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'Almanlar Versay zincirini koparıyorlar mı? Çanakkale zaferi 
Almanlann kara ve 

kararları -bilhassa 
hava kuvvetlerini artırmak yolundaki 
İngilterede büyük telaş uyandırdı 

Yıldönümü bayramın dördüncü günü 
Halkevimizde merasimle kutlandı. 

l• ·ı hük " • A [ b • k 1 T Çanakkale zaferinin yirminci ngı tere umetı manyaya ır nota verere ver- yıldönümü, h•yumıa dördüncü gü-

1 say muahedesi ~ükümlerine aykırı yürümemesini istedi 
1 

Londu : 18 (AA) - kabıne · · Şuna kaniim ki Almanya ö 
Almıoyanın ıon beyannamemi nümüzdeki aylar zarfında Avru 
hakkında tetkikıtta hulnmak ve p·ııın buğazını atılmak teşebbil 
dün ıktam Almanyayı göocleril- sünü tecdid edecektir . Bu da 
mek üzere Con Saymen tarafın· gösteriyor ki eski iıariciye nuırı 
dan hazırlanmış olan notı üze· müteveffa Rathenanın hülyasını 

nüoe rastlıyan 18 Mart Pazartesi 
günü·saat onbeşrle Halkevimizde 
Fırka kumandanı General Av~ın, 
liva kumandanı , Fırka erkanı 

harbiye reisi ve bazı ümera ve 
zabitan ile mülkiye , adliye rüesa 
ve memurini , mektebler mual· 
lim ve talebeleri ve halk kütl•sİ 
hazır hıılunduğu halde kutlaomış· rinde müzakerattı huluomak üze koatlar ve Nitrojen sanayii erba-

re saat 10,30 dı toplanmıştır . bı tahakkuk ettirmiştir ve Al- tir · 
Bütün nı;zırların önünde muhtelif manya kafi miktidarda pilot ye· .Merasime Hılkevi bandosunun 
bükiiwetlerin Londradaki sefir· tiştirmiş ve hazırlanmıştır . Mor- çaldığı, talebe ve balkın bir ığız · 
!erinin vermit oldukiarı raporlar gaıı netice olarak demiştir ki : pan söylediii istiklal marşile 
vardır . Almanyaya nota varan . Hiç bir şey ihmaı edilmemiş· ba~lıodı · 

edebiyat komiteai nımına müme!-· 
sil, aulb; hakimi Hadi Okan tarı· 

fın<len Çanakkale hitahesı söylen
miş ve ımdan sonra da Fırka [er· 
kinı barbi Çıoakkale zaferinin 
barb tarihi bakım111dan '.ehemmi
yetine dair bir konferans vermiş· 
tir • 

Bu raporlarda sefirler Alman lngiliz başvekili tir. Seneler meşum devresini ik· Martı müteakip dil , tarih ve 

heyannımesinin kendi memleket- Makdonald mal etmiştir . Şimdi tekrar 1914 -----------------------·----
!erinde buıl etmiş oldujıu inli· kendi aleyhlerine tevcih edilmiş senesine dönmüş oluyoruz . 

Konferanstan sonra kız lisesi 
talebesindeo Adnan tarafıodan 
Çanakkale şehitlerine aid güzel 

bir şiir ve muallim Necmettin Ne· 
cih tarafından da yine Çanakka · 
leye aid başka bir şiir okunmuş 
ve şehitler, ayakta lıir dakika du
rulmak ıuretiyle selamlanmış 'le 
merasime son verilmi~tir . 

hadan ve ihdas etmi§ hulunduiu olan devletlerin hattı hareketine Lonclra ; 18 (AA) - Bakanlar 
vaziyetten bıbsetmelctedirler · bığlıdır. Acaba bu devletler Al- mecliıiniıı Berlin hiikiimetioe bir Yugoslavya ile ltalya 

Moıkova : 18 (A.A) - Al· manyınıu taarruzu tıkdiriode o ota vereceği ve Sir Corc Say-
maoyadı umumi ve mecburi as- süratle mukabil bir yardım sis- menin Berlin seyabatının bu no· 
keri bizmelin yeniden le.isi me· temi vücuda getirebilecekler mi? taya bağlı olacığı haber verilmek-
eeleıine basretQli§ olduğu baıma- Eğer Berlin böyle bir sistemin tedir . 
kalesinde " İzveıtia ,, diyor ki : istediği halde Alr:ıl!!lyanın da it· Bu ootada Almanya hükü 

Sovyetler ittihadı Vereeay tirakile alcıi takdirde sonsuz ola· metinden uluslar kurumuna av-
muahedenameıini imza ~tmemi§tir. rak tatbik edileceğini bilecek det etmeye ve müşterek bir em· 

Her iki devlet arasında sürüp ge
len anlaşmamazlıkları bir tarafa 
~!arak yeni adımlar atılıyor •• 

Bu sebehteo dolayı bu mühim olursa kendisinin sulhu muhafaza niyet sistemi kabul teylemeye a· f 
d 1 1 d Roma: 18 (A. A.) - "Ste a· vakıayı diplomui ve lıukuk ba· arzusunda bulunan devletler gu- ma e o up o mı ığı sorulacak-

d tır ni,, ajansı bildiriyor: lcıml1tıııdan nazarı itibar" almak rubuodan daha zaif ol uğunu an- · İ 
1 

•• 
ııy Cakt n !bun tırsı'nini Diğer taraftan lngiliz kabine- Belgradda yeni talya e çısı-bı.ze ıı'd bı'r mesel• değı'ldı'r . a ır. uu ar, su kd' 

~ · · Al k V nio itimadnamesioi tı ım et· Biz münhasıran hu lıueketin si- arzu ede . Jevletlerin sürıtle ıs sı mınyanın ıon ararınıo er-

yısi ehemmiyeti ile alakadarız . 
Almanyanın silablınması karşı· 
sıoda Veresay muahedenamesi 
nin yırtılmış olmasınııı yalmz 
şekli ve tezahüri bir ebemmiye
ti olduğuna lı:ail olarak tamamile 
hatalı olur . 

Almanya mecburi askeri biz 
meti tesis etmekle tamamile siya· 
si bir takım gayeler takibetmek 
tedir . Almanya her türlü muka
veleleri redetmek te ve son iki 

tişsrede hulunmalarıoı ve ayni say muahtdesinin ihlali demek mesi münasebetiyle teati edilen 
zamanda seri karar ılmalırını olduğunu kabul etmi!jtir . outuklar hakkında tefsiratta bu · 
amirdir . Londra; 18 (AA) _ Avam l"nan Jurnal Ditaliya - Yugos· 

L d 18 ( A A M. lavyıl münasebetlerinde yeni bir on ra : · · )- ıit· kamarasında ordu bütçesi tahmi· 
safha olarak telakki [ve bu uf· tcfiklerin kootıol komisyonun- natı layihasını tevdi eden barhi-

d le • 1 'l lı · ı hanın İtalya tarafındın başlam-a ı ngı iz eyetinın işi o an ye bakanlıg"ı mali m'.isteşarı de- ı 
lan Tuna havzasının düzelti me-liva general Morgan " Deyli tel· miştir ki ; 1 
ıi ~iyHasi çerçevesini geniş elen graf ,, gazetesinde diyor ki : Alman yanın son kararı üzeri· l 
İtalya - Fransız'!'anlaşmalariy e Heyet azasından lıiç biri Al ne ana vatanınıo denizden kara-
hazırlanmış bulunduğunu kay-mlıoyanın vermiş olduğu karardan dan ve havadan: müdafaasını i- detmektedir. 

dolayı hayrete düşmüş dl'ğildir. cabı veçhile tensik maksadile büt- Gazete diyor ki: 
Çünkü bu aza kura ile asker al- çcyi biraz fazlalaştırmak meclıu Fransa ve İtalya diğer dev-
mak usulünun Almanyada tama riyetindeyiz . Lazım olan yalnız l l · k' · · l Tuna sene zarfında ihdas edilmiş olan et erın teşri ı mMaıary e 

barh tekniğiııin seri terakkiyatı mile ilga edilrutsi nrticesini hiç zabitan ve efrad değıl fakat ayni havzallnda yaşıyın devletleri an-
hir zamhn elde edememi•lerc!ir. zamanda yüksek teknig" e uygun l •e k. · ka·nına her hal· nı teme~sül edebilmek için silah- • ışmıya 0 v ım 
Daha 1921 seııe~inden itibaren malzeme ve eslibadır . Pek yakın· de maliktirler. lanma bususunda serbest oldu 
,"ener al Fon Seckt askeri sınıflar da mütebusıslar tarafından bu İtalya bu siyasete başlarken g-unu ilan, 'eylemektedir · Bıı eu· k lı b ı kl d kadrolarını ıs eri talimleri ten· babda derin tttkikat yapılacak- hıırpdan ve ar zor u arın an 

