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lialkevimiz 
ADANA GÜNLÜK GAZETE 

Yunanistandaki isyan tamamen- bastırıldı 

Venizelos Girid'den Averofla kaçtı. Asilerin ku
mandanı da Bulgaristana iltica etti . Hükumet 

sükunu yerine getirmiştir. 

ıine Türkce va \e<lerlaudca bir 
risale neşredilmesi kabul edilmiş 
ve l.umuriyet ı~ jimi esnasında 
Türkiyede görülen büyük terakki 
ve inkişafları gösterecek ve Tür
kiye ile alakadar olması muhte
mel Hollanda sanayii hakkında 
izahatı ihtiva edecek olan bu ri 
salrnin tertibi bir komisyona 
havale olunmu:ıtur. 

Genel ictimam sonunda Ce
miyet azaları Türk mısliihatgüzar 
,.e elçilik katibiyle birlıkte La
lıinin hiiyük lokantalarından bi 
risine gitmişler ve geç vakta ka
dar samimi bir dostluk havası 
içinde vakıt geçirmişlerdir. 

- "' Ankara : 12 f Aııkara mıılıablrimlzde11 geç vakıt almnıışlır J-
Yııııaııistandaıı soıı dakikada a/ıııan lıaberlere göre , taarruza ge

çen lıı1kıiml'l kııvııelleri, asileri /ıer reblıede kail lnlılzanıa ııgrai· 
mışlır. Şimdi va;lyele lenıaıııeıı lıılkı1nıel lıaklıııdlr. /llenıleketle 
sükLirıel iade edilmiştir. Bıı va::iyel karşısında ıiıııldlerlnln suya 
dıişlı1ğıiııli anlayan Venizelos , Gtrldl de lıı1kıimel kııvveıterlne 
bıraknıağa mecbur olmuş, elrafwdakl isyan sergerde/eriyle bir· 
likle Averofa binerek adadan meçhul bir semle gllnıişllr. 

Yııııan lııikıiıııelinln isya111 bıı sıırelle ve kısa bir ;aman içinde 
buslırıııış olması sııllı seven millet 11e ıııalıfel/ı:rl sıvlııdlrmlşlir. 

/Jalıl/i kavgalara meydan vcrıııeııırk içiıı Yııııan lııikıiıııellnlrı 
pek yal.ında çok ciddi ve şiddelli tedbirler ve kararlar alması 
bekleıııııekledir. 

Benes'in telyazısına 
cevab verdi .. ---

Ankara: 11 (A. A.) - Reisi· 
cumurluğa lekrar iotilıabları do· 
layısiyle Kamal Atatürke Çekos 
lovakya dış işleri bakanı Benes 
tarafından çekilen tebrik telgra
fiyle Reisicumnrumuz tarafından 
verileo teşekkür cevabı: 

Kamül Atatürk, Türkiye 
Rcisicııınıırıı 

Ankara 
Türkiyeoio refah ve saadeti

ne ve çihao sulhuoun menfaatıoa 
bukadar faydalı olan yeni ioti
hıblarındaıı dolayı hürmetkar 
tebriklerimin kabulünü zatidev
letlerio<len rica ederim. 

Edvard Benes 
Hkse/aııs Edvard Beııes 

Dış lşlal paka ııı 
Prağ 

Cumur riyaseline )eniden se 
çilmem münasebetiyle bana gön
derdiğiniz lemenoiyattao dolayı 
zaİiılilerioe te~ekkür eder ve 
deriu mohabLttlerime inaomanı
zı ric• <derim. 

Kamlil Atatürk 

Hasan Sakanın baş
kanlığında toplandı 

_...,..... -
Ankara: 11 ( A. A. ) - Ka

mutay, bugün Hasan Saka Tarab
zonun bışkanlığında toplanmış

tır. Başkan, toplantıyı açtıktan 
sonra muallel görülerek eneli 
mene verilmiş olın bazı seçim 
mazbatalarının tetkikiki henüz 

bitmemis olduğunu bildirmiş ve 
henüz aud etmemiş olan saylav
lardao Enver Adnan (Balikesir), 

İsmail Sabuncu (Giresoo), Ömer 
Davud (Kütahya), Süreyya Tevfik 
Ceoc (Tokat) birer birer aml e~
mişlerdir. 

Hundan sonra Zonguldak Sn~· 
l•\l H eceb Zühtü Aksoy hakkın
da Curuuriyet Müddeiumumili
ginl'e hazırlık tahkikatına baş

lıumış b" lunduğuoun teşkilatı esa· 
siye kanununun 17 inci madde
siue tevfikan bildirildiğine dair 
olaıı B~şvekalet tezkeresi okun· 
muştur. 

Kamutay Çuşaob;ı günü tek· 
rar toplaoacaktır. 

•• 1 3 gün kaldı 
Çar'iaf yasai!,ınıu ha;:laması çok 

yakla~tı , Çar§aflı kadınlarımız ona 
göre lıazırlaosıolar . 

ON İKİNCİ YIL - SAYI 3171 

Kadın yüzünden bir cinayet 

Börekci Mehmed, rakibi eskici Rahi
mi bıçakla yaralıyarak öldürdü.· 

Maktul Rahim, birbuçuk senedenberi ka
tille karısını takipden geri durmamış! .. 

Evvelki gün şanmızda kadın 
yüzünden bir cinayet olmuş ve 
bir börekci karısına göz koyau 
rakıbi e~kiçi, Rnbimi bıçakla ya· 
ralıyarak öldürmüştür. Bu cina
yet hakkında edindiğimiz malu
matı aşağıya yazıyoruz: 

Onbeş gıirı evvel; 
Katil Birecikli Mehmed bun

dan bir buçuk sene evvel kırk 

yaşlarında, Emine adında ve bir 
çocuğu bulunan dul kadınla ev. 
lenmiştir. Sanatı börnkçiliktir. 
Böreklerini şırın muhtelif yerle
rinde dolaştırarak satmı;kta, ken .. 
disioi ve ailesini geçindirmekte. 
dir. 

Maktül Ali oğlu eskici Rahim 
de bu kadını sevmekte ve hatta 
böıekçi Memede evlenmeden ev· 
vel kendisine evlenme teklifiııde 
buluomuı ve fakat ıed cevabı al
mıştır. 

Bu kadının ve kocnemıo pe
şini bir türlü bırakmıyan Rehim 
bundan onbeş gün evvel Kömür 
pazarında Meh-nedin }a1ııı:ı gel
miş ve kendisinden börek almış 
ve bu sırada: 

- Nasıl, karın ha:a evde mi, 
ne )'~pıyo·. İ}i mi? 

Diye sormu~ ve Memhmed de : 
- Onu bırak canım, sm on 

dan ne isti)Ormn? Böreğini yime· 
ğe bak; demiş ve bundan sonra 
Rahim başka lıir şey demiyeıek 
oradan ayrılmıştır. 

Cinayet grimi; 
Emine üç güodeolı<fi tanıdık

larından Rabia adında bir kadı
nın evinde çamaşır yıkamakta ve 
yalnız akşamları evine gelmekte· 
dir. Cinayetin olduğu Pazartesi 
günü saat ondört buçukta Börek· 
ci .l'ıiehmed, 1Rabiaoın evine ge
liyor ve kanımı eve gidecekleri
ni ve ekmek pişireceklerini söy· 
lüyor ve oradın da bir kucak 

odun alarak dışarıya çıkıyıor lar. 
l\fehmed, kuı~ıoa: 1 

Benim kucağımda odun var· 
dır. Beni böyle kimse görm•eio, 
ayıbtır . Sen caddeder. dola~ 
Ben de köşeden gelirim, sana ye· 
tişirim , diyor ve orada ayrılı· 
yoclar . 

Maktul kahvede ııe yapmış ? 
Yine bu 1&atler ' içinde eski

ci Rahim Hasır pazarında Sı li
lıin kahvehanesine geliyor ve om 
da Talih adlı lıirisiie görüşüyor, 
ve beraberce kahveden çıkarak 
Kanlı fabrika cihelioe doğru yol 
laıı.ıyorlar · 

iki raklb lwrşılaşıqor : 
Tam bu sırada Kanlı fabrika 

civarındaki evine gelmekte olan 
börekçi Mehmed evine otuz met· 

re mEsafedeki çıkmaz sokağın 
köşe batında Rahim ve Talıble 
karşıle~ıyor ve hiç bir söz söyle
meden evine geliyor , odunları 
Lıraktıktan sonra bunların yanı· 
DA dör.üyor ve kendisinden ne 
iıtedikl~rioi soruyor . Halıimdeı. 
aldığı ceva b şudur : 

- Karın evdemi yahu ? Bu 
vesile ile kııdııı:u evini d öğren· 
dik , diyor . 

