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kuvvetleri büyük taarruza ··geçti-
Qtb. 
b~e. bakanı General Kondilis erkanı harbiyesiyle 
ıt/ıkte Selô.nikten Makedonyaya hareket etti. 

~sil · 
. arr erkın piyade ve topcu kıtaları gördükleri bu şiddetli 
~ı;n,uı arşısında mütemadiyen rücat etmekte devam ediyor. 

. .. . lıı (A. 
Gi'oıı hild·.A} - "Roy· _...-. 

: ~erat k ırıyor : 
---

General ismet lnönü 

İle General Voroşilof ara
sında samimi tel yazıları 

alınıp verildi 

--- --

Seyhan <ive-Ceyhan ırmakları 
Suların kaba rıklıkları gü:nden güne 

alcalmakta devam ediyor 
Ankara : 10 <AA) - İsmet • - ----·-----

İnönlinün ba9kanlığmın onuncu 1 1 yıldönümü münaıebetile Voroşi- Şarımız çifçileri, bayram ertesi tar a arın-
lofun gönderdiği tel yazısile haş da çı'g" ı't ekmek' ışlerine başlayacaklardır 
bakanımızın cevıbı aşığıdadır : 

General lsmel İııörıı'i başbakaıı 1 

Anhara , 
Türkiye Cumhuriyeti Başba-

tada ._ 00dilisio Ma· 
6 d o;at'· 
ah~ 1 ı t•arruzuu 

l~dir . ~ adığı bildiri!· 

/ ıo ı1ı. JaG,ı b· ·A) -"Ati
!J . ılrl.riy 
."~tıs .. or : 

Atina : 11 (AA) - HaYu a
ja nsından : 

Asil.re karşı çıkarılan bükü. 
met kuvvetlerinden on beş pi· 
yade taburu, kuvvetli bir ağır 

' topçu ile otuz tayyare vardır . 

1 
Fakat aıilH şimdi kuvvetli mev-

1 kanlıiı yüksek vazifesinin tarafı
nızdan ifasının ouuııcu yıldönü· 
mli münasebetile sizi samimi bir 
surette tebrik erlerim . Size re 
fabı bu kadar çok ve bu kadar 

::ieylab hakkında Karat•§ na· 
biye müdürlüğünden Vilayete 
te gelen raporda Adılı köyünü& 
Sölemeo ve lşemeıı mevkilerin· 
de bıhşi§li , kızıl Ali ağa aşi 
retl erile Sirkenliden Halil ağaya 
aid sekiz yüz kadar koyunun v~ 
bahşişli aşretine aid ikiyüz de· 
venin suyun üzerinde • hasıl olan 
ıdaııın üzerinde kaldıkları ve 
bunlardan telef 'olub olmadığı 
nın bilinemediği , Ceyhanın taş· 

ması yüzünden suların Karataş 

ile Adana yolu üzerinde ve na· 
biye merk tzi ııe bir saa t mesafe
deki köprüye kavuştuğu ve sula · 
rı n köprünün iki toraf.ndan bi· 
rer buçuk metre yüksekliğinde 
ta~makta olduğu ve 8uların doğ 
ruca Karatıf dalyanına giderek 
denize akmakta olduğuou bildir· 

mi§tir nı ~ • guuuu i . b 
ı.. '"'' t Uluıuo vı f •Ş· 
:ııı "'ın z. ar -
~:~~İı . 01 •bileceğini 
dili :ıo(A A 
lı,e~ wı,ı 3 30. ) -
it 1 cı tt : cephe-
d (lla llııştir a·· 
ıtıı •ıı • · U· ııı· a, tt .'8ıleri bom Venlzeloswı Glrldiıı Hanya 
ıa llııat~kkten sonra şelırlndl'id evi 
~'Çtıı· ısında t [ B n '•lttd' •ar- u ev hükfıoırt ıanare lerinio bouıbardı· 

· 'llıog ır. . 1 · ı k d'l . . ) 111
1 

ıçta • ınaoıy e yen e ya san e ı mışıır 

l~ıııt't de lelas{ıler mukabt le · Ekspres., gaz•reai Venizelosurı 
ıı ~ ' aı veı-m · le e C . ·ı · J k l ı S ltaaı .

1 
ış r v umurıyet ı an e• er en tılyanın 

ı 1 1teı'e d 1 
•
1 erlemişlerdir. himayesine müracaat ettiğini ya· 

~liı tılıııand0!!•U ileriliyorlar. zıyor 
ı~': IQ (~ •lar.aklardır . Loudradaki 1 uuan reımi ma 

' . ı0 ı111 •tı İıt · A) - Hüku hafili asilerin Girid adasına ba-
l' ~tad roınç h k' d ı Ilı~~ aıı •yı mu te ım ol uğunu ve binaenaleyh 
' ~ 1 •eııı, 1 ıre-.nıi§lerdir. Hiç adanın istiklalini ilanda serbest 

ite ' e illa k 1 k l . , it Jb ~ e do . r~z a ma · bu undnklarını ıokar etmekte ve 
iı "hıtkaç gru ılerliyorlar . fak . t asiler bir baftrdanberi bu-

•ııı· Saat f ıı,11 ~d td I zar ında ılı · na berı zer şayialar çıkardıkları 
f•ı ;tıııj0 

1 ıtı~kttdir. İsyan için bunların ihtiyatla karşılan-
··~ 0.'•kiuj ~flerinden biri ması liııımgelectğiııi bildirmek 
~1 ,"lılıııitrn k_ıyıo biraderi tedirler. 
lQt•h~cıı i .~t. Kendisinin is Atina : 10 (A. A.) - "Havas,, 
~ı,. ' euu~0 kll•rı vcrdiiiin Atinadski mahabirioden almııtır : 
~ "'' l ... e t d' • lı l•J O (A e ır. Hizmetten çıkarılmış olan 

110 ~" letiıı ~ A) - '•Atin,, Kılkış zırhlısı 1 t~krar hizmete 
''}l~tiod:o~ori ve eo konulmuştur. Kunduriyodis, Hid-

o Serez e doğru ra ve Spetzai to rpido muhripleri 

Yıınaıı 

; tamir edilmişlerdir. Hu üç gemi 

t 
asi gemileri takib edeceklerdir. 

İstroırça m ı ntaka.ı ve Kava· 
1 ~la limanı bombard ıman edilmiş · 

tir. Aıi Psari g~miıi lıaçırılmış · 

't tır .' Sarzt karşı yeni bir bom· 

t ziterdrdirler ve ellerinde asri l<!C· ı 
hizat vardır . Zannedildiğine gö 
re her iki tarafta da mubimmal 
yokluğu kendini bisaettirmekte
dir . Hususi bir iıtihbarata göre 
bllkümet torpido ve muribleri 
küçük Hİ kruvazör H'elliye 300 
m"mi atmıılardır . 

Bir çek bahriye 11obitleri ay 
lıklardan bir kısmını milli do· 
nanmanın yeniden yapılması için 

1 terketmişlerdir . 
Atinanın iyi haber alın malı-

felleri hükumetin denizden, ha· 
vadan ve karadan müştuek ha· 
relıetinin asilerin cesar.ıini kır 
dığını , bunun mücadelenin ne· 
ticesini tacil edeceğini söyle 
ınektedirler . 

Atina : 10 (A.A) - havas 
muhabirinden : 

Asi zabitler tarafından terk· 
edilen Alli kravezöıü teslim 
olmuştur . 

bardıman yapılmıştır. Asiler Se· 
laDiğe karşı bir taarruza hazır· 
lanmaktadırlar. 

Asi filo Ege denizindeki ada · 
lara hakimdirler. Selaniğe 50 ki 
Iometre, mesafedeki Çayağ:ı:i kö 
yü, bir asi gemi tarafından bom· 
bardıman eıiilmittir . 

Asi filonun obus ve yakacak 
ihtiyacını ecnebi bir menbadan 
temin ttliği teyid edilmektedir. 

Atina : 10 (A.A) - Atina 
na ajansı, doğu Makedonyasında 
"silere karşı tıarn.zun bu sabah 
otuz tayyarenin Hılerin mevzii
ni bombaıdman etme sile bBşla· 
dığını bildiıiyor : 

Hükumet kıtaatı sür'atle iler· 
!emektedir . Bu kıtaat Aılınko 
köprüsünü geçerek bir mukave 
mete maruz kalmaksızın Prova
tu köyünü işgal ctıni§tir . 

Atına : 10 (A A) - Atiua 
ajansı bildiriyor : 

Devlet bakanı Metaksas, asi 
lerin tamamen imhası bir gün 
meselui olduğunu matbuata bil· 
dirmiş ve demiştir ki : 

Veni:ı:elos eninde sonunda 
mailubtur . Ve ele geçirdiğimiz 

- Geriai dördlJnclJ firtikte 

mües•ir mesainize mevzu tctkil 
eden yeni Türkiyenin iyilcği için 
uzun ve velut bir faaliyet teıncn· 
ni ederim . 

Voroıilof 

Voroşllof, lıarbiye ve bahriye 
komiseri, Moslwva 

Nazik tr,brik telirafınızdan 
ve Başbakanlığımın onuncu yıl 
döııümünil iıatırlatan çok samimi 
ifadelerinden nihayetsiz: bi~ suret· 
te mütehassis olarak size hara 
retle teşekkür ve hararetli doıt· 
luk hissiyatımla birlikte şahsi 
aaaılctiniz ve doıt Sovyetler bir 
liğinin refahı için olan en 3amimi 
temennileı imin kabulünü rica e· 
derim . 

ismet lnönlJ 

icra vekilleri hayati 
toplandı 

* .. * 
Seyhan Ye Ceyhan ırmağının 

suları gittikce inmekte deY11m 
- Gerisi ı'içılııcli flrlikde -

Mersin Liman işleri 

Şirket senelik toplantısını bitirdi 
ve iki azayı yeniden seçti •• 

Bu sene Liman şir~etindeki faaliyet geçen 

senekinden çok fazla görülmüştür .. 