retle ve bilfiil Almaoyanın har- sik tlmek suretile yeoiden vü tır . Geleeek sene içiıı memleke- eıı ziyade mütcrssir olmuş olan 
he hazırlanmayı tacil etmekte cuda getirmiş ve kontrol kômis- tin bavadan müdafaasını islab Avusturya ile Macaristanlı meş· 
olduğunu görüyoruz · Böyle bir yoounun bütün mesaisine rağmen makaadile bütçeye 450 bin İngi gol olunmak lazımge'.eceği pun· 
tedbir bittabi muayyen bir takım eski ordunun bünyesi muhafaza liz lirası konulacaktır . Bu ted sibinden hareket etmıştır. 
siyasi gayeleri takih eder. Fran· edilmiştir. General Morgan müt birler temamen tedafui, memle İtalya ile Avusturya ve l\h 
sa. İngiltere ve İtalya Almanya tefik hükumetlerin muahedena- ketlerde sahil müdafaa tertibatı caristan ve Avusturya ile l\Iaca-
nın bir tecavuz siyaseti takibet- menin tasdikindeo sonra Alman· pek eaki ~sistetode olduğundan ristan arasında akdedılmiş olan 
mesi imkanlarıoı tahdid edecek yaoın asla imzasına riayet etmek hu tertibatın modern terekkiyata anlaşmalarıo gayesi bu memlc-
siyasi taahhütler mukabilinde tasavvuıunda buluomamış oldu intibak ettirilmesi zaruri bulun ketlerin akibetinde selah vücude 
onun teslibatını tahdit eden ta· g"unu ög"rromiş olduklarını ilave maktaılır . · d b 

getirmek ve aynı zaman • un· 
abbütleri tasfiye etmeye hazır etmiş ve demi~tir ki : - Gerisi /klnrıc/ flrllkde - tarı lcomşulariyle ışaği olmıyın 
bulunuyorlardı . Bu memleketler Y şartlar içinde görüşmek imkanı· 
ayni zamanda Almanyanın tesli· Unan isyanı bastırılırken oı \'ermektir. 
batının nisbetleri hakkında onu· Bugün İtalya ile Yugoslavya 
la mutabık kalmak istiyorlardı . arasında derpiş oluııau yaklaşmı 
Fakat Almanya mecburi askeıi iki memleket münasebetlerinde 
hizmeti ilan etmek suretile hu yaloız normal vaziyet değil, ayııi 
nisbetleri bizzat kendısi tayio zamanda samimi va1iyatin de ih 
etmiştir. Bu veçhile Almanyanııı dası suretiyle Avzupanın bir kıs 
almış olduğu tedbirlerin gayesi mında müsalemete engel olan en 
Almanyanın emniyet sabasın- büyük manilerden birini ortadan 
daki bütün taabbütleıde serbes kalıhrmıyı matufdur. 
tiyeti muhafaza etm~k oluyor . Çok vazib olao İtalyan beya-
Almanyanıo zırhlı pençesi Almın nalı vakit vakit ve bir çok hal-
militarizminin seçeceği kurbanı !erde iki memleket münasebatını 
vurabilmek i~in bududsuz bir her halde teshil etmemiş olan 
imkana malik olmalıdır . Böyle bir sıra tefehhümlerin önüne 
bir siyasal işe ancık büyük dev· geçmek istemiştir. 
!etlerin ve evvel emirde Almaııya _ Bu beyanat iki ulus arasında 
ile ayni teraneyi tuiturm~ olao ı daima daha normal münasebetle· 
ve zimamdarlarına ber şeyin cıiz rin ilerdeki inkişafı için elzem 
ve mühalı rılması için her şeye o lan mutlak surette açık lıav9yı 
cesaret etmek gerektir fikrini ihdasa hadim olmak istemelcte-
telkin ve ilham eden lngiltereoin j dir. , .. 
takib etmekte oldukları siyaset Gazel~, bu •n ıyı. havanın 

s~yesindo1 kabil olabilir . B~ şe- ı Ba$1ırılan Yuqan dahili i.syan~ndıı , asilerle bük~met .. ~~":;etlerioin \ Yugo.slı~yamn Ma~ırı~.tan ve 
raıt altında her şey hu sıyaset çarpışmalarıoa ohoe olan Şımalı Mıkedonyadın bır gorunuş . A··"~ 1•ryı aruıodakı munasebet· 

!erde de akis bulmısıuı temen· 
ni ederek diyor ki: 

Hakikaten faydalı bir iş ya
pılmak isteniyorsa reılist saha
sında kalmak ve ancak müstemir 
bir surette ve karşılıklı hüsnü· 
niyetle ve güoün mtselelerini 
ileri geçen geniş bir ihale 
ile çalışılarak erişilebilecek bir 
işin derhal yapılabileceğine inan· 
mamak lazımdır. 

Berlin yolculuğu 
Londra: 17 (A. A. - Kabioc 

Sir Saymenin Berlin seyahatında 
değişiklik olması hakkında biç 
bir karar vermemiştir. 

ltalyan sevkiyatı 
devam ediyor. 

Napoli: 19 (A. A.) - .İçinde 
18 zabitle 400 nehr bulunaıı 

Mintneğro ~arki Afrikaya müte
vrccibeo hareket etmi§tİr. 

Kireç ocağı cinayeti 

İki kişi öldü ve bir kişi de 
ağır surette yaralı 

bulunuyor .. 

Bayramın üçüncü güoü gecesi 
saat yirmi üçte Kireç oçağıoda 
kaolı bir cinayet olmuş, iki kişi 

ölmü~ ve bir kiıi de ağır ~urette 
yaralanmıştır . Bu hadise hakkın· 
<la idindiğimiz malumatı aşağıya 
yazıyoruz: 

Süleyman oğlu Halil, Sülcy
mıo oğlu Şevki, Tekeli oğlu Meb
med, "Nasuh oğlu Muıtafa, kar
de~i Zakir beoüz anlaşılamıyan 
bir sebebden dolayı kavgaya tu
tuş"Duşlardır. Ağız kavgası gittik
çe büyümüş ve iş tabanca ve bı
çağa kadar varmıştır. Sıkılın ta
bancalardan ve saplanan bıçak· 
lardan Zakir, Şevki ve Mustafa 
ığır surette yaralanmışlar ve te
davi odilmek üzere memleket 
hastanesine kaldırılmışlardır. 

Zakirle Şevki aldıkları yıra
lar'1ın kurtulamıyırak ölmüşler· 
dir. 

Mustıfanın da sıhhi vaziyeti 
fer.adır. 

Hadiseye el koyan Cumuriyet
Müddeiumumi muavini Şeref, talı 
kikatına devam etmektedir. 

Suçlular yakılamışlard!f. 
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Türk Sözü 
EZ 

maç Almanya iç birliği Almanlar Versay zincirini koparyorlarmı? ___ _. ....... Bayramdaki • 

Hükumet müsteşarı Dr. Pfundtner 
bir gazeteye beyanatta bulundu 

-Birinci firllktenartan 

Londra: 18 (AA) - Avam \ nevrede ve gerek baıka yerlerde 
kamarasında Lapsbury hariciye bütün mesaisini sarfetmiı bulun
bakanından Alman yanın mecburi 1 duğuau ve fakat mütekabil anlaş 
eskeri hizmet hakkında ittihaz 1 maoın mahsulü olacak olan ve 
etmiı olduğu karara müteallik Versay muahedeaamesiain zikri 
beyanatta bulunmasını istemİ!t va l geçen maddelerinin yerine kaim 
Con Saymen şöyle demiştir : ] olacak bulunan böyle bir itilafın 

Atatürk büstünü T oros ~por aldı ' 
Torosspor -3-idmao Yurdu-O_.... 

Berlin : 16 [ Özel yazıcımız \ 
dan l - Almanya, Nasynal sos· 

11.zm kuvveti ele almazdan ev- 1 
ya .. . d 

l k konuşulno ve uzerao e 

kenunu ile en büyük kuvvet te 
Reichs kuvveti eline gtçiyordu. 
Hukuki işlf"r<le de birlik esas \u· 
tularak, mahkemeler de büküm 
lerini bütün Alman ulusu namı 
na vermeğe başladılar . Bütün 
hakimler ve mebk,me memmiı· 
rı büyük Almauyanın memurları 
oluyorlar. Bu değişikliklerin ha
rice karşı en mühimi Alman mil-

İngiltere hükumeti daha tim·' evvelce teklıf edilmiş olan ve ib· 

İkinci devre lik maçlarına ge
çen bıfta da devam edilecekti . 
Halbuki : llu cuma bayramm bi· 
rinci gününe rastladığa ve hava
nın yağmurlu olmasından hu maç 
Iar başka bir güne bırakılmıştı · 
Bayramın ikinci günü hava çok 
güzel açmış, rüzgar her tarafı ku-

Top ortada: . e fo111 

Yurdun sürüıünü J1~,te~0' 
)ular çeviriyor ye Yur y'ıpe ı~ 

· te dıl" eoiyorlardı . Bu ~oış yor .. 
ve en ço b" . 

d ·ı 0 mescitlerden ırı kavga e ı e • d' 
d ( Rcichsrefo ı m ) mesell'sı ı . 
Acdolf Hitler başvekil oldukt~~ 
bir kaç lıafto sonra Almanyayı ıçı 
birlik IJir devlet şekline koymak 

1 ı iukilfiba başlamıı ve bu yo unc c •• d 
üne kadar gtçen iki sene ıçm e :u gayeye esns i tibaıile eri~miı· 

tir · 
24 Mart 1933 te Reiclutag, A· 

dolf Hitlere bu hususta büyük 
selihiyetler vercek baş vekile 
Alman birlik inkilabını istediği 
ıekilde yapmAk içio fırsat verdi. 
Prusya iç işleri bakanı ve devlet 
müsteşarı Dr. Pfundtnerin dedi
ğine göre Reichatağıa Bitlere 
verdiği " salahiyet ,, görülmemiş 
derecede genişti. Alman iokiJa. 
bıoı anlatan Dr. Pfuodtoer diyor 
ki : 

Reicbstagın bu kanunu kabul 
ettiğinin birinci haftasında Nıs
yonal saıyalizm birlik devletini 
kurmak yolunda ilk adım olauk 
müsavat kanunt0 nrşredildi. 