Börebci ~lthnıed HaLimr 
oamusile oradan c;eldlib gitme!i 
ni söylüyor ve fakat menfı revab 
nlı .. ca hemen biıLirleıinin üzeri 
ne hücum ediyor ve f müdhit bir 
boğuşma başlıyor . 

Ralılnı yaralanıyor : 
Bu sırada şuurunu kaybeden 

börekçi Melımed bıçağını çekiyor 
ve Rahimin sağ şakağına 11plı 
yor ~e oııu )ere düşürüyor. Meh· 
med bu cinayeti işledikten ıoora 
bir miiddet orada duruyor ve bir 
az aklı başına ğelince e\in yo 
)unu tutuyor ve içeriye girer gir 
mcz cinayeti işlediği bıçağını hı· 

- Gerisi ikinci flrlikde 

Hilaliahmer cemiyeti 
Yıllık umumi kongresini evvelki 
gece merkez binasında yaptı 

935 yılı varıdat ve masraf bütçesi 5990 
lira olarak kabul edildi 

Hililiahmer cemiyeti Adına 
şubesi yıllık koogreıını evvelki 
gece merkez binasında bir çok 
üyelerin buzurile yaptı. Muvak· 
kat reisliğe vali Tevfik Hadi Bay
sal ve kitibliklere de doktor Ali 
Naim ve doktor Cevat seçildiler. 

İdare heyetinin bir yıllık ça
lışma.raporu okunmuş ve!ittifak
la onaylanmıştır. 

Bundan sonra 935 yılı varidat 
ve masraf kısımları birer birer 
gözden geçirilmiş ve bazı fasıllar 
da eksilme ve yiue bazı fasıllarda 
çoğaltma suretiyle 5990 lira ola
rak kabul edilmiştir . Geçeıı se· 
neki bütçenin varidat ve masraf 
yekunu 42l0 lira idi . 

Bundan sonra nizamname 
mucibince on beş kişilik merkez 
heyetinden beı kişinin çikarılma
sı ve İıtanbulda oturmaktı olıa 

audao doktu Süleyman Sırrının 
yerine bir aza S'lçilmek , lazımgeli
yordu • 

Yapılan çıkarma 1tçiminde 
sıhhat ve içtimai muaven~t müdü
rü doktor Hüsnü Muhittin, Mu· 
azzez Enver , avukat Zıhoi , dok· 
tor Mahir ve eczacı Ziya Abdi 
çıkarılmışlardır . Yeni yıpılan se
çimde bn beş kişi ile Süleymnıı 
Sırrının yrrine alınan zevatle bir
likte yeni heyeti merkezi -
ye şu suretle teşekkül etmiıtir : 

Lemaır lihami, Muazzez Enver, 
doktor Hüsnü Muhittin . Ziraat 
bankası ikinci müdürü Şevki , diş 
tabibi Rifat , doktor Bahri , dok· 
tor Cevad , doktor Nizamettin , 
kimyager Tabsin , .eczıcı Ziya 
Abdi , avukat Cemal Kamil , fab • 
rikator Nuh Naci, Sabri Gül , ma-

- Gerisi dördüncü firtikte 

• 
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iktisadi vaziyet l Ş A R S AV A L A R 1 \ zet~:i~:e~~:;;de~ec:::.,~~ 
Yor ve ne istiyor? --- i Şimali Afrika işler~leu "t•l~ib, 

c Son zamanlardı Ankaradan d . t . . b" "'k ek komsıyo O 
d k t General venan \Kadın yüzün en cınaye ıçın ır yu s . . fuaoıUPı f alınan tafsilat Türkiye e on ro • l\ı, ı \ Fransa büküme\ıoın .. 

1 
•• kari' 

Berlin : 23 [Öul yazıc~n_ıız: 
dan l - Almenysnın yine bırıncı 
ıınıf kuvveti olan devletin sıra_-

1 
bilhassa eski ordu aoanasını ·onun 
bozuk taraflarını düzelterek mu
hafaza elti . Milli müdafaa ve ki 
li General Von Blomberge göre 

le ökonomi tatbikatından , ulu11l .. ı _ Birinci Jirlikten arlan - zair ve Men kişin buguo.,,.ııduğı1"0 
fa~liyetin h!ç olmaua ~n mühim i Dlyarbekirde ölmüştür. \ mamlık gibi bir yere arıyor ve 1 hğı için kayğulaomakt• o er 

ld - iŞi · ıına girmek üzere o ugu 
llirdır • · 

anana geçmişi geri çevrilmek ya 
but taril i geri ılönmek değil bil
akis geçmişten kuvvet alarak o-

ikı ~Ubesinde , elde edılen muvaf · C . Ü 1 evin arka tarafıo<laki kam.•§ sed. · I güsterir. aiaıd• 
fakivetleri işaret etmektedir. Öko enazesı d n şarımız- ! b' Artık mUslüman proPd• t.4etf 

ı den aşıyor ve Ra ıanın evıne gı . . d • altıo f ... ~ 
nomi sahasındaki geyretine.~e~~m den geçirildi.. cluek bir samanlığa saklanıyor. 'ı larınm dın per esı ak , .. 11' 

Son zamanlarda bu devletin 
silablaomaf·lDa dair ve y~ni 81 

keri kuvveti hakkında bılha~sa 
ı .1. Fransız ve Hus nlemın-
ogı ız, B" 

de bir çok yazılar yazıldı • u· 
tün bu keşiflere rağmen Alman
yanın bug~nkü hakiki askeri ku\· 
veli ke.ti surette biliomiyrr. Al 
manya kendisi buna dair fazla 
tafailat ver mi yor . Alman ordu 
ıunuo dili demek olan Alman 
milli müdafaa vekaleti matbuat 
müdürü Mayor Foertsch (Boers
cP.k & Co. Bamburg) vasıtasile 
son neşrettiği (Nationalsozialism 
Jevletiniıı ordusu) isimli yazıaıodı 
diyor ki ; 

Alman ordusunun organizesi 
yon silahlanma, teclıizat ve bun
lar gibi askerliğin teferruatrna 
aid şeyler hakkında birer birer 
izahat vermek henüz mümkün 
değildir . Lakin çok sor ulan bu 
rakamla ~· .. iynde mühim olan 
bir ordı wll r.'lsll bir terhi}'e gör
düğü ve nasıl bir ruh taşıdığı· 
dır . Bu sual bilhas.sı yeni Alman 
ordusu için en çok varittir . Ma
yor F oertscbUu yazılar1ndan, bu 
h•kımdan bir çok bilgiler top· 
lımak mümkündür . Mayor Foert 
scbe göre, bir müdafaa ordusu 
hakkında hüküm verebilmek Jçin 
onun nasıl olduğunu nasıl büyü· 
düğilnil bilmek lazımdır . Bir or
dunun kendisini doğuran ve hü· 
yilten iç ve dış ıartlarmı değiştir· 
mek kendi elinde değildir . 

Alman ordusunun doğuran 
harici şartlar onun yiizleı ce se 
nelik tarihinde açıkca görüldüğü 
tibi nsl<t i siyasa vaziyeti dola 
yııile >tk t. ~ müsait şartlar değil· 
di . Bu;Ju eyileştirmek dış siyasa 
ban işidir . 

Dahili şartlar ise orduyu mev 
cud kayıdlar altında en müsaid 
ıekilde yetiştirmek ve her ıamao 
Hpa sağlam bir halde bulundur. 
maktan bu miUetio ve devletin 
en mühim vazife.Eidir . Iayor 
Foertıcb her ordunun şekil ve 
orgaoizaıiyonuouo zamana uygun 
olması lizımllır diyor • Çünkü or
du hükumet ve ulusun canlı bir 
uzvudur . Bunun · içindir ki dev
letin ve ulusun değişmesine göre 
o da değiıir . 

Alman müdafaa ordusu 1918 
den ıoara Üç esas üzerine kurul 
muş ve ilerlemiştir . Bunların 
birincisi bugünkü orduya temel 
olan eski ordu, ikinciıi Versay 
muahedesinin şartları üçünciisll 
de Vaymar devlet kanuol•rıdır. 
Alman ordusu Lu üç esasdan 

na yakışacak bir şekilde lakin 
zamana uygun emin ve kuvvetli 
adamlar ile iter !emektir . Ver11y 
şartlarından kurtulmak için Al
man orrlusu 1918 denberi elin 
den geldi"ği kadar çalı~tı . 

l\layor Foeıtscbe göıe Venı
Hytn gayesi yalnız Alman ordu 
sunun başkaları üzerine saldır· 
masını değil kendi sınırlarını ko
rumasına da imkan vermemekte· 
tedir . Bu muahede orduyu kendi 
ulusu ortasında bir yabancı hı 
lıne koyuyordu . Mualıcdenio bi
rıncı gayesi yerine ğclmişti yani 
ordv nihayet ancak ufak tefek 
sınır vakalarıuı hal edebilecek 
ve başka devletler eavışa tutuş 
tukları vakıt Ahnanyaoııı bitaraf
lığını belki muhafaza edecek fa· 
kat biç bir zaman memleket 
için ciddi bir tehlikeye karşı ko
yamıyacek ve Alman ulusunun 
varlık kavgasına hizmet edemiye· 
cek bir dereceye getirilmiştir · 

l\1eıul askeri adıml1r bu bal 
deo hiç bir ıamao memnun de· 
ğillerdi , Alman askeri de hunun 
geçicı bir bal olduğunu biliyor· 
du. 

