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~r • .ô· '-! ICtJRuş· - . . -A ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

,,. 1nıan Hariciye Nazırı Noyratldiyor ki: Atatürk 
:f lrıg;/• 1 lran şahının yıldönü-

0 /Q ız nazırları Corç Saymen ve Edenle Berlinde yapı· münü kutladı 
if ~ CQk müzakereler pek okadar ko/ay olmıyacaktır. ,, } Ankara: 19 (ı\.AJ - İranşa· 

rt bı Rıza Pehl~vinin doğum yıl 

.t ansıı 1 Al dönümü münasebetile Kamil A-
eP' Sog' k gazete eri, mani arın son hareketini İngilizlerin tatürk ile Şah hazretleri arasında 

-6.nlJ kanlılıkla karşılamalarından fena halde kuşkulanıyorlar taati edilen tel yazıluı şunlardır: 
ı1 k,,,. 

19 
Alalıazreti lıı1ıııayutı şelılıı-

ı,r· 1 llıası·b· (A. A.) - Alman· lının tebdiliyle alakadardır ki bu retiyle hunu bir pazarlık mev· şahı lran Rıza Şalı Pelıleul 
e 11 ~01tba l atglizarı " Anadolu kısımda, diğer memleketler silah· zuu yap'llıştır. Ayni zamanda Tahran 
s' ~uııu::ı~ğıdaki beyanatta bu~ sızlanma hakkındaki hükümlere Fransanın senelerdenberi tatbik Zatı şehin,abilerinin doğum 

lllh 1,cbuıi . . riayet etmemiş oldukları için ettiği siyasal bir rüc'at siyaseti günlerinin yıl dönümü münısebe· 
~ ~•ııı askerlılc hı:tmdi ve artık bizi kaydaltında bulundur- olmuşuıtur. tile samimi tebrikat ve hissiyatı 
k ftıka~~nd~ 12 kolordu yani mamaktadır. Bütün bunlar zemini Alman hiraderanemi ve şahsi saadetle 
~'~dak· k bır ordunun teşkili Paris: 19 (A. A.) - Lava!, kararına hazırlamıştır . Şimii rile dost İran milletinin refahı 

bt aak ı 1 . 1•nun, Fransada ~iki İngiliz maalahatgDzarı Campbelli dikkate değer nokta, ihdas edilen hakkında beslediğim halisane te· 
'' et ı" h' . . . t . d . • Lir ızmetının kahu- kabul etmiştir. vaziyete nasıl bir nizami şekil mennıya 1 arze erım · 
~ h· 1 Cevab t k" I • • L d 1 Kamil AtatUrk <ı ar iae .. • eş ı rtmıştır. on ra: 19 (A . A.) - Con verileceğini öğrenmektir. 
~a'•••nd~~~rıae İngiliz Avam Saymen, Paris büyük elçisini ve Gazete, bu işde, merkezi sik- Kama/ Alalı1rk /ıazrellerl 

l;I 0d, ııı •. 1 ınüzak~reler es. ve sonra da Fransanın Londra letio İngiliz - Alman görüşme- 1 Türkiye Reislcıımııru 
rıJıi ı.. ~, Ilı - Y~Ubahis rılduğu gibi büyük elı,:isini kabul etmiştir. !erinde olduğu kanaatinde hu- Doğum günüm münasebetile 

'Ut 1 'rniek ti · ı k b k 1 · 1 \ 1 tııa81 ne • e er le8lıhatının Londra: 19 (A A.) _ Dün Junmakta ve vaziyetin hundan gere enim ve gere ran mıl e-
\ılı'desini h~eei olarak Versay Fon Noyrat ilFılips arasında sonraki inkişafının silahlanma ti hakkında vaki tebriklerden ve 
ıtllerin ıınza etmiş olan Berlinde yapılan mülakatta Al yarışına müncer olmaması temen- gösterilen kardeşlik duyğuların-
tli•rı uınu t~ahbüd etmi~ ol· manyanın uluelar dernrğine dön· ni edilmek Iazımgeleceğini bil- dolayı zait devletlerine yürekten 
~ Olııııy nn silahsızlanmanın mesi meselesine~ temas edildig"i dirmektedir. gelen samimiyetle teşekkür eder 
lab·ı &cağı 'k· b' h • ı· d 1 ·ı Q ı oj aşı ar ır suret· biUirilmektedir. Milliyetperver gazete, Varsa- ve ı• sı se amel ve saa el erı e 

~-ı ~11~ u~d,01lı~tulcr. İ Varşovı : 19 (A. A.) - Aıke· vski Almanyada olan biteni bi dost Türk milletinin terakki ve 
~Ilı'- llıııb ·~ a ngiltere ve ri mahafilin naşiri efkarı olan len ve fakat bundan lüzumla olan taalisini dilerim · 

e• ~1 'bYay, d telı~ vesilelerle bizi, Polska Zbrojna gazetesi Alman- neticeleri çıkaracak yerde Al · Riza Şah Pehlevi 

i.'':~dhirl~rie~ı~kettdiği sila~lan- yanın meçburi askerlik hizmeti manyanın yırttığı misakların ye- Dil kılaVUZU 
'l~· ' bul 8 ın a alenı be· ve 36 fırkılık bir ordu teşkili rine yeni misaklar derpiş eden 

Jit ti. Uıınıağa davet elmiş hakkında aldığı karar dolayısiyle garp Avrupası devletleıinin harp· 
l.ıı1