Heyeti idare raporu ve plançosu tasvib ve kabul edildi. 

Liman i§leri inhisarı Türk 
Anonim şirketi, &enelik alelade 
beyetiumumiye toplantısına ev
velki gün Liman Şirketi binasın. 
da baılıyarak iki gün müzakere 
den sonra neticelendirmiştir. 

Hu toplantıda, toplantı ruz· 

Müddetleri biten heyeti idare 
azaıından • ecib Ergun ve Zeki
nin yerlerine tekrar seçim yapıl· 

· .. E " ki mış ve yıne • ecııı rguu •" ... ~ 
İdare heyetine ııa seçilmi9ler
dir. 

Ankara ; 10 (AA) - İcra ve· 
killeri heyeti bugün Ba9vckil İı · 
met İoönünün •eisliği altında 
toplanarak muhtelif işler üzerinde 
görllşmelerde bulunmuf ve bu iş 
lere ait kararlar vermittir . 

"' namesinde yazılı olan maddeleri 
müzakere etmİ§ ve şirketin 934 
senesi plinçosuou tetkik ederek 
tuvib ve kabul ile heyeti idareyi 
ibra eylemiştir . 

Çarşaf ve Peçe 

Yasağının bitmesine tam 
dört gün kaldı. 

Yine mliddetleri biten miira· 
lı.ib Fuad Osman ve Hakkı Ce
mal tekrar intıhab olunmuşlıırdır. 

Şirket serma)esinin artırıl
ması bıkkındalü Meclisi idare 

- Geriıi IJçlJnclJ firtikte -

•• g il 

Çur~af ve Peçe yasat(ının 

bıı~l a aıaeına t&m dört gün kaldı. 
Dükkanlarda ve terzihauder· 

de kadınlarımız ırasında büyük 
bir Eaalıyet göze çarpmakla be
raber bazı kimselerin bu yasağın 
bayram ertesi bışlıyacağına da 
ir prop•ganda yapmııkta olduk· 
ları haber verilmektedir. 

Şar meclisinin verdiği yasak 
kararı kıt'idir. Ve bu karar bir 
kıuun mahiyetindedir. Yasak, 
16 mart cumartesi günü muthk 
surette tatbik edileceğiodcn ve 
önlimüzde daha dört gün bir 
müddet varken kadınlarımızın 

l 
tedarikli bulunmalarını bir ker· 

1 re ~aha ehemmiyetle tavsiye 
ede mı. 

Habeş gençleri ve İtalya 
Bu gençler ,, Habeşistan bizden baş· 
ka kimsenin vatanı değildir, bu yer
lerde İtalya hakkı yoktur'' diyorlar 

Bağdad da Tlirkce çıkan 
lrak arkadaşımıza Adısababa 
dan göııderlleıı mektubu dik 
kale değer bulduğumuzdan 
aynen aşağıya yazıyoruz : 

Habeşistan son günlerde, İta) 
ya - Habr§ münasebetinin ger- ı 

ginleşmeei yüzünden heyecan 
içinde çalkalanıyor . Bu hal , 
Adis•babcda dıha güzel göze 
çarpmaktadır . Şehrin sokıkları, 
Habeıli kabail reislerinin mlisal· 

lab adamlarile dolmuştur . Ha· 
be~ dilinde ( gabbar ) denilen 
bu sergerdeledn her biri , nüfuz 
ve salahiyetinin derecesine göre 
yüzelli, ikiyüz ki şilık maiyet ef. 
radlarile Adisahab• içinde dola· 
§ıyo r lar . Habeş hükıimetı , Bel. 
çika askeri mutahassısları ta · 
rafındaıı tanzim .. ettirdiği ordu· 
sunu da faal bir halde bulundu· 
ruyor . 
- Gerisi ıiçıincü firtikde -

Bay Gülüm, Çarşaf ve peçe için ne diyor ? 
[ lsıanbuldaki « Kurun >ı arkadaşımızdan J 

• 

- Cauım llay Güliiw, lsıaıı· 
lıul ha)auları bi~ ~üblıl' vok 

medeni iokiliilılarımızı çok İ) i ao 
lamışıır ... 

... Jllcsela ,apkayı lıir Avı u· 
palıdan iyi l..a\lauwa~ıuı Lilir .. 

... Fakat ben buna f&§mıyo· ... Hiiliı çarşaf denilen ıiyıh ı 
:ruııı:.ıa:lıazıl~rnç;ka_dınlar.~iprk r bir örtü ~iyib . dolaoıyorlar, bu· 
çonılı ılı: iskarpinler iizeıine' ... ,na aklı.?' .. ermıyor. Acaba bun· 

1 ı .,lır bu orıu altında ukılmazlar 
mı? 

Bay Gülüm - Sıkılealar 

iiyle gezerler mi dostum ? •. 
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Çok güclü bir varlık ı ( ŞAR SAVALARI) 
Sovyet rusya yeni bir harpta \ 

8,500,000 asker çikarabilecek \Çanakkale zaferi kutlanacak Hilaliahmer 

İrandaki 
~ • 

1 0ııilıl 
. ıJen s ın 

« lran » gazetl sın . jran·pı ıi'i 
On dört yıldaPberl "oU jlef· 

.. ten gu ı iti 
ııiy et yolunda gu°' b"yiik ı~ 8 

R elerdenberi \ tadır. Kızıl ordunun tayyare mik 
Sovyet uıya, sen 3500 d f l 1 b d . l ı ketlerden biri daıı en az • o up un an 

Dispanserinde bir ayda 780 1 

hastam· ayene edildi \ Halkevimiz tarafından bunun için 
bir proğram hazırlandı 

çok 

miş ve memlekette u 

yapılmıştır . ,-,öre ı 1" 11 

eD sıleh ı mem e 800 k d "b ' k rd laı 1 ile acun başka a ar da ı tıyet tayya· 
bulunma .. ıa ve 0 u mühim bir resi bulunmaktadır. Rus tayyare· 
~ila~lı . guc~-~ü~ :l.tedi •. Rusya- ciliği teknik itibarile de batı· 

rukouoil teş ı elm kt ttig"i uzlaş- rı sayılacak bir şekildedir. Bütün 
Geçen şubat ayı içiode Hilali· 

ahnıer diıpınserine 780 hasta 

zengin • 

. · t mıne o- ı' lran tarıh sıs e or ~ ~ 

1313 senesinde butn'Jnki Jıl' 
1313 yı tına kadar ranı 

9 
ys•·) 

şiklikler i kısncn nşağ y ,. ) 
ın komşuları 1 e a e b k l b" k k "k ° F ılı · ı a keri birlik u nvvel ere ır ço le nı t'ı 

malar ve brans 
1 

de akis müıakere· kilat da refakat etmektedir. Me 
Yapılması uıusun . . 12 b 14 

kb ld sela ıimrndüfer ta uru, 
ler ve &ark misakının ıstı. .• • • poıta alıyı, 3 müst,kil gaz bü-
alacağı şekle dair ç~kan rıvaret camları alayı, bunlardan başka 
ter Rusyaoıo asken ehemmıye-

k b projektör tetkilitı , mücehhez 
tini artırmıştır . Menu men • · 

l d nakliyat taburları Rııs ordusunun 
1, ı:-dsn '.lldığımıı haber ere aya-
:arak R"ryao•o hu günkü askeri mükemmeliyetini gösteroıeğe ki 
•aziyet .ıaır izahat vermek is · fidir · Bundan başka 20 - 30 

taburluk ukeri mühendis letkilı 

muracaat etmiı bunlardan 644 nün 
ilaçları bedava verilmiş 140 basta 
mıntaka içi ve 1 bula mıntaka 
dıtı hastahanelrre yatırılmış ve 20 
aceze memleketlerine görıderimiş 
tir . yine bu ay içinde 49 doğum 
ve 110 ölüm vakuı tesbit olun 
muş ve 60 kişi evlenmiştir . 

Hapishanede genclerimiz tarafın· 
dan ahlaki konferanslar verilecek 

llalkevi idare hey~ ti başkan Ka
sım Emrin başkanlığında toplan· 
mış, muhtf lif meseleler üzerinde 
görüşerek kararlur vermiş ve bu 
meyanda Çanakkale zaferiain bü· 
yük bir merasimle kutlanmasını 
onaylamıştır . 

temsil edilebilmesi için Halkevi la· 
rafından büyük yardımlar yapıl · 
n ıaktadır . Bu temsilde rol ulan 
gençlerimiz de şimdiden provnla· 
rına başlamışlardır . 

