
e•irgemt: kurumu ıenel merkezi· 

nin kurban bayramıuda şefkat ala 
nında bayramlaımayı : dilediği ve 
bu oilrğini kabul edenlerin iıim · 
!erinin bayramdan evvel gazete· 
leı le neıroluoarak bu suretle bu 
iyilik ıenu insanların do~tlaranı 
kutlamış ve doıtlannı tebrik ve 
ziyaretlerini kabul et mit ıayıla · 

\ ~ te L ruua biiyu··a. Lı·r T k d lh 111ey " rafı ile anlatmıı , ra ya a ıu 
'Cla uyandırmış· kadroları haricinde biç bir tahıi · Muğlanın hayvan ihracatı 

.. ltaıı._ini dat yapılmıdığıoı, hiç bir sınıfın 

callları halckındaki teklif ve teşeb · 
bösü Sinopda takdir ve memnu· 
niyetle lcarıılanıp benimıemiı ve 
vilayet merkezi ile kazalarımızdaa 
iıtirlk Pdea eyi yürekli balkımıı 
ve memurlarımıza ait liateler ilin 
edilmek Dzere dere edilmek üze · 
re dliokil poıta il e Aakarada ku
rumun umumi merkezine gönde· 
ritmittir • 

~ ~.~'tioe ,,:i ~aıeret Y• ıilih altına alınmıdığıoı tasrih Muğla : ( A.A ) - 934 ıeneıi 
'b. t'ttltk rak kabinesi etmiş ve bilhaasa TOrkiyenio, nl. tçinde Marmaris Kllllük , Bozbu 'l.' tl''-ııt iil etmit ve vaıi· tına imza koymuı olduğu muıhe- run ve Gökova mıotakalarından 
~ \ tlciı C •r : dele'e ne kadar riayetkar oldu- dış memleketlere 6,220 sıgır , 914 
\.t.~ı:-111 ~~ırıil Edfafi , iç ğuou meydana çıkarmıştır . koyun kuzu, s,010 keçi , 8179 kö-
""'' L~~ ... lllAz~ı Kaıab!, Diğer taraftan loıiltere mu· mea bayyanı' 236,SOO kilo gübre A •h • 
~~•111 :evfdc Süvıydi, hafazakar partisinin bışlıca or· ve 330 kilo sünger ibraç olunmuı· yın tarı 1 
"~ı E ~ıuf Ganime• ğınlarandan biri olan Mance1ter tur· . Matbuat umum mlldürlDift 

'-daıLu 111•n Zelci , k&ltftr · 
q._''Yio Celebi. Gardiyan gazetesinin Dtfrıyatına tar1fından ayda bir çıkarılan 

dair olan aşıiıdaki telgraf ayn· cumlardan şikAyeline gelince bu u Ayın tarihi ,, nin 13 &ncü .. ,,. 
lo') • ca ı•y•m dikkattir . şikayet büsbütün Jtayreti mucib 11 dı her zamınki olgunluk ve 

~~ '.,.",,' 2İrecek talebe Londra : 9 ( A A. ) - « Man- olmuıtur . dolgunluğu ile çılcmıştır. 
~'l 1 cest.-.r Gardian »gazetesi Uluslar Çünkü böyle bir hal,Türkiye ta. Bir av içiude dünyanın bütOn 

t ~•tııa.a- 8°11
ll0da h"kalorya d B 1 ' ·1 J l f d " ,.. ... derno~inin Loodra bürosun a u · raıınuan ı1on m•Jse e er zar &n a siyasıl ve lcUltDıel hareketlerini 

a.._ IQıftı L l e d 1 
~-- -

111•e tek &8 an tala gar muhtuasınan ne büyük bir takibe ilmekte o nn hatta hareke- ve &lkemizde olub biten itlerin en 
k.-,, ~:\i •ey8 rar ~rntibana gi- hayı et uyandırdı~ıoa işaret et- ı tin altüst olması demektir. yaray1şlılar1nı derli toplu anlatan 
~ e htrek Yanı talimıtoa- mektedir. Bu gazettı,Türkiye tera · j Conevre : 9 ( A. A. ) - Ulus · bu mecmua , her klllllbhane için 