Bundan sonra birbiri arkasına 
bir çok kanuolar geldi. Nıhayet 
<levlet idare kanunu ile Almanya· 
nın bütün müstekil vilayetleri ida· 
resine Heiclıstag tarafından bir 
idarf! memuru ~:onularak idareye 
bir insicam verildi. Bu devlet a 
damlarının salahiyetleri zaman 
ile bazi cleği~ıkliklere uğradı • 
Şimdiye kadar müstekil idareye 1 

aid olao kuvvetler umumi devlete 
intikal etti . Memurlar kanunu, 
seçme kanunu gibi kanunlar ile 
Nasyoual sosyalistlik kendi pı:tn
ıibi olan halka sorma usulnou 
tatbika başladı. Halka sormak 
uıalü halkın bu sieteme olan 
bağlılığının mühim bir miyarıdır. 
Bu kapun; Adolf Hitler hükume· 
tine yapılanlar hakkmda ne dü 
siindüklerini istediği zamanda 
bütün halka sormak fırsatını ver
di. Bu suale karşı halkın cevab 
vermesi her kanun bakkmda ne 
düşündüğünü söylemesi demek 
olduğuodan bu usul ile kanunu 
doğrudan doğıuyıi ulus yapmış 
oluyor. 

1933 İlkkanunu:ıda yapılan 
beşinçi devlet idaresi esas kar.u
nu ile fırka i\e devlet birleştiril 

di ve Ur. Pfuııdtnt rio dediğine 
göre hu kanun Nnsyonal sosya· 
lizın devletinin temeli olacak bir 
şekildedir . 

Hitler hükumetinin biı inci 
senesi sonunda Almanyada dev
let idaresi şu şekilde idi : 

Daima son söz kendisinde o· 
lan bi· fürer, kabine azaları füre· 
rin müşavirleri ve mutemedlerİ· 
dir. Hükumetin bekası müddet 
ile tahdid edilmemiştir. Rcichs · 
tag ulusun yeglne mümessıli o 
hıyor ve bu suretle ulusun irade· 
si fırkalara paıçalanmıyordu . 

diden bu mesele hakkında F · ka edildiği takdirde bayati bir su· nin ayağıoa geçen to~ekçilt'1~ 
ransıı ve İtalyan hükumetlerile rette aiikacıar diğer devletlerin 
temasa girmiştir . Hükumet Bcr- muva_fa~~tini imansız deği~se bi · :

1 

çok zayif olan kale dfl t-'~ı 
·· ayıyı 111• 

lctioio 16 muhh~lif nıüstekil vi
layetlere ( devletlere ) mensuhi· 
yeti yerine şimdi yalnız tek bir 
Almanyaya mensubiyet uıulu ku· 
ruluyor. 

Artık her Almaoın taııdığı 
pasaport aynı büyük Almanya pa 
saportudur. İkinci seae de bu şe· 
kilde birleşen Almanyaya bir de 
müttehid bir devlet başı kondu. 
2 Agustos 1934 kanunu ile Fürer 
Adolf Hitler; bütUo Almanyauın 
devlet hakkını şahsında temsil 
ediyor idi. Hitler Başbakao, Rei
sicumur, baş kumandan ve bu 
suretle bfitün Almanyayı temsil 
eden bir kuvvet oluyor idi . Bu 
suretle kuvvei icraiye ve kuvvei 
teşrii ye Hitlerin şahsında topla· 
oıyordu. Reiclıs kabine azaları 
onuo emirlerine tabi bulunuyor-
lar ve bu suretle Hitler de bütün 
Alman devlet ve olusunun tam 
manasile tek başına füreri olu 
yordu Bu ttşkilatın en göze çar· 
pan neticesi bütün memur laı to 
başbakan ve fürer namıoa yemia 
etmelcıidir. 

Heicbs reformunun ( inkilabı· 
nın ) ikiqci serıesindt: Almanya
daki ıimdiyc kadar olan ( Reichs 
idareıi ile Prusya idaresi arasın· 
daki ikilik te ) kaldırılarak, bek
lenilen hakiki birlik ihdas edildi. 
Yalnız Pruıyai maliye bakanı 
ile Reicbs maliye bakanı ayrı bu· 
lunuyorlar. Pfuodtoerin dediğine 
göre Prusya baıbakaotnın fürer 
ve Reich~kanılerio müıteına bir 
mu~emeili olmasa Alman birliğin
de muhalif bir iş df'ğildir. Bunun 
elindeki selalıiyetler Pruıyadan 
başka olao başka vilayetlere Re· 
ichs devletini idare memuru se· 
Hihiyetinio aynıdır. 

Nasyonal sosyalizmin ikinci 
senesinde neşredilen ( Reichs 
stattbiıller ) in idare sahalarını 

Reicbsführcrin tayio etmek hakkı 
tespit ediliyordu. Aynı zamanda 
çıkan ikinci bir memurlar kanu
nu fürer ve Reichakanzlere Al
manya müstekil vilayetlerinde en 
biiyük menmrlarınt tayin hakkı 
da verildi. Prusyadıı ( Reichsstat-
thalter ) hak ve \'azifesioi fürer 
bizzat kendisi aldı. 30 Sonkanun 
1935 kanunu ile bu hak Prusya 
başbakanlığına devredildi . 30 
Sonkanunda yeni bir belediye 
kanunu neşredilerek Almanyınm 
bütün belediyelerine fürer pren· 
eibi üzerine ayuı hak verildi. ilu 
kanun ile hütün Almanya beledi-

lindeki İngiliz sefirine Alman l~ ~~şk~I kılacak olan bır ted · 
a tlntarak üçüncu. 5 uods• s0 ••İ' 
lıesabıııa l<aydetn · B o1l b 

hlllsumctine bir oota tevdi etme hırı ılerı sürmek Quretiyle kolay· 
si için icab eden talimatı vermiş !aştırmak mümkün değildir . 

'foros 
oyun sonuna kader etti . ·ııı· 
mi yet: :lltında devanı uu gtlı o 

rutmuıtu . 
Bu günü boş geçirmemek ıçııı 

tir . Zannedersrm bu nota bugün logiliz hükumeti biç bir za 
öğleden sonra tevdi edilmiş bu- man umumi anleşmayt. teshil ede-\ 
lunacaktır . Bittabi nota Al(llan cck olan ziyal'~t fır~etını terket· 
hariciye bakanına tevdi edilme- meye millemayil değildir . f11kıt 

İdman Yurdu - Toros spor ara. 
ım<la bir maç kararlaştırılmış ve 
ortaya da Kozanlı Akifdeo aldık
ları Ata Türkün !tıymetli büstünü 

den evvel onun mnhteviyahoı if· yeoi ahval ve şerait altında bu 
şa edemem . Ancak tevdi edil· ziy•reti yapmazdan evvel logil-
diğini sefirden öğrenir öareomtz tere hükumeti kendi~ini Alman 
notanın ueşredilme&i için muktaıi hükumetinin nazarı dikkatini 
tedbirler alınmıştır . cclbetmeye mecbur sayar ve bu 

La~sbary bllkiimetin vaziyeti ziyaretin tvveJce kabul edilmiş 
Amerika hükumeti ile ve sulh olan gayeler yukarıda izab ve 
muahedesini imza etmiş bulunan tesrih edilmiştir. buna tevfikan vu· 
diğer devletlerle müzakere etmek ku bulması arzusunu izhar eder . 

ve uluslar kurumu büyük mec· Ankara : 18 ( A.A ) - Fran · 
lieinin ictimaa davetini taleb ey şız sefiri asağıdaki beyanatta bu-
lemek niyetinde olup olmadığını lunmuştur : 
sorması üzerine Con Saymen ~öy· Alman beyanoımesiade 36 
le demiştir : Alman farkasıoın ibdasıD·ı muhik 

Bu iki meselenin tetkik edil- iÖstermek için ileri ıüı üleo delil 
mekte olduğuna sizi temin edebi· Fransada askeri hizmetin iki ee· 
lirim • neye iblağa ve bu iblağ keyfiyeti 

Diğer bir mebus Fraosız ve Almanyaya göre uzun müddetli 
İtalya b;ikiimetlerinde nota gön- bir askeri hizmet esası üzerine 
derip göodermiyectği ~ekliodeki müesses bir sisleme geçmek için 
sualine Cr.n Saymen §U cevabı kııa müddetli askeri hizmeti esa· 
vermiıtir • ıına müstenid, temamiyle tedafüi 

Bu husuıta beyanatta buluna· bir ordu prensibini reddetmek 
demektir . Pariıde alınmı§ olan 
bu karar, bir ıene için toplanmıı 
normal efrad mikdarını askeri 
sınıflarda boşluk görülen devre
lerde vazifeleri başında tutmak 
için hükumete mezuniyrt veren 
1927 tarihinde muiyrt mevkiine 
a-irmiş kanunun müddetlerindeo 
birinin tatbikinden.başka bir şey 
detildir . 

mam. 
Par is : 18 (AA) - Ber lindeo 

gelen haberler Almanyanın is 
\emekte olduğu aakeri mlisavah • 

elde etmiş olmasına binaen aıtık 
uluslar kurumundaki mevkiini 
almak için yeni bir mani görme 
mekte olduğunu biliyor • 

Maamafih bu haberler reımen 

Ieeyylid etmiş değildir · . 
Lorıdt a : 18 ( A.A ) - logil 

terenin Almanyaya vermiş oldu · 
iu notada deniliy.Jr ki : 

Şu halde Fraasız kuYVetlerinin 
tezyidı hiç bir vechilo mevzuubahe 
değildir . Yalnız bu ku\'vetlerin 
1936 ıenesiııden ve doğrudan 
doğruya harbin neticesi, olarak 
kura efradı miktarının 240 bin· 
den 118 bine iomesi yani hafif 
mikiarda nssfından az olması 

keyfiyeti nazarı dikkate alınarak 
bu kuvvetlerin muhafaza edilmesi 
hususu oazarı itibare alıumıştır . 

koymuşla dı . 
Oyuo çağından daha çok önce 

ulus alanı doldurmuştu . Bu oyun 
oldukca mühim ve Adananın iki 
rakib takımları çarpışacaktı . 

