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ast Romen 
-

devletinin dış işler Yurdumuzda 
\ 

bakanı Titülesko dedi ki: 
1 Yağan yağmurlar bazı 

Büyük Önder Atatürk 

" ol~ Ben, hiç bir zaman olimp ilahlarının davetlisi 1 

o}d adını; fakat Çankaya ilahi Atatürkün davetlisi 
'llnı, o hatıraları hötün ömrümce saklıyacağım .,, 

lh. 1'//tih•s /w 
'i· u,.ıeş 1 ( 
ı ' 0•ı bildi . A..A ) " Rador,, 

llırt 1 tı Yor · 
fik"' ııöııu · 
oı '\ij~tii ı\ nııo Başlıakan ve Tev . 
~ 11•k 011 raaın dıı i ş leri bakanı 
k::~~tliyt~n~ı yıl dönilmleri mü 
ı; b fitGle k alkan anlandı baş· 
ı,\' 1 ~•nlığ~ 0 bugün dıtarı i§le 
e,.

1 '~rllıi ?10 da bir öğle ziya· 
"•ı Şlır 'z· f a,1 , llalk ·• ıya ~ lte hükumet 

çi• 'ııııl rıı an aotıntı ve lıüçük 
~ tıj, F', CınleL:etlertnin orta , ı 
d11° 1 lı tl,~ını~ Ve Sovy tler birli 

•rı. • •rı b 1 ·ı·k . tıı. ıılır· l ' u ' çı ı lerın ve 
l; 1~Utl1 r1 ıb >akanlığının yülısek 
llıi .e•l0 1 

•_zır bulunmuşlardır. 
llıı . hgıdaki tk .. 1 • · nu u eoy e· 

oQu '0,11i l:l 
ti~,~ dev, 1 alk_ın antantının ve 
k,

11 
'ltve 

111 .~ ınL:işa[ı için en 
tr· ccuh • 

ıJ.ı, 111 lllii g~steren memle· 
~i, :\ tlıııek)~~ssıllerioi bugün 
''ı't·eltif, 1 ığıı::ıe saik olan şey , 

ı ı · llırcbu · n. '•r lar ttyeti değil kuv-••t f Uretr · · •ıı \ ık 1>.. ır · ismet Inöuü 
·~la "Uşlii A tııı 111 raa, on ~eııedir 

Ve @oysal barı~ın bü-

yük ntfine olarak fasılasız Başba
kanlık ve dışarı i§leri Başhalı:an · 
lığını ifa etmektt.dirler . Eğer her 
tarafta Kama! Atatürke t.rib ie 

1 

misli olmıyao ve bütün bir milleti i 
değiştirmek . onun eski itikatla rı
nıa yerine hefHıyetiıı bugün itıi · 

haz edindi ğinden yüksek üllıü!cri 

ikam t etmek ve her an en küçük 
teferruatına kadar ulusal lıöyöla 

nezaret etmek olan esui için eu 
baraıetli tazimler ifa edilmem ' ş 

olsaydı, A,aıürk tarafından le~is 

edilen iatikrar, o ouo eserinin ve 
ebediy di ı n vii i uı. e n b eliğ 

şahiıt ir derdım . Uzun siyasal ha 
yat•mda h• r meseleyi anı ol ~ralı 

tahmin ve ıhata lıusasını İsmet 
İnön ü kader boiz lıir adama tesa · 
düf ttm rdim . 1933 ı lk teşrinde 
onunla ilk defa olarak mülakı ol · 

makla mubabi olduğum vakıt, der· 
bal kendisini dainıi surette hnı · 
yor gibi oldum . Bir kelime bile 
teati etmeden her şey hakkında 
mutabık olduğonıuz hissiyatında 

idim . Bunun içindir ki lsmeı İuö· 
nünü kallılerin en büyük fatihi 
olarak tavsif etmekte tereddüt rt· 
medim . Şıyaııı dikkat bir §PY ; 
zaferlerini kazanmak için biç bir 

zahmet çekmiyor. bu zaferler ken
diliğinden geliyorlar . Ruhunun 
şeffaflığına ne büyük delil ; ona 
ilk defa olarak Balkan antlaşma
sı hakkındaki fikirlerimi izah etti-
ğim zaman hana şu basit cevabı 
verdi : 

Her şey söylediğiniz gibi ce · 
reyan etti . Fakat ne zabmetlor 
babasına, neticeye gelince bu neti· 1 

ce İsmet İnönünüo bıldirdiği ne· 
tice oldu . Türk haaletı tatbik sa· 
yesinde otomatik hale gelmiştir . 

Tevfik Rüştü Arasa gelince 

s Mıdık evleri su içinde 
ı. ~dlerin 1 .. .. d ha 
'tlsıtıt k .. Yarı ması yuzun en ır 

0 
oyler arazisini su kapladı 

l "t .. . 
o;,. agacının üzerinde bulunan 
~;ııı Y~darn kurtarılmıya çalışılıyor 
L v g% Yı. 

" -.ıar e C h gıntırlardau S•y · 
• it 11lııı 'Y n ı tle,d yijı. 

1 
ırnı ı klarınıo 

!1 e •Se dı .. 
il, 'Yl . 8edJ . g•ni ve bazı 

)ı. 'tııı trı Yık 
(dık •taıj . . arak bir kısım 

ı J,."
1 

sını kahladığını dün 
r •ı,ı "' ır 

ltı 'lt v" tııa ku ın 
·lı it tlAyct •ndaıılığı tara· 

~ ~e)b taııo, ~•k1aıoına lın hu· 
'Q v aıı ,, erı nıişıir: 

ııı,~ e \t,dıknı ' iının sağ hrafın-
8 tıh f' 

ı ''iıi il ~l d t ınden sed di 
'~ld ~, y ' 1 ık 
i. ~r ayı!ın tnahall esioio 
1 

t' llııış ~ Ve 1 d . 
1 •!ı~d Ve bil .. ıen e klerı 
~ııı su e ka1lllı"ttu11 ı vler suyun 
~!~ •lrır:r l\.ayışı; t. Burayı kab 
t 

1 dı~~ ıı ileılP 0 Yü istikame
' lıj ' bir d~ınektedir 

~lı •ııı s l a a orta d. 
ı, llııy. il ır 11 f sın a kalan 
~ 1»~ "''•ğıı1 a;.;Jalığınrlan k 

·~ ~ ı aıı1 ur 1'~~~ ~l.eıiııe 
1 
~yıııca bir dut 

b lıu u1.,tiııd ç kınış ve gece-
'' ı J e ge . ,~llıar., 1 ~ııı 1 ıı· Çırnıiştir. 

tıı,llı ç~ı,~ll lr ~.l ile kur 
~lıı'~tır. trıı. ise <le kab ·I 

''ki}. ' 
-~, C\J . 

erııı y•kılm, teh 

likesi yoktur . Sular mıdıktan 
başka Kayışlı , Karayusuflu , 
Mürseloğlu, Yalmanlı, Salman 
beyli , Dervişli , Camuscu köy· 
!eri ve anzisin de kaplamı~tır . 