nıı 1·ıl' 
ruz : 12:ı• · ; 

llaricl siyasette- r 1 adı! Ilı 
dıın önce lrandn istilılA 11 

, 

dı kendi yoktu. iı Jdi~; 
' Memleket zaif ve ac ·

0
e pıU J 

tü Ecnebiler , lron işlelr:lıiY11 ı~ 
. ıl 9~ ~ • , 

holoye kondilerıo e . •i"ıs~ 1 
l ketın • ı c · rüyorlardı. Meaı e .-aban 

. d. . . • hayatı , ' eC' 
tı sn ı, ıçtı!llBı tU \o ·ı 

teyoru:r d H b k" l 
Son Sovyet kongresıoda müda tı var ır. ar vağonları teı ı atı 

faa komiseri vekili Tucbatscheva· rakam itibarile çok kuvvetli olup 
ki, Rusyanın aakeri vaziyeti etra _ 3000 Vağona ve buolaıı idare ede-
fıodald eırarengiz örtüyü az çok cek 5 alay, 12 müstekil bölüğe ma· 
açmıt gibi isede hakikatı olduğu 1iktir, Harp vagonlarının bir mem· 
gibi acuna gösterm~kten çekin- leketio harp kuvveli için ne kadu 
miıtir. Kızıl ordunun 940,000 ki - mühim olduklarını söylemek ı1ait 
şiden ibaret olup bu kuvvetin tir. (Franıa militaire) in dediği gi 
bir çok fırkalar ile birl~ştirile- hi, harp vagunları, taarruz etmek 
rek meydana geldiğine dair söy isleyen için ım eyi ıilahtır . Çünkü 
!ediği sözler bakikaıtan oldul..ça dllşmanı şaşırtmak, harpta harket 

manevralarına hadim olmak hlllaaa 
uzaktır. Çünkü 940,000 kişi ordu· 

taarruzda galih gelmek için en 
nurr bu günkü merkezini teıkil mllhim şey harp vagoolarldır. Bu 
etm~kte olup Ruı orduıunun kuv· vaglnlar için kullanılan Tabk ta 
veti bundan çok daba yükuktir. biri gayet yerindedir. 
Mec'>uriyeti askeriye usulüne da Fakat ruıyanıo harp kuvveti 
yın ' rak toplanan işbu esas kuv bundan ibaret olmayıp! bu resmi 
vett; her ıene toplanıp talim gör· ordu teıkilatı yanında ordu tekli-
diikt .. o sonra son baharda dağı ne ifrağ edilebilecek kabiliyatte 
lan milis taburları da ilave edilir bir çok birlikler ve teıkilatlu 
se Ruıyanıo ordu kuvveti göz daha vardır. Mesela sınır b~kçile· 
korkudacak bir manzara arıeder. ri teıkilatı 70,000 kişi , G. P. U. 
Çünkn hakikıtta bütün tetkilat · te~klatı 130,000 ki§i olup bunlar 
\ar birlikte heaab edilecek olursa ordu gibi kullanılabilecek teıki 
Ruıyanın ıulh zamanındaki ordu !atlardır. 60, 000 ;kitilik Lkon voy 
kuvveti 1 ,300,000 kitiyi bulur . taburları da üser nakliyatını idare 
Her b.agi bir barb ibtimaliode "debilecek askeri bir teşkilattır. 
Rusyanın çıkarabileceği asker ise Bundan başka Fabrikoılaıdakl, 
bundan çok fııla ve değirmi he- Limanlardaki yıırı askeri ıeıkilRI• 
sab 8,500,000 kişi kadardır. Rus mensup adamların mikderı 15,000 
ordusunun piyade kuvveti değir · kadıdır. Bundan başka askeri: se· 
mi hesab 90 avcı fırkasından iba· nayii idare etmekte olan hu 15, 
ret olup bunun üçte biri Kadre 000,000 kişiyi ihtiva eden (os@ov· 
erme ( kadro dahili mııntaıam iachim) harpta mühim işler yapıla · 
ordu ) ve üçte ikisi milis taburla cak bir teşkilattır. Bu teşkilatı 

nndan müteşekkildir. Süvari kuv· mensup olan kadın ve erkeklerin 
veli 16 reami suvarı fırkasından hepiai de orduda kullar.ılabilecek 
ve 6 müstekil livadan mürekkeb . lcbiliyette değiller isede bu teıki -
dir . Hafif makineli tufeklcrin lal her banki bir harp ihtimalında 
mikdAri 14,000 ve ağır tüfeklreio orduya geçebilecek kafi , b,üyük 
mikdarı 14,000 kadardır. Topçu bir insan deposu demektir. insan 
kuvvetine geliııce', hafif batterile- mıkdarı itibarile ıie birioci sınıf 
rin mikdarı 1558 ve ağır batteri· ordulardındır. Mesela suvari kol 
terin 225 olduğu tahmin olun · ordusu teşkilatıma üçte biri Fla-
maktadır. Ruı ordusunun kuvveti kartilerie ateş tabur ları teşkilii-
avcı fırkalarının mikdarı dütünü· tının yarııı 3 piyade avcı ve 7 sı· 
llir ise rlaha eyi anlatılır. Çünl:ü oır müdafaası fırkaları motorlu-
Sovyet Ruıyaoıo hafif topları dur · 
4674 ve ağır toplarıo mikdarı Rusyanm deniz kuvveti ve sa · 
675 kadar, fakat ağır topların •- bil müdafaa kuvvetleri de hatırı 
dedi son zamanda iki misline çı· sayılacak bir derecededir. unu-
karılmıttır. tulmamalıdır ki Rusyıoıo hıırb 

Rusyaoın hava kuvvetleri bütçesi 1924 senesinde 1665 mil-
harbten ıonra daima mük,mmel yon Ruble iken 1935 te 6.6 mil-
olmıkta devam etmiı ve bu gün- yar Rahleye çıkarılarak genişle -
de en eyi bir şekilde bulunmak mi§lir. 

ı · ~ ., "i şahsına mahsus bir tünel 
- -

' - ~ 
• • 

• 

, 
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D oimarkada Falster ile fecland arasınıfa yapılan büyük bir 
· ·•· . • a köprüsü - ki Danimarkanıo bu kı~muıda tren mu va· 

ıirotUu • e;O dakikadadan 2 dakikaya inc\irecektir - halihazırda bir 
salar uı ·o•aat veceheıi gösteriyor. 

k t wtres•D ı ~ .. ,. ı·· ı· l d B ço . arasında en goze çarpan sun ı une m yapı ıtı ır. u 
Bu ınf~et 

1 
rak yığılmıştır. Tünelin bu suretle ikmalinden sonra 

ı ··zerıne op · 
tüne u Ü ·nden aeçirilecektir. 

hattı ıerı • tren 

Aralık ebeleri tarafından yapı 
laq doğumlar bildirilmediğinden 
belediyece teshil edilen doğum 
yekununa dahil drğildir • 

Belediye başkanı 
geldi. 

Mersin liman inhisar şirktli 
senelik toplantısında Adana hele· 
diyesini temıil etmek üıere Mer 
sine gitmiş olan belediye başkanı 
ıarımıza dönmüştür . 

Dünkü fırtına 

Sabahleyin başlıyao şiddetli 
fırtına akşama kadar devam etmiş 
ve ıooıa hafiflemiştir . 

Takvimlerin koca karı soğuğu 
fırtınası diye yazdıkları bu fırtına 
eınasında fil toz içerisinde kıl· 
mı§ , ha•a oldukça ıoğumuş ve 
bu yüzden bir ilin evvel çıkarılan 
palto ve mantolar tekrar giyilmi§ · 
tir . 

Mekteblerde bayram ı 
tatili 

Talimıtneme mucibince kurban 
bayramı milnu•betiyle ıarımızda
ki ilk ve orta tahsil mekteblerinde 
Perşembe günü öğleden sonra ta
til yapılacak ve Salı günü it krar 
derılere devam olunacaktır . 

Kalem aşıları ve fidan. 
lar geldi 

Zıraat müdürlüğü tarafıDdan 
Bursadan ısmarlanan elma, armut 
ve şeftali fıdanları gelmiı ve 1ira· 
at melctehi babçuine dikilmiştir , 

Gaziaotepden ısmarlanan ikin· 
ci parti Antep fıstıgı kalem aşıla· 
rı da g .. lmiştir . Bunlardan bir 
kısmı meraklı bağ ve bahçe aa
hilıleriııe verilmiş ve mütebılcisi 
de evvelce kararlaştırılan kazalara 
gönderilmiştir . 

ilk tedrisat müfettişle
rinin toplantısı 

İlk tedrisat müfettişleri bugün 
maarif dairesinde müdür Yunus 
Kazımın başkanlığı altında topla
nacak ve koa maarif işleri üze· 
rinde gorüşeceklerdir. 

18 Mart 935 pazart•sİ giinü Ça
nakkale :ı:afeı inin yıldönümü mü 
nasebtt'le saat on beşte mektep· 
!ilerin, Halkevlilerin iştirakilıı bir 
loplııntı yapıl ıcııktır . 

Merasime bandonun retakatile 
vo hep bir ağız lan söylenecek is· 
tıklıl.l marşile başlanacaktır 

Bunu müteolcilı bir arkadaş bü
yük zafere Pid b'r hitabede bulu· 
nacıtk, bir zabitimiz harbin tarih 
çesini anlatacak ve bir mektepli 
kız talebe tarafından Çanakkeleye 
aid b;r şiir söylenecek , bu ba•pte 
bulunanlardan birkaç kişi tarafın. 
dıın harb hatıraları anlatılacak 

ve bu suretle merasime son Teri
lecektir . 

• 
Halkevi temsil şubesi tarafındoo 

( Mete ) piyesinin temsili onaylan
mış ve şimdiden dekorların taozi · 
mine başlanmıştır. 

Bu piyesin çok iyi bir surette 

Acıklı bır ölüm 

Dün gene yürek sızlatrcı bir 
ölüm duyumu ile karşılaıtık: 

Beybaba Sadeddin"in oğlu 

ve erkek lisesinin onuncu sıoı · 
fından zavallı Ertoğrul, bir haf
la önce tutulduğu Grip hastalı · 

ğınıo Zatürree ile ihtilitı neli· 
cesi olarak lam delikanlı bir 
çağda gözlerini, doymadığı ha 
yata kapamış ... 

Er toğrul. mektebinin '. elı iyi 
huylu, en çok çalııkan, en açık vıo 
oynak zekalı talebelerinden idi. 
Mütevazin ve akranına baka iri 
yapılı endamı ve çok sevimli sa
rışın çehresiyle yalnız hocaları 
nın teveccüh ve alakalarını değil, 
arkadaşlarıoınıo da, büyük saygı 
ve sevgilerini kazanmış bir deli
kanlı idi. 

Horoz döğUştUrme ya
sak değil mi ? 

Onun ölümü, dün ruekteb ho· 
caları ve telebe ·arkadaşları ara 
sında nasıl drrin bir hüzün ve 
teesıür uyandırmışsa, böyle umud· 
l•J bir gencin ölümünü duyan 
şardaşlar arasında da o kadar 
yenilmez hi.ı acı yaratmıştır. 