1'~aa 1 tefsiratta hulun·ırak gerek tayya· dan sonraki siyasa sisteminin if. 
Karşılıkların neşrine bu 
hafta içinde baş nnacak ~lıı:~b '1ııı ~.gilter~, İtalya ve reciliğe mütedair olan kararla !asını kaydederek Alman kararı 

~~~t gUıı~~· e1Içılerine Cu- Versay muahedesinin beşinci fas· misaklarla imzaların kıymetleri- Ankara : 19 ( A.A ) _ Dil a-
.~ 1Ye b•k ıt er tarafından lının tamamen kaldıulmış oldu· ni aşikar surette göstermiştir, • ra~lırma krumunun hu hafla 

, '11· ~U hu, anı hazır olduğu ğunu yazank diyor ki: diyor. 1 içinde yeni karşılıklar klavuzunıı 
(1 'tlır, usta malumat ve Almanyanın kararı bir su"' rprı'z B ı· 19 (AA) P · · · • ı,11 • er ın : - ıopagan· neşretmeye başlıyacağı haber 

~h ıb,ı h olmamıştır. Çünkü bu karar si· da nazırı Göbelı "Mantıki vüzub,, alınmı~tır. Yerıi karşılıklar araş· 
l lttaı. Ve b altkındaki k"!lun lahsızlanma konferansı ile büyük namile neşretmiş olduğu bir ma tırma kurumunı.n kontrolu altın · 
, 1,~ıdeleltreu~ .. mt üdta~lli'· siya devletler siyasetinin mantıki bir kale

0
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e bilbass~ diyor ki_: . da Aokarada -Ulus_ gazete· 
ı Jh e" · .... u e aır müza- neticesidir. Alman efk mu es Al •ı " ıııır .arı u . mıy. ı · sinde çıkacak , diğer gazeteler 
"lı1, aıı, lez,~a et.tiğimiz ma Silab•ızlanma konferansı hu :ıa.nya m~cburı as~erlı~ hız~~- -Ulus _ gazetesinden iktibas 
& lllun etmemek- kes lanfından kabul edilebile- tının yeaıden tesıs edılmesının edeceklerdir. Her türlü kargaşa-
~ ~ı:•ııuııun • cek prensipler hazırh -::~ kla ik · ecnebi pqytabtlarında hasıl etmiş lıkların önü alınmak üzere bu 
~ ı, ~ ~l•tııı Yegane tesiri, hü· !ifa edecek yerde tahakkuku im· oldüğu al:.sülamelden pek zıyade karıılıklar telefon ve telgrafla 

tı .llvvet[eo·r~uların müşkü- kansız nazari mülahazalar içinde hayrete dü~müştür .,. verilmiyecektir. Her güo iki yü· 
1ı.:.ııı,, nJ. rını kanuni• tes· le b 1 ı D 1 ti · 2 k. G""b 1 • b. h ."il,~ L:' •n d' ay o muş ıır. ev e erın a- o e s, rrsını ecne ı ma a· ze yakın kelime k•rşıl ı ğı neşro -
, k~ "°Yle ığer devletlerle nunuevvel 1932 beyannamesinde filin Almanyanın teslibatı bak lunarak, az zamanda klavuz ıa-
\1 'ede b llıilsavi vaziyette ve sonra da 3 şubat tarihli Fran- kında vüzub ve sarahat istemiş mamlanmış olacaktı r. 
'; ~saaen ulnnınaklığımız ola· sız - İngiliz beyannamesinde ve Almanyanın projelerini açık· Dil araştırma kurumu, "Ulus,, 

llıııabed h~ ~anun yalnız j münderic &i)asa ise, hukuk mü- ça izah etmesi lazımgeldiğini ile- ta ilk liste çıktığı gün bir de be· 
hı ~sının brşinci fas savatı prensibini kabul etmek su· ri sürmüş olduğunu beyandan sıın· yantıame neşrrderek, hem inbat 
Q'-St ra Almanyanın maksatlarını ha· verecek, hem de bir ıy içinde ya· 

ırılan Yunan isyanına lisane ve açıkça izah etmesinin hancı kelimelere daha uygun bir 
Avrupanın vaziyetini mantıki ve kar~ılık gönderecek olan yurd-

ai t intibalar • . . feyizli bir surette tatkik için la daşların tekliflerinin tetkik edi-
zım bir sükun amili teşkil etmek· leceğini bildirecektir. Yeni kar-
le bulunduğunu ilave eylemekte · şıhkların sekiz bini bulacağı tab-
dir . min ediliyor. 

Avrupanın sükununu ıhla! e· Fırka kongresiden evvel hü· 
den müsellah Almanya değil si- tün karşılıklar neşredilmiş ola-
lablarından lecrid edilmiş olan caktır . 

-- Toprak bayramı 
Buııiin ziraat mektebinde büyük 

bir ınna•imlP kutlanacaktır . Bütün 
yolda şlar bu merasime davetli bu· 

1 luomaktadırlar . 
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lzmirde köy bayramı 
• 

Vali General Kô.zımDirik lzmirin ör-
nek köylerinde köylü toplantıları yap
tırarak onlara yeni köycülüğü anlattı 

1zmir: 19 (A. A.) - 18 Mart 
günü köy kanununnn köylüye 
verildiği gün olduğuadan lzmir 
vilayeti 18 örnek köyde kutlama 
merasimi yapmıştır. 

Köylüye dokuma işleri , fenni 
art koV1nları, cins damızlık hay· 
vanlaun yeni dölleri gösterilmiş, 
faydalı konferanslar verilmif ve 
genelik varlıkları ehemmiyetle 
kaydedilmiştir. Atatürk.ün bitmez 
tükenmez büyüklükleri anıldı. 

Beş gündenberi Bergama, Me· 
nemen, Urla ve Kemalpaşa Ör · 

nek köylerini gezen Valimiz Ge 
neral Kazım Dirik, bugüo Tire 
ve Ödemiş örnek köylerini ziya·· 
retten sonra Yeni çiftlik, Büyük 
Ali Fata, Adagöma ve Yenice 

köy sergilerini açmış tır. Heye
canla dolu nutuklar söylendi. 

Beş yıllık köy kalkınma planla 
rından hararetle bahsedildi. 

General Kazım Dirik, Bayın· 
dır, Çirpiköyü, Kuşadası ve Sel
çuk örnek köylerini ve sergile· 
rini de ziyaret edecektir. 

Habeş - İtalyan arasında 
İtalyanların seferber vaziyetde bulu

nuşundan anlaşma suya düşüyor 
Cenevre : 19 (A.A) - Habe· ı 

şistan Hükumeti henüz neşretlil. 
memiş olan yeni notasında Roma , 
ile müzakerelerin akim kaldığını 
ve İtalyan kuvvetlerinin seferber 
edıldiğini tesbiı ve müşahede 
ederek misakın 10 ve 15 inci 
maddelerini ileri sürmekle ve 
muayyen uıule tevessül edilmesi
ni istemektedir . 

10 ıncı madde uluslar der· 
neginde aza buluwn devletlerin 
her türlü tecavüz ve tehditleri 
kaışısında toprak bütünlüğüne 
riayet hakkındaki taahhüdlerini 
mutazammındır . 

Belçika kabinesi 
istifa etti 

Brüksel : 19 (A.A) - Teunis 
meclisde beyanatla bulunarak hü
kumetin Belçika frankını müda
faa için elzem olan müzahareli 
hulamıdığındın istifa etliğini söy· 
!emiştir . 

Brüksel : 19 (A.A) - Meclis 
ulusal müdıfa• komisyonu bakan 
Devezeyi dinlemiıtir. Bakan Bel
çikanın askerlik bakımından müs· 
takbel bir siyasası olduğunu ve 
biç bir memlekete bağlı bulun
madığını söylemiş ve askeri an· 
!aşmalarının Ren misakına müs· 
tenit bulunduğunu kaydetmiştir. 

Komisyon azası sivil ahalinin 
müdafaasını gayri kafi bulduk
larını ve hava trarruzlarına kuşı 
koyacak alay te~kilatını teftiş 
edeceklerini bildirmişlerdir. 

15 inci madde bir inkitai in. 
taç edebilecek ihtilaf hallerini 
ve uzlaşma safhısını derpiş et· 
mektl!dir . Bn safhada konsey 
ihtilaf halinde olan tarafları an 
laştırmaya teşebbüs etmektedir • 
Bu teşebbüs akim kaldığı taktir. 
de ikinci safha mevcuddur ki 
bunda konsey assamhleye r11po· 
runu vermektedir . 

Habeşistan Hükumeti a!sam· 
blenin fevkalade olıuak derhal 
toplanmasını iıtememektedir . 
Mesele, gayri melhuz bir bal zu 
bur etmedikçe Mayıs devreıindc 
müzakere edilecektir . 

Mümtaz Savul 
Ankarada merasimle 

gömüldü 

Ankara : 19 (AA) - Beledi
yeler bankası genel müdürü ve 
eski Adana valisi Mümtaz Sa
vul , dün gece ölmüştür . Müte
veffanın cenazesi bu gün öğle
den sonra lı.aldırılmış vP. mera· 
simde dahiliye bakanı Şükrü Ka. 
ya, Kültür bakını Abidin Ôzmea, 
Moıkova büyük elçisi Vasif, di· 
vauı muhasebat reisi Seyfi ile ba· 
kenlıklır ileri gelenleri, şehri
mizde bulunan bankalar müdür 
ve mümessilleri hazır bulunmuf 
ve jandarma , polis müfrezeleri 
son ihtiram merasimiui ifa etmiş 

Almanyadır . Mecburi askerlik 
hizmetinin y~niden tesis edilme· 
si cihan siyasetinin büyük mese· 
!erini semereli bir surette müza· 
kere için zaruri olan :muvazene
yi vücude getimektedir . Alman 
ya gerek kendisi için ve gerek di 
ğer milletl er için lazım olan su! 