._. '- ~- bır e~ etmeleri. kendi fınJan itli haz edilen tedbirlerin ı lar d Jroeğinin bir tebliğinde halen mükemmel bir hazinedir • tavıi · 
~""Ol beıe, a bılaugtır. Yunnnistonı Türk iyeye bağlayan f Sofyn ile AnkMa arasında devam f ye ederiı . 
~ ~'1ar1~ u sone ı.le mu - pek sıkı dostluğa e\fedilaıektı.ı ol- eden <losl'ıoe izahat teatisi sebe- • llSoy adı 
"-1...., irrıtihuç le~e idn<le duğıınu söylemektedir. Balgarıs- 1 bile Aıılonolun 7- 3- 9J5 tarihli ~ ___ ---==-~ 
~ıll et •ncı gırmc k bok tanın Türk gaıeteleri tcırafındao I muhtırasmı geri aldığı teyit edil· _ Yıldıı oteli ~-Ü•t!ci~i- Ziya 

lllektediılcr. Bo1gariatc.n aleyhine yapılan hü - mektedir. il" omez" ıoy adıaı ılmıttır, 

11 Mart Pazartesi gilnü Akşamından itibaren 
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fı'i rtik 1 

Yunan kabinesi
nin istifası şayiası 

- Birici firtikten artan -

dald f eyezanların genişliycceği 
tohmin edilmektedir. 

Asi kuvvetler pek feci bir 
vaziyette buhıonıaktadu lar · 

Sıruma üzeı inde köprü kura
r ak hu nehri geçmemize nıani 
olan fena havalar değıl, kar ve 
fırhnnlardır. Ordumuz gayet iyi 
hir luıldedir. Otdl. oun kendisini 
<linl ı ndi,ecek bir mola vermesi 
için icBb eden tedbirle alınmış
ttır. p.)ade kıteatı takdire şayan 

. 

bir vsziyettedir. 
huma nehrini ve sular al-

tıoda bulunan ovayı ne suı etle 

1eçmt· k lar.ımgeleceği ı: ra~tırıl 
maktadır Biz tabiet unsuılarını 
, e haJleıi acıklı olau rakiLleti 
ıniıt: karşı mücadele ediyoruz. 

• 
Aıiııa ~jausıuıo hususi muha· 

hiıi bildiriyor: 
Fos kruv11zöı ü buraya gel 

miştir. 

Homa: 9 (A. A.) - Sela· 
biyettar mabafıl, ltalyanııı Yunan 
hadiseleri muvacehesindeki mut. 
alk bitarnflığıuı teyid etmekte 
\ Tc Yuuanistaoın İtalya ve Avro. 
pnnın nef'iııe olarak lıaJibazırda. 
ki ihtilfifuı ür' tle halli şayant 
temerrnı ,ı..ı ~ anu bildirmekte 
dir. 

Bclgrad: 9 (A. A.) - '-Prav 
da,, g zetesine bildirildiğine gö· 
re, Makedonya asıleri 27 bin gö. 
ııüJlii toplamışlar ve muvasalayı 
kesmek için SeJaoiğe hücuma 
lıazırlenm:aktadırlar. Asi General 
Kameoosun seferberlik ilan ettiği 
bildi ilmektedir. 

Biiükreş: 9 (A . A.) -
Qrta elçisi Litülcskoyu 
ziyaret etmiıtir. 

llnJgar 
ziyaret 

Ati na: 9 (A. A.) - "Havas,, 
aj a nsmm hususi muhabirinden: 

Selimıkte neşredilen bir teb· 
liğe göre topcu kıtaatı ve tayya· 
reler asileri bombardıman etmiye 
bıışlamışlardır . lMekedonyada 
umumi taarruz pek yakındır. 

Be lgrad: 9 (A. A ) - Gaz~ 
teleriu Yuuaoistandaki mubobir· 
ferine nazaran İı:ıtromc;a tıclır ini 
gPçnıiye! muvaffak olan fmıarı 
hükumet müfrezelcrivle a'"ilt r 1 

J 

nrasında rniisndemelrr olmuştur. 
Asilrrtleıı f'lli lladcr ölii ve ya 
ralı vardır. 