Eı loğrulun la butu dün erk ek 
lisesinin bütün ikinci devre tale· 
beleriyle birinci devre sınıfları
nın ikiaer • rnümeasili, kız lisesi 
ve Orta mekteb lılebelerinden 
birer grubun ve bahtsız b•tbası
nın birçok dostlarının omuzları 
üzerinde taşınmış, Karııyaka me· 
zsrlığında kara ıoPrağıo bağrına 
gömülmüştür. 

Bir okuruınuz bize dün şunu 
anlattı : 

lstiklil mektebinin yanında 
ve caddenin liıerinde boı lıır 11• 

sanın etrafında bllyük bir kala 
hılık gördüm . Bir kavga ve~a 
cinay't mi var ? kaygusile oraya 
yaklaştım . Gördüğüm maı;zara 
cidden çok garip ve hem de o 
kadar glilünçtü : 

Beybaba Sadeddioe, yetişmiı 
bir rığlunu temelli yitirdiğinden 
dolayı başın sağolsun deıken, 
onun duyduğu derin acıya oıtak 
olur ve dünyasına doymadan 
kara toprağa karışan kara yazgılı 
Ertoğrula da Tanrınnı mağfire 
tini dıleriz. 

Soy adı 

elinde oyuncak olınUŞ d
0

80 j;ll '~ 
, . . 'b' bUO ~I' 

biler ıstedığt gı 1 ıraoı .ı * 
Hapishanedeki mahkum ve mev- . y b ncıh'r ı9rır 

kuilorıo hemen yüzde seksen be. edıyorlarılı. a ·ar z ırııotBk~ ~i 
d k 

di aralarında nu u de 1ııç 
şine oçılan kurslar a o uyup yaz- . . 1 \' tr.ıo 8rı' 
ma öğret ildi0~i mah1mılur . taksım etmış en 1

• 'Jd' .,e 1 
· Jeğı 1 yar• 

Halkevi dershaneler vo kur~la r mevkiindıın emın ·ııniyor• Jır 
k . · b d t t k ı olacağını kimse bı ollle' 
omıtesı unu göz önün e u ara k·ınse 

bunların bilgilerini, okum ve ynz. mukadderatile do 
1 ı r' 

oO 1 

maluını daha ziyade ilerıletm B olmıyorılu · 'tiils·1Y 61 
İlk adımda kapı in °0 

leri i~in haftanın muayyen günle· . • .. Jahalen .r!' 
rinde muallimler tarafından fa yılalı ilgası, hnrıcı mu ~" ı 
k ı 1 J." ı. aldı . tAlfrl~ ııt 
onıerans ar vor ırtece .. ve aça · Ondan soorıı dev · 11111,~1 ~ 

cağı kurslarda ders ler okutacak- 1 d ler yııP ~ı111 

tır. Halkavi tarafından mahküın vo veleler, mua ı e e 1 ·yilik r ıif~ 
l andı ve dış siynsac a 

1 

00ıııi1\l movkuflara faydalı kitaplar veri· Şimdi İranın Akvaın t1et gı ıı: 
lecek , kalem Vll deftu dağıtılacak· J h k .. t kil de"le jlel 
tır . - ış n mus o oellll 

* \ bir murahhası ve beY .• ·ijf 

Bayramın birinci gününden dör · ı mevkii vardır. DJ1ııh 'rıt 
D h'J' . set· - ıe ~ 

düncü günü akşamına kadar UO· a 1 ı ~ıy.a .~ıohDI vo wia 
vam et'Dek üzere Halkevinin Yoğ· sette de mubım MeıııJek'~ IJ~ 
cami yanındaki okuma odasın ı la kiyo~ olmuşt.ur. erleşıııişıır ,.0ı~ 
Bimayeietfalin Bakımevinde bak· eır.nıyet nsayış y ınuıJar 10 olil~ 
tığı fakir çocukların menfaatine teşkilıl.tta ve ınk~klii ,ıoı/1'0 

.. · le ıle 0 • çok zengin bir eşya piyangosu bu. gorıııesm< 
1 

vardır li ,~ 
duyulur ıler enı e . oıB ~ıı 

luodurulacoktır . M lelcotın 0ıu 
Mali: - eın k ıslah~ o ,• 

. yeti har eyden ç~ . Jıi tra ,•r 
Pamuk fıatları idi. Bugün denilebılır 1tıtoıiııc fıl 

Borsada pınıuk fiatları üze· 
rinde pek ız alış veriş olmakta· 
dır . Fiatlarda da bir chişüklük 

vardır . Oüu paıııuğuo kilosu 39 
40 kuruı arasında satılmıştır . 

Posta ve telğraf 
başmüdürlü(jü 

Açık buluoan vilayr timiz pos
ta , tPlgref ve teldou başmüdür· 
lüğüoe vekalet emrinde bulunan 1 

posta , telgraf umum müdürlüğü ı 
telgraf işlrri müdüıü Bekir Vefa
nııı tayin edildiği haber alıomıı 1 

tır . 

İki yankesicilık vakası 

Sabıkalı yankes icilerden Resul j 
oğlu lbrahim Ahmed at!ındıı biri I 
sinin cebindeıı parıısmı çolt!ığınılan 

1 
ve yine sabıkalılardan Hulil ve di 
ğer adı Halef olun adam da Ali oğ· 
lu Mahmud adında birisinin cebin. 
den para çalarken yakalanmışlar
dır. 

Ceyhan kaymakamı 

Ceyhan kaymakamı llayri ıııe· 
zuniy•tle şarımıza ge lmiştir. 

Serseri köpekler 

Çarşı ve mahalleler arasında 
son günlerde fula mikdarda ser
seri köpekler dolaşmeğa başla · 

1 
dığı görülmektedir . j 

Bunların bir an evvel ort adan 
kıld ırılmalar mı belediye baytar· 
lığıodıın bekliyoruz . 

Sekiz dükkan 
yıktırılac•k 

l I 0-U tr · tır · ,f !iyesi 11'.yık o ' u<> .. etııı 1~ ,-

mışlır. IJütçe ıe,·oııı.n ve ,eril 
· yen• ı· bı us'Jller yerme ~\il ı 

ıur ' kanunlar konmuş 01 ;11 uştıı~· 11rı 
Ziraat bank ıısı kur ı\tlliye '~in' 

\uli ıslahat:-~ t işler / 
. inha ~ bU ~ 

mühim d_~ vl.~t .. •: aııoara. ı.I 
olduğu goz onun k·ıutı ~aP.,f 

dl . l•" 1 ı•) uygun o ıye • ı~r' 
,1• kauun ıer' " 

g:bi yeni A.' ı hkeıııe i''' 
11 · ı ptıl' • mı ş vo halkın ı ' eı.Je . ,ı 

1 • rterr J ~· ı veni ve b'lğlı ıgı "
0 

ıııe 8 . 

Ş. ı· le kanun ,µ 
ımtıı -~''J 

pılmakt9Jır · . iran ::'\ı~1 
iktisat! işlerı: 1 levi 

1 
.. ı~ 

. 1 l'e ı erw 
l lozreti Rıza • a ı ·yel v 
i~lerine çok eheırıını 1 ~·~ 
t" lir . . j,uhf611 .ıı~' 

· U ı uııı• • ~• 1 rn n ıltı- 11 lı ttefl ı ~ 
lr e · .re ~an lıer ııı c ııı . · ııc• o 

• . . 1ııırır 1 
1 dl 

te<lLirlcr gıbı- tioore ·.ır 
sarı knbul eılilerı>k l,.ıirilıll' r 

ı<l ıcnk 1 • •(ş .,ı 
z~n r· si o yo 1 ' )U c,, ı· 

\lem le~ eto lüıuoı Jı~1r~~ 
1 kotten 81 

mesi ve aıem e • dbirJo• 
· · tc ~c mal çıkması ıçın . ~e 1 

tır . 'k eJillll1 şJ~~o~ 
ı "tı~VI ı. ç sanı.ıyıı · > ·pc~ • 

runınuştur. Şrker 'ııır. ~ı . ~ 
fabrikaları aç~l~~ir çok e~ıi ıı 1 

lfohcılık gıbı . . 
11 

gere 
klcisi ıçı ~o 

natları~. te.~o . 8 cııo ~ 
cröriilmuştur · MııJ •• ı~ ~ 
" Niznıııl ıslolıııl - ~ı .~rı, ıJI 

.1 (yacı•· ·ııı 111 
v(· tleıi lrunın 11 1 

•tc ıaııı 1 .kıl 
. d k 50 re• ıer· 

t ı• nı ı n c ece . ıJ:ırııı 0 .1 
l• vn 1 o ı ı ~r 

ıniştir. Po ıs ·1 i•tir· ~o 
'k edı 111 • • btl • .ıı da iyi tansı ıeııeıı bg~· 

Menı . · 11e Jı' 
Yollar: - ·ıc birlıır 1 (,r t 

ya şos~ yo.ı.ıe·rı· foıılirct o,,1;9" 
mak içm buyuk · ~kül~t ·rfol ,, 
Eskiden bir çok ~ıı~; ,ıe•";,Jir· ( 
işleyen ve yor .. riiıııok rı ııı 
şimdi kolaylıkla yııub 1ıotlııJlıl ~~ 

1 o cPI• t r il' kında Şiına v · 1 cak ' · ,ıı ı 
keze lıağlooınıŞ. ol~ !1Jıer ı~ l• 

k zı ı e 1 rıfl 
lnr llıntl ıner e · 1101 8 

1 deıııır ı r 

Bu , almıcaaına bir lıoroz 

döğüştürme olup orada toplanan 
lar da bunu zevkle ve batta pı 
ra bahsiııe giriıerek seyred;yor· 
lardı . Birbirlerini hııpalıyao bo 
rozların manıaruı doğrusu içimi 
sıılaltı . İşlek bir cadde üzı rın· 
peki bu arsada güpe gündü.-. ya· 
pılan bu hareket , müteyaklnz 
lıulunan polisimizin göıiiı den 
n11ıl kaçtı aceba ? 