bu temin için teşriki mesaiyi 

Hayvanlar aç kalınca •.• 

!erdir. Merhumun tabutuna iç 
işleri bakanı il~ Ankara viliyet 
v" belediyesi, bankalar namıoa 
birer çelenk konulmuştur. 

Merhum sabık malıye nazırı 
Rifat Menemencioğlunun damadı 
ve Anadolu ajansı genel müdürü 
Muvaffak Menmencioğlu ve dış 
işleri hakanlığı genel ka\ibi Nıı 
mıın Menemencioğlunun eni§tesi 
idi . 

d,ır 
f 

lcJ 
't ~~y 
•r Pt tıı 'llıq • 
~~ be '~•rı v '~alinde asi kuvvetlerle hükumet kuvvetlerinin 
~ ~1 •lui~1~cıiJ~ u 0:r~~•ki re•imde görüldüğü gibi başlamıştı . 

Q\l~ '( lıcelenen bu harekatı aşağıda ( X ) işare-
Unan Harbiye .Bakanı Gtneıal Kondilis bastır-

arzu etmektedir . 
Paris : 19 (AA) - .Matbuatın 

acı acı tesbit ettiği iki bakıkıt 

şundao ibaret kalıyor : 
Versay muaiıedesine vukubu 

lan tecavüz karşısında müşterek 

ve ehemmiyetli hiç bir itiraz ~er· 
dedilmemiş ve İoğillere de tabam· 

mül göstermiştır . Jurnal Lıiyor 

ki : 
Frausauın niyeti müşterek bir 

protestoda bulunduktan sonra 
Londra , Paris ve Roma arasında 
hadisenin avakibini görüşmek ve 
icabında uluslar kurumuna baş 
vurmaktı . 

Sir John Simonuu seyahatı, 

- Gerisi üçılrıcıi flrtlkde -

~ -
Amerika birleoik cumuriyetleritıden bir kısmında geçen yıl ku

raklık olmuştu. Bu kuraklıktan bilhassa hayvanlar yemıiz kalarak 
birer ikişer ölmiye haşlayınca halk, tuhaf bir nümayiş yapmıştır. 

Resimde de görüldüğü vechile halk, aç haynnlardan ikisini hü
kumet konağına getirmiş ve onların yürek sızlatıcı bağırtıları karşısın· 
da hükumet adamlarının kalbleri yumşatılmış ve aç hayvanlara yem 
parası olmak üzere hükumet, yarım milyon dolarlık bir yardım yap· 
ml§tır. 

• Kayseride Çanakkale 
zaferinin yıldönümü ı . 

Kayseri : 19 (AA) - Çanak
kale zaferinin yıldönümü müna· 

j sebetıle balkevinde yapılan top 
lantıda erkanıharh binbaşısı Suaı.l 
tarafından zafer hakkında verilen 
kıymetli konferansı güzel bir 
temsil takip etmiştir . 

Kafandaris teslim olacak 

Atinı : 19 ( A.A ) - İsyanın 
blışındanberi ortadan kaybolan 
muhalefet lideri Kafandaris, bas-

ı 
! a olduğunu ve hükumetin emri
n ei amade bulunduğunu bildir· · mrş tir:--·-



Firtik : 2 Türk Sözü 
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l ( H;.:i )-' ~ 
BUhran karşısmda Türkiye 

Adana ı.soo.ooo balya 
( ŞAR SAVALA 

pamuk yetiştirebilir. 
Yazan : Ron Saylavı Ju/es Jullen 

Akarcalı Hasan 
1 

Sahtekarlık suçundan · 
Seyahat ve tetkikçiy~.' _mil~! 

kalkınma uğrundaki gücunu goS· 
teren manztuayı iki m~mlcket 
\erir ; biri Türkiye, diğeıi Rus-

miş yapraklar acuoal ünü almış 
fevkalade bir mahsul haline gd 
di. 

Toprak bayramı 

Bugün Ziraat Mekte
binde merasim 
yapılacaktır . 

dolayı yine tevkif edildi . 

) d • • • 

Ben yalnız, dJ:iman '1tzıyetın 
de iken acıklı saatlerinde bile , 
toprağıod• bulunan vatacdaşları 
mızın iztırablarını teskin etme 
sini bilen, çok eski dostumuz 
TUrkiyeden baJ>s~dcccğim . 

Fransaya karşı yeniden asıi 
bir muhabbet hissi doğuran bu 
güokü Tiirkiyeden . 

Reis "Herriot,, nun refokatile 
tamamladığım unutulmaz bir se
yahatten ve Türki}e halkının ti
caret ve ziraat s .. bo.sınde bütün 
lediği çalışmasınan üzerinde hı· 
raktığı tesirden sonra Türkiyeden 
bir müş bit sıfatile bahsedece
ğim. 

Zirai Jokişııf? Osmanlı impa 
ratorluğu zamanında çift sürülen 
aıazi beş milyon hektardı . Şim
di fedi milyon hektarı grçmiyor. 
Umumi harhclen evvel memleket, 
her ıeue seksao mil}Oil blogram 
buğday ve yüz altmış beş milyon 
kilogram unu yabancı ıllerden ge· 
tirtmeden yaşayamıyordu . 

Ankra Ziraat hakanı, birinçi 
kanun 1934 de ökooomi haftası 
münasebetile, son yedi ay zarfın 
d• yabancıJara sntılao buğdayım 
yüz oo beş milyon kilograma 
erdiğini teshil etti . 

Hu rakamlordP>n §U ceticeyi 
-çıkarmak liizımdır : Eğer müver
rihler , O~manlı imparatorluğu
nun ökonomi istiklôlini yitirme· 
inde d.erman buluııamıyacak de· 

rect.de deıioleşmiş olduğunu ya 
zıyorlarsa, bu günkü hadise, bu
gunkü hakikat onlara derhal Ka· 
mil Atatürk ve birinci başkan Is 
met lnönünün trşvikile yeniden 
kendini ıaff cttirecek hir haşka 
Türkiyeııin olduğunu lıükmrdc· 
ccktir . 

On yıldanheri tütün ekimi ya· 
pan kasabaların yansı üçte iki nis· 
betinde azaldı . Fakat ekilen sa 
haları iki kat arttı. Çünkü dik 
katli tetkiklerden sonıa, vavaş 
ya\•aş açılan en iyi tar leler bu e -
kime bırakı\mıştır . Devletin umu 
mi iuhisar iuaresi bütiio dikkat
l~rini küçük esm~r yaprağa ver· 
dı . 

Durmadan eo ince bir cins 
ve en iyi hasılat elde etmek ama
cı ile tohumlar iyice seçilip bider 
lik ayuhr . Her toprak kendine 
en iyi y.ar yan tohumu alır • Cin· 

--Bıkan)ar beyetioin 20·5 931 
tarihind"• her .sene kutlanmasına 
karar \'eıdiği toprak bayramı, bu 
gün Ziraat mektebinde merasim 
le kutlanacaktır , 

Bugün, toprağın f eyiz'erini ve 
verimlerini enlatan bir hitabede 
bulunulacak . bandonun iştiraki 
le geçit resmi yapılacak ve ay. 
rtca bir de zcn:'İn sergi bulundu· 
rulacaktır . 

Hu mereıime bütün yurddaş. 
lar ' davetli buluomaktadırlar · 

Bir ay içinde 
si bozulmuş veya büsbütün kay
bolmuş nevileri tekrar yeni ve da· 
ha iyi bir dirim bulurlar . Ndıa· 
tın hastalığı mülchasstslar tara· 
fından mütalaa edilir . Ona karşı 
camlı bir savaş başlamıştır . 

Kaza mer.kezinde 19 bu· 
laşıklı hastahk görüldü 

Ticaret ; yorım asırdanberi 
müstemleke orasına girmiş olan 
Türkiye , ortaya koyduğu sermı 
yelerini genişletemiyotdu . 

Yeni id re milli sanayia yar
dım eden ve ihracatı gerıisleten 
beş senelik bir pliin kurdu . 

Şiddetli buhrao arasında bari· 
ci ticaretinin müvazenesioi his 
edilecek surette yeniden mı-yda· 
na getirdi . 

llıracahn kıymetçe azalması 

bar pteu sonraki ziraat ve zirai 
sanayi oları memleketlerin öko 
nomisi üzerine olan fena irtidaın 
neticesidir . 

Üatelik ithalatın tazyik ölçü· 
leri fevkalade neticeler vermiştir. 

1931 den 1933 çe kadar idha· 
lalın mütemadi inişini mÜ§ahede 
edelim . Müvazene aşaiıdaki ne· 
tlcelerl verivor : 

" 1931 de bakiye 615, 191 lürk 
liıasr idi . 1932 de 15 , 317 , 632 
ye 1933 de 2 l , 485 , 970 şe çaktı. 

Geçe:. Şubat 935 ayı içinde 
keza merkezimizde. on dokuz bu 
laşıklı hastalık , üç kab11 kulak, 
dört boğmaca hastalığı görülmü~, 
419 kişiye birinci , 442 kişiye 
ikinci , 211 kişiye üçüncü tifo 
aşısı , köylerde de 190 kişiye bi· 
rind , 282 kişi~e :ikinci çiçrk 
aşısı tatbik , hapishane daimi 
bir kontrol altında bulunduruf. 
muş ve hasta bulunanlar tedavi 
edilmişlerdir . 

Kirec Ocağı 
' 

Cinayetini işliyenlerden 
dört kişi tevkif edild! 

tlE(I H 

Bayramın üçüncü günü Ki
reç Ocağında bir cinayet oldu
ğunu ve iki kişinin ölüb bir ki 
şinin de ağır surette yaralandığl· 
n(dünkü sayımızda yazmıştık • 
Bu cinayet dolayisile yakalanan· 
laıdın eski Muhtar Süleyman oP.-o 
lu Halit ile kardtşi Ali , Muata-
oğlu Saim ve Nazif oğlu Fekeli 
Mebmed ikinci İstintak Hakim
liğinde llorguyı çekildikten ~on. 
ra evkif edilmişlerdir . 

-------
Sahtekirhk suçundan dolayı 

ağır ceza mahkemesinde duruş
ması yapıldığt bir sırada 2330 
numrolu af kanununun neşri mü· 
nasebetile cezası oıtadan katdı 
.rılmış olan Akarcalı Hasan, hu 