Irmağın sol cihetinden vıı 
Havutlu bucağı yanından seddi 
yaran sular Kadri hey çifliği ya· 
oındaki şosanıo üzerini aşarak 

yolno her iki tarafını kaplamış -

tır . 

Sekiz santimetre yüksekliğin· 
de bulııoeo bu suyun bu cihetteki 
yol ve araziyi kaplaması yüzün
den Kara taşla Yüregirin Adana 
ile olan muvasalası kesilmiştir . 

Ceyhan ırmağının ise biç bir 
taraftan taşmadığı ve yatağını ta· 
kib etmekte olan suyun giltikce 
yükst>lmekte olduğu bildirilmis· 
lir . 

~eyban ırmağının suyu eHel 
l..i güne nazaran 60 - 70 santimet 
re kadar inmiş ve sel tehlikesi 
l..orkusu §imdilik. zail olmuştur. 

Sııplıi Tanrıöver 

zahi•eo ayrı, falıat cevher itibarile 
diğerinin ne k•dar aynıdır. Ha· 
reketsiz hayat yoktur . Yerinden 
kımı ldamadan siyaset yapılamaz . 
Buna edef edilebilir . Faknt zama 
n ın kanunudur . Bu böyle oluııca, 
Tevfik Rüştü Aras uluslar arası 

bayatın bir miitebarrikai daimesi
ni teşkil eder . O olmasaydı mü 
him bir çok eserler vücut bulmı

yacaktı . Tevfik Rüştü Aras kiya 
setin düsturlarından birini d•ğiş 
tirmiştir : Hiç bir zaman nerede 
olduğunu düıüumez, daima nere · 
ye gıdeceğioi düfünür . Buııda 

baklı olmak gerektir, Zira biç h:r 
zaman aldanmamııtır . 

Fakat onun nereye gitmek iste 
di~ iui bilen ben , onun kalbinin 
barındırdığı nazik şefkat hazine 
!erini tanıyan ben , onu şu suretle 
tarif edectğim: Tevfik Rüştü Arası 
onun dost olmak üzere ilin etti· 

-· Gerisi ikirıci flrllkde -

Macar kabinesi 
Tekrar Gömböş tarafından 

teşkil edilecek 

Budap•§te 4 ( A.A) - Ka· 
bine istifa etmiştir . Yeni kabioe· 
nio teşkili hususunun tekrar Göm· 
böşe havale edileceği zanoolun
maktad ı r . 

Budapeşte 4 ( A.A ) - Ami 
ral Hoıli ; Gümböşü yeni kabine 
yi teşlıile memur etmiştir . 

Budakeşte 4 ( A.A ) - Yeni 
Gömböş kalıioesi eskisinin ayni 
dir . Yalrız dahiliyeye Fabinyi 
geçmisıir • 

Budapeşle 4 ( A A ) - Macar 
telgraf ajansı resmt n bildiriyor : 

Hükümet azasqlıu sabah saat 
10 buçukta Başbakan Göml:öşün 
başkan lığında bakanlar meclisi 
halinde toplanarak hülıümttiu 
müşterek istıfasına karar vermi§· 
tir . Gömhöş bu kararı derhal 
naibe bildirmiş ve rıaib de istifa· 
yı kabul eJerek ayni zamanda 
yeni kabinenin teşlıilioe Gömbö · 
şü memur rylemiştir . 

Gömböş derhal istişarelerine 
bıışlamıştır Hiikiıınetiu istifa~ı sebe· I 
bi son aylar zarfında sun 'i olarak 
tevlid edilen siyasal endişe ile bu 
durumun neticesi olan ve yurdun 
dahıli ve harici menfaatlerini mu· 
zur bir surette müteessir eden 
siyasal kararsızlığa nihayet ver
mek arzusudur . 

- Geriıi üçüncü firtikte -

yerlerde zarar verdi --
Aydın : 4 (A.A)-Alış amdanbc 

ri yağan yağmurlar sebehıle şi

mendifer hattının bazı yerleri su 
baskınından harab olmuştur . 
Sultan bisa ı ıodan ortaklar istrs 
yoouna kadar olan kısmın mubte· 
lif yerlerinde bozukluk vardır . 

Dost Devletlerin Başkanlarından 
kutlama yazıları aldılar •• 

Denizli postası Aydına dört 
buçuk saatlik bir gecikmeden son 
ra gelmiştir . İzmir postası hllli 

Ortaklar istasyonunda beklemek
tedir . Bu istasyo r. lar arasındaki 
muvasala motokarlar la ve aktar· 
ma suretile yapılmaktadır . 

Muğla : 4 (AA) - Üç gündür 
meı·lıez ve mii!hakatta bol yağ 

morlar y ~ğınaktsdır . Merkez ka 
zası&ıu yağmur ihtiyacı kalma
mıştır • Fazl yağmurlardan bazı 

mahallerdeki buğdaylarla bazı tü 
tün !id e ı . ı yastıkları müteessir ol 
muş tu r . Soıı bahardarıheri yağan 
y ı ğmurun m' lı.l & rı 1300 milimet
reyi geçm iştir . 

U~ak : 4 (AA) - Dort gün· 
denberi ~ürekli yağan yağmurlar 

Uşak çayını taşırdı Şehir bahçe 
]eri su alttnd kaldı . Çay ke
r·armdaki köylerclen haber bek · 
lenmektedir . 

Reşid Galibin ölümü
nün yıl dönümü 

Ankara : ·1 (A.A) - Doktor 
Rrşid Galıbin ölümünün yıl dönü 
mü münasehrtile Ankara Halke- ı 
vinde 6 Mart Çıuşama akşamı 
bir açış toplantısı yapılacaktır . 

1 

Ankara: /1 (A.. A.) ~ İran 
Şehioşabı Riza Şah Pehlivanın 
Rrisicumur Atatürk'e gönderdiği 
telyazısiyle Rrisicumurumuzun 
cevabı şudur: 

Tıirklye Relsicıınııırıı Kamôl 
Alatılrk: 

Ankara 
Yeniden seçilm•niz eoosuz 

k•lbi bir ferah ve meserreti mu· 
cib olmuştur. Kadrinizi hakkile 
takdir eden Türk milltti tebrike 
srzadır. Zati samilerine kıışı 

tam müveddet ve merbutiyet do· ' 
layısiyle biraderane hissiyatımı 

arz için hunu vesile iltibaz eder 
ve samimi tehiklerimio kabul hu 
yurulmasıııı dilerim. 

Yüksek siyasetiniz sayesinde 
ııecib Türk millHinio günden 
güne eıılıkat ve t•ralcki;merha· 
leleri katedeceğine ümidvarım. 