Bütün önderler ve onluın ar 
katından yörüyeoler 1018 den· 
beri kendiJeıine şart konulan sı
kı rakam zincirleri ortasında or· 
duyu yine en iyi bir ş~kild e bu
lundurmağa çalıştılar . V aymar• 
dan ıonra Alman ordusu pek ta
bii olarak halktaa ayrılmış ve 
yalnız bırakılmış idise de hiç bir 
zaman fırkalara ve kuvvete ken 
dis\ni satan ve pata ile idare e· 
dilen bir sürü haline düşmemiş 
tir • 1918 denberi ordu memıe
ketin dahili ıiyasuının kendisi
nin inanıp dayanabileceği kuv
vetli bir şekle girmeıioi diledi. 
1Jk zamanlarda fırka kavgaları 
yüzünden devlet idaresinde bir 
otorite görülmüyordu . O zama 
nın kabinaleri, bir kaç kişi müs
tesna, askeri dissiplin ve askerli· 
ği ıevmiyorlardı . 

Foertsch bunun Versay mua· 
hedesioin ağır zincirler altmda 
müdafaa ve d ş ıiyaset bayatı· 
nın ezilmesi ve ulusun manevi 
varlığının yaralanmlsı neticesi ol
duğunu inkar etmiyor . Çünkü 
Veuay Alman devletinin kuvvet 
ve büyüklUğüoii geçmişin karan 
lıklarına gömüyor ve ulusa bak· 
lıra alınmıı bir devlet idareıindc 
yaıayabilmek terbiyesini vermeğe 
çalışıyordu . 

- Bilmedi -

Ye~ G~mb~ş hükfimeti 

· · Je O'İİZ··l Lir resim. Oturunlar rnlılon sağa 
Yeni Macar kı:ılııne~n ya başvekil Gömböş , kültür Lakanı doktor 
doğru: Oıj bakanı an ' 

llomon · · • . ı .. ru · ~Jüsteşar Baris,Ticaret nazırı Bur. 
·ı ]dan sago uocr .• 

Ayaktakı er so d kt>tor Lnzar Ziıaet bakanı Darni, maliye 
. Adliye bakanı o ' ld 

neroısa ·• bb' . . 'r. bakanı Kozmn Fon Levo . 
hakanı doktor fa ını ve ı,, 

eden hükumet Turlıalda dordun- - • - Ralıim /ıaslalıanede öldü; kiş ve Tunuıt1a ~01~!:'katdıf~l6° 
cü ve miihim bir şeker fabrikası Viliyetimizde bir zamanlar b ıı· t' 

2 
bı ı alaybioe yerli erın 

1 
,tıt111 b't 

b k Vaka ma a ıoe ye ışeo ı - v~ kafa tutmaya baş aaı ,n'ııli açmıştır ve bununla §eker a ı- mıntaka kumandaulığı ve on- ta memurları Rahmiyi lıt'mtn ha~·\ l rl ki arı a 
mındao hazırlamış bulunduğu pla· l dan sotsra Ja uzun müddt-t Fır· . 

1 
d b k ayak olmağ• ça 1 1 

10
• 

1 11 U k 1 tabaoeye nakl~tmı$ e;\Se e ıça it deg· ildir. ·ı ı· .. i bO 'ı· nı tamamlamıştır • A pu u, şa ka kumandanhg"ı yapan Genera ld" ... d e f ıla ın .. 
dimığa rastie ıgıo en v • Bunlar yerli.lerio. zAı {rı'ka ab•t~ ve eakişf'birde buluoaa diğer üç Kenan, bir"rç yıl önce buradan mikdarda kan zayi dmi~ hulun· dırmıkt ve şımah e~aıı • 

•eker fabrikası 65,000 ton şeker Diyarh~kira Kolordu kumandan· d d R b' 1 n bütün h ıxıları 
., uğun an a ım y•pı a arasında ihtilal to ll t"'~ yapmaktadır . Yeni yapılan Tur lığı ile gitmişti. tedavilere ·rağmen kurtulamamış tedir. d ıe e .,.ıJ 
hal fabrilnıı da 15,000 ton şeker Act duyarak itillik ki, Gene· b d' d i'- · t sonra öl b l nıüca e bll11 . ve a ıse en Kl saa Fransa unun a f 

811
s• • y11pacaUır • Buna bakılarsa iç pı ral Kenan, daha gtoç denecek mü§tür . için ne <lüşüoüyor? '

11 

gl1'e• si 
yasadı gelecek aent eo aşıiı 80,· bir yoşta gözlerini hayata kapa· Kalll ya/i:alarıdı : yapmak için yerli asker 

5 
ve Ctı.o 

b 1 kt F ' k Tunu . ı: 000 ton şekeı u unaca ar · •· mıştar. Dün, cenazesi lren.e ıarı- Zabıta memurları dHhal faı hilir mi? Mera t-Ş, ak iç'"dt" 
kat dahilde şeker iıtib!aki 66,000 mııdan İıtanhula geçirilen Gene- liyete geçmiş ve buldukları iz yirdeki tabası~ı koru~bbOS e 1,rı tobu geçmediğinden Türkiyedeki ral Kınan; iyi huylu, çalışkan, üzerinde yürüyerek kısa bir müd· ihtilal hareketıne ~·eş at alıP:ıı•· 
devletçi sanayiiu eliode ihracat n1Zık ve kendisini muhitimize det sonra Börekci M~bmedi Ra · lcrin Pari:te~. ta E:ki fıı!! ~,~ 
için 15,000 ton şe\. er buluoacsktır. sevdirmiş bir kum ındaııdı. Ö!ü hiaoın evinde saklanmış olduğu çok mpüm~un~~ır.cıınii iıf11:1'Dısıe11. Kömür iştilualatına gelince, mündeo çok acı duyduk. Ailesi· samanlıkta yakalauuşhJ . ~mı~ arast~a 1 oıadığıııa h. ı\t>JıJ 
bu hususta 1929 ile 1934 yılları oi taziye t'deriz. Verilen haber üzerine Cum ~ezı .. yıpıp ?r!euJir.Me la 11,oıi arasındaki rakamlar tetkik edile· Himayeietfalin kıymetli buriyı:t müddeiumumi muavini hı~ ~oı .g~zdı ,. de eski •11 ,,-0' 
cek olursa , istibsalitın iki defa Şeref işe el koymuş ve talıkika- hafız gıbı ~ud.urd ~ine çaM

1
,,ili 

arttığı göriilfrr . Türkiye kömür yardımı ta girişmiştir. Rahim yaraları<lık· tekrar hyefr~~e Fıa ~;ki ad8~ J60' A 
d ı · b' k l' ö l' Mevla a ız , aı dııı:ıa 11 nk, istihsalilından büyük mik ar •l'· Kurban bayramı münasebetile tan so.ırn bıç ır t ıme s Y ıye· d k yur frsıı fıl'"a 

b · · muhabere e ere ve lf • ela ihracatta huluqmuştur . Bu i . Bakımevinde bakılmakta olan fakir m~mıştır . meğe hazır olduğunu. ill çı~• 1 ki 
racat Mısır' ltalya ve Yuoanista· ve kimsesiz taltbelerden dörtyü · f{atil anlatıyor ! . akar ı aı,cak kendisıo lı' ı~ il 

1 t ·1ı· .. llekkındaki bazıılıktabkık a· Y • '· b'ld' ·y,r ,.., '1e~ e na yapı mış H • zUne birer çif. yemeni ve ı ı yu · leceuını ı ıII • f llr ıl " ttı 
Şunu da ila •ıe etmek gerektir ıüne de birer takım t'ibistlik ku· tı bitmi~ olan böresd l\lthmed Fraosaya karşı sa~~ alOS•;,. tlıt\ 

ki Türkiyede maden işletme çok maş verilmek ıuretiyle himıyei· dün öğleden sonra İstintak Ha. iki aofama. k~rtı , l,j~b:~ki1'bJ' "6, 
ilerlemiştir. Köınür ihracatı do· ctfal tarafından seviodiri lecck· kimliğine verilmiş ve soıguya günü gelmıştır. Na ı Ar•bl' t' Lı'hıl 
lay11i!e memlekete h<iren döviz !erini memnuniyetle haber aldık. çekildikten sonra tevkif edilerek lik olan Alçi kurn~l b•''dı bl" flill 
mikdarı , dünyadaki diğer maden hapishaneye gönderilmiştir · Şerifin elçisi sıfatıle \ictle' 
iıletme müeueaelerinde gerileme Bayram yerinde hazırlık Börekci Mehmed birmu- ktlmısı çok korkulu ne ı0• 
müşahede olunduğu bir zamanda, Cuma günü bayramın birinci barririmize hadisenin ı bchi- rebilir. ,, b it , baJ y•J 
f 1 1 k Ösler ektedı·r · b ı nı· ııu suretle anlatmırı;;tır : Kuduribni Gı ' e"ııb' az ı ı g m · günüdür . Bu münaae et e geçen ~ ~ c 

-Lö Jurnal- Ramazan bayramında yapılan Bre. - Bir buçuk sene. öncdo Em ine kaleyi okuyunca fU ıd•IJ":. 