kere yine diğl!r bir sahtekarlık 
suçtından ikioçi istintak bakim
liğırıce tevkif edllmiştir . 

Akarcalının bu defaki sahte· 
karlık ıuçu da şudur : 

İcra dairesiodP. bulunan bir 
dosya temyiz e.Jilerck t~myiz mah· 
kemesine gönderiliyor . Bu dos· 
ya içerisinde mevcud ve içra me· 
muru tarafından verilmiş fabrika
nın kıymet takdirine eid yerin
d6 yapılmış iki zab:t bulunmak
tadır . Bu zabıtlardaki kıymet 
takdiıindeld farklar nazar dikka· 
ti celhetmiş ve dosya nakze<lile
rek geri gönderilmiıtir • 

Meseleye vaziyet eden Cum· 
huriyet müddeiuaaumiliği escs!ı 
bir tahkikata girişmiş ve bu za· 
bıtlard•n bir tanesinin Akarcalı 
tarafından hilafı hakikat olarak 
tanzim edildiğini teısbit ve kendi
sini istintak hakimliğine vermiş 
ve neticede tevkif edilmiştir · 

Yağmur 

Evvelki gece bava birdenbire 
bozmuş ve bol mikdarda yeğmur 
yağmağa bı§lamışttr. 

Yağmur ayni şiddetle vilaye. 
timizin birçok yerlerine yağmııtır. 

Dün hava açık geçmiştir. 

Kan köyünde 
Halk arasında şüpheli 
bir hastalık görüldü 
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Uluslar. arası Kadınlar on be~ yirmi bin li:sye :,ki 1 

Birliği Kongresinin miyecek olan :urbıo:~ :rıs~J 
açtlacağını bildirdi. rile do momle e ıo Az bir ııı~ 

yerinde bulunuyor. bii\\İtl 
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18 Nisan 935 tarihinde İstin · 
bulda, Yıldızda Uluslar arası 
Kadın Birliği kongresinin açıla
cağt ve bu kongrede otuzbir ulu· 
sun ikiyüzden fazla üyesiyle bir 
çok ecnebi gazetecinin İ§tİrak 
edeceği ve bu meyanda ':Türk 
kadını çalışma sergisi,, nin de 
açılıcuğı İstanbul Bele•liye reis
liğinden Vilayete bildirilmi§tir. 

Mersin Valisinin 
bir müracaatı 

Mc-rsinin de Seyhan Vılayeti 
mıntakasına idhal edilerek Vila
yet işlerinin Seyhan İdare heyeti 
azaları ttırafmdan görülmtsi için 
ora Valiliği tarafından İç işleı i 
Bakanlığına müracaatta bulunul· 
duğu haber elıomıştır. 

MuaKkibler it takib 
edemiyecekler 

Vilayetce görülen lüzum üze
ıine muakkiblerin dairelerde iş 
göımeleri yasak edilmiştir . 

Kızı zorla kaçırmak 
istemişler •. 

Cumali adında birisi benüz 
kim olduğu he~li olmıyan bir ar· 
kadaşiyle Reyhık kızı Naimeyi 
zorla kaçırman teşebbüsünde 
bulundukları iddia edilmiş ve 
Cumali yakalınarek tabki"ata 
başlanmıştır. 

Merdivenden düştü 

Receb karısı Cemile, merdi
venden düşerek başından yara
lanmış ve tedavi edilmek üzeıe 
Memleket hastanesiae yatmlmış· 
lir. 

Eke kon 
Konyada '' Ekckon ., adlı 

güu<ldik siyasal ve ulusal bir ar 
kadaşımızın :çıkm11ğa başladığını 
ilk sayısaodan anladık . Arkada· 
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İklim baıkalığı, toprağın ter
kibindeki türlülük orasını özge 
verimli bir memleket yaptığmı da 
iltıve•edelim • Hiç şüphesiz hir 
lcaç seneye kadnr İzmir ve Ada
na pamuk mahsulünde de ayni 
ilerlemeyi gösterecektir . 

Türkiy~ krom madeni yUzüo· 
den , acun<la en zengindir . ::>ün
ger hasılata için pek ziyade elve
rişlidir . Akdeoiz havalisinde de 
nize çok yakın ve çok zengin ma· 
den kömürü ocakları vardır . 

Bugün maden kömürü ve 
süog~r ihracatı ehemmiyetsizdir. 
Daha şimdiden bu ağın memleke· 
tin mühim merkezlerine doğru 
daima artan inbısatı arada öko 
nomik tesirleri tebrik ediyor . 

Bu kanlı cinayetin bir davul 
çaldır.mak yiizüoden çıkan knga 
neticesinde zuhura geldiği ınla
şılmı~ttr. 

Saimbeyli kazasının Karı kö
yünde halkın üçte ikisinin, mahi
:reti belli olmıyan biT hastalıktan : 
yatmakta olduklara bildirilmiş 
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ve bu hastalığın trşhisi ve teda· 
visi için seyyar firengi t•bibi 
ile Saimbeyli merkrz hükumet 
tabibi ve bir sıhhiye memuru 
oraya gönderilmişlerdir. 

Nişanlanma 

şunıza tuttuğu yolda muvaffakı 
yetler dileriz . 

Açık teşekkür 
Hu dr:rs ıencsi içinde mektebimiz 

talebelerinden (dötdUne muvaffa· 
kiyet ve hazaketle apandisit ve bir 

l lor ne . 'kİ b10 ,,,.1rtf btr ı ır \ 
sun bu senP ı derele ıoıt 

sarıe eJı c 
nz bir po.ra b' taıııir . 11ıtl 
harah mekte ı ıcocB btr ıe~ 
Bu suratla helll l efil dil oıll 

Avrupalı mütehassıslaun tec· 
rübclerioe dayanarak Türk çift
çilerinin 11oamaları, kAfi derece 
sulama tatbik ve modern usul
ler taklit edilmek şaıtilt>, yalınız 
Adana pamuğunun 1,500.000 bal 
yıya eriseceğini i5bat etti . 

Tütün? Türk köylüsü bu e 
kimcle üstündür • Üç asır önce 
Vencdık ve Jenova gemicileri İs 
tınbula kuvvetli ve güzel kokulu 
nebat yapr•klsrını taşıdılar. Türk I 
çift?i l~riain çevik elleri nusında \ 
ve ıklım yardımı ile Veoezüella 
ve Sumatra tohumlarından yeti§ 

Bu sahada da çalışmamn biç 
gevşemiyeceğini ve en ucra .~öşe· 
lerin bile b(lzulmıyace~ını soyle 
mek lfiZlm mı ? Lakin işte gimdi 
den Türkiye toprağı üzcriorf e 
mülcşebh~s kalkmma işioin mu· 
vaffakiyetioi göster eıı hasat .. Tür 
kiye ve Fraosanm bir çok asırlık 
dostluğu yeniden kurulmuştur • 
Bu nuygudan gene Cumhuriyetin 
muzaffer mesaisini selamlamak 

zevkını alalım . 

• • 

Bir deliuin marifeti 

Az daha bir elbiseciyi öbür 
dünyaya gönderecekti 

İıtanbulda askerlik vazif eaini 
yapmakla olan ve erkek lisemi 
zio felsefe muıııllimi bulunan de· 
ğerli arkadaşımız Hamdi Akver 
di ile Ankarada İsmet lnönü kız 
Enstitüsü yabancı dil muallimi 
Mediha Tunc'un lstanbulda nişan· 
landıklarını öğrendıL.: . 

G~çen 16 Mart Cumartesi gü· 
nü yapılan hu ni9an merasiminde 
her iki tarafın ailesi erkanı ve 
yakın dostlara bulunmuşlardır. 

talebeye de fıtık:smcliyatı yaparak 
kcodilerioi yüksek mesleki kudre· 

tiyle ölümden kur tarmiş ola o mem · 
leket hastahanesinin değerli öpe· 
ratoru Osman Nuriye ve tedavi· 
lcri sarasında kendilerine ş,.fkat 
ve ihtimamlarını esirgememiş bu-
lunan hastahanenin Be~tabibine 
v~ doktor arkadaşlanna açık te· 
şekkürlerimi sunarım . 

Adana erkek muallim 
mektebi müdürü 
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Ocak mahallesinde olurao 
Halil oğlu Kemal, Karasokuda 
hazır elbise ıataa Mı;ıharrem oğ
lu Alinin mağazasına gidiyor ve 
bir elbise almak için pazarlığa 
girişiyor. Pazahkta uyuşuluyor 
ve para verecek yerde hemen 
lııçağını çekerek Alinin üzerioe 
saldırıyor. Mağaza müstahdemini 
buoun üzerine atılıyor ve elin 
deo bıçak nlııııyor. Gel~rı Lekci 
bu deliyi merkeze götürüyor. 

Gene nitanlıları , mutlu ve • 
uzun ömürlü bir yuva kurmaları 

I dileğılc kutlarız . 

Tayyare cemiyetine yar· 
dım edt>n yurddaşlar 

Boksör Şmeling· yine g 
Dün adliyede sorguya çekilen 

Kemal: 
- Ben ln~11k çekmedim: po· 

li. i bıç ğı al u1<urn~ı için ye e 
att ı m, o ela t>ğildi, nldı. B1-şl " 
bir~·y )' R pmııdım; dc.ni~tir. 

Knnrıl; gösl ·· ı ilen )üzunı lize· 
ıir.~ İstaı hul Tıhbia<llisinc gön 
ıletilec ~ tır. 

Cavid Oral 
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Asri sinemada 
tihı~~ No. lu ve 26 5 934 ta -
" re f ~nuoun 2 inci maddesi 
~•t .:b• r1ısı mucibfoce memle· 
L •e e i · ""trol " ~ 111? r~pertuvarlarını 
llaiid:ı. 1 .. azıf esı matbuat umum "' u .... 
hnda ıune tevdi edilmiı oldu -
ltih,1,:' 29 il~ Teşrio 1934 den 
Piyesle . tenısıl edilecek bUtün 
--t'lt~:ıl ~mum müdürlükten 
~il tetk· hır komisyoo tarafın