Maç saatı yaklaşıyordu . Her 
iki takım çok samimi alana çık· 
talar . Ortaer Veyselin çevirgen· 
liğin<le oyun oynanacaktı . Para 
atılma işini Toros spot kazandı 
ve ilk akını Yurdlular yaptı . Bu 
akın Torosuo haf hattında geri· 
ye çevrildi . karşılıklı akın baş· 
ladı. 

Oyunda hangi takımtn kaza 
nacağı ilk dakikalarda kesdirile
miyordu . Her iki takım da beş 
on dakika içinde güzel oynuyor 
ve birbirlerine sayı yapmak fır· 
satını vermiyorlardı. Bu çağ geç 
tikten soura Toros ıpor ·hemen 
lıeuıeo hakimiyeti ele almış gi· 

biydi ' 
Mütemadiyen Yurd kalesini 

sıkııtmyor ve ceza çizgisinden ay· 
rılmıyorlardı . Böyle olduğu bal 
de sayı yapmak imkanını kendi
lerinde bulamıyorlardı Çünkü : 
Yurd kalecisi bugün çok çalışı· 
yor ve cansiparane oynuyordu . 

Bu ıırada Toros sağdan yap 
tığt bir akında Eminin ortaya at· 
tığı topu küçük Mebmed yere dü· 
ıürmeden kafa ile on yedinci da
kikadı ilk sayıyı yaptı . 

Bu sayıdan sonra oyun her 
iki takımın birbirlerini sıkışt&r· 

malaritc devam ediyorsada sayı 
yapamıyorlardı ve bu devre böy. 
lece TorGıuo. bir sıfar galibiyeti 
ile bitti . 

ikinci devre başladığında yine 
Toıos Yurda hakim bir oyun oy 
nuyoı<lu . Bu devre Yurdlular 

.. f Toros d ııll Oyun uç sı ır yıır ıı 
· ·ı b" · fdrnan ıııı' yetı ı e ıth . liJP o ~ 

bir çok maçlard" ıuağ rdıf· ~ ~ ıı 
. beb va "" ."'ile 11nda hır kaç se . eı> ~111. . . ı tJe -... 

burada bunun bırıD .. iOI . O~ 
. ·· l'yeceif ç hım olan1nı soy 1 fı.ırı" 

1 
fi 

Yurdlu arkncJeşlır k b•11 

· b"l l"d' ler ki : Be ·ı· g&r iyı ı mt 1 ır • 'bSfl 09 ·rıe . • o ıtı ~\11 
ç~k zeyıf ve o) u bnttı t•. ,ıeı 
güleri yoktur . Bu . i ııetıC 

·ı "d çok •Y ederlerse ı crı e ,,,, 
b kkaktır • t•"' 

alacakları mu a . : 6ıJ 11t 
1 ueıınce ·e 

Toroslu ara e ı0il ' lf 
k'd b . k çalış . e • rs ı eo erı ço . b' ıerıO 

tün oyuncular bır 11 
• ·~ L\ 

b•ı' ' ~t mış\ardır . ıll r ' 
Zsten lik pıaçlarıD ııııııd•'~ ( 1• 

d · · h" mag" h1P 0 ifal1 
cvresıoı ıç el• • d•" 

tiren Toros, bu ıoaçtaJ}ıJ ,ı~• ,ıo 
.... l" "d" Yuro 'forO: lece!!& bel ı ı ı · ,,e 
.., d"ler lera çalıımalar 1 

ları kutlarım • 1 }'ol çıfl 
ll . 

~ 
• t~ 

-~ ,ıt 
d'" ~ O. O. Yolları~ ugif1de ~, 

letme mofet!!!-- 5oıil1 ~ 
~ ~~ ' 

cıect . ile r t 
Adana deposuna gl ti\"eS1 ~er ı. 

d ta l J ııÇ , 
lerin V n <"onlar an f(ırıılc 

• .'O· • • Jefa 0 
r<lılmes1 ıkıncı ,,,oı 

"dur· illi" siltmeye konmu., Z3 ijtıC , \ l 
Eksiltme Martın ı\dafl8 ıŞ 

tesi günü saat 15 deıoookJıf, c -
. . . d yant b9, AS 

müfettışl 1gm e 1 e cer ısır ı. 
· · letoı I'*" o ı Şart namesı ış delP 

fettişliği kaleminde be ,ıı ~. 
l b ·ı· . ııtJ~ .... görü e ı ır, . 111 }cll • 01•1• 

lsteklrrin 2490 N?· eyi h11"1 15 
hince vesaiki loz;~zerİl'lJeııe•~ 
muhammen be<l.e ~orihi ıııiı 

·ı mlık nkçesıle .... urstı sag 1;1 •• 0 ... . 
işletme o :· '--tti~lıgın 
lazımdır. 
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İngiltere hükumeti Alman hü
kumetini 16 Mart tarihinde kura 
ile asker celbi usulünü kabnl et. 
mek ve A lmapyanınlıulh zaman1n

daki ordu mevcudunu C - 36 
fırkaya ihliğ eylemek karannı 
protrsto etmeye kendini mecbur 
addeder . Almınyanm hava kuv· 
vet\erinin artırılacağı haberini 
takiben §Öyle bir beyanname De§-

ri yek cihet hare ketin ytni bir 
misalidir . Ve preasip mesele· 
ıinden katinnar Avrupada ciddi 
surette eodi§t leri artıracak ma· 

Diğer taraftan efradı itibarile 
bo§luk gösteren sınıfların boşluk· 
}arını doldurmaya matuf olan bu 
çok normal tedbir 1929 senesin· 

bir türlü kendileı ini toplamıyor- 1 
d • b" b" l . ıııtn.UI• t"-lardı . Mütema ıyen ır ır erıne 1 ımu.ıın tJB 'f 

...ıı· ııııııııııııııııııııııımııım 11
• 0 kızıyor ve . bağırıyorlardı · Toros i bu gece f1 

da Yurdun bu vaziyetinden ifltifa- e 
de ediyor ve boyuna Yurd kalr.- i Eczatl j.' 

ıı ,,,,ı 

hiyette<lir . lngiliı nazırları ile AL 
man devlet adamları arasında bir 
içtima yapılmall teklifi 3 fubat 
tarihli Fransız - İngiliz tebliği 
muhteviyatınıo ve AlınanyAnın 

Jenberi Cenevrede silahların tah 
didine müteallik umumi bir mu
kaveleoamenin ibıa11nda der • 
piş edilmiş ve kabul ve teslim 
olunmu§ maddeler meyanına ko· 

sini sıkıştırıyordu · Yine Toros ci"3 . tir 
Bflğdan yıptığ• bir sürüşde vine KalekaPI 1 .,~ıt 
Eminin ortaladığı topu .N.ec~ti ka· M. Rif at cıııı / 
le bekçilerini atlatarak ıkıncı sa - ;: ! 

• l "' EmDıtı'lll IHi ! 1 ~ 
yıyı da kaydettı. "' ~ ~-

- bı·r dıt Litvanyada mühim 
yeleri bitlik Almaoya idaresi sis 
teminde çalışabilecek bir şekil 
aldı. 

nulmuştur . Almanyaaın iddiasın· 
daki kuvvr.tıizlık şununla <la za
hirdir ki, Frırnsada ittihaz edilmiş 
olan tedbirlerin 1936 ilkhaharıu 
dan evvel hir gu11a tesiri olmıya 

Müstekil vılayetler reicbs dev· 
letinin emirlerini kendi siyasal 
iradesini kullanmadan yerine ge· 
tiren bir icra kuvvdi oldular . 
Nasyooal sosyalizm idareyi clioe 
aldığı gün yaptığı k.anunl.ar. i.le 
aııcak temin etmek ıstcmış ıdı . 