Loodra: 9 (A. A.) - Sıyasal 
malıafil ıki tarafıuo bır ıaleb \'a· ' 
ki olduğu tekdırde lıükfımt'lcı 
ve Verıizrlo cu . Yunanlılar ara 
sıncla dcvlt>tleriu tavııs~utuııu 
Lonclraoın müsait nuıetl lrn·şı
IJ } acağırı 7.anııelınt ktediı !er. 

Bükıcş: 9 (A A.) - Hu'gar 
h r.ttılıarekcti karşısıuda Balka11 

anlanııuıo icohında lıarekde 

geçmegi bileceğini hatırlalmak
tıdır. 

"Üniversul,, gazetesi Balkan 
misıkınıo ilk tabrik emaresinde 
<lcrlıel \ e kendiliğiuden tatbike 
geçeceğini herkesin bilmesi la 
zımdn diyor. 

Atiua: 9 (A. A.) - Ecnebi 
m em lcketlerdcki bütün Yunan 
kolonilerinden Brışhakan Çalda· 
risc gelen telgra fi arda, va tan 
alcyhin<lcld i yan hrueketi takbih 
ve ispuın ba tınlması için aldığı 
tedlJirleıden dol1ıyı hiihfımd teb· 
rik tdilmektedir. 

Kahire kolonisi asileri \'a lana 
g&yrila)ik olarak 13vsif etmekte 
dir. İskederiycdeki Yunan kolo
nisi nefret ve infialioi bildirerek 

!!:Üt',.tfe bastırılmasını isyamıı 

bekleme. • 
revy .~rla i}<ı:ımet eden Yu-
ilıtı)·a t zahit \ 'C efradı [mer 

rırıo O ••ı.A 
J.aoıetsizcc vuruouz, bızler hu11u 

· yaorvda mevki alı) orıız J 
metın 

diy<.rlar. 
Sofya: 9 (A. A.) - Hudutt~.n . 

ge1eP lrnberleıe göre, Yuoan hu· 
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kfımel kuvvetleri yeoi bir taar· 
ruza girmişlerdir. 

- Ta,yyarcler Selauiğiu Şima.li 

şarkisindeki Demirhisar ~clırine 
taarruz etmek üzertdirler. 

Alioo.: 10 ( A. A.) - <dlnvas» 
muho.birinden : 

Averof zırhlısını takibe rridiln o 
im tııyyaro gerıııyı hulınu-il ve uzo 
ı :no lıomlıa atı rı.k yeniden lıosurn 
uğrnlmıştır . 

Dün rıkşam 8 lllniktc saat 21 
de nrşroluno~ı Lir tı Lliğdo hn\'n 
ları n düzeldiği i bıldiriyor . llova 
vı• topçu kuvvoll ı ri bütün tıriin c si
lcrın me\'Zileriııı lıomlıardımıın Pt
nıişlertlir . l<öpı ult•r diin ı kş'lııı 
tuırıir l'tl lmiş \0 ıııırnııılar kııldı · 
rılmıştır. llukuın ı 1 kuv\•ellı r: yu· 
kıııılu Mukedoııyn v • Trnkyoyı 

0

01-i 

~·etelı1nl· n t ınıiı.lt·yccck t r. 

Sababtan i: i harecı 2 J tayy:ıı c 
Sırimou mıntaknsııu du•madan 
bonıbHdman ehııişlerdir . Bazı 
tayyareler de Ka\ala limanını , 
limıınd a bulunan bir torpidoyu . 
Drama şimendifer istasyonunu ve 
buradaki kışlaları bombardıman 
etmiş köy ve kesabalara beyan 
nameler doğılnııılardır:. 

Düıı akşam Mak1:doııyada ye
niden bazı sınıflar sılib altına ça· 
ğuılmıştır . 