'' 

zefoli fabrikaaının arkatııodaki ile evleııdim ' fakir hır n o.mım . mııtır. d'ter· y• . rP dem\ryO arı ili" bir kimseyo bir ziyanım yok- Gazeteci efen 1
• k~11diıPı ~it 

. 
ıran 

meydanlıkta hazırlıklar yapılmıia v l 1. keodı b' jf 
tur, Börek sntnrek moişetim izi te · yazı ara ... arşı clell b baılanmıthr . kl"' 'mi be0 jılll 
min eJ.iyoruum . Bir buçuk sene dafan etme ıgı d" y•Ptı . e ııt11 Rüştiye mezunlar1 tlenberi eskici Hııhiın hana ve ka- meyin . 43 sen~. ırn &sric•Y ç~ 

Yıllardnnheri lranlılar memle
kette dcmiryolları yapmayı emel
lerinin en başında görüyorlardı . 
Fakat bu emelin tahakkuku bir 
çok güclüklere , engellere uğra· 
yordu Bu iş to - başka ısla hat 
işleri gibi - şimdiki Iran Şahının 

Orta mek•ep mezunları 
haklarından istifade edecek 

rımn sataşıp durmoktaolır. Yak t- ::~~~d":~i·~~~~~.'..'.'ky:~;~i·-W ~~ 
mızı bırakması için kend"sine yal- Fransızlar da beDIJP ;,ııııl' ~i·ıtı 
vnrmalarım hiç bir nı:tice vermedi. teri bilir , a ıolııl' li ~ '~ 

a ününde başo.nlmaktadır. 
.... Bu şebeke Tuhranı Şimalden ve 
Cenuptan denizlere bağlamaktadır. 
Şimalde Niderşnlı iskelesi Tııhrnn-j 
dtın 80 fersah uzaklıktadır . Cenup 
yolunun uzunluğu Tahrandan 7 1 

şnhivre kadar 165 fersııhtır. 
Bu iki yol kısmen evvelce ya 

pılmtşlı. Şımnli yolu Niderşnlıtıın 
Şahin kadnr, Cenub yol~ Ş~hyon
<lon Salih Ahara kadar ışlıyorJu. 
şimnl yolunfo Şnhyon Fırozn da
ğtoo. kadar yol ~·ok sarptır , dağ
lıktır. Bir ~·ok tüneller açtlmak ge. 
rektir. A\·ılıteak 59 tünolin uzun. 
luğu 19 kilometredir. Bunlardan en 
biiyüğü 'lçılınıştır . Bu yol Abbas 
Abnt üzerin<len geçerken göze çor . 
plccık boşknlık gösterir. Dağın ot · 
rafından üç dofa dolaşır . 

Bu mıntakonın demiryolu İs
viçrcdoki Sengolar tooelindcn llnha 
yükseğe gecu.Orolarda şimdi bin 
amGle calışmnktodır. Bu hııttn şim
diye kadar 200 ki'o nctre ray dö . 
şenıniştir. Oraclo.n Tahrana kıı<lar 
olan kısmı 1314 yılında lıitmiş ola
raktır . Şimıtli denıiryolu gc~·tiği 

d ığın yolu göre ı:ok ~ğlcııcoli bir 
gı zinti yolu oltloğu gibi 1l\hran 
MJzcındtr.ın nrasıı:<lı:ı çok işlok Lir 
ticaret yolu da olacakt ı r. 

Bu yolun köprüleri, tün .. ll ı ri bü
yük fdn vo sonat işidir. Çoğu İtı.ıl 
ynn olmok üzere yiizleı ec yalıonct 
nıiilH•ndis ve fon adamı ve İş bıışı 
Lu yolılu çıılı~m Jktud r. 

Japonyada bir Irak 
konsolosluğu 

Öğrendiğimize göre, lıak ha
riciye veıirlıği, J•ponyada ticari 
alika lar tuisi husuıunda bit kon· 
solosluk ihdasına karar vumiş 
ve önümüzdeki yıl hüJceıine bu 
husus için liizım olan mübleği 
ayu mı~tır • 

• 
1'ürkiyedoki mülki ve askeri 

Rüştiye mekteplerinde tııhsil e<le· 
rek şeho.ıletname almış olanların 
memuriy~te tayin hususunJa Oıta 

mektep mezıınlart lı!lklarınılon is 
tifade edcc ıkleri vildyeto hilüiril
nıiştir . 

Baytarı mücadele reisi 

Cenup mıntaknsi baytari müca · 
dl1le reisi Fuat birinci sınıf baytar 
mü lürlüğü iinvonile ve mücadele 
reisliği üzerinde ko.lmo.k üzero Kon
ya viltıyoti buytar müılürlüğüno ta
yin cılilmiştir . 

Yeni futbol heyeti 

Çukurova mmtakası futbol be 
yelinin iıtıfa eltiğioi yumıştık . 
Dün saat ..:>nbirde mıntıka binasın· 
da toplanan Adana İdmanyurdu , 
Seyhanspor, Toroaspor , Adana 
spor , Mersin ve Tarsus İdman 
yurdları murahhasları yeni heyete 
ıunları seçmişlerdir : 

Reisliğe ecati S t' pici , üyc
lildeı e de Niha J Oral , Nabi , 
Kemal Askeri ve Edib . 

Yeni h~ytle muvaffulnyetlu 
ılileriz . 

Çağırma 

İstifa eılen Adamı ldmao) ur
du idare hryctinin yerine önü 
müzdeki Perşembe günü saat 17 
ele yerıilt.. · seçıl. ceğindtn hütün 
Yurd!u a ı kal•aşların o güa ayni 
saatte Yurd Linasır.a gelw, l( ri 
r:ca edılmt Lte<lir • 

Arabasını çarptırmış 

Ilaun oğlu Arabscı Mclıınul 
sürmekte olduğu arabaı:ııoı Halid 

1 

oğlu Yusufa çarptırarak aveğın. 1 
dan yaralanmasına sebebiyet ver· 
diğioden yalcalanıoış ve hakkında 

, kanuni takibat 'J ıpılmııtır , 

Bu yetişmiy0rmuş gibi haılise günü Ve bugün y•tJ ralcd j,.tl' ~, o•t 
yanına oldığı bir o.damla önümüze Kont dö Bioıdeo, der pek çv- •ty 
çıktı vo olmadık fona sözlor söy mi~eıi Poosoyı k:ilrrilfl· tlil t~laı 
ledi ve üzerime hücum etti. Bu sı- rını tanık göstere fiıe ~ • lıl t\ 1f 
rııdıı kendimi kayhetmi~im . O sı· Mevla Ahdulbbioı•Yt8:11sb'1 ~Ilı~ 
ro.<la ue yaptığımı bilmiyorum . Merakeşin F~_nosa .,ııb11 1,)

1 ,d, 
Son111 öğrendim ki füıhimi yarala- takılması üstolı~ekr!r or•f' 

01 
mışım . deden son<lr~ .. nıellliştjr. uıal•''ııı 

Vallahi benim hu işte h;r suçum dönmeği ütuD e c)o•ı ..,~ 
Buou da lıar.ic~Y sz;ıU,f t•'' '\'Oktur. n.r ~eydir olmuş . Namus · 1· olt ı Ljl 

J ·~ <lan aol•yabı ırsı .d" Şe'b,·Jıı'.ıt beldsı. Addlctin hakkıınıla hüsnü . bura .. f ıır 
· tirirken benıoı d o-ıoı1 ~ .1 ' surt:llo tecelli etlecı• ğindcn emı- f lıll& ı,, ,. JJ 

faııdan se ir o daıı 1.>irl u,ttf'.k 
nim; Jemiş ve hüngür hüngür eğ- Fransa tebasıo ·ııdt 111 Ji)''". 
lamoğo başlamıştır. Fas sultanı ne~dırou s6~..,. 