Şah Pehlevi 

Şahiıışalıi lran ôld Hazreli hıl
mayıın !Uza Şalı Pelılevi 

Tahran 
Türkiye Cumuriyeti Başkan 

lığına tekrar seçilmem dolıyı -
siyle göndermi§ oldukları lfüuf
kiir telgrafı büyük bir sevinçle 
aldıın. Zati Şahinşahilrrioe bu 
münasebetle hakkımda izhar hu· 
yuı<lukları dostluk ve kardrşlik 
hislerinden dolayı en ısı ve te
ıekkürlerimi sunarım. 

Kardeş büyük milletin büyük 
Şahiş•hioden gelen bu giizel 
ıözler b ' nim için v e bütüo Türk 
uluıu içio fevkalade kıyaıetlidir 
Zati hümayunlarına dtrin dost
luk ve karde~lik hislerimi teyid 
ederek yük~ek idarelert altında 
kardeş milletin her gün daha 
fazla ferah ve saadet bulmasını 
candan dilerim. 

Kam61 Atatürk 
Ankara: ·i (A. A.) - At.tür

kün kamutayca mütıefık•n Cu. 
mür Reisliğine tekrar intib.bın 
dan iitürü Devlet reisl erinden 
aldılı.ları telgraflarla cnah me 
tinleri şunlardır: 

Tıirkiye Reisicumuru 
Kama/ Atalıirk 

Ankara 
Türk ulusunun sadık tercü 

maııı olan büyük kamutayın 

müttefıkın vaki itimadının size 
yüksek vazifeyi tevdi ettiği şu 
anda en hararetli tebriklerimle 
birlikte yenile§tirici faaliyetiniz
de mesud bir surette devamınız 
ve Türkiyeoin r efabı için olan 
temennilerimi arzederim . 

Alber LöbrUn 

Fransız Cıımııriyeli Reisicunmrıı 
B. Allıer Löbrün 

Par is 
Cumur Başkanlığına tekrar 

- Gerisi dördüncü firtikte • 

Veniielos kanun harici ilan edildi 
... 

Asi Averof zırhlısında 
225 kişi kurşuna 

hükumete teslim olmak isteyeıı 
dizilerek denize atıldılar 

Yunan harbiye bakanı General Kondilis, Makedonyadaki 
askeri harekatın başına geçti asilere karşı yapılacak 

Atina : 4 ( A.A) - tayyareci· 
!er taraf.odan verilen malumata 
göre tayyarelerden biri tarafın
dan atılan bir bomba, Suda lima· 
nıoda bulunmakta olan Avaıof 

zırhlısına isabet etmiştir . 
Tayyareciler zırhlıl&rın üze · 

rinden uzun hır duman sütnnu
nuu yükseldigioi görmü§lerdir . 
Zıı hlının ciddi surette hasara 
uğramış olduğu zannediliyor . 

Aıina : 4 (AA) - asilerin 
elirıde bulunan ve , Serigo adası 
etrafında cevelan etmekte olan 
iki torpido muhribi hükumet 
tayyareleri taraf· .ıdan hombar
duman edilmiştir . Netice malum 
değildir . Kitle halide gönüllü 
kaydedilmektedir . 

Bütün vilayetlerden hükôme· 
le ÇO§kuo telgraflar gelmekte· 
<lir . Ege (leoizinılel..i Y naao ada
larında süküıı ve as.yiş yerinde· 
dedir . 

V ~nizclosun fcsad ve isyan 
hareketine iştiraki, kendısiaio Hao

yada yaınla~ bir miting esnasın 
da söylemi§ olduğu beyanatından 
aııl.~ılnıııktııdır . 

Selfıoik ·1 : (A .A) - RovtC'r 
~jensındao : ' 

Mokrdooya sahillerindeki bü
tün fcntrlcr gece asi gemi· 
!erin muhtemel hareketlerini şa· 
şırtmak iizere söndürülmüştür . 
Selanik limanı gece bütün gemı· 
lcre kapalı kalmıştır . 

Atioa : 4 (A.A) - Royter 
ıjausı muhabiri .bildiriyor : 

Verıi:elos 

Hükumet bütün bava ve de· 
niz kuvvetlerini, rğer bilaiı;aydü§· 

. !ıart teslim olmazsalarsa Girid asi· 

1 )eri üzerine sevketmeğe hazırlan· 
maktadır . Tayyareler Girid sn· 
larıodaki asi gemileri bir çok de 

1 
falar bomherduman etmişlerdir · 
Hükumete sadık iki torpido muh
ribi keşif kolu olarak Giride doğ 
ru hareket etmi§lerdir · 

Veoizelosun Hanaydaki evi 

bava bombardumaoile tahrib edil· 
miştir . Asilere karşı mukaveme· 
le teşebbüs etmiş :olan bir Ge
ııerel ile sabık Girid. valisi asiler 
tarafından öldürülmüşleıdir . 

Tipos gazetesinin istihbarıoa 
göre Aveı of mürettebatından is· 
yana oihayrt v~rmek iqtiyen 225 
kişi kuşruna dizildikten sonra ce
setleri denize :atılmışur . Gazete 
l\1ılos adasil• G\rid adasında alev • 
!er içerisinde bir .har b ıefınui 

görüldüğünü yazmaktadır. 

Divanı harbler yarın faııliye· 
te başlıyacaktır . Asilerle müna
sebattar görülen bir çok şahsi· 
yetler muhakeme tdilecekler· 
dır . 

Makedonya asilerinin hükıi • 
met kuvvetleri karşısında ricad 
ettikleri hıldirilmektedir . 

Atioa : 4 (A·A) - Royter 
ajıınsı muhabiri bildiriyor : 

Gitiıl adasında gemileri bom· 
bardumın etmiş olan tayyareler 
hu ai<şam avdet etmişleı dir . 

Pilotlar, Averof kravezörüoe 
iki daoe 112 kiloluk bomba isa· 
bet tltiğini ve geminin arka ta· 
rafında bir yaogıo çıktığını bil. 
dirmi§lerdir . Bu bombalar kre· 
vözoru batırtmaktan ziyade biraz 
hasar v~rmek suretıle mürrtte 
bat; lrnıkutm•k için atılmıştı . 