Hiçki dikiş ve şapkacılık yurdu 
müdürü Fatma Hasan soy adı 
olarok • Dikmen • ıöıünü almış· 

1 

Yıkılma tehlikesi gösteren sa 
at kulesi altındaki sekiz dükkanın 
yıktırılmasına Jbelediye eocüme 
nince karar verilmiş oJ.luğuodan 
bu dükkanlar bir kaç güne kadar 
yıkılacak ve bu suretle kulenin 
etrafında küçük bir meydanlık 
vücud• hetirilmiı olacaktır . 

arnsındo rnn ,· ı r• 
keıni{: i <lir · heya1 ~ 

Ve iki toralınn 1ıtır· ·o~ 
b 1 y~co 1;et1 

işlemeğe aş 1 ~ıeııılt 
tır . Sıhlıl işler: -

1 



Memmedin yıldızı 
~--------··--------~-

~ Gorı,ş 
10 

Salfthaltln Sepici 
1Utıdtk' k··rı ışı~Jariyle damlatın , Eıe günlerce ağladı , fallat 

t'•iııi Y•;d Uncü gümüfleıinin te gökteki y ıldız ona teııelJi oldu . 
~Y•ngın •ılıyor' Sarıçnm sırt ~verinde durdu~ça Mcmmedi ya· 

lıyOtdu Yalımı vurmu§ sıibi 1 ııyor demekti . Buna içinin bü · 
b. t,tt•cidı." tün safiyetiyle ioanmıştı . 
"'il n rn e d · · d · ta Va~tıoı h r. 1 l'Cnın e ımam Aradan bir buçuk sene geçti. 
Qı:d•a' b cldıyordu . lrgıtlar Memmed iki yara aldı , birer ay 
ttı&§. kay,er~ele yaylımdan dön · hastahanede yattı , yarası kapa 

tG .. 1 §•mın hüznü çök· nınca taburcu ettiler, )'İne Anafar_ 1 

aıı k 1 kol tadaki alayına göndcrdıler . Eşe ' 
'' tidiy udnda bakır ıüiUmü üzülmesin diye Memmed bunlaı ı 
~ or u 

la tınllıed ' yazmıyordu , aynı alaydaki hem· 
L ~atına . .' kuyu taşlığının ha· §erHeriıı~rni ııeleu mtktublardan 
t liyordu Çooıtlmiş , n işanlısını öğreniyorlardı . 

Y,kJ,11 · Mrmmed üçüncü defa yara· 
' Eşe ~ca 8.Y•ğa kalktı : landı . Yara atırdı . Üç ay yatak· 
'~e ~·· dedi . tan kalkamadı . 
'Sana~. Menımed ?.. Nihayet bir mektubunu aldılar. 1 
'ne M ıyeceğim var ... Yaralarının tamamen kapandığı- 1 

tİdi' Biliyo'~oıed ... n1 , üç ay tebdılhava verdiklHini, 
Yonı ben b Şe · sabah eskf're Salı günü trene bineceğini yazı· 
' Biliyo. yordu . 

~c' liUiy '» Menımed .. Eşe köyün ist11yo11undau tre· 
ite htıın onsa iziu ver Jc hu nio gtleceii günü öğrentli . 
'ftı.~~öınn.ı' Yarayanı Eşe .. Ölür Memmedin gelmtıine bir gi:ıı 

tot "'ftniQ h•çık gHmcsin ... kılmıştı . Sıc1tk hir Ağustos g~-
,P~ ~a)b· •ırtt acıu111 tatmamış ccsiydi. E~c , dbw<laki yatağında 

ilk nıde b' k.. • d Memınedi dÜ•ünÜ\'Or , sevincin · ~Pla •ra kir . ır oşc sızıa ı , y J 

'\tı tıarı d Plklerıniıı arasında den gözluine uyku girmiyordu . 
· llırılalar sel olcfu , içine Bir yıldız aktı .. I 

hU; Cateu 
1 

Eşe başını yana çevirip Mem 1 
1t •on, 0 ur Memmed , dile medınio yılrlızına baktı . Yıldız / 
'N 8 

••· . yerinde yoktu • T~tredi. ı.Memme· 
ttk t diye ı_ 1 

~~ <:k:aldı Ceıdu? .. Eve yaban· din sözü kulaklar ında çınladı : 
t~oa hir. demez), r yal . Ölür· " - Hir gün olur akarsa bil ki 

t 'c L tan olm E ? Memmedin ölmü.,.tür EQe .. . ,, t~)I , Qo~ emı şe • .. . :ı ~ 
e : 6821nda düğümlenen Sonra içinden kendine güldü . 

~~ Aiılın k Böyle şeylere ancak ı;ocuklar ina. 
'teJ AI apııında beklf'fim narch . Memmed yarın öğleden 

'111ttıed d d" evvel köyde olacaktı . ~ , e ı ... 

(SON S· A V A ) 

ltalya - Yugoslavya 
münasebah 

BeJgrad : 11 (AA) - İtalyan
Yugoslav müoasebatında Musao 
lini tarafından teşrinievvel nut 
kunda temenni edilen ve Roma
daki Fransız- İtalyan anlaşma 
sandan ıonra ilcr liyen sclah gün 
geçtikcc bir ket daha artmakta· 
dır . Yeni İtalyan orta elçisi Gu. 
ido Viollanın Belgrada muvasalatı 
hu istikamette yeni bir adım ola 
rak telakki edilmektedir . 

Elçinin itimainameıini btkdim 
münaaebetile mukarenet yolunda 
mühim bir nutuk eöyliytcrği bil· 
dirilmtktedir . 

Fransa Almanyaya ce
vab verdi 

Pariı : 11 (AA) - Hariciye 
bakatılığt 7 1 934 tarihli Fransa 
İtalyan protokolu hakkın?a ~er· 
lin hükumeti tarafından ıstenılen 
izahatı Alman büyük elçiıile ver
miştir . 

Titelesko Moskovaya 
gitmiyor 

BüJcreş : 11 (AA) - Titüles· 
konun yakında Moskovaya gide-
ceği hakkındaki haber selibivet· 
tar bir ıncnba tarafından tek 
zip edilmiştir . 

İngilterede doğum ve 
ölüm miktarı 
--- ----"""'" 

Londra : 11 (AA) - Bir ista· 
tistikte büyük Britnny2da doğum 
adedinin gayri kafı olcluğu ve böy· 
it devam ederse doğum ve ölüm 
adt!lleri müsavi olacağı bildiril 
mektedir . 

İran da dilini 
düzeltiyor 

İran ediblf'fi ve üniversite 
talebeleri, bir kaç aydenberi • I
ranın eski dilini canlandırmak· 

tadırlar . 
Tahranda : yüksek muallim 

mektebinde bu hus•sda bir a· 1 

raıtırma c~miyeti ku~~lmuıtur. ı 
Bu ccmıyet, İran dılınde mev · 

cud olan yabancı bilhaesa Arab t 

kelimelerini kaldıracak ve bunla- / 
rm yerine eski İran k~limelerini i 
kullanacaktır . 

İran dıl cemiyeti, bu huıuıda 
bir proğram tanzim etmiı ve her 
hafta bir toplanh yıpmağı kar.,
la~tırmııtır . 

Cemiyet , eıki İran kelime· 
lerini ihtiva eden bir kamus ha· 
ıırlıyacaktır . Bu kamus maarif 
nezaretine takdim olunacak ve 
tasdıki istenecektir . lranın 'en 
yüksek edibleri ve Iranın eski 
lüj-atına vakıf olan dil alimleri 
bu cemiyette bulunmaktadırlar . 

Asri sinemada 
11 Mart Pazartesi günü Akşamından itibaren , 

Mevsimin en neşeli filimlerinden 

Oynayan 

"Adalar şarkı,. sının unutulmaz arllstl 

Lüpe Velez 
A)·raca : 

En yeni dünya havadisi-Faks Jurnal 
Yakında : Bitmemiş Senfoninin büyük rejisörü ,, 

Villi Först ,, nin yarattığı : 

"s ana 
• 

tapıyorum ,, 
5096 

~ersin li~an işleri !r~~~·~~~~~~~~~~~~-~ 

- Birlııcl firtilcdeıı arlaıı - / Gaz benzin< Mozot Mot.orin ),Motor ve Mokina yağınızı alırkoo 
tekJifi üzerinde göril§eD umumi 1 

heyet, bu husuMta icab eden ka· 1 ( S 
nuoi merasim yapıldıkten sonra 1 her ytırue dünyaca tıımnmı~ , o koni - va kum ) 
heyctiumumiyeoin fevkalade top· J 

laotıya da, eti suretiyle bir karar t \lüstohsilAtı( Develi ) g~zını 
verilmeıini ooayJamışhr. ı 

İdare Meclisinin raporundan 
nnıaşııdığına göre 934 yılı içinde (Kanatlı at) benzinini 
şirket 265 bin tonluk iş gör 

mli§tür. • 1 r k ) 
Bua nazaran, şirket 933 yılma i ( Sokonı- ya um motorinini 

n&zaro.n 934 yıhndn 119 bhı ton· j 
hık fazla iş yapınıştl'f. . • ) 

9~l1 yılında Türk limanların· l ( Tımsahlı 
Jan limanımıza ııelen mallar 106 1 

Yeğlarmı (\' AKuM O l L f N .G t rg l fil y ı '.f lr 

ı '' ı,k &tt Sabablaın erkendea f kayınba 

1 
~l ••• 

1 
' boroılar ötmeğe ba.snuo evioe gitti . Mtmmedio 

Bir şilebimiz karaya 
oturdu 

Ereğli : 11 (AA) - Limanı
mızda ,kömür almak üzere bulu 
nan Ordu adlı kömür şilepi, esen 
şiddetli batı rüzgfuıntn teairile 

bin 99 ton. ecnebi limanlarından ( • ) 
gelen mallar 32 biu 616 ton. yine I Sokanı 

1 f ürk Jimarılarıodan giren mallar " (Sokoni- Vakum) ,, 

·b~ ~ılııı ~ hotlındığı yemekleri kendi eliyle 
t'&ıtı• Lir k:'fı~ıudaki bcfkerenin hazırladı . Sonra hep birlikte is- [ 
th l Lir .~'•ınde, 1cmmcd nr· taıyona gittiler . j 

ı 77 Lin 958, tcnebi limaıılarm· 

1 
·dıo ııiren mallar dı 18 bin 883 

, tonu buJmugtur. 