1 

ı 
ı 
1 

Paris : 10 ( A.A ) - Atina· 
dan " Jurnal ,, gnzctuiue )aııl
dığıon göre Veniulos Girid Cum· 
huriyetir.in i tiklôlini ra<lyo ile 
ilau etmi,.tir: 

Müteakibeu Venizelos Trakya 
ve Mnkf'donya ahalisini mukave 
mele teşvik ile :beraber k .. ndi 
saflarına gönüllü yazılacak olen· 
1 ıuıber birine elli.ser drahmi • ;o 

giindelık vadetmiştir . 

-

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Liret 

1 
9 :~5 

1 9f Uayşmark 
J•rank0.Fraosız,, 12 051 
Sterlin "ln1?ili1,, s~ ı ~~I Dolar "Amerikan,, 
.Frank "hviçre., 

Seyhan Muhasebei hususiye Mü· 
dürlüğünden : 1 

Uahçe kozusının lhıruniye nnhi-
yesi11de IJarci Hususiyeye ait kap-
lı cnnın 4-3-935 turihio<lcn iti· 
hart>n bir seıll'lik icarı açık artır . 

nHı surctilo verilecrğinuen şerait i 

oı.luınnk ıstıyenlcrın hır gıın ~la . 
hn!r•hei llususiy' miltlür;yotino , 
tul ı b olanlnrın d;ı yıiztle 7,5 pey 
~k~·tısilc hidikte ~ılartın yirmi S<ı· 

kizinci perş•'nılı • gür.Ü saat on Lir
du ıle Encümeni vilfıyeto ıııürı:ıca
nllllft ilfin olunur. 5055 

.. . 

~7-3-7-11 

Seyhan muhasebei hususiye lebe .. 
sinden : 

~lulıomııwıı 

had li 
Lir o Cııısi 

80 B ş oıl::ılı 

lıir bnp 
lınııe 

M"'k.i 
Balntarırns nı.a· 
lı ::ı llcs · nı\Q ve Zi
ra ot Baı:kıısı ar-
kasındaki so _ 
kakta : 

~l··vki , huılut ve evsofı sairosi 
yukarda yazılı beş oJolı bir bap 
lıano Mayıs 935 sonuna kndar 
o~·ık artırma suretile icara verile 
ccğindcn talip olnnlurın 14-3-

935 tarihine müsodir perşemlıo gii 
nü snot oıı bir huçuktn yüzdo 7.5 
poy akç·alL!rile Vilôyet cfoimi H~
cümcnine ve şeraiti öğrenmt:ık iste

yenlerin do her gün Muhasehci 
Hususiye müdürlüğiine müracaat
ları ildn olunur . 5056 

27 3 - 7-11 

Çitçi fabrikası müdür
lüğünden: 

~ 

11irn1ıuhmer cemiyeti Seyhan B e ı e d i y e 
Hılaliahmer Cemiyeti reisliğinden. ,,------------

merhzinin yıllık kongresinin ikin
ci toplarıtısı 11 Mart 935 paı ır· 
lesi günü saat 17,30 da Ticaret 
OJosında yapılacağından Cenıiye
tin <l<'ğerli azalarının hehemehal 
teşriflerini saygılorımb. dilerim. 

ıJesiııİO 
İdnrei llususiyece istimlAk oluno.n Yeni istasynn asfalt ca~trO (l)• 

gün clo~u cihetindeki Recai bey ve mii~teroklerine ait 2629 1~vicİ V 
rnhhaındnki arsaya Tapu knyılina göre llnlyan tebaasındıın J 

ki Je ortoklır. ,, 81hir 

Vll
A • b ars .. ayet daimi encümeninden. Beh·~r metru murabln.ınn ktrk kuruş taktir olunan ış u l liğDl y~ 

Adana Memleket hastanesinde leriııılen Luvici Drnkinin nılrcsi ğo.yri malUm olJuğ'undcın t• l 
yapılacak ( 1984) bin Jokuz yüz r:ne g*'çmek üzere ilan olunur . 5097 
seksen dört lira kırk dokuz kuı uş 
bedeli keşifli tamiratın açık eksilt- ı-
~esine, ikinci t1ern olarak tayin veli Sabun meraklıları dikkatle 
ıldn olunan vakıttu da istekli çık · 
ma<lığından tgmİrnt pıızorlığa bı · 
rııkılmış1ır. 