Atina : 4 (A.A) - Roytcr 
ajansı muhabirinden : 

22 bomharduman tayyursi ---- :- Gerisi ikinci firtlkde -





Bulgar ordusu 
bt /Ji"~lyar ihlf l ... , • 

rı 9lnfn fil 
1 

ya zabitlerinden Agurtln, l 1 ranstz ıhllyal zabitleri 
9Qr ordus ; r naşiri olan [Officler de Reservr) mccmuasmda Bul· 

IJ11ı9 u lcık/orıda bir e!Lid neşretme/dedir . 
11~rı leşe~~ ~~~llsumm bugünkü halini ve blindarı başka bu ordu· 
&Q eden ~ı ll iarl!ıçesi ile Bulgarislanırı askeri vaziyetini lıüld ·· 
r~z: u C/tidtirı mıilıim gördıiğli.rmiz Jasmılarım btldlrlyo 

fJ - Dlinkıi sayıdan arlan -
~ arb sana il 

fb· tuilJy b LJ : ve 16 ile 30 yaş arasındaki kadın 
~ 1 11lc!, B 

1 
arış muahedesi mu- Iar azami 4 ay sivil hizmet yapa 

0ıııat fal:;,~ gar devleti bir mü caklardır . Birden veyahutl bir 

l ,_da dev( tı a~ıua malik olabilir. 1 kaç kerede yapılacak olan bu lıiı-
•~ f e e aıd b 1 h •btıka d u unao Kczan· 

1 

met muayyen hizmettir ve bundan 
d tr llevi ai~~hır. Diğer tuaftan başka, kanun mucibinre, mu vak 
l llr. l(Uruld idhalatı memnu· kat bir hizmet vardır ki o da müd· 
~vak leb, uğu zaman bir Çekos deti senede erkekler için 21, ka-
~}Y•re fa~;?~ •id huluııaa bir de dınlar için , 16 günü geçmez. 
ııı'taolıktad 1 ası vnrdır ki o da Bu kanun, bir çok istisnai ah· 
ili •hafılini lr. Bu fabrika, Bulgar val rıazarı dikkatı almaktadır. Hu 

120 b n .. ~alunıatnıa göre. 100 meyanda bir çok muafiyet kayıt· 
Y•tt cygır k . Y•pın uvvetınde 6 tey farı vardır . Ayrıca hizmet ede 

<iaker·'ftır, cek olanın mali vaziyete göre ta 
l Bugü l Yazct:ler : yin edılen bir bedel mukabilin 
'tı· n Buı • ı 1 llıtc garıatanda ıki aı· de istisna da olunulur . Hizmet 
'td nıua k " v'' Nar d çı oıaktadır . Bun· 
' 010, 11 J ıaa Otbrana haftalık 

eiidç urnal •ylikhr 
tJı e: · 

192a ll&af lllild 

edeceklerin yüzde yirmisi, nsgari 
günde 50 leva mukabilinde bu 
hizmeti satın alabilirler . 

Bu suretle 1922 seııesindeu 
1932 senl'sine kadın 342,000 193() :de 1 

03 
afaa büdcı:ıi, 1927-

~a. '193
1
' l.800.000 Levaya kişi cdbohınmuş v .. Lunlaran yüz 

~' • 1933 de 1.087.000.000 le· de 60 nı trşkil eden 203,576 kişi 
9Sj lc•ay8 - 1934 de 959 600. filen hizmet yapmışlardır . Ôko 

00o.o00 ve 1934 - 1935 de nomik e bab dolayısile erkekler 
s,64lıuıg,,i lltvaya geçmiştir , için muvakkat hizmet 10 güne in· 
ıııul'Ooo,o~nıu umumi büdcesi dirilmiş ve ve 1923 senesinden 
d,

11 
•fıa büdce ~evadır . Ulusal beri kadırılar bundan istiena c· 

~ •orıra 11• devlet borc.larm· dilmiıierdir . 
''"ıdı, 1 

tQ fazla yekuA n tutan s·-. l h' t' . d . N f' ıvı ızme ın ı aıeeı, a ıa 
S· • 

ıtı;lle~il tayy,, .
1 
. ._ bakanlığına merbut 'bir umum 

te 358 . cı hs: masrafı talı- müdürlüğe aiddir . 
~ 11thir ı· ıtıılyoo levadır . Deniz 1922 den 1932 ye lla<lar , hız-

ı ti\ 'lll•tıla . "" llıil rı polıs masrafı met eaenler '12,801,529 iş günü 
llo/ırı Yon levadır . çalışm>şlardır . Bundan en ziyade 

l b,t Ye: N f *•ı Qfiy, ~ • I a ia bakanlığı istifade etmiş ve 
t ~ "d•1a Qı:t Uvvetı, Tuna filoti· 101,642 kişiyi çalıştırmıştır . Hun· 
dQa~. urekk . B . A 

ıtı,~ .. ıuot "' tptır • u fılotıla ların çılışması neticesi olarak 
ltk~ li~~te 8 ~!~·~.1 motorbot ol büt'.in ,yollar yeniden yapılmış ve 
la~a ~I t~tr . uçuk gemiden te- ayrıca brndler ile diğer sanat iş 
~nd•ı iat .~aradeııizin muha- leri de vücude getirilmi~tir . De· 

cc · ' llıun k ı.. v t•f ••ııe a a at hakınlıgı miryollart bakanlığı, demiryo\ları 
1~•tı ic~trbut bir filotila ta ve limanlar için 39378 kişi istihdam 

8 
ecbıır·a olunur . etmiştir . Harbiye bakanlığına ge-

~I ıılg, · l siuJ[ lıizmel : lince , bu bakanlık çogrrafya ens· 
'h tıatancJ 

( TürkSözli) --
(SON SAVA) 

Saymenin Berlin seyahatı 
Moskova g~azeteleri bu seyehat hak.
kinde uzun makaleler yazıyorlar ·------

Corc Saymen Berlinde bir Otelde yat-
mağı Hindenborğun sarayina tercih ediyor 

Firtik : 3 
• -·· 

Asri sinemada 
1. Mart Paz~rtesi günü Akşamından itibaren 

Düuytının her kö~csinde eserlerine pek büyük kıymet verilen büyük 
e<lib 1

• Viktor Hügonun ,, ölmez eseri 

Seliller ı ~ 
Başltyor 

birinci saf ha 
llu filmi Pateuatan şirketinin milyonlar arfile sesli olarak filme alması 

Sinema aleminde büylik bir harika olarak kaydedilmiştir 

Nazuı dikkate : Fiyatlar eskisi gibidir Berlin :: 5 (A.A) - "Havas:, 
ajaıısi mübabirioden : Soymen, 
kendısine Mareıal Hiııclenborğun 
dairesine tahsis ttmiş olan Alman 

1 

Hüldimetini teşekkür etmiş ve fa
kat bu teklifdeıı istifade etmiyerek 
adeti olduğu vt-cilıle bir lotrline
ceğini bildirmiştir. 

Saymeninin Berlin~ başka teklif
leri hamil olduğu halde gitmekte 
olduğunu söylemek kendi~ini 
Fransız arkadaşlarrna karşı bok· 
sızlıkla ittilıam eylemek olur. 

Pek yakında : 
1 Sinema semasının bir harika'sı ! . 