lethetu ... 1k ,.e tasvib edilmesi 
15 tyı r Dahiliye Vekaletinin 
~o. J u 934 t•rilı ve 53'1872 

Q tını· . 
te l!ltıLt 

1 
•nı ıle tebliğ edilmiş 

·ı Q e ıf f "•e •rr ıyatro kumpanyala-
1en Pi 

1
•tler tarafındın göoderi-

~cttı.';~eriq tetkikine 15 ilk 
•tl•tıın 4 tarihinden itibaren 

O l§tır • 
ta 'b 

'd' ~•d rJ ten Şubat 1934 sonu-, •r M 11tl6gu athuat Umum Mü 
~İYesı ?• tetkik için gönderilen 
ı.. ,,... 'k . 

, "lll§tu nıı tarı 1290'1 bui-
ltl'f r An k 1 tiy~tr ca ayna piyesin muh-
goııc1~,1td· 0• heyetleri tarafından 
lııııdan •ğı sık sık vaki oldu -
~Gk,, ' bu 1290 piyesten 609'u 
~tııı~ '~r l ~Ushalarclan ibaret bu 
ij ~İ~i a~ kı.k tdilen piyeslerin 
t • 'dı 681 'e inhisar etmiş. 

~tiıfıQYlec 'e, 68ı' ~m bir tetkikten ge-
Iİlitd .P•yestcn 359 zunun 

~iı e bıç bir mahzur gorili· 
, ~il<tili~e ~u. cihet elakadarla· 
1>tİ' iÇi0 isenıııtır . Diğer 322 pi. 

ltlıltır ' •yrıca muamele ya· 

t~ı."- .,~d k 
~"'it k a anova kiyuler ve 
~ tıQ, k:llıpanyalannıb müracaat
~S9 ıuı''' teC1biJat gösterilmiş 

ııı.ın, ttat .. eserile 17 karagöz 
&t lnuııade edilmiştir . 

· ~nıı._ ~''edilen eserler · Ka -
~oı_., ~•batmı tatbik ile• mükel-

' ~ .. ll11ıuoı müdürlük kendi· 
'ıııı eOQder·ı ' 
'o~tı 1 eo piyeslerden 86 

•k İt~ıırnasına müsaııde et- t 
"-ı l'ihtr ırarında "almıştı. . l 
~._. li~i • . matbuat , raciyo , 
~:-• ı6r bır neıir vasıtası. ol· ı 
-, 'h~k·ı e ' Umum müdürlükde 
ı1. \ır,ı.} komisyonun tetkiki
"' h• "uta · ~ lı tar f pıyeslerin kontrolun 
\ '~deıert dan matbuat kanunu 
4~k "' tea l~z Önünde bulundur - 1 ~ •tile d mı bir rakam olması 
rıı "~il, e tetkilatı esasiye ka-
'' Ceza lr l"f ~.._ ıııo~t.ı •nuouna muha ı 

d~ •ıaaak v•rı. da dikkatten ka· 
~ · htı e •zıyetinde bulunuyor
'i '&titri ••ılır• göre menedilen 

~t'-'•k ~!İıdaki şekilde tas· 
lq ' fi Uoıkürıdür : 
fıJr. Ol.ıı,,., er lıangt devirde olur
~,/ek 1~1 Şultanfığw mavldlnl 
\ erı e8erıaraı,, sııltwıları med
•· llQ dl\ er • •• M h ~t ~ ın · •t uıt kanu-
~ • 11 ı,;• maddesi,, , " Alem· 

it~ ~a bela ıhd•dın son günü ,, , 
.~ il' " 1 kcrtm ile Aslı 
.v,~ l ,, , .. N . " 

~')'•l ıı~aiı ettcei istibdat ,. , 

1 
~ trıdı, '' J •• Şahiogiray ,, 

Q/ı ...... o . 
"i~ osı ~'il cltı" fllilletler aleyhinde 

' lfıq eya l 1111 il t>d on arı tezyifi La· 
"1q11 hQrfc:n ve doları/sile de.u· 
!\ııı ~erler . ~.1Yasetl ne muzur 
~.~'tı' iıtci ~ Matbuat kanunu· 
~I 'lrı 1,

1
.addesi ,. bunlar , 

~ ~' • 
11 lnh~d" , .. muhterem 

) ı tefi 1 •nı .. s 
'1.tft ' , •ı V " , anca-
~t .. t h)d

1 aıife ul!Tunda 
ki ... , •ıla o ,, , 
·qt ~tır~ rı " ' 11 Harp bit-

;' 

11 

liak' ' " Y o gazi ya 
· "" h.ı Ve lcuvv .. t " Ka '"l'>I ~ ., ' 
O) ıga . l . 
tJ " , pıyeı:ı erı-

Q/ıı;' 411 c l 
~il eııe e. ıouaıuıı =eclt'f r 

ııı ~tJ serıe . 
~ ~t .• ~Q 11 . ~ · " Mal buat 
~I~· • fi ltıcı ln:tJd . 

'tı. . bııqı • esı " ' 
ı~, l~ın ar ttrzibaae-si 
t '• '• 1 •ı c " ' 
~ ~u~ l\,,lk ereme,, ' "Btn 

~;ı,t, .. ~'l'-iı ,to•bfau ., ' " Kıs-
,'t L ... ,,, 'M 
ıı ~, '' , ,, F csturci •gk "4 1 ı~ ~ il • 

ğirmenci kız ,, , " Hare ,, piyEı· 

feridir . 

4 - Umumi adabı rencide 
edecek müslelıcen neşriyat : 
« Matbuat kanunu , madde 31 " 
bunlar : " ı akıs ,, , " Fahişe 11 , 

'·Çıkmaz sokak ,, , "Mahkum ,, , 
" Azrail,, "Kadınlırdan bıkdım,, , 

" Telefoncu kız 11 Kadın as· 
" 1 

ker olursa ,, , '' Aşkın ölümü ,, 
•. K k . il H' b dA o aın " , ıcrını e e ı " , 
11 Lüks hayat ,, , piyesleridir . 

5 - Din propağandası malıl 
yetinde oları neşriyat : Devletin 
dahili siyasetinin esasatından ve 
farka prensiplerinden bulunan la 
yikliğe meoofi yazılar . •• Matbu
at kanunu 50 ioci madde ,, bun 
lar : " Erkekler 11 , " Kenan ço· 
baoları ,, •, 11 Hur~ti Yusuf " 
11 Delkıs,, , Cilvei kader,, , "Şam 
yolunda,. , " F uih bayramı gece 
si 11 ı, 11 Karnaval kokozları ,, , 
11 Cböteaubrianedau tercüme ,, , 
''Atala,, , " Muhabbet melikesi,, , 
" Kaza ve kader 11 piyesleridir . 

6 Türk zabltmi sahnede mri 
şek kel vaziyetle güslerlr neşri· 
yal : Cai% görül<>miyeceği tabii 
olan bu keyfiyetten dolayı, 23 
numaralı casus ve Mnk-addes ateş 
piytslerine müsade edilmemiştir. 

7 - Yabancı kl1llürii pro· 
pağanda eden ve yabancıların 
milli ananalarmı medh eyleyen 
ve dolayı sile devletin dahili siya · 
setini rencide eder mahiyette gö
rülen eserler : " Matbuat kanunu 
madde 30,, bunlar ( Besa ), ( An
tere ), ( Gave ) eserleridir . 

8 - Esası ve ya 111/wyeli 
intihara müslenici eserler : Mat-
buat kanununun 30unclldDaddesi 
bunlar : Zavallı çocuk, Namus 
uğrunda, Fransızcadan te. ceme 
Bora ~serleridir. 

9 - Osmanlı ve ya meşruti
yet kt1llt1rıimi mcdheden eser
ler : Dolayısile Cumhur.iyet preo
aiblerinc aykırı ve sr.ı hnDat prcıı
aibleriııi medbeder olduk1a•ından 
- Matbuat kaouon mndtle 40 -
bunlar : Kadınlar saltanatı, Cem, 
Körebe, Namus için, Racioeden 
teıceme Bayazid, Clnude Farer
den terceme Katil kim ? piyefıle
ridir. 

10-Halkm ahlaki duyğularuu 
bozacak malılyette eserler : 
- Matbuat kanunu madde 37 -
bunlar : Canavar, Kanlı akşam, 
Eski bir dost, Reji kızı, Kurtar 
piynleridir. 

11 - Sımf propağandası 
mahlyelinde eserler : lnkilab 
prensibine muhalif olduklarmdan 
- Matbuat müdürlüğü t~ıkilit 
kanununun ikinci maddesi ve 
Ceza kanununun muayyen mad· 
desi - Tadili i§ğal piyesi bu ma
hiyette görülmüştür . 

12 - Adliyece ellvelce men 
edilmiş eserl~r : Adliyenin ev· 
velce menettiği piyesler şunlar 
dır : 

Yıldız faciaları, Haralambos 
Cankiyadis, Vatan . Bunlara bazı 
nokaanlan dolayısile müsaade 
edilmemiştir • 

Adana sulh mahkemesinden. 

-Birinci firllkterıartan I 
önceden Fransa ve İbgiltere ara· Bununla beraber ıu ciheti tas . ı 21 Mart perşembe 

1 

günü akşamından itibaren 
sında kararlaştırılan !tartlara le· rih etmek isteriz ki Almaoyanın 
mamile zıd bir tarzda vuku bu- barPketi muahedeler ahkamı mu
luyor . Pelit Parisi•n: İngiliz doıt- cibiace ıilahlarıoı tahdit mecbu · 
luımızın Berliode şiddetli bir p riyetinde bulunan diğer memlnket-
rotestoda bulunulacağını söyle- ler ayni yolu takibe teşvik ede-
diklrri zaman kendilerinin rüya cek bir misal teşkil etmemelidir. 
mı gördüklerinden şJphe ediyo· Ne küçük anlatma ne de Balkan 
ruz ? anlaşması Macaristamn ve yahut 

Sir John Simonun teşebbüg - Bulgaristanın Almanyaoın hart"ke 

Sinema semasının bir harikası 
Esrar , muamma Heyecan 

"Doklor Mabusun vasiyetnamesi,, 

Ayrıca : büyük varyete 
Türkiye şarlosu Sami ve eşi tarafwdan perde arasuıda mulı· 

telif varyele numaraları 

Nazarı dikkate : foiyatlarda zam yoktur . Biletlerin evvelden 

tedariki. Kite gündüzleri de açıktır 

lerinden hiç bir netice çıkmaya· ; tini misal olarak göstererek ve 
cağını önceden kestirip o zaman 

1 
bunu hebane ittihaz ederek yeni

Almanyanm giyabında serian ve den silahlanmak ve muahedeler 
muvakkaten bir şart bir de Tuna' ahkamım ihlal etmek iddiasına 
andlaıması akdederek sulha ta· 1 kalkııabilmelcrini kabul etmiye
raftar milletlerin emniyetini tak· 

1 
cektir . Yarı resmi independence 

viye etmekten başka çare kal ı rumene eliyor ki ~; şimdi büyük \ 
maz diyor . devletlerin takibcdecekleri bir tek C 

1