Alrııanyanın dahili hkıimah 
nın sınırlarını yeniden tespit ede· 
cek kaııunun ·ue~redilme zamııuı 
nı Rcichsfübrer tespit edecektir. 
Devlet müsteşarı Pfundtntrin de· 
diğine göre bu sınırlar coğrafi, 
iktisadi ve ictimai meseleler na· 
zatı dikkate alınarak tayin edi
lcc•~ktir. Rcichı gaularının adedi 

14 şubat tarihinde vetip İngiliz 
ve Alman hükumetleri arasındaki 
mu~bhar tebligat ile teeyyüd eden 
cevabının bir o~Hcesidir . İniiliz 
hükumeti lm vesaikiu h sir leri 
ve nelic""leıi üz-rioe Almanya bti 

kiimetioiıı bilhassa nıızari addeder. 
'cta şimdiye kadar yapılmış 

olan şeylerin tuirntını birer birn 
dayıp döktükteu sonra derpiş rıli. 
len gayenin Almanya ile diğer 

caktar . 
Halbuki Almanya daha ıimdi 

den keodiı:.irıi azade kılmak iddi 
uıolladır . Ve bumın için 3 şubat 
tarihinde nkd~dilmiş olan ve Al· 
manyanın y rni bir askeri slatu 
araması ; CmDİ) etinin umumi za· 
maıı\aııoın beyuelmilcl teşriki ı 

m~saitçeı çewsi ic.;iedc inkişaf e.t · ı-··..-
Hiikftmet müsteşarı Dr. Pfundtn-

. dediğine göre bu yrrıi dev 
erııı . 
I t te kilatı kanunu ıle Almanya 
e .. t şkil vilayetler sınırları kal-

mus e . l . 
k lı ''türı Almanya sıynsa ıra· 

kara u 1. ı· . k bir devlet ba ıoe ge ıyor 
d~~ı trkil vi layetlerin selahiyyeti 
Musta ~ ki inhisor ediyor · 

k id.:ırı şe e . 
aucıı ld Rdcbs kuvvetı ya 
du. O hn e dan oında müstekil 
nıoda Pr~syab' devlet şeklindeki 

·ı"' cılerın ır 
'ı ay . t d n kalkıyordu . . Ierı or a a 
sıstem · d k' memurlar 
Dikkate şeyap ır ı 

henüz tespit edilmemiştir. Lakin 
b•ınlar tl11 kcndılerine miihim 
idare meseleleri yaloıı ha§larıoa 

bal edebilecek grublar şckliade 

tanzim edilecektir. Alman Reichs 
reformunun büyük ga)esi Alman 
devletinin iç birliğioi kurmr.k de· 
mck olduğuna göre, iki sene zar· 
f ıoda yapılanlara bakarak bu işin 
en esaslı kısmı bitirilmi~tir deni· 
lebilir . 

devlet1er arasında serbestçe mü· 
zakerc edilectk <ılan umumi lıir 
itilİ\fı ve Almanyanın Verııay mu 
abedesinin bl'tinci kısmı yeı ine 
başka şeyler ikame etmesi tak· 
dirinde trslihııta müteallik bı§ka 
itiliiflar vücude getirmek olduğu 
nu ve bunun her zaman İngiliz 
bükiimetiuin siyasetinin gayceini ~ 

teşkil etmiş ve bu gayenin tabak j 
kuku içio İngiheıtnin gerek Ce· . 

mcıinc hıığlı tutan Fransız - in· 'ı 
giliz tebliğinde derpiş cdılmi~ 

bulunan müzakerelerin esııslarını ı 

temamile tahrip etmektedir . Şu-, 
rası meydaudadır ki Almanya 
açıktan açığa muahedderi iblfıl 

1 
etmekten ibaret olan ve Lir keç 
senedenberi başlamış Lulun;ao 
işi açığa vurmalL_istemiştir. Sche· 
bi de askeri kuvvetlerini yenidca 
tensik etmektir • 



Balkan işleri ... 
• 

kQıı aıııa --------·---------
• Şmasınııı gı~:el bir / V ızoff diyor ki : 
l·ıod tezalııırıı : Bu vaziyet, Türk- Yunan ve 

lt~ 1• Bcpendance Roumains Ba ikan andlaşmaları r. a bir dar· . , a· ,, 
•ıın 1 n B kr~ş'de Balkan an hedir . Dahili harb müdhiş bir 

•fınd,n l B§kanı B. Titelesko afettir • Yunaoistanın, memleketi 
~nın sıııet İnönünün Baş - sulbe eriş tirecek bir kurtuııcı hu 
~! iıler~e Tevfik Rüştü Aras' labileceğini ümid etmekte ve hu· 
hldij116 llakanlığının onun nuo, Balkan münasehatı için de 
ıa tiy ~Ü dolayisile tertib fayılalı olaca!iıoı düşünmekle· 
•~ h~ba ette aöylenen nutuk yiz . 
'! Eı 8.'~erken Türkiyenin Bulgarlar , Yuaanistanda da· 

~latilrkÇ~sı Suphi Tanrıöver- bili intizamın kurulmasını umi 
~lltııı~ı ·Un büyük yapıcılığını miyetle arzu etmektedirler • Yu 
~Yoı \e 

8d~eıte tahlil ettiğini nanhlar , hu temennide Bulgar 
l~ıı ı 'Yor ki : . hüsnü niyetind~n emin olmak 

n4 '" eı 'k t 'e k 01 yeknesaklık fırsatını bulacaklar ve Bulgaris 
d'n,ua b ·~_di_ k~ndisine Türk tana karşı hududun tahkimi ve 
• 

1ğini a ılu bır mucize göı- takviyesi için bir buçuk milyar 
~ e iİ;d~;~a~lı bir İntibah dev drahmi sarfetmenin oe kıdar lü· 
1 liend· .n~ Ve Avrupa ulua· ld • k · ı ki 
t11'kk· ısının büyük bir kuv· zumsuz o Uiuna anı o aca ar 

ı ve · dır . 
gliirnııdu 11 .. 111~am unsuru ola· Verılzelos ve Balkan arıla§-
'~;;, ı;Unu eövlemekle et• cd ( ' 

. l~İain· 1 tııiş olmaz . Tür· 
• 3s 1

111 tebarüz 'ettiruig"i 
Yı · · • 

lrık • k 1C1'1de beş harh gö 
. !l 11" ·I lrıtı Çe'- · f k · 
Ilı <1.aııı·ı ıuııış, ı at nı· 
· '1Qd8 a A.tatürk'üo hayra
~ t git §~§~alı bir sıyrılıı dev· 
. . ut~ı~~lır · Bütün komıu
ıij'ikı,11' ~!, Anadolu yaylası 

ması: 

Prağda çıkan "Narodni Po
litika,, gazeteai , Yunan iayanın 
dan bahsederken ordunun siya 
saya karııtığı her yerde vaziyetin 
kötüleşmekte olduğuna işaret et· 
mektedir : 
Yunanistan, Balkan anleşmaaı , 
ancak bugün Yunanistan ikli · 
dar mevkiiade bulunan kahine sa· 

;,' 1ıt , liırılnıiş yollar , şümcn 
ltıiıı:ı 1 lll•nlar yapılm ı ş ve 
• liıı:ı~.'d ili aliye tanziırı olun· yesiade imza etmiştir. Anlaşm~, 
~~)İ ~ en yüksek bir ulu- buiüakü Bınııların muhafaz11ı 

~ ' 1deltle ?ruınıuş ve ticaret ve emniyeti üzerine müesıiı bu· 
' euın11 rı mühimleştirilm!§ · lunuyordu • Fakat, Ege derıizin 
~tog,,llı hunlar , mubttıem de bir mıhr~c, olmıyo:ı Buliariı· 

·~ ~•tan:~ oa senı- içindeki tan bundan memnun dc;ildi ve 

1hı, Sok larıdır ki hunlar bu sebehdcn dolayıdır ki an · 
ı 'l~e b•k uluslar Türkiyeye liımıyı girmedi . Bütün bu itte 

''ı~1 ltle k ları olur . en anlaşılmıyın nokta ise §Odur: 
ı,., ti, k~nurı dclaletile Bal- Ekseriyetle Fransız pnlitikı· 
"'lı ı. u "k 
'ı, ~~Ptü çu, . anlaşma ara- 11nı güden Venizeloı acıba oi-
•I b,~le1 'a.ı:ıfcsini görmüş çin bu anlaşmayı muhalefet edi 
~liıi ~gelince ; Tür kiyenin yordu ? 

J,} 11iRi~· •ıışm uluslar arası Sovyetler ve Bıılgarisları 
"tQ IQ IQ" k 
t, kıyıı:ı _uşt.~rt!.. c~hhc si Bugünlerde Sofyaya bir Sov· 
~ lUe bu .. etı olçu!emıyccek yet murıbhaııaıo gelmeıi hek-
ıı:1tn dı~u.lı: bir kardır . lcnmektedir . Bu murahhas Bul · 

ııı· 'dııı •şleri Bakanımızın ırari&lanla tecrübe mahiyetinde 
ıu kı. da m d T" k' 
tı ."v'tti ' 0 ren ur ı almak üzere ticari bazı işler ya· 
t hıısi nden doğau hu em pacağı gibi , iki memleket ara-

1,ı Uı~ı· çılı:nıaktadır it Ye C · sında mal alıp satma hususl•rının 
iti'~<!, le Utııhuriyetioın şefi euslarıoı da tetkik edecektir . 
ta tıı:ııiıı;akki ve barışı i ş Başkolnikof, gazetecilere mülaka· 

·~~(alik ofa hu kadar faal bir , tında , Rusyanın taku işlerini 
· iftib Uklarındao dola yapmağı dütüodüğünii ~öylemiş 
y~n •r duymaktadır • ve mesela Rusya , Bulgariıtaoın 
ne Qııtsıa vereceii telsiz müriil cihuı sipa-
lellceıer/1da/c/ dalılli isya riıin kartılı!ir olarak Bulırarislao· 

\; \te1, ue akisleri : dan gülyatı , tülün ve deri alabi· 
\ ~ 'y Una:~er D' atan es,, ga lec•ğini bildirmittir . 