Dayı Mehmedin vetir buluudugu k 1,tı:11 
d.. ttnıe 

yaulışuıuı uze. o'' ( 
duruşması •. I u" boks 

·ık·ı un . Tutma Şerifi öldürmekten suç-
lu ve mevkuf Dayı Mahmud oğ
lu Mthmedin duruşmasına dün 
ağır ceza mıhkemesiotle devam 
olunacaktı • Fakat; getitilmesi ka· 
rarlışhrılao şahidfo gelmediği an· · 
laştldığından duruşma 26 Mart 
935 tarıhioe bırakılmıştır . 

Garson Mustafanın 
duruşması 

Dostu Humidtyi boğazlamak 
suretilc öldüı meklen ~uçlu ve 
mevkuf Gaı sou Mo~t3fanın du· 
ruşmc:sıun dün ağır ceza n.ahke
mcsiode de\•am olur muş v~ Şahid 
Abdurrahman dinlenmi~\ir . Ab 
durralıman İ!l icv~hı~da hiç bir 
ş· y bılmediğini söylemiştir. 

Du .uşma ; katilin gösttrıni!2 
o 1duğu müdafaa şabidiuin getiri · 
lip dinlunmesi içio 26 Mart 935 
tarihine bırakılmıştır . 

iki esrarcı yakalandı 

Kamil oğlu Dervişle Rr~id 
oğlu Nedimdfn btş gram )İımi 
bet santigram miktarında t srR r 
bulonmuı ve her ikisi de yaka· 
lınarak adli ibtisa1 miidc' ·ıumu 
miliğinc teslim edilmi§:~ Jir . 

{ 5oJJ~ 
, ıcJİflg , ı fil 

/Jo/i.sör şc11 ( so!/dilı dt~ 
Slcve llwııasıfl l ıu:Jll ırıll~ 

1 '-' o:uba bif 
rıyada ·' ,. Jafl fll1 

J' ıarırı< r.r • ı 
/wrşılaşı11a . bcıksu JJo'' 

/Ju iki ra"1b 01101 ~" 
oıwrıda ııımat1Y f<l1rl' 

t ı· rar şelırinde e' 
gelccclderdl · 
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Asri sinemada 
ON 

Yunanistanclaki isyan baatırıldı 

SAVA -Birinci firtiktenarlan -

Bir Soviyet gazetesi 

Türk -Rus dostluğunun 
sağlamlığını yazıyor 

Moskova : 12 ( A.A ) - Jur· 
1 nal dö Moska , İımet lnZSnO kabine· 

sinin on yılı münasebetiyle neş 
rtttiği bir makalede ismet İnöoO 
ile Rüıdil Arasın Sov)etler birli. 
ğini Tlirkiye Cumbariyetioe bığ
lıyan sıkr doıtluğua takviye ve İn· 
kişafındaki mümtaz rollerini kay· 
dettikten ıonra bu on sene zır
fıadaki Türk - Soviyet mDa11e· 
batının safhalanaı teferruatiyle 
izah ederek diyor ki : 

En iyi çocuklarınm kanı babsı. 

na lc•zantlmıı olan Tilrk ulaıal 
iıtiklilini on aenedenberi müda· 
faa tder : 1ımet lu6nü bükCimetin 
mlirllim g(lolerde iki memlek .. t 
silah elde olarak hale , mevcudi
yet iıtiklill•riai müdafaa ederken 
Tilrkiyeye karıı hakiki doıtluk 
vaziyetini göıtermiı olan Soviyet
ler birliği ile 11mimi rabitalar 
tf'ıiı ve takviyesini daima gZSz 
önlinde tutmuıtur . İşte bunun 
içindir ki lımet lnö.ı ll kabinuinin 
onnncu yıldöoOmD So"iyet efki
ri umumiyesi tarafından bu kadar 
dostane bir surette karıılanmııur. 
So9yet efkiri amumiyeıi bu dev 
lel adaml•rıaa aenel barlfln ve 
Türk mü11lemetperver ökoaomik 
ve kültlirel inkif&fının tak•iytaini 
tahakkuk ettirmek gibi ytlksek va · 
zifeleıinde daba hDyllk muvaffaki · 
yetler temenni etmektedir . 

Bir İngiliz gazetesi 
Balkan antantı hakkında 
mühim bir yazı yaııyor 

Londra : 12 ( A.A ) - " Maa· 
ceeter Gardiea ,. gazeteai [ Bal· 
kan gerginlif I ) bıılığı altında 
hurüa aeırctôği bir makalede di 
yor ki: 

Yunaa bllkümetinia Balkan 

d~a bir tek kişi idam olunduğu ı 
taktirde aabık Girid eıkeri Valisi 

General Dedes,ten b•ş\'yarak bfitüa 
elindeki uirleri idam edeceğini 
bildirmiıttir · 

Pöti Juraala gör«", muntazam 1 
kıtaatı11 muvaffakiyeti hakkında 
fazla bayalita kıpılmamık re. 
rektir . Kavalaya tHrruz için 
gönderilen 4 tayyareden üçü ge 
riye dönmüş , dördUncfiıft ite' ye
re inmeğe mecbur olmuıtur . 
Tayyarelerden biri asileri öldur-

meniek için bombalarını hali araziye 
atmakta olduklarını 11ynı r11ete
nin muhabirine temiaea söyte· 
miştir . 

Nihayet Jurnahn yazdığına 
göre 5.00Q aai Halkidikya yarım 
adaıana çık•rak orada yeni bir 
cebhe vDcude getirmişlerdir • 

Atina : 11 (A.A) - Röyter 
ajansından : 

İçlerinde hızı zabitler de bu
luaaa aailerdea 150 ki§i Make 
donya cebhesinde kıtaatıoa tea
lim olmuılardır . Asilerden 4 
top, 2 de mitarli9oz alınmıştır . 

Sofyı : 11 (A.A) - Röyter 
ajaasından : 

17 hudud karakolu ve bu me
yanda ku!e mevkii Yunan mu· 
hafızlan tarafından .terkedilmi§ 
tır . 

Bulgar · Yunan hududu ka· 
palıdır . 

Belgrad : 11 (A.A) - Röy
ter • General Kondilis tarafın
dan bir haftadır h11arlanln hii· 
yük taarruzu dlla sabah şafakla 
beraber bütün cebhede kuvvetli 
~ir topçu ateıile haılamııtır • 24 
tayyare bomba ve mitarliyoılar
la asilerin mevzilerine hücom et 
mişlordir . 

Zannedildiiiae göre asiler 
ileri mevzilerini , taarruz hatlar 

Beyazkitab 
antantına kar11 •aziyeti her halde Hakkında bir Fransız 
bılisaaedir . Bu antant fevkalade • • 
mütkül bir vaziyet mut1cehuinde1 gazetesının mUtalAası 
istiınai surette hıyarlı oldutanu B 1 .. 12 (A A) Al 

Jl t • ,. H d' ı · · d"k· er ıa. . . - man 
ıuı ermıı ır . ı ıse enn ıım ı ı . b'ld' . . 
cereyanına göre Yunaniıtanın va a1ın11 ı ırıyor. . 
ziyeti tahdit edilmit bulonyor . "Ekodö Par~ gazetesı,. L.ond-
Balkan antanb bu veçbile en hl. radan gelen hır habere ıstinade 
yük imtihanlarından birini geçir· edarek lnıiltere taraf andın Be · 
mittir . yaz kitabıa neşredilmesi keyfiye· 

Yer sarsıntısı olan tinin General Von Epp tarafın-
kasabalarımız da~ Fub~e~~re . bir taarr~ planı 

Gilmüıbıne: 12 ( A. A. ) -
Şimdiye kıdar biç görülmemiş 
bir sis dalgası kasab•yı sardı ve 
hafif bir yer sarııntuı oldu. 

Karahiaar: 11 (A. A.) - Ak· 
ıam saat 19 da Şimalden Cenu· 
ba doğıu bafifce bir yer ss.rsantaı 
olmuıtur. 

Erzencıo: 12 (A. A.) - Dün 
aqım sıat 18,17 de 18 saniye 
devam eden, birbirini müteakib 
Ceı;ıubu ıarki iıtikametinden ge· 
len iki ve saat 24 den soora da 
yine, iki defa yer sauuntısı oldu. 
Zarar yoktur. 

Katiller kralı 

. Fraosaoıa azıl ı şal&iteria

d D meşhur Koraikah Speda 
geçenleıtle yakalanmıı ve 
görülen kısa muhaktmeiı 
net:cesiade iilüm cezasına 

mahkum edilmişti. 