• k"ı f" · k • d d •• H 

Echo de Paris de diyor ki: yol vardır. Sulh müdafilerini bir · Uma QÜnÜ ma ıne 1 1 e, Or e 
Parisde hiç beklenilmiyeo İa- birine bağlıyan bağları kuvvetlen · 

giliz mDtavaatı hayret ve şaıkın· 1 dirmek v~ Berlin hükumetine ara
lığı mucib olmuştur. Bir kaç haf- lattndan birine karşı bir tecavüz 
tıdaoberidir İngiliz nazırları teb- vukuunda bep~ini mütesanit ve 
likeyi hissetmiş ve uyanık gibi mütekabil en müdafaaya hazır 
idiler . M"ğer aldanıyormuşuz . bulacağını anlatmak . bazı kim-

tf cr mcıtinede Varyete .. ,dır 
5127 

Almanyaıııo şantaj hareketi çok seler Almanyanın bu hareketine ,.-,---
güzel bir mükafat görmüştür . eski müttefiklerini imtisal etme-

, 
Cenevre gazetesi de şu mü· l'!rio ihtimalinden endişe etmek· 

taleayı yürütüyor : tedirler . Bu zevat şunu nazarı 
lngilterenin notası Fransa ve itibare almalıdırlar ki küçük an· 

İngiltere arasında her türlü me- laşma ile Balkan anlaşması müş 
sai iştirakine mani olduktan baş terek menf eatlerini müdafaa için 
ka Hitlere manevi bir taviz te- her zamaodao ziyade mütesanit-

otomobilinize, las-Arabanıza, 
tik fabrikanıza lastik kayış alırken 

min etmiştir. Hitlerin ytgane küs tirler. Ve Triaoon ve N~uilly G o o d y e a 
b d bir Je{a da r lostiği almayı unut-küsü Romanın itti az e eceği muahedelerinid Versay muahede· 

vaziyetten yanadır . Figaro gaze- 11i gibi parçalanmasına asla müsa-
tesi emrivaki dolayııile hadis O · maha etmiyeceklerdir . 
lın yeni vnziyet hakkında Fran- Ber lio : 19 ( A.A ) - Alman 
11 ile müdı:ıvelei dkir;edilme- istihbarat bürosundan: İngiliz no-
den Her lin seyahatı kararında Is ta11 ile Alman cevabı hakkında 
rar edilmesini hayretle telakki e· mütalaa yürüten Alman gazete-
diyor . lcri Almauyanrn İııgiliz bakanları 

Pupulair de diyor: ki: ile müzakerelere isteyerek girişe· 
İngiliz hariciye nazırının Bcr- ceklerini yazmaktadır . Müttefik-

line gidişi Almanya tesiihatının ler silihları bırakma üzerindeki 
meşruiyetini tasdik demek ola· teehlıütleri ilıliit ettiklerinden 
cakhr . Almanya bundan icabedeo netice-

Berlin : 19 (AA) - Göbbels leri istibrQÇ etmiştir . Şimdi vaıi-
t.uliin gazetelerin baş makalesini yet sarihtir . Biiyük devletler hu
teşkil eden bir yazısında diyor kuk müsavatt dairesinde müzake-
ki : relerin ve diplomasi gayretlerin 

Mecburi askeri hizmet tesısı boşuna sarfedilmiş olacağını yaz1· 
şimdiye kadar halledilmemiş dün- yor . Çüokü bu hareket Avrupa· 
ya politil\.a meseleleri üzerinde nın sulha kavuşması için yapıla -
:;emere verecek müzakerelere cak müzakereler içio lazım iptidai 
varmak için laıımgclen müvaze · vaziyetleri tesbit etmiştir . Ber 
neyi teşkil etmektedir . Alman lıner lageblatt'a göre şimdi hare· 
yanın öteki uluslar kadar ıulba ket noktaı:ının bütiin devletler 
ihtiyacı vardır . Hitlerio büyük için ayni ve müsavi olduğunu 
Ae cesur kararma derin bir su· yızıyor . Almaoya sulh arzusun· 
rette minnettar olan Alman mil· da kimseden ileri gitmemiştir . 
leli bu karara barbcu ve intikam- Müzakerl'lerin müsbet neticelere 
cı bir heyec•nla cevap vermedi. ulaşması içio elindea geleni yap-
sadece vakur olarak kendi kuv- maktadır . 
veti sayesinde ryeniden kendini Roma : 19 (AA) - ltalyaa 
emniyette duymaktadır yarı res- matbuatı Almanyada mecburi as-
mi korrespondans politik ve dip kerlik hizmetinin yeniderı tesis 
lomatik gazetesi diyor ki: Alman edilmesi meselesine duir uzun 
ya silahların uluslar arası tanzimi mülalealar serdetmektedirler. Gi· 
müzakeresine girişmekten çekin- ornale Dıtalia diyor ki : 
memektedir . Almanyanan isteme İtalyanın , muabedelerin ebe· 
diği şey Almanya için hususi bir di olduğu akidesine muhalif ol-
rejim Uzerinde mllzakeresine gi· doğunu ve fakat ayni zamanda 
rişmeklrn ç"kinmtmektedir . Al bu muabedelerin yekcihet olarak 
manyanm istrmidiği ıey Almanya yeniden gözden geçirilmesi ve 
için hususi bir rejim üzeriode bozulması hususunda muariz hu· 
müzakerelere giriımektir , Bu g&· lunmaktadır . Bu, ahiren Roma 
zete Almanyanın son kararının ve l.ondrada yapılmış olan mü 
Fransız - İngiliz tek:iflerinin likatlarda İtalyanın müdaf .. et 
müzakere esaılarmı yıkmadığını miş olduğu bir pnnsiptir . Bu 
teyid etmektedir . prensip şimdiki Alman mesele·· 

Bükreş : 19 ( A.A) - Alman· sinde tatbik edilebilecek olan u 
yar.ın sors kararı biitüo gaıe teler- mumi bir ptensiptir . İtalya bu 

mayın. Göreceksiniz ki bir sene zarfında ödediğiniz lastik masrafı hom 

azalmış hem de makinanız daha rahat çalışmıştır. 

G 00 dy e ar 

lastikleri en sağlam, en uzun ömürlü ve size on yarayışlı lastik oldu
n.,.~ ı.ı--ı.o ': 

ğunu ıtecrübenizde gösterecektir. ' 

Adanada SelAnik Bankası sırasında 

Muharrem Hilmi 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

En güzel ve zengin bir proğram takdim ediyor 

1 

Kara göz Şair 
Oynatan 

Hazım 
Türkçe çok egleoceli komedi 

2 

Karnaval çocuğu 
fümessili 

Mujikin 
Fevkalade güzel ve neşeli 

matine 

Perşembe 2/30 de Kaa a göz Raspolin ve Çariçe 
Cuma 2 ve 4 de Karagöz Karnaval çocuğu 

5123 20-21 

------------------------------------------
TeJııvi odilmekt, bulunduğu de heyecanlı mütaliia ve tefsirlere cilı li Alnıanyaya gayet haklı o· 

A<lann ~1emleket lıo slonesinde ölen yol açmıştır · Üoiversul gazett-si larak ihtar edl'lıilir . Çünkü İtal· 

l•'akat evvelce bundan daha ko
lay değildi . Şimdi hiç olmazsa 
esas daha aydır.lıdır ve kelime 
üzerinde mÜnJkaşa edeceğimize 

realiteler üzerine istioa edebi · 
liriz . 

dilmemiş ve İngilterenin de ta
hammül göstermiş olmasmı ıcı 
acı tesbit etmektedirler . 

J ournnl gazetesi İngiliz dış 
işleri bakanının Bcrlin seyahatı
nı önceden :Fransa ve lagiltere 
ara ında kararla§tırılın şartlara 
tamamile zıd bir tarzda vukubnl· 

ve terekesine nıalıkemomizco f'l diyor ki ; bu karar heytcan uyan- ya Almanyaya gerek Almanyaoın 
konul n ı\hnıecl kızı llaticenin ka dıracak mahiyette olroa,da bera · ve gerek sair mağlup devletlerin 

nuni vnrisler i ııio lıu s.!111 lıır.ııı h ı l· 

Jirir V• s·kalnrlo 3 ı:ı.y zarfıntfa 
mahkememize ıııür: ıcnutlu teroko
den hs.klorını almaları lüzumu ilfüı 
olunur 5125 

ber iyi malumat almakta olan ma- müdııfaa zaı urelleıini anlamakta 
h ı.ı fili biç bir veçhil~ hayrete olduğuou açtkca bildirmiştir . 
düşürmemiştir , Mamafih cüretka Berlin : 2o (A.A) - Röyter 
rane Lir itiraftır . Avıupa dip!.:> ajansı bildiriyor : 
m&sisi şimdi oçık bir vaziyet kar- Fon Toyrat Höyter ajar.sı mu 

Loodra : 20 (A.A) - Doffk. 
oer Kentekj M•jdstone de irad 
ettiği bir nutukta l'ZCümle demiş 
tirki : 

ı -blt''' ,, ı\,' aket ,, ' Hile 

~~tı't'tlt, abacı,, ' " Karaa 
,, ''T ,, ı,' •. a'· a ki damcn 

şısında lmluouyor ve Almanyanın habiriııin bir sualine cevab vere-
----P aranı/ huzuru hareketi ihtimal sulh da ıek demiştir ki ; 

1 

vasına hizmet etmiştir . Çüokü Con Saymen ile Edenin Bcr-

Avrupa vaziyeti 1914 denberi 
her zamankinden daha teklikeli 
bir şekildedir . 

duğunu Euvre ga1,etesi ele İngilte • 
renin verdiği notanm Fransa ve 
lngiltere arasında her türlü me
sai iştirakine mahalolduktan bıı· 
ka Hitlerc manevi bir taviz te· 