Moskova : 5 (AA) - " İsves
tiya ,, gazetesi [ Con Saymerıinin 
Berlini ziyareti arifesinde ) başlı
altmda yazmış olduğu hiı makale· 
de mumaileyhin berline seyaha
tınm zeminini hazırlayan Jngiliz 
matbuatının neşretmiş oldukları 
makalelerin dost ne edasından, 
dikkat ve nezaketinden bahset. 
mektcdir. Bu gazete diyor ki : 

" Frankforl Caytung ,, İngiliz 
matbuatının mutalealarını tahlil 
eden ve mühim uim resmi bir 
makalesinde lngilterinin şark mi
sakile şöyle böyle alakadar oldu· 
ğunu iddia etmenin hakiki vak'a· 
ları kabaca tahrif eylemek demek 
olacagını yazmaktadır . Alman 
diplomasisin de bu gazetenin mü
taleasandan başka bir mütaleası 
yoktur . Bütiin bıı mapevralorın 1 

neticesi Almanyaaın şarki Avru· 
pada emııiyetb tarsiniae mütr.al
lik her türlü teşebbüse muhalefe
tini takviye etmek olacaktır. 

Alman diplomasisinin böyle 
bir battı hareketi Şarki Avrupada 
vaziydi vahiml~ıtirmekten başka 
bir netice v.-rmiyectktir. 

Con Saymeoiıı Berlini ziyare
tinden maksadı sulhun teosiki i
şini takviye etmek olduğuna inan· 
mak istcyoıuz. Almaoyanııı arzu· 
larıııı ımlaınak için onun teveccü
hünü celbe çalışmak Şarkı Avru 
padaki gergin vaziyeti daha ziya
de vahimleştirmek demektir ki, 
bu da çt-k fena neticeler verir. 

Evvela Baltık hükumetleri Al· 
man faşizminin tehdidi alhoda her 

türlü müessir müdafaa ve hima · 
yeden mahrum kalır ve İngiliz ta-

Esrar , dehşet , muamma ile dolu bir filim 

Doktor Mabusun vasiyetnamesi 
5074 

Maden kömürü isterseniz 

Fabrika ve sobalarınızda Zonguldaöın yıkanmış LAVE MARIN 
-

" " 
)) » )) KRIPLE 

··--·--- » y e r l i --- - KOK 

Döküm ocakları ve )) Alman - - -- KOK 

Salamandra )) lngiliz - - - - ANTRASiT 

Kömürlerimizi tavsiye ederiz . Size da-

imi hararet ve tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
Adanadn SolAnik Bankası sırasında 

9-20 1 Muharrem Hiimi 4981 
dıt, ~ Orijitıal a .14 seneden beri titüsünüo ve ::,İvil tayyare mry· 
~ltı rdutı hır teşldlat var· daolarınan yapılmuı için 6125 ki· 

" Times ,, gazetesi Almabya· 
ya kcrşı o derece fazla nezaket 
gösteriyor ki adeta F ıansaya kar· 
şı nezaketini kaybetmişe benzi . 
yor. Hitler, J.ondra tebliğine ver
diği cevabda, evvelce yaloız lngil· 
tere ile hem de yalınız hava kuv. 
vetlerine ait mukavele hakkıuda 
görüşmek t~menniıini ihzar eyle 
miştir. Kendisi bunda muvaffak 
da olmuştur. Bunun üzerine Hit
ler 3 Şubat tarihli tebliğiode ya
lınız bir hava misakı akdi teklifi
ni ihtiva:etmeyip ~aşka teklifleri 
de muhtr.vi bulunduğu hatırlatıl

nu§tır. Berlin hükumetinin Fran
sa - İngiltere tekliflerinin beye· 
ti mecmuasından bahsetmeye te
ııezzül eylemesi için Fransanıo 

tazyikte bulunması lazım gelmiş· 
tir. Fakat o zaman İngiliz matbu· 
atının bir kısm1 Bcrfü1 hükiime· 
tinin hoşuna gitmeyen bir takım 
tekliflerin zikredilmesioden do 
layı rencide olncağını düşünerek 
telaşa düşmüştür . Bu tehlikeyi 
beı taraf etmek içirı bu gazeteler 
şuk misak1 ile mütekabil yardım 
mis!!kının bilahere bir ademi te 
cavüz misakları silsilesi sayesinde 
bir tek islişari misak haline geti
rilebileceğini isbate çalı:zmışlar

dır. 

biyesi Avrupaya ftna vaziyetler 

verir. Şu belde almıınya, rline da· ı 
ha bir kaç yüı tayyare geçirdiği 

takdirde biç bir devlet kendisine ----------·-------------------' 

b 'kla b un te111aoıeo haricinde · 1 "it le 
1
_ er•b fi ça ı~tırmıştır . 

'%· §ll(ilat 
1
;r tetkike değer • Hizmet eden vatan<laşlar, ksp· 

''te';de kan Hıziran 1920 lıca inşaalaunda ve daha bir çok 
~t l l'e§ri ~ttıla§tırılmış ve bila- itlerdf! de kullanılmışlardır . 
~t e§kilatt 

011

1
ani 1921 tarihin- Uluslar kurumuna merbut u· 

.. l 'h'·· ll,, •t lc)azı . tadı'la"t yap- 1 1 · · b f d "I ll,. u::, arası ış ürosu tara ıo an tet· 
l eş ., .. 

~~•t ~tl:ıet1 1 atıu gayesi umu kik edilen ve mecburi sivil hiz-
t llh . er i . 
llıtk 8•1 ku çın, memltketın 

b 1tdir Vvetıerinden istifade 
1J11 • 

•ta ka 
''lld llu 11 a .. 

•ki erk ~ore, 20 ile 40 yaş 
-~, ' ler, azami 8 ay 

lltı 

''tı.ı .Yiikseldi • . .. .. . 
G l§lerd· gını •"orduklerıni 

t'dıı...eltıiııi ... ır . 
~· •A Ilı '°h ta .~'rırı,dil u inı hasara uğ· 

~ tıh lllek tedir 
bda g•tct,5• • • 

<i" Ulan b' 1 aıyasi fırkalar 
\ Jttj ır ç k 
ij~'d ")'dını 0 şahsiyetlerin 

i'Qtk ~le teJ11,~trn.ek ve dahili 
1 ~•b ~ere fik. csırıi beı taraf 

t \ er •im ır teati ettik:eri-
d 'bi 1§lır B 
"\uı 1 Vazi • u şahsiyet-
~!~ ltıt . Yete d ·· 
~ '•l b·slt»io ö .. onnıck , kın 
'"t~G>~•'liği t knuuc geçwck ve 
~ t ~re h e tar )' · . 
~ ~İt). "\cis· C erıoe gdır· 
L dit ... etiııe 1 