Pazarlık 935 senesi martının 

yirmi birinci perşembe günü saat 1 

on birdo yapılııl'nktır. 

lstcklılcriıı ~rırtnumeyi görmek 
üzero her gün Sıhhiye müdürlü
ğüne vo pazarlık yııpılacak s . ıat ve 
günde l\f) Vıldyet encümenine gel· 
meleri ildn olunur. 5099 

11-12-14-15 

içel orman müdürlüğünden 
Adnnn vilfıyctinin Karaisalı ka 

znsı pos devlı>t ormanlarırıJn mev 
cut şnrtnamP&inıle lıulunJnkları 

yerlori cins, nevi ve \:apları yazılı 
18754 parça Allana çl'şidi keres-

er•1 
Katkısız, hilesiz, (Melek ) markalı sııbunlarırnız• -,o ,, 

lı ,•erıı1eg 
mi.işterilorimize bazı satıcıların sııfıye\i şüpheli sa un 
tıkla rını es•'fle öğreniyoruz . • ı;qb 

,hhl ~ 
Sabun alun müşterilerimizin Türkiyenin en nefis ve on s lıt1. · 

nun:ı t~msil eden ( Melek J ınorkamıza dıkkat "
0 

bunu tıılepte ısrar eylomelerini rica c<lcriz. 
. ıorıoıo 

Vücudunun sağlığını, kumaşlarınm yıpr.anınuınusını, saç µe· 
pek yapmamasını ve ciıdin bozulmamasını arzu eılenlcr ( 

/ek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 

20-30 

1•·sd1
' 

d \ LıJU•~ 
Toptan satış yeri Adana a 1 

• 
oesidır 

Melek evlatları 1 icııretha 

tenin beher aılcıli 150 ve 4 köşeli 1 
---------------

----------------· 27 parçasının beher adedi 600 ku 
ruş olınnk üzere 28293 lira mu 
hammı:ın bedelle kopalı zarf usu · 
Jile artırmaya konulmuştur • Ar
tırma 25-3-935 P. ertesi günü 
sno.t 16 da Adanada orman mua
ml'ltlt dairesinde toplanacak satış 
komisyonu önünde yapılacaktır . 

1 - İstekliler 2121 lira 98 
kuruşluk muvakkat teminatı mal 
sandığına yatırarak makbuzunu 
veya nüınunPsine uygun banka te
minat mektubu ile teklif zarflarını 
25-3-935 P. ertesi günü sant 
15 bunığu ka<lar Adanada orman 
muumellH memurluğu dairesinde 
srıtış komisyonuna vereceklerdir. 
Teklif m~ktupları komisyonca saat 
16 da açıl:ırak on yüksek artırma 
teklifinde bulunona muvakkat iha· 
lesi yopılacaktır. 

2 - Kati ihalu f'mri Ziroat lıo 
knnl ığınıl:ın vı rill'eek vo hıı omir 
15 giirı zarrıııdn \'crilrnnıliiri tak. 
• !':I 

tınl" ~:oniE:yoııı·:ı kati ilınlesi yrı-
pılucnktır . 

3 - Şortnom ! 167 kuruş be 
~lol mukabilinde A!ıkarR, lsttlııbul , 
lzmir, Adıınn , :\lersin orıııon mii . 
ıliirlüklcıinJcn ol nnhil ir 5086 

8 11-15-20 

------------------~---..---
Dişçi M. Nedim 

' \•ni Otr·I karşısında rırtı~ıın 
di~ rnunyı nelınncınde s ıut 6 dan 
21 re knllur lınEıta knlııı l ı ttitriıııi 

1 
. o 

vo teı ovı ve ıli~ imali lıuı-usunıla 

muhterem ıııii ştorilerim e azami 
teshill\tı gö~terıliğim ıribi cuma 
günleri fukara için tedavi ve di~ 