Birçok jandarma ve zen· 

gia öıdüren bu canavar adı-1 
mın Lıu rt'smi, mahkeme 
s 1lonuoda J ındarma mu· 

verılmesı uzerıne kcırarrır oldu-
ğu ve bu plialn Hollanda ve Bel· 
çikaya aid Limburğuo işgali ve 
bu iki memleket arazisi üzerin· 
den Şimil denizi 11hillerine inil· 
mesini takib ettiğini yazmakta
dır. 

Selihiyettar mahafil bunun 
gibi gülllnç bir h~berin bundan 
biı'kaç •Y evvel de Alman ileyh 
tarı ıazeteler tarafından neşre
dildiği ve hasmane bir uydurma 
olarak telakki olunduğunu tahat
tur ettirmektedir. 

ltalya hükumeti 

Afrikaya asker ve mühim
mat göndermekte devam 

ediyor 

Napoli: 12 ( A.A ) - Şaıki 
Afrikayı ınkedilecek olan Fi
reoze fırkası bugOD bazırhklarını 
tamamlıyor. Bu fırkaya kumanda 
eden Gentral Maraviglia balkın 
sürekli alkııları arasında f'iren· 
z~dea gdmiıtir. 

baılamaz terketmişler va mania 
ateşinden böylece kurtularak az 
zayiat vermişlerdir . Asiler ıima· 
li dağlarda kuvvetli bir mevzi iş
gal etmektedirler . Bu mevzi he-
niz hükumet tayyareleri t1rafın· 
den bombardman edilmemiı 
tir . 

Hükumet tayyareleri Sıklad 
adalarında Heraldiada ve Girid· 
de Resmoda kıılaları tahrib et
tiklerini ve bir çok zayiata sebeb 
oldukllrını bildirmektedirler . 

Netredilea bir haberde Yu
nan nazırlarından MeıekıHın de 
g~çirdiği bir radyo telgrafından 
Veoizeloıun partiyi kaybettiğine 
kani bulunduğmıun anlışıldığını 
bildirmektedir • 

Milano : 11 (A.A) - vaziyet 
asilere mOsaU olduğa taktirde 
Brlndiziden -vapura binerek Y u
naoiıtaaa geçmek niyttile bir 
kaç gün evvel Kan'ı ter~etmi§ 
olan General PJastiraı hususi ki· 
tibi ile birlıkte Kana döomii§· 
tDr • 

Atina : 11 (A.A)- Hnkiime· 
te teslim olan Helli kravezörü
nün mDrettebatı hük6metten la· 
limat istemiştir • Hllkumet icra 
veıöre K~sendire burnuna noitme· 
sini bildirmiştir . 

Atina : 11 ( A.A) - Röyter 
ajansından : 

Kavalada demirli bulunan Bel· 
li kravrzörü hDlsOmete teslim ol· 
muştur • Hükumet kıtaatı sabah· 
leyin Serezi iogal ,.tmişlerdir • 
Asilerin kaçmakta oldutu bildi 
rlliyor • 

Atina : 11 (A.A) - Havas 
ajansından : 

Aıflerla Kavalayı boıattıkla
n zannedilmektedir .. 

Belgrad : 11 (A.A) - Hav11 
ajansından : 

Yaaan · Yagoalav lıudadun 
dan bildirildiğine gare Kondili· 
sin taarruz hareketi muvaffaki· 
yetle inkit1f etmektedir . Bun· 
dan baıka Geaeral Plaatiras de 
Bulgar hududa boyanca Drama· 
ye doğru ilerlemektedir . Gaze
telere göre asi General Kimeooı 
kaçmak çarelerini arı1or . Poli· 
tilsasına röre Eclirneye ve Vere· 
me .gazetesine ıöre de Bulpriı · 
tandaki Filibeye kaçmak niyetin· 
dedir . , 

Sofya : l l ( A. A ) -•Havas• 
ajansı bildiriyor : 

Asilerin ümidıiz bir vaziyette 
bulundukları hissediliyor. Terdes
ten bildirildiğine göre bir general, 
iki binbaıı ve 16 881 zabit Bulgar 
hududunu geomitlerdir. Nevrekop 
havalisinde üo asi Yunan zabiti ile 
bir kumandan Bulgar hudud ku· 
mandanlığıoa iltica etmiılerdir. 

Atina : l 1 ( A. A. ) -•Havas• 
aj11osı bildiriyoı : 

General Kondilisin baılaJığı 
umumi taarruz terakki ve inkişaf 

etmektedir. Bu sabah Sereze giren 
hükumet kuvvetleri müteakiben 
Demirhisarı işgal ve asiler Drama 
ve Kavalayı tahliye etmişlerdir. 

Asi kuvvetlerin kumandanı general 
Kamenosun Giride ve yahut ec· 
nebi bir memlekete kaçmak hazır . 
lığında bulunduğu bildirilmektedir • 
Asi kuvvetlerden üç bin esir alın· 
mışlır. Asi zabitler kıtalarıoı ter· 
kederek şimule doğru kaçmakta
dırlar . 

MakiJonyan ın asilerden temiz
lenmesi ameliyesi yaı m bitecektir. 
Asi krova:örü nasıl teslim oldu? 

Kuvalada bulunmakta olan asi 
donanmadan Helli krovazörü mü 
rettebnlı gemi kumandanının şehre 

fazısında çıkarılırken tele
\ İıyon uauliylc BerHae 
göaderilruişti. Bel'lio fotoi
raf muhabirimiz de hu ya 
man ıakioia şu gördöğüoüı 
retmini bize gö•dermiıttir. 

Cenova: 12 ( A.A ) - Hava 
bakanlıiı mliıteıarl General V al 
le Romadan tayyare ile ıelmiştir 
Şarki Afrikayı aidecek bin lay
yarc ciyi aooıoliai namına ıellm
ladıktan aonra teftiı etmiıtir. 

Mogadiciyö: 12 (AA) - Şar
ki Afrikıya gönderilen lcıtaahn 
:kumandanı Generml,Gra~iani.bu· 

. ~ıkarak general Kamenos ile gö . 
rügmeıinden biliıtifgde zabitle.sini 
hnğlamıılar ve krovazörüo hük6 · 
met emrine amade olduğunu tel · 
grafla Ati naya bildirmiılerdir. 

~raya aelmiıtir. • 

Atina : 1 1 ( A. A. )- cReuter» , 
ajansı~bildiriyor : ~ 

11 Mart Pazartesi gilnil Akşamından itibaren 

Mevsimin en neıeli filimlerinden 

Orn•r•n 
"Adalar ıarkı,, sının unutulmaz artisti 

Lüpe Velez 
Aynca : 

En yeni dünya havadisi-Foks Jurnal 
Yakında : Bitmemiı Senfoninin büyük rejisörü 

'' Villi Först ,, nin yarattığı : 

" Sana tapıyorum ,, 
5096 

--,------·----------------------------------------· 

Arabamza, otomobilinize, las· 

tik fabrikanıza lastik kayış alırke 

bir defa da G o o d y e a r ıastiiti aımeya unut-

mayın. Görecekıloiz ki bir sene zarfanda ödediğiniz lastik masralı hem 

azalmıı hem de makinanız daha rahat çalıımııtıt. 

Goodyear 
lastikleri on satlam, en uzun ömürlü ve eize en yarayıılı lastik oldu-

ğunu tecıübeniıde göıterecektir. 10-20 

3 Ad•nad• Seıantk e.nk••• sır•aınd• 

Muharrem Hilmi 

Alsaray sinemasmda 
Bu akoem 

Güzell ık itibarile miıli olmıyan 

Gençlik arzusu 
MUmesslll : Marta Egart 

Şah .. erlnl t.ktlm eder 

llAhi sea, güzel ıarkılar ve fevkalAde enfes muzik sonsuz ihtiıam 

içinde iki saat 

İldve : 011.nya havadialeri 
Gelt'Cek proıram bayram eerefine 

Baspotlll ve Çarlce 
Rus Çarlığının kartelin ve esrarengiz tarihinden bir yııprak 5103 

Makedonyadan gelen en son 
haberler astlerio baı kumandanı 
general Komenosuo intihar etti
ğini bildirmektedir. 

Atinn : 11 ( A. A. ) - t.Atina• 
ajansı bildiriyor : 

llolli krovazörü ile bahriye 11a
zı rı aras ında şu telgraflar çekil· 
miştir : 

Saat 4,20. sabahın saat üçünde 
bütün zabitler gemiyi terkettiler. 
Kendimizi büktlmet filosunun emri 
albna koyarak istim hal:nde bek
liyorus. 