IJDlhur Zaimis 
ıq~ "'tg· anııd Id •la11 ' dG (l e o uklarını 
~a. ~'kt,d 0

1 nıekte ve buna 
ı 11 rı . ır ar 
d ~'~ • 4 ( . . ,~~ tte . .ı\.A) > 
'• d11ıı .. 1 S,,1> y- l aris Sua. t, !)lt. ' 
1 rı b «'trıd· . Unan budu 
~- y 11t~ktr 1.ğıoe göre Ci id ,, . to· ınıu b r 

" ftıı.ı •tcJo8 A •şıoa geçmis 
~ ı.ıatı ' l'1l' ı.: 
' . k,nun hııı~ !ıukfimcri 

\ıt . arl(:ı ilao ed I· 
ı ı rı'<eıo ' 
t ı~ A. , taraf 
'~ı h tioa)ı tarlarının yar 
~ı· 6knıij \ e bütün Yuna-
L Ilı- ahın• ) 
q'bi,·: 1 (AA) u a acaktır . 

b ı,d " R % trı • l O) ler ,, n,, . 
'' •j•aısı 

ınuhaü:rioe 

meli kanııou ile Bulgaristan , ö 
konomik teçhizatının Lir kısmı
nı yeniden meydana getire bilmiş 
tir . 

- Bitti -
Malüm olduğu vcçlıile iugil· 

tere lıükıimeti Fransa hükumetiyle 
a birlikte resmi bir vesika imzala-

beyanatta bulunan başbakan Çel· mıştır. Bu vesika bir Şark misaki· 
doricı, isynnın bestırılncıığına ka le bir miitekabil yardım misakı 
naati olduğuğunu bildirmiştir . akdi talebini muhtevidir. Cou 

Çaldaris; Venizelosun hareket
lerinden acı acı bahsetmiş ve o-
nun bir korsan kahramanı olma- 1 
ya layik olduğunu söylemiştir. 

Şarki Makedonyadaki asi kuv· 
vetlerin hükumet kuvvetleri kar 
ştsınun rical ettiklerini bildiren 
bir telgraf, isyan hareketine yalı· 
nıı Girit a<lasile donanmanın bir 
kısmının değil, fakat Yunanısta. 
nın kara mıutakasıuıo bir kısmı
oıo da ıştirak ettiğini ilk defa o
larak maydıua çıkarmaktadır . 

Makedonyayn süratle ku\ vet 
sevkedilmekteclir. ihtiyat kitaat 
silah altına çağırılmıştır. 

Serez şehri hükumet kuvvet 
leri tarafından işğal edilerek asi 
lcrin elinden geri ahomışlır. Asi 
ler tarafından Salamiode hizmet 
edemiyecek bir hal~ getirilmiş 
olan yedi barb gemisinin tamiri
oio bu gün biteceği haber veril
mektedir. 

.. 
ita/ya kıralı 

-
Af~ ikaya gidecrk askerleri 

tef .iş et ti 

Floransa : 5 ( A A ) - Kıral 
evvelc:e biç bir haber vermeksizin 
buraya gelmiş ve Şarki Afrikaya 
gitmek üzere bulunan Govinena 
fırkasının bulunmakta olduğu kış
lalara giderep kıtaatı teftiş etmiş. 
tir. 

Kıra l bundan sonra zabitleri 
kabul ederek kendilerile görüş 
müştür. Müteakiben otomobille 
Pistolaya hareb.et eden hüküm
dar, ora<la 83 iiocü piyade ala) ı 
oı tdtiş edecek tir. 

Japon sefiri Anka raya 
vardı. 

Ankara : 5 (A A) - Japon 
yanın Ankara büyük elçiliğine 

" Vradhiui ,, gazetesi hüku- tayın edilen Iycmasa Tokucava, 
metin bugüu tayyareler ile Veni· bugün şehrimize gelmiş ve istas· 
zelosuo Haııyadaki evini Lombar· yooda dışarı i)eri bakaıılığı na 
duman ettirmeyi : <liişündüğünü mına Protokol ~Md. 1uavini tıı 

yazmaktadır. - - - ,.,rafından karşılaıımıştır · U 

şu ve ya bu hududa dokunmaya
caksın diyemiyeccktir. 

Almanyanın teslilıatı hıkkıo· 
da bu gibi mütalealarda bulunan 
l[lgilterc, diğer milletlere şöyle 
bir teklifte bulunuyor demektir: 

İstediğiniz kadar silahlaninız; 
menfaatlaııoız" o nisbette na -
zarı itibare alınacaktır. Bu diioya 
Faşizmi için hakiki bir tahriktir. 
Fakat bu İngiliz diplomasisinin 
ve her şeyden evvel İogilh: baş 
vekili Makdonaldın silahları tah
did için mücadele etmekle olduk
larrna kaniiz. Ancak insan alda. 
nabilir ve biz hatamızı kabül ve 
teslim etmeye amadeyiz. 

Alsa ray sinemasında 
Bu akşamdan itibaren 

Bu senenin en güzeli ve heyecanlı filimlerinden birisi olan 

NIÇID Oldtlrdlm 
Mümessili : Nans Karol 

.Ft>vkaliide proğrannm taktim ediyor 
,. 

ilave : Dünya havadisleri 

Matineler : 

Macar kabinesi 

- /Jlr/11cl firlikden arlan - · 
Keza hükumet teşekkül ede· 

cek yeni kabinenin devlet reisi 

Perşembe gündüz son defa olarak 
Tarzan ve işi-Kedi keman 

nin itimadına malik olarak harici 
siyasa müzakerelerinde ve dahili 
meselelerin hallinde aroaclarını 

daima müdrik olması icabeden 
siyasal idarede memleketin ııefi 
namına çok lüıumlu olan birliği 1 
temin edebılmeyi istiyordu . 

Budapaşte 4 ( A.A ) 1 Göm · 
böş )'eni hükumetin siyasasını i1..ah 
ederek :hükumet ulusal iş progra· 
mın tatbik , ziraat bordan mesc
icsini bnlledtcek 1 naibin salibi · 
yellerinin gt•nitletilmesini , inıihab 
s!slcmi ıle tedris .. e mai.bu .. t sa
lıılarıoda ı~labal istiyecektir • 

T n kkiperver muhafazakarlık 
ve teşkilata esasiyeye hürmet si
yasal realizmin esasıdır , demiş· 
lir . 

Soyadı 

Abmedli lelımed , soy,ı· 

dı ole rak ( Aray) ıöıüuü almı~tır. 

İki filim birden 

Cuma günü : 2 de ve 4 de 

Niçin öldürdüm 
Gelecek proğram : Kazak kalbi 5082 

500 Lira mükif at 

Ayran menbn suyu Adana ve havalisinde satılan suların Hakemi , 
kimyevi ve bakteryoloji noktasından en iyisidir. 

Bunun aksini iddia ve isbnt edenlere yokorıki mükdfnt verilecektir. 