\, 1 ;111r1u§~k dahna dayamış ; Eıe tath bir heyecan içinde 1 
,_ k tt,ltl ' tue otlarm üs idi . ı 

1 ~~ ~taiıı/' \e başını Mtmme Tren , Ham,din köprüsünü ge j 
;ıd~difer 1 ~Ynıuştu . İkisi de çip kıvrtmı döntrkeo , clü§memek ı 
'tı:'" sa~ı enıoıed liucakını için istasyon örtmtsinio kemer 1 

sürüklenerek limana bitiıik Ka 
basakal kumluğu mevkiinde ka 
raya oturmuıtur . Şimdilik hiç f 
bir zayiat yoktur . 

Bursada dağ sporları . 
başladı 1 ~l 1Jt" &~arı okıııyor . mab cıireğine de yandı . V agoolar sür· } 

11 d ~u:ıltr' l ' ti · d P l b &ıt 'llar, baı~y e ' gökte titre· a e gcçıyor u . cncere ere a . ' Bursa : 11 (AA) - C. H. Fu- • 
~'t d,11 t- ıuyordu . karktn a-özleri kararıyordu . Va· 

-d ç. kası t1rafıadan korunan ve Burıa ı y hyi k 1 goolardan birinin ıabaolığıoda 
~lıı· ''• doğ ~ tuklarıodan Memmedia gülümaeyen yakışıkh Dai sporuna ait hazırlıklar bit 
ı.- ij .ı ru tarak göksü . çehresini fark etti . miş gibidir . Takımca vt:ya fer-
1:.t· 1• t- ' deo derece alanlara C. H. fırka· 

'H ç.h 1 d d Memmed de Eıesioi aörmüştü e g.:ı- e ı 6 
~ "IU . M k k ~"ili Qç 2Österdi : a inist ıürati ·eaememit, 
t6td·· Ylldızın u" ı·· d k" katarı istasyonun hizasında dur· 
"' Un • un e 1 

, \l()td·· lllU ? duramamışh . Memmed trenin 
\ !'te 0Uıtı ~ernmed ... durmasını bekliyemedi . Zatt>a k• 

1 1:.ı... Y•ld b putu , çantawı omuzunda idi. Tam 
\ 

~- TI:., Ge 12 enim yıldızım ~ L r.eı · Etenin önünden gererken 11ahan t'a ~l!ııi . erı onı baktıkca ') 
1 b1ı ~ getı, ıı· parmaklığıoı tuttu ve kendisini 

a,.. i Ptte · ır gün olur merdivenlerden yere bıraktı . Fa-
lı.. "-tb1 lllnıedin ··ı .. t•• 
~ "'- "•i11 ° muş ur. k d k t b k '~-~"ııuQ ~ deki yıldız da at o an a apu un ucu asama -

hkç, beınhled .. Sco de laıa takıldı ve Memmed vagonun 
ta.· altına gitti . 

ı. 1 •nırıın 
"1t,,, * .. Tren darduio zaman kanlı bir 
d·ı "'lllı d' " • 1 t t ı ç: et ve kemik çıkrnı haline gelen 

t 'nald,aleye gön cesediai tekerlerin arasından güc 
11 d& '- lllkle çıkardılar ... ıt-. . "Sıb~ 

r ~"'~~le lııyo t~-_,_-. -----------------
. ~ti .t O.\'ıl şkıltıtı yapılmış ~~oğıı ihracat mahsulü olacağı için 
ıg~l~tık İAI flıı§tır. öz13rek yetiııtirilmektedir. 
~ ısr "' ori . ı 'il 

qhuı 1k Yek • - randn eski Hayvnn ve nebatat hastalıkları 
t eır tu ş· d' ' ed 1 ı~i . · 101 ı yeni os ile mücadele teşkildtı yapılmıştır. 
l\il~tllleg11 ~statis\ik usulleri Çay mnhtıulü de iyileştirilerek in · 
:1~& 8 'Jl\pıJ O§fooını km Un 1 k' { k d' , 1111ı , 'Yı ınıştır. , , 1 ışe etme te ır. 
~ ~ı ttıı d ı ~leorif ıslahatı : - · 1299 dan ev-

tuıtı1810hııı. u Y~ııılınıştır. vel mcmloket maarifı çok iptidai 
~her t'ok ~ ıranda içti- ı.' r ta &orı ıd ' ş· bir halde idi. U tarihten sonra asri 

ı ~ ~" tnfınd 1 ımdi mem· ""11 a ınod .. teqkilıH YllfHlmııı,Daı iilftinun vo mu· · () ıı ısı h enı mem· ~ :>' 

1teıı 0 nt y 1 allim mekteplerine vnrınoıya killlar 
ıl er . apı nıak. 
~"4,~ ıskt\n gerekli biitiiu ok11ma kurumları 

( t~ lı 1ct ,, \1 °ı.lileı·ek zirno tcı kurulmu:ıtur . Kız nıcktoplcri, so-
r ı r "eni 1 . . k l 1 ı 1111 • §c• ıırle r ku nayı mc ·tep eri de açı mıştı r. Po~to 

rı ~,:ı..ut. ...... ~, ve telgraf işlerinde ve lıoleıliyeler· 
~ıı tı l·· · ernlekcttc ·· de de ıslah ot yoıulmıştır . r· ~ıı ıa .ı · mı-
~i İfırq v euılrııiştiı . Zi-

hlı.Jı~ fı· rırıocıu ınııhsullerin Paranı f---
tıı l:ıırıı ı~tır p Ye, un ı, r <·ok 1 1 

) l ~llllıri ~~~ lıcu pnrıı uk Boş yere h:ırcama ve har-
"trn ı ~ lı 1J b 1 l tniştir 

8 
u > ı ta cıyac:ıksan yerli mah al 1 

· u nl.t.ın ' ---------------

sı tarafından Lu hatırayı teshil 
eden armağanlar veril~cektir . 

Y aTışlar şimdiden alaka top· 
ladığındau grlenlerin istirabat.nı 
temin yolunda otelde yeni yerıi 
tedbirler alınmaktadır . 

~~------··--------~~ 
Seyhan ve Ceyhan 

ırmakları 

_ Hlrinci flrllkderı art an -

ediyor . Şimdilik hiç bir tarafta 
yeni bir tehlike yoktur . Her iki 
umağm taşma::ıile sular altında 

kalan arazide buğday ve arpa 
mah~u l un<lau ne kadar zarar \ u 
kubulduğu henüz tesbit r.dıleme · 
memiştir . 

Mamaf ı söylendiğine göı e bu 
:".'ene geçen senelere nazaran az 

miktarda buğday \'e arpa ekil
miş bulunmakta ol<luğuodaa za· 
rar olmuş olen bile , bunun 
çifçiyi o kadar miit~essir etmiye
ceği tabiidir . 

Çifçi hu se•ıe en ziya<l • pa 
muk ekcc(ktir . liunuo içio de 
yerlerini hazırlamış hulunmakıa
tadır . Havalar m\isait gittiği 
taktirde bayram eı te'li hemen 
ekim i~leıine başlanacaktır . 

Seyliib dolayisile Seyhan ve 
Ceylıen ırmnklarıuırı yıktıkları 
sedler bir an evvel tamir edile
cek olursa il eride gelecek her 
hangi bir su taşma felaketinin 
önüne geçilmi:.: olacakhr ki Va. 
lim ı :.l Tevfik Hadı Baysalın her 
h:ler i rıde o 'duğu gihi . Lıunlaı ıo da 
bir an evvel tamirlerjne emir \e· 
recekleri 1 şühheaiıdir • 

Yeni yal içinde liman faali · 
yetinin daha hüyüll bir inki§ıf 
gö~tereceii umulmaktadır. 

* • • • 
Liman iobisarı ıirkelinin lstan~ 

boldan sat111 aldığ çok kuvvetli 
iki büyiik romörkörün Mersine 
doğru yola çıktığını öğrendık. 
Romörkörlerin önümüzdeki haft• 
içinde limanımıza gelme~i bek· 
lenmektcrlir. 

"Yeni Meısin,. 

Habeş gençleri 
ve italya 

- JJ/rlrıcl firllkten arlan - -
Esici Hıheı? ülkesi olan Eıit-

rede İtalyaol,rdan kaçmış ve 
Habcşistana aığıomış bazı genç 
ler , ltalyaya katşı dııydukları 
itbaıi saklamıyorlar . 

Halk arHmda : 
- Habeoistao , biz<ıeo b.ııka 

kimsenin vatanı drğildir . Bu 
yerlerde hiç bir beyazm biç. bir 
İtalyahnın hakkı yoktur . Yurdu 
oıuza göz dikeolerio • gözlerini 
oyarız . lliye söyleniyorlar . Za· 
ten Mr İtalya Habe§ anla§ma
sının günün birinde bir harb çı· 
karacığı bekleniyor . 

Halk , böylo bir harhio ol· 
mamasını istemekte berııbar , 
yangına köriikle giden Habtş 

gencleri ortalığı karı~tırıyorlar . 
Şimdiki balde , Haheşistanıo 

askeri vaziyeti , ve ~ıl<a:acağı as· 
ker miktarı hakkıııcla bir şey 

:'(iyltmiyeceğim . Yalnız Hahe
şista nııı yarı yar>yn Mfüı•iiman 
ffahe~ aıın . uı ihtivLı ettiği unlJ
f•1lmarnıt l 11lır . 