Behriye nazm saat 5,15 de eıa
ğıdaki telgrafla cevab verm iıt ı r: 

Kavaladao SelAnik körfezi ıı1ti. 

kametinde ayrılmaz . Keeendrede 

müstakbel rotanızı vereceğiz. 
Krovazör llelli ıu telgrana ce 

vah vermiştir : 
Kavaladan Hat altıda hareket 

ettik . 
Makidonya cepb'!ıinde ıaat 

7,30 da Ser~z ahalisi nam1nn bir 
heyeti murRhhata umumi karar · 
gAha gelmit ve asilnin de~ıldı
ğını bildirmiıtir. Ast zahitltor Dre
zinlere binerPk Şark iıtik11mAtinde 

kacmııtardır . Başlarında ıüvuiler 
olduğu holde hükQmet kıte 1t ta ınat 
8 ,40 da Serezi iıgal etm ıtlPrılir. 

Atioa : 11 ( A. A. ) - ıllav&1• 
ajaoımın huıusi muhabıri hıldiri
yor : 
- Latf ta {lrtlll lçelrlnlz -



Firtik 4 ('f flrk Sözti) 

Adana Borsası Muamelel~ri 
Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 

PAMUK ve KOZA 12 

- Kilo Fiyall ta 

1- Adana - Karataş yolunun 7+ 100-91"""100,9+ 30C-10 t-700, 
+ 100- 14+ 500,14x 800-16+ 800 nci kilometrel.-ri ara!ıo<laki şosa 
mira tına lüzum görülen ( 1030) metre mikdp taş ihzarı ( 7632) lira 

Satılan Mikdar 3 
C 1NS1 1- En çok En az O kuruş kPşif tutarile eksiltmeye konulmuştur. 

Kilo K. s. K. 
I== 

S:_ 

---X-Spımalı - pamuk ·-· 
38,!lO 39 Piyasa parlaj!ı -•• ,-

Piyasa temizi " ·-
iane l ,_ 

iane n 
Ekspres 

Kkvlant 
YAPAGI 

Beyaz 
1 1 1 -Si vah 

ÇİGİT 

1 

Ekspres 
-iane 
'-Yerli "Yemlik,. 

1 - "Tohuınluk., •• ·- HUBUBAT 
-ı3u~day Kıbrıs 1 2.17,5 -'Ytrli ,. 
·- Mentıme .. -Arpa 

faımlyn 
-Yulaf -
·-Delice 

Kuş }'enıi 
Kett>o tohumu -
Bakla 
Si sam 9,25 

1 -ı 
UN 

**** Salih Efendi ... ---
• ~ .t:l ,. 
Jj cc Dliz kırma ,. 
~~ -
::ı Simit 

" - ı:: o_ ..... Cumhmiyet -=-a 
~> ... 
N::ı " 
" (.)o ----Uüz kırma ,, 

Alfa 
" 

Liverpul Telgraflan 
12 I 3 I 1935 

• Santim Pcıe 

Mart Vadeli 6 81 
1\layıs V 11del i 6 74 

--
Hazır 7 02 
Hint hazır 5 71 
Nevvork 

GPneral Yulıştıras saat on beşte 1 
Trokyadaki vaziyete hakim oldu
ğunu bildirmiştir. 

Sof ya : 11 ( A A. ) - <dfovas» 
ojonsı bildiriyor : 

Yunııo eJçıliğininin fikrinco bu 
suboh Bulgar hükumetine teslim 
olunan general Kamonoslur. 

.\tina : 1 1 ( A. A. ) - "Ati na,, 
ajansı bildiriyor : 

Kambiyo ve Para 
1~ Bankasından ahnmı~tır. 

Liret 

\ 
9 55 
1 97 RaHmnrk 

I•rank ... Fraoeız,, 12 o'ı 
Sterlin "loıziliı,, 591 
Dolar ••Amerikan,, 80 351 
.Frank •'Isviçre., 

. . • . 
HılAhahmer cemıyetl 

- Birinci firli/cdcn arlan -
liye memurlarından Esad , tüccar· 
dan Reis zade Nizamettio . 

Uaıumi kongre murahhaslak
larıoı da saylavlaıımızJan eıma 

N:ıyman ve üyelerden Sabri Gül 
Sf'çilmi§ ve kongreye son verıl· 

mi~tir . Kavula ve Dramanın öğleJ~u 
sonra teslimini müteakip bu ho.va. 
lideki horekdto bitmiş nazerile ha· 
kılmaktadır. 

Kongrenin top1anm&11 müna-
sebetiyle Atatiirke, lamel İoönüne, 

Atiıın : 1 1 ( A. A. ) -- 'Reutt3rı 
ajansı bildiriyor : 

General Kamcnosun erkAnı har
biye reisi intilrnr etmiştir. 

Sofyn: 11 ( A. A. ) - ·Heuter• 
ajansı hildiı iyor.: 

General Kamenos erkdm harbi· 
yesine meıısub l 7 zabitle birlikte 
Mestanlı .;ivoru. lo. lıuJudu geçmi~ 
ve Bulgar arazisine iltica etmiştir. 

Atina : 1 l ( A. A. ) _ "Reuter,, 
ajansı bildiriyor : 

HükOnıet isyan ordusunun inhi · 
zamı üzerine Makidonya ve Trnk · 
yanın bütün şehirlerinde idareyi 
ele almıştır. 

SoCyo : l 1 ( A. A. ) - « Bul. 
gar • ojonsı bildiriyor : 

Bu sobalı Nevrekop ecnubundn 
Bulgor ır.emurlorınn hir hinboşı , 
hir yüzbaşı ve bir pa..;oport me· 
muru teslim olmuşlorılır. Binbaşı 
Demirhisar ve Serez mınlaknların
dnki muhnrebelerd J asi dördüncii 
kolordunun tı:ım bir moğlubiyeto 
uğradığını söylcımişıir. 

Atinn : 11 (AA) - "Reuler,, 
ajanıuıdan : 

İçleıimle buı zabitlercle hu· 
lunan asilerden 150 kişi Makedon
a cebhsinde hükumet kıtaatına 

:eslim olmuşlardır . A'lilcrden 4 
t 12 de mitralyöz alıumıştır . 
op Sofya : 11 (AA) - 11Rcutcr,, 

ajaıısınGaD : 
1 17 Hociud karakolu ve m 

d k ule mevkii Yuoao mu 
ıneyao a _ d 

f I tarafından terke ılme· 
ha ız arı h d d 
. . B ]gar- Yunan u u u 

sıdır · u b I 
kapılıdır ve umumi rucatı •ı a 

kamutay baıkanlığına ve sıhhat 
işleri bakanlığına tazimat tellorj 
çekilmiıtir. 

Yeni heyeti merkuiye üye le · 
riae muvaffakiyetleıldileriz · 

Berutda bir facia 
Deliren bir asker dokuz 

kişiyi öldUrdü 

Berut : 12 (A.A) - birdenbi
re deliren bir aısket dokuz kişi· 
yi öldürmüş ve iki kişiyi yara 
lnmıştır . Deli yakalanmıştır • 

dığını söylemiştir . Saat on buçuk
ta Altstanh cenubunda ve Maka
da boğazında başlarında bir Ge· 
neral olduğu halde yirmi zahit, 
Bulgar memuı larına teslim olmuş· 
lardır. Bu Ceneralın biz.tat asi 

dördüncü kolordu kumandanı Kı
menos olduğu anlaşılmışhr . Ge
neral Kamer'osla beraber iltica 

edenler üç miralay, üç kayma
kam, <lört binbaşı, dört yüzbaıı, 
dört milizım ile Trakya valisi 
ve bir sivil memurdur . 

Zabitlerin ifadesine göre, lıü
küm~\e sadık kalan gemiler De. 
deağaca asker ıhracına muvaffak 
olduğundan aıi ordunun mn.kave· 
metine imkan kalmamıştır . Bul· 
gar budud memurları mültecilere 
biisnü kabul gösterm:ş ve buku · 
ku düvel k•ideleri mucibince keo 
dilcri ıilabtan tecrid edilerek 
memleket dahilinde muhafaza 
ıltma alınmışlardır • 

2- Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 
A)- Eksiltme şartnamesi 
D)- Mukavele projesi 
C)-Nnlia işleri umumi şartnamesi (matbu ) 
D)- Fenni şartname (matbu) 
E)-Hu&usi şartname 
F)-Keşif cetveli, Tahlili fıat cetveli , metraj cetveli. 
H)-Molzeme nakline ait grafikler 
isteyenler bu şartnameler vo evrnktan tahlili fiat cetv~linden madn 

rntbu olmayan diğerleri 38 kuruş mukabilinde Seyhan nafin dairesin
en alabilirler . 

n 
J 

3- Eksiltme 935 senesi martın 24 ncü pazar günü saat 11.30 da 
Villl.yet daimt encümeninde yopılncaktır. 

4-Eksiltmo açık olacaktır. 