1 çekmek meccııoen<lir . 
291 

Yitik gümrük beyan
namesi : 

1855 No. Gümrük beyıınname
eino ait 82308- 3689 No. makbuzu 
yitirdim . Y rnisi ç ıkarılac:ığın<lan 
eskisinin hükmü olmadığı illin olu-
nur. 5098 · 

Corc Suid 

Satılık Emlak 
. Adananın en şerefli yerinde 

idim halen banko; ov ve ı lairo; ti-
carethane olarak kullanılan e k' ' ,s ı 

Doktor Basri Uzel 
leriO 

l ·oi~ ' . • k 1 tıl' 
Uzun zamanlar muhtelif hastanelerin dahili ve haracı. i ıırıır, 

mü~toreken idare ile bu hastalıklar hakkında müaıarese~ın çtığl ~o 
olan doktor Basri ( Uzel ) eski Or•zılilı&k cİYarındn Y00\:rırıl ~8 •3 
yrme evinde dahili ve harici ve bilur •. um kırık ~~ıkık tı:ısto.. jo , OJ6~ 
başlamıştır. Müracaat edorılerin lüıumunıla kan, balgam: ırkj ıııJe''1 rı 
gaite • idrar, mide usaresi vo knn tozyikları gibi bok~ını j 85ısl•~~~ r 1 
ınikroskopik muayenelorini tle bizzat yapmak ~uretı.l~ 1

8yrıcD ıır 
teşhis ve tedavilerini üzerine olmakta ve hu tahlıldt ıçın 
istemomekte<lir.5075 't-20 0 0dıl

1' 
Puzartesi 11·ünleri ö<•lo3uen sonrıı fukarular parasız aıuayon o ,., 

--------------·----------------------------
Sovyet süt makinalat• 

l ı' 
ço~ Jtı'J 

~ ttCil · ' 
Sovyet fabı ikalarının yeni gelen süt mnkinaları . su rıı91'111 

.. I' 
• . ı. • Jıc'Ter ıııv 

yog ~:ıkarır vo fıatları çok ucuz olmakla borauer• c n kLlsı 8 ı5 
daha eyi kullanışlıdır .4999 Satış yeri : Osııınıılı 1ıan ıO/ 

,------------------------------·------_..--
500 Lira mükafat 

ı ıı~fıı 

1 
5ularıll 

Ayran rncolıa suyu Atlona ve huvalisinılo satılan ~ 
kimyevi ve bokteryoloji noktasından en iyisidir. •c ı j'.l ('l 

·· k··ıfot ' 
k . ti • 

Bunun aksiııi iduia 0 vc isbnt edoıılere yokorı 1 m Jı~ .. r1c 

1'oklidlerinden sakınınız 
odiniz . 5008 

• r11iıht1 
·· rinJekı Daınaeanoların uzc 

K· mar oynarken 
yakalandılar 

Mennan oğlu Vehab ile Sait 
oğlu İbrahim adlarında iki kişi 
Karşı yakada me:ıarlık içinde ku- • 
mar oyorlarkeo yakalaomıılardır. 

Fulırikamızın ınnl sigortosı hit . 
ıniştir. Fnbrilrnmızılıı mıılı bulunan 
ııııılıtercm ~ıüşteril~rimizin s"gor
tolnrını yenılctmck ıçin rııbriknnıızn 
nıüracoat Jurı aksi takdirde fahriku 
hiç bir şeyden mosul rleğildir.5100 ı 

fı rn n~ız Kobji ; ve bitişiğindeki 
arsa ıle Yeni istosyon cadılesindtt 
havfillar yerde tahminen yetmi 
ılöniim iki perça orsa sııtılık t ır ş 
isteklileri Per Higal ile vekilleri 
Şerefe nıüracnat edebi lir .5009 

Umumi deposu: Orozdibak civarı 
riyet oteli altlnda . 10-15 

· at ~ orşr•Y ,1 
Umumı JJakŞl Lı'' M. .. .. ,,t 

··ııJ .,.... 
'J'ürk 50 

Adana 1-3 18-30 