min ettiğini yazmakta , Populer 
gazetesi de İngiliz bakanının Ber· 
line gi<liıi Almanya teslihaiınm 

Paris : 20 (A.A) - gazeteler 
vcresay muahedesine yapılan te
cavUz karşısında müşterek ve 
ehemmiyetli hiç hir itiraz serde· ' 

~ t,li 1 bıber '' ' 
•ıa, ,, ''M peder 11 , 

t ,, :, li ilSkeli adam 
:t • ,, ' 

ıcrınlu "De " ' . 

Boş yere h:ırcama ve har·· sullıu zımam altıı.a almak için tini ziyııretleri iyi bir lıava içiu· 
cıyacaksan yerli malı al ! ' mütekabil yardım misakları :ıkti· de yapılmaktadır . Müzakeratın 

--------------- ~ ııin müstace!iyelirıi göstermiştir . 4 heyeti umumiye~i kolay olamaz . - Lıitf ea firllğl çelrlnlz -
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Seyhan defterdarlığından : 
Miktarı 

Dönüm Zürra Hududu 
K..ıryesi 

Bebeli 
Cinsi 

Müşterek 

tarla 

Sabık ihale be<leli 
Lira Ku. 
2750 00 250 Temooıı Bekir ve nehri Ceyhan ve yol ve 

tarik ile mahdut. 

Taksit müddeti 
13 Senede 

)) 60 

)) 60 

120 
" 

" 
)) 200 

)) .. 120 

" " 
3 

" 
)) 40 

)) 

" 

" 

)) 

• 

, 

Şarkım ve garbPn çopur Ali oğlu 1010 ()() 
1 lalıl şimalen göl cenuben Ab-
dulhh ile mahduttur. 
Ş. şif gar ben Halil Ş. Keleş ağa IO 10 00 
C. Mulla Abdullah ile mahduttur 
Ş. Sak.allı Mığırdiç C. çiflik hu· 1300 
mnyun Ş. Kııra Ömer tarlası 
conuben hali ile mahduttur. 
Şnrkan çiflik humayun arazisi 21 ()() 00 
garben heye Ş. nehri Ceyhan C. 
şif ile mahduttur. 
Ş. hezinei celile Osman veresesi 600 
Ş tariki am C. kara Bekir ile 
mahduttur. 
Şarkan tariki ı1m garben hazi· 102 
nei celile şimelen ve cenuben 
Adana yolu ile mahduttur. 
Ş. Nehri Ceyhan O.sahih senet 400 
şimnlen Veli ile mahdut . 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

.. Yoka~ı?a cins ve e~safı !.ozılı emvali gayri menkule bedelleri 13 taksitte alınmak üzere 19-3-935 tn
rı.~ı~den tııı1L5nrden ISkgun mud<letle miizayedeye çıkarılmış olduğundan 4-4-935 tarihine müsndif perşembe 
gunu san e açı artırma ile ihaleleri ic a k J ğ d ı· l · · · · ' M'IJ" E lak 'd . .. . r 1 ınocn ın an tn ıp erme o/o <le 7,5 temıoat akçalarıle bırhkte 

ı ı .. m ı oresıne nıuracaatları ılAn olunur. 5128 21-25-29-3 

Adana asliye hukuk Mahkemesinden. 1 
Adananın Hamam kurbu ma

hallesinden 70 numaralı hanede 
Osman kızı Meryemin müıJdea oleyh 
oyni ronlıollede 72 numarolı hane
de Alasonyalı Arif oğlu ibralıim 
aleyhine Asliye hukuk mahkeme 
sine uç tığı boşanma davasının ce. 
reynn eden muhakemesinde mücl
<lea aleyhin ikametgAlıı ıntçhul 
olduğundtın davetiyenin ilılnen teb. 
liğ edildiği halde gelmediğinden 
muhakemenin gıyahen icrasına ve 
gıyap kararının ildnon tebliğine ve 
muhakemenin 10 Nisan 935 tari
hine müsadif çarşamba gününe bı
rakılmasına ve gıyap kararının bir 
nüshasının mahkeme divanhane
sine tali kına karar verilmiş <'lı\u. 
u ... ,,q,, - . . 
ftn llı..ı• 01u .... 1etı kununıyesi zor-

··'-'~ itiraz ~dip mahkemeye gel. 
mesı veya hır vekili kanuni gön. 1 

dermesi ve aksi takdirde mu hake. 
menin gıyaben icra kılınccağı ma
lumQ olınnk üzere keyfiyet ilan 
olunur.5126 

Kayadelne kazozu 

Dünyanın en iyi suyu Kayadf3· 
len suyudur. Bıı sudan yapılan ka
zozun taklidlorinden sakınmak için 
şişelerin nğzındaki tapanın yazısına 
dikkot ederseniz nldanmnz'3ınız 

1--5 5129 

I • ıı ııınıımııııımı umu ıtı ıı ııı mııııu U'l!lıımııınımıunıınıllll .. 

ı bu gece nöbetçi 1 
Eczane 1 

Hükumet eivarırula 9 

istikamet czaıwsidir ~I 
ı-mıı ı ır. ııı ıuıuıı;;.ıııı:r:nııı ııa ı u ı ıs 

mesruiyetioi tastik demek ola 
cıktır demektir . 

Londra : 20 (A·A) - dı:. iı· 
Jeri bakını Saymen ile Eden pa
zar günü Berlioe gideceklerdir . 

Atınanyanın İngiliz cot1Sına 
verdiği ccvah tetkik e<lilclikteo 
onra hu scyahut için evvelr.e 

5

1 ıc olan kararların bugünkü a mm ., <l 1 1 .... . •1 . tı· karı:ıısın a c a < cgıştırı · 
vazıye :ı • • 

. takarrur etmıştır . 
mesı . Al b"' 

J'aris Jıükfımetı mao u 
kumeti ile son yapılan ~ubahe 

. . k' af odan malumaltar reJerm ın ış ı . 
t clilnıektedir . Diğer taraftan ıe· . 
tisarelere drvam olunmaktadır , 

Seyhan vitiyeti daimi encümeninden: 
1- Adana - Knrntaş yolunun 7+ 100-9+ 100,9+ 300-10+ 700, 

12+ 100-14 t 500,14x 800-16+ 800 nci kilometrelP.ri arasındaki şosa 
tamiratına lüzum görülen ( 1030) metre mikAp taş ihzarı ( 7632) lira 
30 kuruş keşif tutarile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu işe :ıit şartnameler ve evrak şunlardır : 
A)- Eksiltme şartnamesi 
B)- Mukavele projesi 
C)-Nofia işleri umumi şartnamesi (matbu ) 
D)- Fenni şartname (matbu) 
E)-llueusi şartname 
F)-Keşif cetveli, Tahlili fiat cetveli , metraj cetveli. 
H)--1\lalzeme nakline ait grafikler 
isteyenler bu şartnameler ve evraktan tahlili fiat cetvelinden mada 

matbu olmayan diğerleri 38 kuruş mukabilinde Seyhan nafia dairesin
den alabilirler . 

3- Eksiltme 935 senesi martın 24 ncü pazar günü saat 1 1 .30 da 
VilAyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4-Eksiltmo açık olacaktır. 

5- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 572 lira 42 kuruş muvak
kat teminat vermesi ve Ticaret odasının içinde bulunduğumuz seneye 
ait vesikasını göstermesi lazımdır.5090 1 O - 13 - J 5-21 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 
. 1-0s?,lıı~iye-Feyzi paşa şosasının 18 nci kilometresinde Kanlı ge

çıt m~vkıı cıvıırınıla Şakak deresi üzerindu 4 25 metre açıklığında yı
kılmış olan köpriioün yerine inşa eclilocek 800 mAtre oçıklığındn beto 
norma köprii 2810 lira 87 kuruş keşif tutarı ile eksiltmeye konulmuş. 

2- Bu işe ı1it şartnameler vo evrak şunlardır: 
A Eksiltme şnrlnamesi 

B-Mukavelo projesi 
C-Nnfıa işl~ri umumi şartnamesi (mııtbu) 
O- Fenni şartname {matbu) 
E- 1 lususi şartname 
F - Keşif cetveli, Tnhlıli fiat cetveli , metraj cetveli. 
isteyenler bu şartnameler ve evraktan tahlili lıat cetvelinden mnda 

matbu olmayan diğerlerini 14 kuruş bedel mukııbilınde Nafia dairesin 
den alabilirler. 

3- Eksiltme: 935 senesi Martın 24 ncü pazar günü saat 11 de vilA
yet daimi enciimeninde yapılacaktır . 

4 Eksiltme açık olacaktır. 
5-Eksiltmeye girebilmek için 210 lirn 82 kuruş muvakkat teminat 

verilecek. Ve Nafia lıeşmiihondisliğinden tostiklı fenni ehliyet vesikasile 
Ticaret otlosının içinde bulunduğumuz seneye ait vesikasını göstero-
cektir.5092 J0-13-15-21 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 
1 - Adana - kışla yolu üzorin1le ( 3.5 ) metre arzınJa Fetbrtoıı 

tahliyeli bir mf)nfcz taıniratile yino lıu yol üzorioJe ( 7.70 ) metro a~~ık
lığında Fer lıelon tabliyelı Lir köprünün taınirotı ( 1144) lira 69 kuru~ 
keşif Jutarı ilu eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu işe nit şartnameler vo evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şarto amesi. 
B) Mukavolo projesi. 
C) Nafıa işleri umumi şortnomesi. (matbu) 
D) Fenni şarlnamo.(matbu) 
E) Hususi şartrfnıne. 
F) Keşif cotveli, tnhlili liat cetveli, metraj cotvcli. 
il) Proje . 
lsteyoıılcr bu şartnamcılcr ve ovrnklon tnlılili fiot cetvelinden ma<lo. 

ı~otLu olmıynn Jiğerlcırioi (6) kuruş mukolıilinJe Sayhıın Nafia <lnire
sınden alalıilirler. 

. 3- E~siltme 935 senesi martın 24 ncü pozar giinü snot (11. 15) Je 