1tnlyı. nlaıa , nu•!:lrnr d ct r b ıısı· 
uı ıodirc n Meoelik, deima :Müs
lümnn la ı a dayanırdı , meşhur mu 
vaffakiyl'l ini bc;y)elikle ka:taomı~ 
ve bundan dolayı kızını lüslü· 
man bir Habeş reısine vermi::ti . 
O kızıu ıln n dünyaya geJcn yega· 
ne vari f' i İlyaso dıt İmpiratur o· 
luncı Meneliğiu yiirüdüğü yol · 
da yürüdü . 

Markalarını taşıyan Tenekeli ve Dökme mallarını isteyiniz . Çünku 

paranızı en temiz mala ve en eyi vo soğlnm ambalaja \'Crmoklo tasar 

ruf rttiğinizi göreceksiniz . 

2 A O A N A Sellnik Bankası sırasında 

Muharrem Hilmi 
4987 10- 20 

Bu akşam 

Alsa ray 
'cvyoık opera mm baş Tenoru Don Jozef .Mujikamo fevkalade el!eri 

Kazak llalbl 
Filmi g(jst~rilm~ğe ba§hyor . 

ve Rus çarlığının mujik ziyafeti . 

. 

Bu tan baıa Hus daoeları , şarkdkrı 

ilave : Dünya havadisleri 
Gelecek proğram : Bu seoeoin en güzel fllimlerinden 

Oaçllk arzasa 
MÜ1J18SSili : Marta Ekran 

Pek yakında · Raspotin ve Çariçe 

Metrogoldvin mayer Süper tarihi filmi 
5095 

İlyasmrnn en sadık dostu si· 
yasi müşaviri, barbden evvel ve 
haı b zawaaında Adiıebabadaki 1 
Türk konsolosu idi . Konsolosun 
vefatı, İlyasoya aziz dostuyle ta · 1 
tacını gaybcttirmiştir . İmparator 
Haillasillası ise bu iki şahsiyetin 
aksine olarak Habeş Müslüman· 
lerını ezmek yoluna saptı ve 
A<lisababaya 8ığınan Ermeni mu 
bacirlerin sözüne uyarak , koyu 
ve mütea sı b bir hiristiyancı tav 
rilc . İslamlara kıymet 'cTmez 
oldu . Kendisine , Müslümanla· 
rın Parlcmana aza vt! hükumet 
vuaifiade mevki sahibi olmalan 

için yapılan tekliflere : iyasi mll
şaviri olan bir Tür"iyeli Ermeni
nin telkiniyle , menfi cevablar 
verdi · ,.ufusu yarı yarıya isliim 
olduğu için . bir harb vukuuıı· 
da , Habeş vatanperverliğ. namı· 
na harb edecek kimselerin Bn· 

cak hırisliyan Habeşler olacağını 
kesdirebiliriz . 

.Müslüman Habeşlerin İmpa
tor Heillasillısiye ne kadar sa· 
dakat göstereceklerine \e oe de. 
rece fedakarlık yapacaklarına 
dair şimdiden bir ey 5Öylemek· 
liğim vakıtsı~ bir kehanet ola-
caktır • 



Firtik 4 
(l'ftrk Sözil) 

Yunan kUV\fet\eri 
taarruza geçti 

1 

' Adana Borsası Muamelele-'ri Seyhan defterdarlığından: 
' 'J 

PAMUK ve KOZA A 
Karyesi 

dalı karyesi 
Mevkii 

Hendekli 
Cinsi 
Tarla 

Dönüm 
60 H acı llüse 

- Birici firtikten artan -

elıiz telgraflar, oynamak iat~di
ği oyunun çaresiz k•yboldo~~ 
au kendisinin de anlad•ğınt gos 
termektedir . 

Belgrad : 10 (A.A) - Royter 
·· Gene· ajansının iıtibbarına gore 

C 1NS1 

~apımah pamu]( 
Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi " iane 1 
iane il 
Ekspres 
Klevlant 

Kilo Fiyatı 

En az 1 En çok 
K. s. K. s. 

38,7!; 
33 

30 

Sahlan Mikdar )) )) 

Kilo ,, " 
)) , 
, , 
)) )) 

• , 
• 

Göğercinlik 

Kuç ıl burun . , 
)) . 

ince bucak 

" 

• 

)) 

ll 

100 

140 

140 

60 
40 
30 

30 

Yusuf oğl 

Halil oğlı 

İsmail oğl 

Ömer OE 
Hacı oğlu 

Muhtar 1 

Sığırcı Is ral Kondilis, şimdiye kadar ka~ 
dökmeksizin ve fakat büyük mık 
yasta mühimmat sarfetm~k. ıurc
tile galebeyi .temin etmıştır · Beyaz 

YAPA~I 

'= 
G emi sırı\ karyesinde )) 200 

800 
100 Bu mühimmat sarb tepelerle Si vah 1 

8ilere zarar vermeden saıfedila 1 . . 
mişlir . Hükumet tayyare erı aeı 

ÇİGİT 

lcrin kı§Jasıoı topa tutarak bun-
1.,8 mühim zararlar verdiklerini 

- Ekspres 
lıme 

Yerli "Yemlik,, 
11 "Tohumluk,, 

1 1 bildirmişlerdir · 
Generel Koudilis, hükô.metin HUBUBAT 

KıaH•ğ .u.!Sİ tasavvurunda ol 
duğunu .ı:atı oıarak tekzib etmiş 
tir . Asi !erin bozğunluğ•J artık 
bir kaç gün meselesi olduğu bil 
dirilmektedir . 

1933~tayyare ınaıfı silah al
tına çağırılmıştır . 

Atioa : 10 (A.A) - Atina 
ajansı bildiriyor : 

Bu~day Kıbrıs 1 2,17,5 

" Yerli 

. " Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si sam 10 

UN ·- Salih Efendi ... 
Bntüa matbuat hemen tek 

mil Avrupa merktziodeıı gelen 
dostluk tezıhllratıoto ehemmi
yetleri ve bilhassa Balkan An· 
tan tının tesanüdünü kayd ve işa -

~ 
·-.ı:ı 
~ıııs " - Düz kuma 
~~ 

,. 
::ı Simit 

ret etmektedir , " öc ..... Cumhuriyet ;;2] ... Mesaje Daten D. Atlıaoes ga· 
zetrsi başmakalesinde diyot ki : 

N ::ı 
t-- (.)o " Düz kırma ,. 

Y unauistanıo kanuni hükii
met·oiu isyan rbareketine karşi 
yapmak ı ıecburiyetinde bulun
duğu mücadelenin iki büyük is
tinatgahı vardır • Dışarıda hü
kumet ve efkarı umumiyelerin 
tezahüratı artmakta olan mütte
fik teveccüh muhabbeti memle 
kette de nizam ve birliğe karşı 
ıüikaati tak.ıbedeo bütün vatan
daıların sadakati , bütün komşu 

dovletlerden , ~biitün dost devlet 
erden gelen tezıbüıatın ehemmi 
yeti kimsenin gözüoden kaçmaz 
Bu dostluk §ebekesi Y unauista· 
nıD bütliu yakın ve uzağında o
nun sıkıntalaundan bütün dikka 
tı her ıeyden evvel dahilde ni 
zamı iade lüzumuna çevirilmi 
olduğu bir suada onun etrıft 
bir emniyet duvarı teşkil etmek 

-
-
. 

. 
ş 

a 
. 

tedir . 

1 

Gerçi Yunanistanın yakın v 
ya uzağında onun sıkıntılıraadaa 
istifade etmeği düşünecek kim 
8e yoktur • Fakat fıkirlerde <le 

e 

-
y 

ı Jetler arasında bsrışı müdafaas 
için hakiki bir tesaoüd tesi 
eden bu gayri kabili iokat terak 
kiyi sena ile yadetmek de lizım 

8 

-
. 

dır . 
Balkan antantı misakının m 

hem olduğu nizamda iştirak pre 
sibi hundan böyle zaruret balı 

ül. 
ll · 

'ni 
almi~hr . 

o Gızde(er bilhassa Titülesk 
aun beyanatının ehemmiyetin i 
kaydediyorlar . 

Diğer cihetten bütün gazet 
ler bütlln Jünyı mllbuatınm V 
nizelosun hath hareketine kar 

e-
e 
şt 

olan ta1 
''- • •• Jcki manayı tebarü . z 

ettirme ı <::dir1 r • 
Atina : 10 (AA) - ·'Ati11a, ' a-

janll bildiriyor ; 
ah-Karargahı umuminin bu sab 

taabP,rİ neşredilen resmi tebli ğ 

leri şunlardır · 
Saat 8 tebliği: General ko D 

CÜ 

Alfa ., 
Liverpul Telgrafları 

11 I 3 I 1935 
Santim P~M 

Mart Vadeli 6 87 
Mayıs V 11deli 6 80 
Hazır 7 os 
Hiot hazır 5 71 
Nevvork 12 11 

mandas1 altında diğer bir kuvvet \ 
Kumaryanı köprüsüne bir üçü 
cü kolda Nigrida köprüsüne doğ \ 
ru ilerlemektedir . 

Saat l Ot25 tebliğ : 
Orliakonun dört kilometre şar · 

kındki Provatı11 köyü de büku 
met kıtaah tuafınd•n iegal edil· 
miştir . 

Saat 11 tebliği ; asilerin :pi-
yade ve topcu kıtaatı Seıezin 15 
kılometre garbinden Serez üze 
rine çekilmektt dir . Kuvvetleri 
miz Kumaryana köprüsünü geç· 
mitlerdir . Karşılarında hiç bir 
mukavemet yoktur . Ceneral Yo· 
vanidisin süvari kıtaatı da Ku-
maryam köprüsü iıtikimetinde 
ilerlemektedir. İngiliz atasemili-
terinin cepheye hareketine mli· 
aaade edilmiştir . 