Tnklicllerinden sakınınız Dama<'anaların üzerindeki mühürle dikkat 
ediniz . 5008 

Umumi deposu : Orozdibak civar• Cumhu-

riyet oteli altlnda . 9-15 

1 



-~-------~~~~~~~======::::::::·~ 
(l'Urk Sözll) 

Mrtik4 

\
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Adana Borsası Muamelelf'ri açık artırma ilanı 1 k I okusunlar Büyük önber 
Atatür~ \ PAMUK ve KOZA Dosya No . 34 -380 Sabun meraklıları dik ate 

dana 2 ci icra meaıurluğundan : Kilo Fiyatı A 

1 
C 1NS1 Saıılan Mikdar Eo az Eo çok 1 Nu : 267 8r&l 

K. s. K. S. ICUo 
_ Birl11ci firlikdetı artan -

s•çilmekliğim dolayısiyle izhar 
buyurdukluı güzel hissiyattan 
p•k müıebassis olarak har~ret~ 
te•ekküre müsaraat ve aynı m ·ı 

1 

b--- = 
Kapımalı pamuk 

~ --=-=:ıc:::==-:-
Tarihi : K Ev. 335 
Mevkii : Suku kebir ( M l k ) k ı sabunJarıınızı " 

Katkısız, hilesiz, e e mor a 1 ,, , 

Piyasa parla~ı ,. 40,50 41 
Cinsi : lcareteynli bir bap dük

verıııe~ d 

müşteriler i mize bazı sntıcı\nrın safıyeti şüpheli sabun 

• d · · v ası nısebet!e şıhsi ·saa etını~. e lan 
Fronsız ulusunun refahı ıç.ın o 

· ı · · tekrar ederım . temenııı eıııııı 

Piyasa temizi ,, 
laoe 1 
iane 11 
Eke pres 
Klevlacıt 

k Anın D ' sfı. 

Arş ın : 70 Metro 30 
Tapuca : lndelmesaha 

tıklarım esefle öğreniyoruz . h. sıbı· 
. on sıh ı 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiyenin en n efıs ve bd ~ 

) 
d kkııt ve 

Kamil Atatilrk 
Relsicıınııır f(amıil Alalıirk 

Ankara 

1 YAPAC.I ri 
Tapu hududu : Cnnibi yemini ta
lıiAm yrsarı Dıblan zade arkası 
emancı Vasi\ cephesi tarıkiAm. 

nunu temsil eden ( Melek markamıza ı 
bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. ı• Beyaz 

1 1 
Silah 1 

k l 1 ıııP . ı sai· o r 

Zati devletlerinin Türlıi~e 
~umur B~şlıanlığına tekrar seçıl: 
ınesi müoasebetiye en hararetlı 

briklerimi 'fi' do~t ulusun refa-

Ç1G1T u 
Hududu lıazırosı ; Oo. vu Ce. 

mumi yol Şi. Dıblan zade Şa. ke-. 
ancı Vasi) iken elye,•m emlAkı 

Vücudunun sağlığını, kumaşlarının yıpranmamasııı ' ( Me' 
. d' b 1 u edenler pek yapmamasını ve cıı ın ozu mamasını arz 

~~yle 0 .,u,.. büyük ~a.şk1tnıoın 

Ekspres 

1 

m 
laoe . 
Yerli "Yemlik,. 

" "Tohumluk,, 

milliye . /ek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 .. Jit 
ı\1ıJ01~a 

adeti iı:io olan en ıyı temen-
eı . . . d 
nilerim kabı.. ~ .menrzı zatı ev-

HUBUBAT 

Nu : 53 _ 47-79-33-34 
Turıhi : T.E.929 , Eylftl 929 , 

r. tart 334, T. E. 329 
Mevkii : Eski Hamam 

Top\an satış yeri adanadıı ·Jir 
tıııııesı 

Melek evl atları ıicaret 
let ltrinden ricı ederim. 

Paul 
l'li<Joslavya Krallığı Naibi 

Prens Paııl 
Beigrad 

Bu~day Kıbrıs 

" Yerli 

" Meoıane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si sam 

1 2.45 

1 

ı 

Cinsi : Tapuca 2 bap dükkAn 
ken şimdi 1 bap dükkAnın 120 
ehimde 20 sehmile 40 sehminin 

440 sehim itibarile 200 sehmi 
s 

Arşın : 50 Metro 43 
Tapuca : lodelmesaha 

Tapu huJudu : Yemini ve cep
hesi ta ı ik Y rsari ve arkası Bon

17-30 

' 

Sovyet pamuk mibzerlef' 
Zati asilanelerioin Cumur 

Reisliğine tekrar ııeçilmekliğim 
münasebetiyle irsal buyurdukları 
tebrik telgraflarından dolayı pek 
mütehusis olarak en hararetli 
teşekkürlerimi ve dost Yugoslav 
ulusuouo refahı için olan en iyi 
trmeonilerimi kabul buyuımala· 
rıoı kendileı inden rica ederim. 

1 n ~.,_ 
1 marşe mağazası 

Hududu h a zıra sı : Ga. ve Ce. 

.~ .C3 

.o .. 

.... Salih Efendi - " Düz kırma 
" 

Bonmarşe iken elyevm evkaf ida
resi diğer hudutları tapunun yn_ 

.... ~ Simit ---- nıdır . 
Kamii Atatürk 

Türkiye Reisicıınııırıı 
Kama! Alalıirk 

Arı kara 
Zaıi devlellerioin asil ve kıy

metli Türk halkının müttefik 
reyle yeuiderı ulusun mukadde
ratına be§k.ınlık etmiye dave 
edildiği ~u anda hürmet ve ih 
lislıibaoe tebriklerimi ve zat 
devletleriDiD şahsi saadetltriyle 
dost ve müttefik Tüıkiyeoin bü 

yüklük ve refahı için olan ltmen 
nilerimi arza müıaraat eylerim. 

t 

. 
J 

. 

. 

Başbakan 
Yevtiç 

1-Rcisicumurluğa tekru sr çi 
mekliğim münasebetiyle faha 
buyurduğunuz güzel hissiyatta 
dolayı pek mütehassiı olarak e 
ıamimi teşekkürlerimin kabuliı 

r 
n 
n . -

nü rica ederim. 
Kamil Atatürk 

Reislcuımır Atalıirk 

Ankara 
Zatı dı:vletlerinin, devleti 

en yüksek mevkiioe tekrar ıeçı 
diğioi tn büyük bir "vinç 
öğrendim Bu vesile ile en hara
rctlr tebriklerimle şahsi saadeti-
niz ve dost ulusun refahı için 

n 
· ı-
le 

ola o samimi trmennilerimi kabul 
• tmenizi ı ica ederim. 