Vılftyet tlaııni onc:ümenindo yapılacaktır . 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için (85) lira 85 kuruş muvo~knt temi

n.atı ".erecek ve Nafia. b_oşmühentlisliğinden lastikli fenni ehliyet vcsikn. 
sıle Tıcaret odasının ıçıade bulunduğumuz seneye :ıit vosikdsını göste-
recektir.5091 10-13-15-21 

Seyhan vilayeti daimi ancümenlnden 
1-Bahçe istasyo.n yolu iize· 

rindeki köprünün tamiratı ( yedi 
yüz seksen altı lira ) otuz üç kuruş 
keşif duterı ile eksiltmeye konul· 
muştur. 

2-Bu işe ait şartnameler ve 
evrak şunlardır : 

A) Eksiltme şartnamesi. 

B) Mukavelename projesi. 
C) Nafıa işleri umumi şartna· 

mesi (matbu ) 

D) Fenni şartname. (~atbu) 
E) Hususi şartname. 
F) Keşif cetveli, tahlili fıat cet. 

veli, metraj cetve1i 
H) Proje. 
İsteyenler bu şartnameler ve ev

raktan tahlili fiat cetvelinden ma
da matbu olm yan diğerlerioi (4) 
kuruş mukabilinde Seyhan Nafia 
dairesinden alabilir. 

Belediye ilanlar• 
,,,,/ 

·----------------------------
Kanara büfesi ·ıeeek· 

l . ra ~erı ..ıın· 
Kannra büftlsİ Mayıs-935 son unn kadar pazarlık a ıca ombe f;p 

1 
tir. Taliplerin on bı'ş gün i~~inue her hafta pazar, salı,, ve pert ur.20'2 
leri sant on beşte Belediye encümenine müracaatları ıldn olun 

5122 

11,ojtfİ 
1- A<lanada Atatürk parkı etrafı . heyeti fenniyedeki 

üzre tahdit edilecektir. 
2-Bu işin bedeli (4442) lira 8 kuruştur. . feoıif 
3-İstekliler bu işe ait evrakı bedelsiz olarak bey'etı 

den alabilirler . .. d iıPİ ellet 
'1-Kıpalı zarfla eksiltme 9 Nisan 935 r"'z~r güoc 

8 

mende sHt on beşte yapılacaktır. 
5- Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. 
6- Muvakkat teminat mikdarı (333) lira 15 kuruştu~ ,aurl•'' 
7 - İstekliler şartnamesinde yazıh evrakı ibraza ıııeC ll ıİDdt f' 
8- Teklifler 935 senesi nisanının dokuzunda şartnallle 5118 

zıh vakitte daimi enciimea riyasetine verilecektir. 
9 15-21~25--2 ~ 

3- Eksiltme 935 senesi ~1artıo 
(24) neti pazar günü saat ( l ı .40) 1 
da viJı1yet dııimi encümeninde ya- 1 

pılocaktır . j~ 

4-Eksiltme açık olacaktır. 1 5;:1hb ki 1 d'kk fi okusı.ırıla' 
5-Eksiltmeye girebilmek için 1 a UO mera 1 arı 1 a e 

( elli sekiz ) lira deksan yedi kuruş ' 
muvakkat teminat verecek ve Nafia l 
başmühendisliğinden tastiklı fenni 1 

?~liyet vesilıasilo ticaret odasını.o j 
ıçın<le bulunduğumuz seneye att 1 

vesikasını gösterecektir .5089 

8-12-15-22 

Viliytıt daimi encüme-j 
nindeın: 

Adana Memleket hastanesinin 
eski rontken makinası ve teferru-
tı ( l 500 ) bin beş yüz lira muham· I 
men bedelle açık artırmaya çıka

rılmıştır. 
Artırma • 935 senesi martının 

yirmi dördüncü pazar günü saat 
on birde VilAyet daimi encümenin
de yapılacaktır. 

isteklilerin; şartnameyi görmek 
üzere her gün sıhhiye müdürlü· 
ğüne ve artırma gün ve saatinde 
de vildyet encümenine gelmeleri 
ildn olunur.5087 

8-12-15-22 

vilayet daimi encümeninden: 
Ceyhan Muhasebei Hususiyesino 

ait İstasyon c:nrınde vaki yirmi 
parçada 9945 metre murAbbaı ar· 
salar açık artırma suretı)c satıla
cağından şeraiti anlamak isteyen· 
lerin her gün Muhasebei llususiye 
Müdürlüğüne , talip olanların da 
yüzde 7,5 pey akçesile birlikte Ni. 
sanın dördüncii perş"m he günü 
saat on birde de lfocümr·ni Vildyete 
müracaatları ilı1a olunur . 5108 

14--20-24-30 

. ilan 
ller hangi millete mensup olur

sn olsun yalnız Fransızca konuş
~n~sını bilsin bir hayan eyi şeraitle 
ıs\ıhllam edilecektir . lsıoyenler 
~oktor .. Basri Uzı•lin muayenehane. 
sıne m urocoat otainler .512 ı 2- 2

1 
Kaçakçılar 

vatan hainidir 

Satılık Emlak 

ars 

Katkısız, hilesiz, ( Melek ) markalı sabunlarımız• çs.W 
"eruıeğe 

müşterilerimize bazı satıcıların safiyeti şüpheli sabun 
tıklarını esefle öğreniyoruz . 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiyenin en nefis 'VO 

nunu temsil eden ( Melek ) markamıza dikkat 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. ~e 
larlnıfl 

Vücudunun sağlığını, kumaşlarınm yıpranmamasını, saç( M8' 
pek yapmamastnı ve citdin bozulmamasını arzu eıieoler 

[ek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 Jir 
diil1'8 

da "lı Toptan satış yeri Adana 'dir 
banesl 

Melek evlatları ticaret 25-30 

Seyhan vilayeti daimi encUmeninderı: 1,,i ·~ 1 
·ı ınetre ae 

ı _ Adana- Karataş yolunun 0+ 375-10+ 375 kı 0 ısoıir•~ ,~•P 
eında 4097 metre uzunluğundaki şosa kısmmin esaslı tatları 111t)ısr 
yolun o+ooo -26+000 orasında 27 adet kilometre ş )tetif t 

14404 on dört bin dört yüz dört lira 98 doksan sekiz kuru 
ile eksiltmeye konulmuştur . 

2- Bu işe dair şartnameler ve evrak şııolardır : 
A-Eksiltme şartnamesi 

B- Mukavelename projeAİ 

C- Nafia işleri umumi şartnamosi (ınııthu) 
D- Fenni şartname « matbu , 
E- Hususi şartname . 
F- Keşif cetveli, Tahlili Ciat cetveli , Metraj cetvelı ııı'J~ 
il- Malzeme nakliyesine ait grafikler. t ,0tinde0b .. ~ıııil 

·ı· r t ce \ .,. lstf\yenler bu şartname ve evraktan tahlı ı ıa N8(ia 
matbu olmayanlerı 72 kuruş bedel mukabilinde Soyhan d• \'I' 
hcndisliğinden alabilirler. .. .. sarıt 00 

3-Eksiltme 935 senesi l\lıırtın 28 nci p~rşoınbe ~ıınu 
ıl 

layet daimi encümeninde yapılacaktır. . rilıl' 1 
4- Eksiltme kapalı zarf nsulile olacaktır. tenıiııot ,efic're 
5- Eksiltmeye girebilmek için t 080 lira 37 kuruş ·ıcıısile 1 

veNafia başmühendisliğinden lastikli fenni ehliyet "es: ııııırııd~'·c"' t-
. · .. termes oB• e' 

odasının bulunduğumuz seneye aıt vesıkosını gos bir s 1)re 
6- Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı snutte~le gö0~6~ııııt.ı~ 

Vildyet daimi encümen reisliğine verilecektır • Postı:ıJor golftl1ş po t• 
mektuplarda nihayet üçüncü ma<ldeıih yazılı ssı:ı.ta k~ ı1zıınd1r· zl 
ve tış zarfın mühür mumu ile eyice kopatıl:nı; vlııınsı • 3..,.....t5......-

10- • 
olacak gecikmeler kabul <.Jilmez.5093 

Doktor Basri Uzel ,,, 
·11i~I 

. • "h tırıı' 
1 

T vo 1ıorıcı . i ıtf ı ' 
Uzun zamanlar ınuhtP.lif hastanelerin do ıı 1 roı;esı 0 hl 11 

.. k . d 01\i<OD • • ::ıçllli> lı 
muştere en ıdare ile lıu hnetolıklnr hakkın a ye ı 1 ~ 
olan doktor Oosri ( U7'el ) eski Orrzdibok ci,•erıod" 1ınsıol·1~ 11 tı ', 
Y" · . ı J h'J' 1 . • . k k ··ıink ·rıfl • ı mc cvıuue a ı ı vo ıar l('t vo bılunıuııı ırı ~ 

1 
rn , 1 • 11 ' o .. h 1 ırl\ "ıtl'; rı 

başlamışhr. Mıırocaat e lunlerin liizumunı!n kar~,. 0k0ıni • h~I~ .ı 
. t . i . l bı h3 1 ııstB ı r 

. Aılnnonırı rn şerefli yerinde g~~ e '~ı r~r, mlf e u~ıırosi ve kon tozyıkiarı f sur(•tılc ı ·rı<'ll ı 
kılın halen harıko; ov ve dairo. ti· mı ros opık muaycnelorini du lıizıııt yupmıı . ·çiıı D) 

ıh ı k k 
, lethis vo tedavilerini üzerine olınuktu vo hu ıutılıHHO . .ııl t care nne o ara · ullanıfan eski 2 B" 

' isternemektedir.5075 7- ,,.,.crı0 
11 ransız Kofoji ; ve bitişiğindeki z (llll"J 

·1 y . . 1> t . .. l . f k 1 r Jlarosı arsa ı o onı :stasyon coıldcsinılo 
1 

azar <.ısı gun erı öğl<?Jon sonr u u aro a 
havadar yerde tahminen yetmi~ ~ _______ ..-...--
döı.iim iki per~·a arsa satılıktır~ .._ ______ , __ _ 

isteklileri Per Rigal ile vekilleri 
Şerefe müracaat edebilir.5009 

22-30 