'~ı11:keııe:~~~nın teçirdiği is- Kırcaal/de bir abide 
ı~1~asa~~ttı•ktad~~ : ab~ederken İhtiyat mülazımlarından Kan -

1 'li Çok: b" "k ·· "l 1• ko Kırkoff, mütekaid zabitler bir· ~ ~· · ı 'ı' u uyu tur. " a ı 
1111 ijd'l•aa ~anistını kendi ulu- liğinio fikir !erini ne§retmtkle olan 
'~ 11· o 'd d ı.~' ('Jııııakıçın elzem ol~n haf· teçeslova gazete~ın e yaz ığı 
'llJ 1

1
11k1 Q ~? meacderkeo , bir yazıda Kırcaali , garnizon 

ı . aleyh· ır kısım kendi kumaudını Miralay Tahakoff'un 
'tıı1' 1 I% 1 ıne sadık edad ıiya~eti altında bir komitenin le· 

ıııu • tın 1 ıııı lık defa 1 a o.ıak ve ken ıekkül ettiğini ve bu komitenin , 
\ ~a,'ltt ıre ~. vasıtaları olan Kırcaali ve civarının kurtatılması 
~ t\uı' ~c tıı~~-•ri mahvetmek yolunda ölen askerler için bir ahi 
~I~ 1

Yetind ınııııat sarfetmek de dikecrğini yazmaktadır . Bu-
~~itı !Cdid ı:dt~lnııştır , Lü- nun yapılması için 300,000 levaya 
~~I lın t' ırler bu i•teo . bt' ld • h l h d y tu1 •caref Y ı ı yaç o ugunu , a ı azır a 

'il İ~t · 
1 

lemamcn dur 180,000 levanin mevcııd bulundu· 
1) 1 b~ 1 ıı 1 Zararı . . ğuou ve Mart nihayetine kadar 
tı,1/1 1 t• y· • ar ıçınde ea da 100,000 levanın elde edilece· 
O ı t" Cr111~ • · ı b'f 
llıık " 11 h grtırı e 1 en - ğini ilave rlmekıedir . Abide, 

t~'•I 111•
1 
fasaıı. \ e hcsusi r 

'ı şehrin t• m merkozindc • l:leledi · ~tıı 11 \ij •at'er iJ ;r . Fak . ı t ~ tltd 0 . ye bahçesine dıkilec e ktir . 
& 1 ~ ( •çııRı · getırculcıiıı Mütel.,aid zabitler b;,fiğioiu 
'ı~d }arayı kim ka. 
• -~ •. Kucaalideki senelik kol'lgr;:;siodc , ıa , ,, , . 

11lı 1 11 ~'.i ' ı S • ne evvt l do resmi küşadı yapılın ,k üzere abi 
1 tı ç,, k • d · k 1 t l 
''ııı ~· Ytoiıl ~•ınaıı olmıyan euıu o zamana ac .r amem 8 • 
1 1~ 1 ılır ,1 h•n y4 1ı ~tum a k nacağı ümid cdılm r ktedir . 
l'ı1h ııı lltlt~ ~ ne ka;lar se- Kırkoffun :lediğin.ı göı e , 
v '111 1~1 e tir ? abide " kabrama .. farın ö'ümlerin-

lı '(orr cıııdu 
' rl • "~[ cla/ıifi fıarb : d•n mütevel tid acıların , onlara 
·' •b, ı· ' 1

• k t • ti · E d ı 11 ~e'tl ·l İsy" gezetesindl! arşı o an mırınc erın , ge e-
~ Q~ 1 b 1 İk~nını mevzııu nizine doğru olan Bulgar ülküsü 
\ 

1 ~ 1 ı a•afı 1 ordu ela d ·'-- n üo , taribi ve ulıi hukukunun 
, ıd y, •rlari '" 
~ .. •b I' ltııa'- mevcud ol ve ölen kahramanların bir tim 
t.:1 ıı· 1 ı b' .. ıa ı't~ 1k ıj ır lefes v_e Yunanis- sali olacaktır . ,, 
•tı:~ v,''''Sİoi aUb_ )a~i kud- Muharrir , hu iş için Kırcailli 

lı k k~Vi .. geçırmış ol· . mutasarrıfınio yapmış olduğu yar· 
6~dtylc~oskternıelıte ol- l dımlardan bilhuıa bahsetmek· 

t tedır · tedir. 

( TiirkSözft) 

Yerinde bir yükseliş 

Şarımız Ziraat bankası mü· 
dür muavini kıymetli arkadaşı· 

mız Şevki Önen'in Denizli Ziraat 
Bankası Müdürlüğüne yükseltile· 

rek tayin edildiğini sevinçle duy
duk. 

Şevki Önen, tam altı yıldır 
Adınamızda bulunuyordu. Bu 

bulunuş, iki gün sonra yedinci yt 
tına dönecekti. 

Çin - Japon anlaşması 

Çin ile Japonya arasında 
esas itibariyle lıir anla şma ya
pıldığı, Japon Harbiye ve Hari 
riciye nazaretl erinin anla ş madı 
tesbit edilen şekilleri kabul et
tikleri, ancak bu şekillerin Par 
lımento ve Saltaoat meclisince 
tasdik edileceği, hu aolışmaoın 
tarafeyn arasında iki senedenhe· 
ri yapılan müzakerelerin huılası 
olduğu , Çinin uysallık ve muva· 
fakalının sehehlerini her şeyrlen 
evvel bükiimetin içinde buluo · 
duğu para wüşkülatında aramak 
liizımgeldiğini , bundan başka 
Araerikaoın lakibettiği gümüş 

politikası dolayısiyle gümllş fiat· 
farının yükselm esinin ve gümü 
şün piyasadan çekilerek saklan
m&~ı suretiyle Çin hükumeti va-

Firdk 3 

Asri sinemada 
Bu akşam 

.,. Fablşenln belalısı 

En 

Oynayan 

• 
yenı dünya 

• • Philips Holmes 
ilaveten : 

havadisi-Foks Jurnal 

Gelecek proilram : Esrar , muamma - Heyecan 

'' Dokfor Mabusun vasiyetnamesi,, 
Yakında : 

Sana tapıyorum ! 
5124 

• • 

Bu, oldukça uzun altı yıl için· 
de Şevki unen, vazifesini ciddi· 

yelle, liyakatla yapmış ve kend '. 
sini büyüklerine c,lduğu gibi hü 

tün memlekete çak sevdirmiş bir 
hankıcımızdır. 

Birkıç gün sonra yeni vazife· 
ıi buma gidecek gidecek olın 

bu arkadaşın böyle yerinde ve 
haklı bir yükselişe kavusmasın· 

rlın sevinç duyarken Adanamız· 
ilan ayrılmasından da müteessir 
oluyoruz . 

ridatının mühim mikyasta düt . r---------·--------------------------------, 
mesinin de hu anlaşmada Çinin 

Arkadaşımızı yeni vazifesin
de de muvaffak olmasını diliye
rek tebrik ederiz. 

Gelenler 

Fırka Başkanımız ve Biılık eıir 

aaylavı Örge Evren ile saylavımız 
Damar Arıkoğlu, bayramda §arı
mın gemişlerdir . 

lran konsoloshane
sinde resmi kabul 

NevruLI Sultani cıünasebetile 

İran koıııolosu 22 Mart 1935 la 
rihine tesadüf eden Cuma günü 

saat 10-12 ye kadar İran tebeala
rını ve sut 14-17 ye kadar mub. 
terem memar ve sair zatları ka · 
bul edecektir . 

C. müddeiumumisi 

Cumhuriyet müddeiumumisi :\lü· 
nir Altıok, ra hatsız bulur.duğundan 
vazifesi haiına gelememiştir. 

Abide komisyonu 

Abide komisyonu dün öğleılen 

aonra Vali Tevfik Baysalın başkan · 

lığı altında toplanmı ş tır . 

Maarif Vekaletinin tamimi 

Maarif müı.lürlerinin tevsi sa· 
lııhiyetle ri hakkındaki talimatname 

Maarif Vektı.letinden Vildyete teb
liğ edilmiştir. 

Takdirname ile tal tif edildi 

Trahom hastaneıine bazı eşya 
teberru eı.len fubrikotor Salih,Sıh
hiye VekAletince takdirname ile 
taltif edilmiştir. 

uysal ve muvafakatkar olmağa 
sevkeden amiller olduğu, J~pon· 
yanın Çine bu müşkülatı izale 
etmesi için büyükçe bir istikraz 
teklif etmi§ olduğu söylenmek 
tedir. 

Japon tekliflerinin Çine ka · 
bulünde amil olan başka bir se
beb de şudur: 

Ne uluslar derneği ve ne de 
doku:ı: devlet itilafını imza 
edenler Çine, içinde bulunduğu 
mıli müıkülfıtta yardım etme· 
diklerinden dolayı Çin, J apoo
ya, yahut Sovyet Rusya ile bir 
yaklaşma mukavelesi aktetmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Diplomatik mabafilde rivayet 
edildiğine göre Büyük Britınya 
ihtimal ki Jıponyanın planlarına 
karıı kollektif bir te§ebhüs ya
pacaktır. 

İngiltere , diğer devletlerin 
Çine müştereken yardım etmek 
ıuretiyle Japonvanıo tesirlerini 
akim bırakmaları fikrindedir. 

Hatta bu habda Çinden mu· 
kabilini beklemtksizin ona yar: 
dım etmek lüzumu ileri sürill
mekterlir. 

Profesör Mihail Pupin 

Çocukluğunda l\Iacaristanda ço
ban olan :Milıail Pupin , sonra ken· 
disini ilim ve feu hayatına atmış ve 
günün birinde dünyanın eo sayılı 
fizikicilerinden olmuştu . Bu zat , 
ronıkım , telsiz telefon ve bilhassa 
kendi i cadı olan bubinle uzak me· 
safe telefonunda büyük ke§iflerde 
bulunmuş bir fen adamı idi . Geçen-

ler de Nevyorkıa ölmüştür. 

---------------------------------------------------~ 1000 ltalyan tayyarecisi 

1 Gaz,b.enzi n< Mazot Motorin ),Motor v~ Makina yağınızı alırken 

ı her y~rde dünyaca tanınmış , ( Sokanı • Vakum) 

1 Müstahsila.tı( Develi ) gazını 
(Kanatlı at) benzinini 

( Sokoni- Vakum) motorinini 

I (Timsahlı) Yağlarını (VAKuM O 1L1 f\Gı ı go:y il yağları) 
1 

1 (Sokoni) '' (Sokoni- Vakum) ,, 
Markalarını taşıyan Tenekeli ve Dökme mallarını isteyiniz . Çünkü 

paranızı en temiz mala ve en eyi ve sağlam ambalaja vermekle tasar · 

ruf ettiğinizi göreceksiniz . 