HUkdmet reisi Çaldatis aldı-
ğı eyi havadislerden pek mcm-
nun olduğunu ve bükümete bu 
kadar ıoğuk kanlılıkla itimad 
gösteren halkın sıhhati zaferden 
emin olmaıı lazım geldiğini söy 

ledikteo sonra demiıtir ki : 
Ne Is adar yazık ki vatana karşı ıi-
laba davrarımıt olanlarda Ynoan 
lıdır. 

Sofya : 10 (AA) - 11 Havas ,, 
mahafilinden : 

Orliyaksta bulunan Yunan bi· 
rinci süvari alayı asilere iltihak 
etmiştir. Aıilerin kumandanı bal-
kı ıilah allana toplamakta devRm 
ediyor. Kuyi karakolundaki Yu-
nan askerleri de Hilerle birleı-
mişlerdir. 

kte 
dilis erkaoılıarbiyesi ve üçiin 
kolordu erkinıharbiyesile bir lı 
sabahın beşinde s~ıanikten a 
ralmıştır • Bir saat ıonra tayy 
reler filotilla kumandanı Rep 

Atina: 10 ( A.A ) - Divaoi· 
y· barb bir çok komuniıtleri hapis 
8 cezaıma çarphrmıttar. 

pas Selauik fü~süne meoıub tay-
Ü- yareler Drama ve Kava ladaki 

-

Kambiyo ve Para 
İ§ Bankasından alıomıtur· 

Liret 
\ 

9 35 
Ranmark 1 97 
Fraok"Fraosız,, 12 05 
Sterlin "lnıziliz,, 594 50 
Dolar "Amerik.ao,. 80 ~ Frank "lsviçre,, 

cu etmeğe davet eden beyaona-
meler yaidırmışlardır. 

Paris : (AA) - 10 - Atioı-

dan " Jurnal ,, gazetesine bildi · 
rildiğin~ g6rc asiler Koodılise 

göodeıdiii bir haberde hlUı.6mel · 
Çf': kuı şuna dizilecek her bir asi-
ye kaışılık bükümel taraftarların -
dan iki kitinin kur§una dizil ece-
ğini beyan etmi§tir. 

" Jurnal ,, gazetesi diğer ta-
raftan asi barb gemilerinin Kesen-
dire ve Aynaroza .sker çıkardık 
larını ve bükftmetce de .buralara 

ınüfreıeler gönderıldiğiai yazı yor: 
Selinik: 10 ( A.A) - Gene-

ral Kondilis gazetecilere demiı· 

tir ki : 
Krrllık hiç bir suretle ibya 

edilecek değildir . Benim mak· 
sadım ancak bir takım barükul-
ide sebeblerden tlolayı bazı şebsi 
abkimı muvakkaten tecile mec-
bur olan m~ıru parlamanter re-
jimi iade etmektir . Milletits esir 
olmatını hiç bir vakit kabul rdt-
mem . 

. 
: 

Seyhan ~Hayati encümeninden. 
Muhammen kıymeti beher ı.ır . 

şım Kuruş : 60 
Miktarı arşm: 336 
Cinsi : Arsa 
~lahallesi : Paşanebi 
Mevkı i : Buttaloga sokağı 

No : 214 
Tarihi : Şubat 340 
Hududu : Şarkao: Karairoomlar 

veresesi . 
Garben : Tariki hns ve Zülilmi 

zade Tevfik. 
Şlmnlen : TarikiAm . Cenuben : 

Çakmnkçı usta Mustafa vereMleri. 
Cins, mevki ve hududu ilo ev-
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şamüa günü saat 14 de ihale edilmek üzere onbeş gün müddetle açık ertırmağa 
lyüzde 7 ,5 teminat akçalarile birlikte Milli Emldk idaresine müracaatları illin olu 

Seyhan vUtyeti daiml ancümen\ndan 
1-Bahçe istasyon yolu üz·~ · 

rindeki köprünün tamiratı ( yedi 
yüz seksen altı lira ) otuz üç kuruş 
keşif uula rı ile eksiltmeye konul
muştur, 

2-Bu işe ait şartnameler ve 
evrak şunlardır : 

A) Eksiltme şa.rtnamesi. 

B) Mukavelename projesi. 

Adana işletme artırtı 

komisyonu_ndan : 
A.dann deposuna gelt'cek Kömür tehliy's 

dırılması işi açık eksiltmeye konmuştur. Ek 
şamba günü saat 15 de Adana işletme merk 

istekliler bu husustaki şartnameyi işlet 
fettişliği kaleminden bedelsiz alabilirler . Ek 
sağlamlık akçasile o gün işletme müfettişliğj 

27 -4--=-8-12 

C) Nf1 fıa işleri umumi şartna

mesi (mııtbu ) 

D) Fenni şartname . (matbu) 
1\ Sabun meraklıları dikk 

E) Hususi şıırtnaml'. 

F) Keşif cetveli, tahlili fı&t 
voli, metraj cetveli 

H) Proje . 

cet. 

İsteyenler bu şartnameler ve ev
rektAn tahlili fiat cetvelinden ma
da matbu olm yan diğerlerioi (4) 
kuruş mukabilinde Seyhan Nafia 
dairesinden alabilir. 

3 - Eksiltme 935 senesi Martıa 
(24) ncü pazar günü saat ( 1 t .40) 
da vilAyet dEı.imi encümeninde ya- • 
pılacaktır . 

4- Eksiltme açık olacaktır . 

5-Eksiltmeye girebilmek için 
( elli sekiz ) lira deksan yedi kuruş 
muvakkat teminat verectk ve Nafia 
başmühendisliğinden tastiklı ferıni 
ehliyet vesiko.sile ticaret odasmın 
içinde bulunduğumuz seneye ait 
vesikasını gösterecektir.5089 

8-12-15-22 

Vilayet daimi encümeninden. 

Katkısı z, hilesiz, (Melek ) nı 
müşterileri miz~ bazı sntıcı la rın safiyeti şü 
tıklarım e sıl fle öğreniyoruz . 

Sabun alan müşterile rimizin Türkiyan i 

nunu temsil eden ( Melek ) ın 
bunu talepte ısrar eylemf\lerini rica odm i· 

Vücudunun sağlığın ı , kumaşlarınrn yıp 

pek yapmamasını ve c iıJin bozulmamas ı 

/ek ) markalı sabun kullanırlar . 5 

Toptan satı 

21-30 Melek e 

------------------------------~ Tapu müdürlüğünden: 
Hacı Hasan karyesinde Durmuş 

Ali oğlu Ali ve Ali kızı Senem ve 
Sabriye'oin m<'zkür kuryeıle ( gün 
doğusu yol gün batısı Hüseyin oğ lu 

1 
Ali ve İsmail poyrazı Durmu ş Ali 
oğulları Hasan Yakup ve Bekir ile). 
çeyrili 800 arşın miktarınıfo bfrer 
odalı üç bap tahtani haae babaları 
Durmuş Alinin senetsiz olarak ebn 
enceden intikal etmek sııretile ta-

ni 
A 

t•s ki 
tı ( ı 

. 
yır 

on b 
de y 

)s 

k •adasında uçmuılurdır . b 
UID d'k 

1_,. et askerleri ortasında ı e 
1tUrl> k .. . 
]' t Jler m üıtesua olara uzerı 

n- kışlalarla oralarda toplu 11kerleri snfı sairesi yukarJa yazılı arsanın 

Adana Memleket hasta.nesin<le 
yapılacak (1984) bin dokuz yüz 
seksen dört lira kırk dokuz kuruş 
bedt•li keşini tamiratın açık eksilt
mesine, ikinci dern olarak t ayin ve 
iU.n olunan vakıtta da istekli çık
madığından t11mire.t pazarlığn bı. 
rakılmıştır. 

Pnznrlık 935 senesi martının 
yirmi birinci perşembe günü saat 
on birıle yapılacaktır. 

sarrufunda bulunup vefatile bu 
kerre verese tarafından tescilini 
istemekte olduğundan bu hususta 
iJAn tarihir.den on gün sonra gele 

üzer 
ğün 

de 
ilan 

D bombardıman edetek asilere d,h. 
1 ~· bir değişiklik olmıyan O 

de ıç .. .. ·· grçrnişlerdi 
1. k köpruıuou 
ıa o . . .. ünde tesadüf 

K 'V tH .. ımız OD 
uv e· ı . teınizliyerek tayyar 

·~· cı e : 
t15~ •. • de muaveaetile taarru 
) erıaıı .. ın 
baılamıtlardmr . . . 

Liva general• Yovanıdıı k 

r- şel saçmış ve milbim zararlar 

r . verdirmiştir. Tatoydan harekete-

et den diğer biikümet tayyareleri de 

e Giridde Re1mo ve Kaodiye kt§· 

za lalarına bombalar atmt§lar ve di-
ğer taraftan buralara Hanya üze- ı 

u· rinde Girid hallunı bllkilmete ru-

mülkiyeti peşin po.ra ve açı'lt ar-
tırma suretile satılacaktır . 

Talip olanla rın ihale günü olan 
24-:~ - 935 tarihine müsadıf pa . 
zar günü saat onbir<le yüzde 7,5 
pey akçalorile birlikte Vildyet Da-
imi encümü:"ıine müracoaılar ı il ıto 

olunur .5084 7-10-12-1 5 

isteklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Sıhhiye müdürlü
ğüne ve pazarlık yopıle cak saat ve 
günde J.e VilAyet encümenine o·el-
meleri ilan olunur. 5099 t> 

ı 1-12-14-15 

cek cuma günü mahaJlinde tahki
kat icra kılınacağından evde alcl-
kası ola nlsrın ellerindeki resmi 
vesaiklerile birliki e ayni köyde 
mahallinde hazır bulunmaları ve
yahut hu somt içinde tapu müdür-
lüğüne müracaat etmeleri ildn olu ı 
nur . 5101 A 