5- Eksiltmnye girebilmek İçin isteklinin 572 lira 42 kuruş muvak
kat teminat vermesi ve Ticaret Ollasmın idnde hulıınduğumuz seneye 
nit vesikasını göstermesi lllzımdır.5090 10- 13 -15-21 

Sayhan villyeti daimi encümeninden: 
1 _ Arlana - kışla yolu üzorinde ( 3.5) metre arzında Forbeton 

taLliyeli bir m'3nfez tamiratilo yinr. bu yol üzerin<lo ( 7.70 ) metre açık
tğınıla FM beton tahliyeli bir köprünün tamiratı (1144) lira 69 kuru, 
kı:1şiC dutnrı il~ eksiltmeye konulmuştur. 
1 

2- Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartn emesi. 
B) Mukavele projesi. . 
C) Nafıa işleri umumi şartnamesı. (matbu) 
D) Fenni şartname.(matbu) 
E) Hususi şartname. 
F) Keşif cetveli, tahlili fiat cetveli, metraj cetveli. 
il) Proje . 
isteyenler bu şartnameler ve evraktan tahlili fiot cetvelinden mada 

matbu olmıyan diğerlerini (6) kuruş mukabilinde Seyhan Nafia daire
sinden alabilirler. 

3- Eksiltme 935 senesi martın 24 ncü pozar günü saat ( 1 1. 15) da 
VilAyl't tlaimi encümenindo yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 

5- Eksiltmeye girebilmı>k için (85) lira 85 kuruş muvalLkat temi
natı verecek ve NaCia başmühendisliğinden lastikli Cunni ehliyet vesika. 
silıl Ticaret Oilıısının içinJe bulunduğumuz seneyd ait vos.kJsını gösto-
recektır 5091 10-13-15-21 

Seyhan vilAyeti daimi encümeninden: 
ı _ Adana- Karataş yolunun. Ot 375-10+ 375 kilometreleri arn

sın<la 4097 metre uzunluğunJnki şosn kısmının es3slı tumiratile bu 
yolun O r 000 - 26; 000 arasında 27 adet kilometre taşları inşnatı 

1 4404 on <lört bin Jört yüz dört lira 98 doksan sekiz kuruş kPşiC tutarı 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu işe dair şartnamc·lor ve evrak şı10lardır : 
A- Eksiltme şartnamesi 

H- :\lukavelaneme proj~si 

C- NaCirı işleri umumi şartnamesi (matbu) 
O- Fenni şortname « matbu, 
l~- llususi şartname 

F- K•şif cetveli, Tahlili fiat cotvoli , Metraj cetveli 
11- Malzeme nakliyesine ait grafikler. 
lst"yenler bu şartname ve evraktan tahlili fiııt cetvelinJon maJa 

matbu olmoyonlorı 72 kuruş bedel mukabilinde Seyhan Nafia başmü 
hendisliğindcn nlahilirlcr, 

3- Eksiltme 935 senesi Mıırtın 8 nci perşembe günü saot onda Vi
lnyC't ıln.imi encümeninde yapılacaktır. 

4- Eksiltme k3pulı zarf osulile olacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için 1080 lirn 37 kuruş t"mİn&t verilmesi 

ve Nnfin boşmtihen<lisliğinden tastikli fenni ehliyet vesikasile Ticaret 
odasının bulunduğumuz senoye oit yesikosını göst,rmesi lazımdır. 

6- Teklif mektupları Üçüorü maddede yazılı saatten bir saat evvel 
Vılfiyct daimi encümen reisliğine verilecektır • Postn ile gönderilecek 
mektuplarda nihayet üçüncü mad<led<> yazılı saata kadar gelmiş olması 
ve tış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması luzımdır. Postada 
olacak gc·cikmelcr kabul ulilmez.5093 10-13-J5_2J 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 
t- Osmaniye-Feyzi poşa şosasının 18 nci kilometresinde Kanlı ge

çit mevkii civarında Şakak doresi üzerindu 4 25 metro açıklığında yı
kıl.nış olan köprünün yerine inşa edilecek 800 motre açıklığında heto 
norma köprü 2810 lira 87 kuruş keşif tutarı ile eksiltmeye konulmuş. 

2- Bu işe dit şartnameler vo evrak şunlorJır: 
A - Eksiltme şartnamesi 

B-Mukavele projesi 
C-Nafın işl~ri umumi şartnamesi (matbu) 
D- Fenni şartname (matbu) 
E- l lususi şartname 

F- l<oşi( celveli, Tahlıli fiııt cetveli, metraj cetveli. 
isteyenler bu şartnameler ve evraktan tahlili fuıt cetvelinden mada 

mntbu olmııyan ı.liğorlerini 14 kuruş bedel mukabilinde Nafia daires'n 
<len olabilirler. 

3- Eksiltme: 935 senesi Martın 24 ncü pazar günü saat J 1 de vilA
yct daimi encümeninde yapılacaktır . 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 
5-Eksiltmoye girebilmek iç·in 210 liru 82 kuruş muvakkat temiuat 

vt3rilecek. Ve Nafia Leşmühendisliğinden tastiklı fenni ehliyet vesiknsile 
Ticaret odasının içinde hulundıığumuz seneye ait vesikasını göstere. 

! cektir.5092 I0-13-15-21 

Belediye 
. ııusus 

l . r . nrsjındıı . Bayram münasebetile iki gün müddet e ıt ıııyc g , neler• 
l · fren mua) e .. 9 1aksi otomobil, kamyon, motosik.ltl rrın parasız .. eforine ınu 

l acaktır Muayeneye O'~·lmiyen bu vosıtnların seyrus x- jlan ol 
• ı::ı k'b t ılace&ı edilmemekle Leral.ıer sahipleri hakkında la 1 a .yap 5J02 

------------------------------
500 Lira mükafat 

IJı' 
l suların 

Ayran menba suyu Adana ve havalisi,n~e. s.atı an 
kimyevi ve bakteryoloji noktasından en ıyısıuır. rilec 

. .. kılfat ve 
Bunun aksini iddia ve isbat e<lonlere yok_nrıkı mu 

. "lıii rlc 
1 " ' dckı ınU Tnklidlerinden sakınınız Damacana arın uzerın 

ediniz . 5008 

. rı CLI Umumi deposu : Orozdibak cıva 

riyet oteli altanda . 11-15 

·hane Dahili hastalıklar tedavı 
-------------,::ikl&l ııı 

T ıd b kerre st ' Şorımıza yeni gelmiş olan doktor n t, u iiO o 
ı · d hor g civarında doktor Süleyman Sırrı muayene 1nnesın e 

sonra hostalurını knbul etmeğe başlamıştır . 

Pazar ve salı günleri fukarayı parasız bak,lır. -

kusLJfl Sabun meraklıları dikkatle 0 

1 rı1111ıı ( M ı k ) k ı saLun a 
Kııtkısı1, hilesiz, e e mar a 1 ,·erı•'r~· 

r t" .. heli qalınn miişlerilerinıizA bazı satıcıların sa ıye ı şup ~ 

tıklarını es fle ' öğreniyoruz· 
5 

tılıi 
f' ve co 

Sabun nlun müşterilerimizin Türkiyc11in en ne ıs "" 

) 
l kkat ( M l k ko.mızn \ ' nunu temsil eden e e mor 

bunu to lı>pte ısrar ey l~melerini rica ederiz. rıtl' 
g'l~ltl 

ıaına~ını, VücuJunun sağlığını. kumaşlarının yıprıınıı ( 
cılcn \er 

pek yopmomasmı vo c:ıJin l owlmamasını arzu 

lek ) markalı snbun kullanır1ar. 5004 
j\bdôl~ 

· A<l naJo. · Toptan sntış yerı 8 esiJı 
. ethno 

M~lek evlotl:ırı tıcar 22-30 

•---------------.--d:-:ainll enci 
Çitçi fabrikası müdür- 1 Seyhan vllayetı .

00 
~11 

1-Hahço i~~.ns) ıo111it'' 
rin<leki köprünı~n ) otıı• 

lüğündan: 
F aurikam.zın mal s. g-or tası bit· 

miştir. Fabrikam1z•la malı bulunan 
muhterem müşterilerimizin sigor
talarını yoniletmek için fllbriknımzo. 
müracnatları aksi t1kdirdo fulıriku 
hiç bir şeyden mcısul <leğildir.5100 

2-3 

Satılık Emlak 
Adananın en şerefli yerinde 

kdin halen banka; ev ve daire ; ti· 
carothnne olarak kullanılan cl3ki 
Fransız Koloji ; ve bitişiğindeki 

nrsa ilo Yeni istnsyon ca<ldesintle 
havadar yerdo tahminen yetmiş 
dönüm iki perça orsa satılıktır . 
isteklileri Por Rigel ile vekilleri 
Şercfü müracaat edebilir .5009 

19-30 

Viliy&t daimi encüme
ninde'": 

ltı }ıra ,e 
yüz seksen n. ksiltoı0ı 
kcş'f dutorı ıle e 

ı:ıfl1 muştur . . şorlJl 
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