2 A D A N A SelAnik Bankaıı sıraıında 

Muharrem 
4987 

Hilmi 
11-20 

l&ısaray sinemasında 
Bu akşam 

En ırüzel ve zeoa-io bir proğrım takdim ediyor 

1 

Kara göz Şair 
Oynatan 

Hazım 
Türkçe çok egleoceli komedi 

2 

Karnaval çocuğu 
Mümessili 

Mujikin 
F evkalıde ırüzel ve neteli 

matine 

Perşembe 2/30 de Kaıa göz Raspotin ve Çariçe 

Cumı 2 ve 4 de Kauıröz Karnaval çoculin 

5123 20-21 

1-------------------~--~---------------
Ayran menba suyu 

lfo son fenni usullerle kopte edilen 

hakiki pınar suyu olan ( Ayran mcnba 

suyu) el d r.ğm0d ~ n temiz ııhrnk n ~ı ~-

<liye mcmvrlarının iiıı ü no l e ı l umncrno l ıun 

1 <lolmakıa her suretle Y"ti'1 ne om rıi yotli 

ve t<ı miz bir s uı.lıır. 

Taklitl e rinı.l o n s u kın ını z. Muhürlcnle ki 

( Ayran suyu ) markasına çok <l ikkat 

Gelen iyi ve sinirleri yatıştırıcı haheberlerc rağmen İtalya ifo Ha·· ediniz . 
brşistan ihtilafı henüz halledilmemiştir. 

Yukarıdaki resim , bin İtalyan tayyarecisinin Şaıki Afrikaclıki Daposu: Eski Ziraat Bankası altıntla 
ltalyan Son:ıaiısına gitmek üzere Romada GeneJal Balley' e veda ecliı· 
leıini tesbit eylemektedir. 
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Adana Borsası Mu a m(!'leleri 
PAMUK ve KUZA 

Kilo Fiyatı 
Sahla o MikJar et rst En az Eo çol 

s. K. s. -- Kilo K. 

Kapıınilı pamult 
38 Piyasa parla~1 ,, 

Piyasa temizi " 
Iaoe 1 
iane İl -
Ekepree 
KIP.vlant 

YAPAGI 

(Türk Sözfi) 
__ &&! - o -

l - A<lana - kışla yolu üzerinde ( 3.5 ) metre arzında Ferbeton Belediye 
Sayhan vilAyeti daimi encümeninden: 1 

tahliyeli bir menfez tamiratile yine bu yol üzerinde ( 7.70) metre açık- ------------------
lığında Fer balon tahliyeli bir köprünün tamiratı (1144) lira 69· kuruş 
keşif dutarı il~ eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartn emesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Nafıa işleri umumi şartnamesi. (matbu) 
D) Fenni şartname.(matbu) 
E) Hususi şartname. 

Kanara büfesi . verile~ 
Kanara büf .. si ~layıs-935 sonunn kaJnr pazarlıkla ıca:şcınbe ~ 

tir. Taliplerin on b • ş gün İ\~inde her hafta po7.D" ı;el·,, ve p lunur.~ 
leri saat on bPşte Bel13diyc encümenine müracaatları ~ıt-;2 ~ 

ti • J"oJ 
· ~deki 

1- A<lanada Atatürk parkı etrafı , heyeti fenoıY 
-ılcyaz 1 

F) Keşif cetveli, tahlili liat cttveli, metraj cetveli. 
il) Proje. 
lsteyevler bu şartnameler ve evraktan tahlili fiat cetvelinden mada 

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

üzre tahdit edilecektir. . '( 

1 

Si vah 
Ç t G t T 

Ekspr~s 

lııne 

-Yerli "Yemlik,. 
"l'ohuwluk •• 

" 

2,12,5 I~ 3- Eksiltme 935 senesi marLın 24 ncü pozar günü saat ( 11. 15) de 
Vildyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme acık olacaktır. 
HUBUBAT 1 5- Eksiltmeye girebilm~k için (85) lira 85 kuruş muva&kat temi

natı verecek ve Nafia boşmühcndisliğinJen lastikli fenni ehliyet vesika
sile Ticaret odasının içinde bulun<luğumuz seneye ait vesikJsını göste-

Bu~day Kıhrıs 1 
,. Yerli 

" 
Men tane 

Arpa 
l<~aeul2'.a 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keren tohumu 
Bakla 
Si sam 

2.17,5 

-
--
---
-

9 - -

. 

-

recektir 5091 10-13-15-21 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 
1 _ Adana- Karataş yolunun O 375-10+ 375 kilometreleri ara

sında 4097 metre uzunluğundaki şosa kısmının esaslı tamiratile bu 
yolun 0-t 000 -26 t OOO arasında 27 adet ki1ometre taşları inşıtntı 

14404 on dört bin dört yüz dört. lira 98 doksan sekiz kuruş keşif tutarı 

UN ile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Bu işe dair şartnameler ve evrnk ŞllOlardır : , .... Salih Efendi 

*** .~ .= " .o cu Düz kırma 
~~ .. 
:ı Simit 

" ôc •••• Cumhariyet ::: .::: 
~~ ... 
N :ı " 
""' (.J' Diiz k1rma ,, 

Alla ., 
Liverpul Telgraftan 

19 / 3 I 1935 
Santim Pe:ıe 

Mart Vadeli 6 02 
Mayıs Vadeli 5 98 
Hazır 6 39 
Hint hazır 5 24 
Nevvork 10 32 

içel orman müdürlüğünden 
Adnna vıldyetinin Karaisalı ka 

zası pos devlet ormonlarındıı mev
cut şartnamesinde bulundukları 

yerleri cins, nevi ve çapları yazılı 
18754 parça Adana çeşidi keres
tenin beher adedi 150 \'0 4 köşeli 
27 parçasının beher adedi 600 ku 
ruş olmak üzere 28293 lira mu · 
hamm~n bedelle kopalı zarf usu 
Jile ortırınuya konulmuştur . Ar
tırma 25-3-935 P. ertesi günü 
srınt 16 do Adanodıı orman mua· 
mcldt dairesinde toplanacak salış 
komisyonu önün<le yapılacaktır. 

1 - İstekliler 2121 lira 98 
kuruşluk muvakkat tominıılı mal 
sandığına yatmırok makbuzunu 
veya nümumsine uygun banka te
minat mektubu ile teklif zarflarını 
25-3-935 P. ertesi günü saat 
15 buçuğa kadar A<lannda orman 
muumoldt memurluğu lluiresinJe 
satış komisyonuna vereceklerdir. 
Teklif mektupları komisyonca snnt 
l 6 da açılarak en yüksek artırma 
teklifinde bulunana muvukkat ilıa· 
lesi yapılacaktır. 

2 - Kati ihale emri Ziraat ba 
knnlığındnn verilecek ve bn emir 
15 gün zarfında verilmediği tnk
tirı.lc komisyonca kati ihalesi ya
pılacaktır . 

- -
1 

----
1 
ı 
1 
l 
1 

A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavel~name projesi 
C- Nafia işleri umumi şartnamesi (matbu) 
D- Fenni şartname « matbu , 
E- Hususi şartname 
Ji'- Keşif cetveli, Tahlili fiat cetveli , Metraj cetveli 
H- Mnlzemo nakliyesine ait grafikler . 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Liret 
Rayşmark I_ 9 1 5-1 

1 lstl\yenler bu şartname ve evraktan tahlili fiot cetvelinden mada 
' matbu olmayanları 72 kuruş bedel mukabilini.le Seyhan Nafia başmü· 

hendisliğindon alabilirler. 
1 97 

Frank" Fransız,, 12 05 
Sterlin "lo~lliz 11 600 
Dolar "Amerikan,, 79 87 
Frank "lsvicrf',, ı 

1 
1 

Gayri menkul malların : 
-açık artarma ilanı 

Numune No : 24 
Dosyt\ No . 934 -817 

Ceyhan icra memurluğundan : 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Oç bab Hu. bir bab ahir maa arsa l 

Gayri menkulün bulunduğu 
1 

mevki,mahafüsi,sokağı,numarası: 

1 Muradiye ınahallrsinda. 

Tskt:r olunan kıymet : 200 · 
lira . 
Attırmanın yapılacuğı yer,gün,saat: 

3-Eksiltme 935 senesi Martın 28 nci perşembe günü saat onda Vi
lo yet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapah zarf nsulile olacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için 1080 lira 37 kuruş teminat verilmesi 

veNofia başmühendisliğinden ta.stildi fenni ehliyet vesikasile Ticaret 
odasının bulunduğumuz seneye ait vesikasını göstermesi lazımdır. 

6- Toklıf mektupları üçüncü ma<ldede yazılı saatten bir saat evvel 
Vıldyct daim'i encümen reisliğine verilecektır • Posta ile göndorilecek 
mektuplarda nihayet üçüncü maddedft yazılı saata kadar gelmiş olması 
ve tış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması ldzımdtr. Postada 
olacak gf:cikmeler kabul tdilmez.5093 10-13-15 - 21 

Dahili hastalıklar tedavihanesi 

Şarımızıı yeni gelmiş olan doktor Taldt, bu kcrre fstiklıll mektebi 

civnrır.Ja doktor Sülsyman Sırrı muuyenehancsinde her giin öğleden 

sonra lıastalurını kabul E:tmege başlamıştır.5104 5 _ 30 

Pazar ve salı günleri fukaraya parasız bakılır. 

Eski hüktlmet konağı önünde 13- !...----------------·--------• 
4-35 cumartrsi snat 10-11 <le. 

1 - işbu gayri menkuliiu ar
tırma şartnamesi hergün tnrihinden 
itibaren 934 - 817 numnra ilo 

C·lyhan icra dairesinin muayyen 
numarasın\lu herkesin görebilmesi 
i~~iıı açıktır. lı6n<la yaztlı olonlarJan 
fula mnh1nıat almak istiyenler,işbu 

şartnameye ve 934 _ 817 dosya nu
marasile menıuriyetimize müracaat 
(jtmelidir . 

2 - Artırmayn iştirdlt için yu· 
karda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
teminat gösterilecektir. 

Satılık Emlak 
Adananın en şerefli yerinde 

k.l\in halen banka; ev ve daire; ti· 
r.orethane olarak kullanılan eski 
Frans.z Koleji ; ve bit.işiğinıleki 
arsa ile Y ırni istasyon caıldesin<lo 
havaJar yerde tahminen yetmiş 
döı:üm iki pı:ır~~n arsa satılıktır . 
iste klilcri Pcr Iligal ile vekilleri 
Şerefe müracaat edebilir .5009 

21-30 

vilayet daimi encümeninden: 
Ceyhan Muhasebei Hususiyesine 

ait istasyon c:·nrınde vaki yirmi 
pArçada 9945 metre mur~bbnı ar· 
solar açık artırma suret le satıla

cağından şeraiti anlamak isteyen
lerin her gün Muhasebei Uusus!ye 
Mü<lürlüğüne , talip olanlnrın da 
yüzJe 7 ,5 pey nkçesile Lirlikte Nİ· 
snnın dördüncü perşPmhe günü 
sent on birde de Encümrıni Viltlyete 
mürncoatlorı ildo olunur . 5108 

14 --20-24-30 

Vilay&t daimi encüme
ninden: 

Adona Memleket hastanesinin 
eski ı ontken makinası vo leforru-

2-Bu işin bedeli (4442) lıra 8 kuruştur. , ti feoıtl 
3-İstek!iler bu işe ait evrakı bedelsiz olarak beye 

0
,. 

den alabilirler . . . , iiDÜ claiıı>i e 
4-Kapalı zarfla eksiltme 9 Nısın 935 pazar g 

mende s.at on beşte yapılacaktır. 
5- Eksiltme kapıh zarfla olacaktır. tur. 

1
,. 

6- Muvakkat teminat mikdarı (333) lira 15 kuruş ·burdıl' '~ 
7- istekliler şartnamesinde yazılı evuıkı ibraza ıne~ıııeıiod~' 
8- Teklifler 935 senesi nisanının dokuzııoda şarta 511 

zıh vakitte daimi encümen riyasetine verilecektir. 
2
9 

ıs-~ı-2s-

Sabun meraklıları dikkatle okL15Ll
11181 

...,ızı 

Katkısız, hilesiz, e e markalı ~8 ~ ( M 1 k ) sabunlarıı.o• r 

veruıe,,, 
müştorilorimize bazı satıcıların safıye\i şüpheli sabun 
tıklarını esefle öğreniyoruz . bO' 

f ,. 
n sıhh • 

Sabun alan müşterilerimizin Tür ki yenin en nefis ve 
8 

bO JI 

( l k ) J'kkııt 18 

nunu temsil eden Me e mıırkam•za 1 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. ~ 
ısrıoııı 

ı 58Ç .ı Vücudunun sağlığını. kumaşlarının yıpranmamasın ' ( lfll' 
. . b l edenler pek yepmamasmı ve cııdın oıu mamasını orzu 

le k ) markalı sabun 

24-30 

kullanırlar. 5004 Jir 
ıtJ··ık& j\b< 

Toplan satış yeri AJanada . tit 
bıınesıl 

Melek ovlatları ticaret .__ ______________________________ _ 
• 

Sovyet pamuk mibzerle'' 

3 - Şartnnmo 167 kuruş be· 
uol muknbilirıdu Ankara, lstıınbul, 
İzmir, Adana , Mersin orman mü· 
diirlüklorin<len alınabilir.5086 

3 - Hakları tapu sicilıle sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
oldkadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin hu haklarını ve hususile 
faiz ve ınosnıfa dl\ir olıın iddiala
rını işbu ildn tarihinden itibaren 
y:rmi gün içinde evrakı müsbitele 
rilc birlikte mcmuriyetiıııize bil 
<lirmelcri icabcder.Aksi halde hak 
lnrı topu sicilile sabit olmıyanlar 
Mlı~ bedelinin paylaşmasında ha

doki şarl tahakkuk etmek koydile 
Ü\~ defa hağrıldıktan sonra gayri 
menkul en çok artıranı!l üstünde 
bırakılır. Şort tahakkuk ctmcıse 
artırma geri bırakılıp alıcı taah. 
hütlerinden kurtulur ve tominatta 
kolkor . 

lı ( 1500 ) hin Leş yüz l rn ınuham· -----..-------·----------
men bedelle açık artırmaya ~·ıkıı- 1 Uzel 

8 - 11-15-20 

Sultansuyu harası müdürlüğünden . 
Harar m 1 lomi liyo mevki inde 

birinci no\İ huğd y<lon on hin ikin
ci nevi buğdaydan elli hin üçüncü 

vi buğdoydun yüzbin kilo buğday 
ne ·ı . l . ·ı 
2 _ 3_935 tarıııınc en ıtı >aren ve 

. · criin miiddetle tıcık artırma 
Yırını o 

t 'le ıniizayedeyo konulmuştur. sure ı 

l. 1 nlnrın 23-3-935 cu-Ta ıp o o " 
. ünü saat ikiye kaıJor haro 

uortcsı g . 
r i doki komısyonu rnnhsu-
nıcrkcz.~ acoat etmeleri ildn olu-. 
ı:unn mur 6 - 10 -14-18 
nur. 5081 

riç kalırlar . 
4 - Gösterilen günde nrtırmayo 

iştir:lk edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu mah.1mntı 
almış lmnlurı tamamen kalml 
etmiş aJ ve itibar olunurltır. 
Üslünıle bırnkılan gayri menkulün 
hı-ddi ~ manın<la verilmezse gay
ri menkul ikinci bir nrtırmn ile su 
tılır vo houol fııtkı ve mıılıru:n im· 
lınan yüzde beş faiz ve diğer za
rarlar oyrıca hükme hacet kal
maksızın momuriyetimizce alıcıtlaıı 
tahsil olunur. Beş numaralı flkra 

5 - Artırmanın birinci ve ya 
ikinci olmasına vo gayri menkule 
toalluk eden kanuni hakka ve sa
tışın tarzına göre diğer şartlar. 

6- Tayin f'dilen günde sürülen 
pey kıymetin yüzde 75 ni bulma. 
dığı tak<lirdo artırmanın 15 gün 
sonru ynpılr.eağı o günde oyni şe. 
kilde talip çıkmaz ise 2~80 numa. 
ralı knnun mucibince ııatış talebi 
diiş ı>cektir . 

Yıızılan gnyri menkul yukıırıua 
gösterilen l 3-4 . 1935 larihiode 
Ceyhun İ"ru memurluğu odasında 
işbu ildn vo gösterilen artırma 
şartnamesi <lairesinde ııatılacıığı 
ildn c•lunur.5120 

rıımışıır. Doktor Basri 
Artırma • 935 s~nesi martının 

yirmi UÖrdür.cÜ pozar günü SüSl 

on birde VilAyet daimi encümenin
de yopı)&caklır, 

isteklilerin; şartnameyi görmek 
üzero her gün sıhhiye müdürlü. 
ğüno ve artırma gün ve saatinde 
ıle vildyet encümenine gelmeleri 
illln olunur.5087 

8-12-15-22 

ilan 

·~I r 
• ~1irı 1 ,ııı 

. . . • ve horic• . . ortı ıl 
Uzun znmaıılor muhtelıf hastonelerııı dalıılı .. rcscsıoı ~1 oı 

müştereken idare ile bu hastolıklnr hakkında muına ye i oÇ1\ ~,b 
o1an <loklor Bosri ( U~el ) eski Orı:zdibak civnrın~ 1ıostola~ıP 0ıe~' 
yone eviade dahili ve harici ve bilumum kırık çıkı 

1 801 
, irıı~ ~~6' 

1 başlamıştır. Müracaat edenlerin liizumunda ka~, .ba ~errıi , k11 f,~ıı' 
gaite , idrar, mido usaresi ve kan tnzyikları gıbı ho tılc 1ıast9r:ı ıı 

.k k 'k l . . . k sure )'r' mı ros opı muayontı erını de lıızzut yapma . ·~·in ıı 

teşhis ve tedavilerini üzerine olmakta vo hu tı.ıhhll\tO eJl11 

isteınemektedir.5075 6-2 00ycıı0 
Pa.zıırt(jsi günleri öğlllden sonr o fukarular parasız [Jl llor hangi millete mensup olur

sa olsun yalnız Fransızcıı konuş
masını bilsin bir hayan eyi şeraitle 
istihdam edilecektir . lstoyenlH 
Doktor Basri Uzel in muayenehane. 

__________ , __________________ _ 
J~,o 

~CJ 

, sine mürncaat ctsinler.5121 1- 2 

. ,t ıı> 
" 0 eşrı)' ıl 

Umumı BaM' b'' M. . . .. ,,ı 
"zU '"" 

1'"rk so Adana u 