E 1en Reisicumnru 
AlekHndr Zaimia 

Eierı Rdslcumııru 
Alcksarıdr Z ainıis 

::ı 
-c " :fil-= .... Cumhuriyet 
~~ -N ::ı ,, 
..... tJo Düz kırma ,, 

ı ı 

Alfa 
" 

Liverpul Telgrafları 
5 I 3 ! 1935 

Soıdiln Pens 

Mart Vadeli 7 01 
l\tayıs V ~deli 7 95 
Hazır 7 20 

Hiot hazır 5 83 
Nevvork 12 39 

Bir düzeltme 
Dünkü nüshamızın dÖı·düncü 

firtiğindeki 935-856 dosya num · 
rolu ve belediyeye ait icra ildoının 
son satırında şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilAn olunur yazılacağı 
yerde yanlışlıkla şartnamesi dai-
rcsinıle denilmiştir . düzeltilir. 

HilAliahmer C. reisli-
ğinden • . 

-« Degerlı Valımız Bay Tevfık 
H .. di Boysalın koruması altında 7 
M:ırt 935 perşembe günü akşamı 

Adana llnlkevi salonunda verilecek 
yıllık llilAliohmer Balosu Daveti
yeleri Adaoa Ziraut ve Osmanlı 
bankolarıntla va llilAlialımer Mer· 
kezinde d•ğıtılmoktııdırıt 1-2 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasıodan alınmıştır. 

Liret 
\ 

9 45 

Hayşmark 1 98 
Frank .. Fransız,. 12 04 

Sterlin "logiliz" 588 
Dolar 11Amerik:ao" 80 50 
Frank "lsvicre,. 

Adana Milli Mensucat 
fabrikası müdürlüğün -
den: 

Fabrikamızla şimondöfer yolu 
arasındaki takriben 120 metro tul 

ve 7 metro genişliğindeki cadde 

tamir edilecektir. Taliplerin şeraiti 

anla otak üzere fabrika müdürlü-
ğüne müracaatları.5080 6 - 7-8 

Salih Zeki beyin Mahmut oğul
forı Yusuf ve müteveffa Salih ağa
larda alacağından dolayı hacze. 
dilen 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu: 

Gayri menkulün bulunduğu 

mevki,mahalltsi,sokağı,nuuıarası: 

Takt'r olunan kıymet : 267 

numrolu dükkll.nın nısfı yüz elli ve 
diğer dükkAnın temamt iki bin beş 
yüz lira 
Artırmanın yapılacağı yer,gün, saat 
icra dairesinde 2004 Nu.lu kanun 
mucibince 30 gün içinde bedeli ve 
kıymoti muhammenenin yüzde 75 
ini bulduğu halde 7-4-935 pa· 
zar günü saat 14-16 da bulma
dığı halde artırmanın 15 gün lem
didıle 23- 4-935 tarihinde ve 
ayni saatte ihalPsi icra kılınacağı 

1 - İşbu gayri menku.ün ar-
tıı ma şartnamesi tı-3- 935 
tnrı hinden itibaren 380 numara ile 
Adana icra dairesinin muayyen 

•t0i'ı -- rı ·ıızırle . 
Sovyet fabrikalarının pamuk mibzerleri ge lıli · M1 a işle 11 i 

kullanışlı ve dayanıklıdır. ~1ibzerle ekıleu taılabrı1 . 1' afııır ucd~oıiJ 
·r ·1 . . . d 'z Fıya alt istifadeli olduğnndan çı çı erımıze tavsıye e erı · 

1 
ııkasl 

Taksitle de verilir.4991 Satış yeri : Osmanlı '
0 

4 - 10 

Doktor Basri Uzel 
numarasında herkesin görebilmesi . i~I 

. . ıı.ııo ,r~ İçin açıktır. llAnda yazılı olanlardan . . , luırıcı . 
9

r1 

M. Nedı•ml j hzla malumat almak istiycnler,işbu Uzun zamBfilar muht~lif hastane lerın dahılı ve sesioı ~1 ~. üuıora .ıı~ , , 
şartnameye ve 380 dosya nu - müştereken idare ile bu hastalıklar hakkında nı 

0 
i aı ~'' 

marasile ınemuriyetimize müracnat olan doktor Basri ( Uzel ) eski Orr.zdibak civarında Y sıııı~r 101 ~ı( 
Dişçi 

Yeni Otel karşısında aı·tı~ım lı. etmelidir . ytıne evinde dahili ve harici ve bilumum k ı rık çokık hıı irin 'j ,i' 
d. n hanemde saat 6 d 2 . J ı. balcraın • ı:1 ııı 

1 
t' ış muay•' e an _Artırmaya iştirAk için yu- başlamıştır. Müracuat eJcnlerın lüzuınun a .. an, " ıııi. • 1 ,~ ı 

21 re kodar hasta kabul ettiğimi karıda yazılı kıy111ctin % 7,5 nis· gaite, idrar, mide usaresi ve kan tazyikları gibi hok·~r 1ı~sl'co ~-!' 
ve tedavi ve diş imali hususunda betinde pey okçasilo veya milli mikroskopik muayen.lorini do bizzat yapmak ~~rrt\iıı ı•Y 11 
muhterem müşterilerime azami bir Bankanın teminat mektubu teşhis ve tedavilerini üzerine almakta vo l ı ıı t· ı hlıl at ' ~\v 
teshilll.tı gö t~rJig-im ıribi cuma t d' d·ı k · (l24 k d. 5075 2-20 •O ~ ev ı e ı ece tır . ) istememe te ır. 

113
yc" 

günleri fukara için tedavi ve diş 3 1 t k h'b' 1 ki ı ı asız ııı Zati devletlerinin nazikane 1 
tebrik telgraflarından dolayı pek 
mütehaoıis olarak eıı samimi te 
~ekküılerimin ve şahsi saadetiyle 
dost Elen ulusunun büyüklük ve 
refahı içio olan hararetli temeo· 
nilerlmi kabul etmelerinin ken · 
ılıluio<leu rica edeıim. 

En mühim 
tahliller 

çekmek meccanendir. - po ~ sa 1 1 a aca 1 nr a Pazartesi günleri öğl~don sonra fukaralar par ~ 

:.-----------2:.7:.! ~:ğse:h~I~k~d.arların ~e irtikfak1 .~ak- =--------------------.:be'ı hUSdS 
P arının gayrı men u uze- Seyhan Muhase 

rindP.lı.i haklarını hususile faiz ve hanı olan diğe r nlaçuklıların o gayri 

'<amit Atatürk 
'Jürklye l~lsicıınııırıı 

Kanıdl Atatürk 
Ankara 

Zati devletlerinin tekrar Reiıi
cumuı luğa Seçildiğini en büyük 
bir memnuniyetle öğrendim. En 
samimi tebriklerimi ve şabıi sa· 
adrtleriyle Türkiytnin nfabı için 
olan en iyi tcmeooilerimio kabu 
lünü ko,ndıleriuden ric• ederim. 

Reisicumur 
Mikhis 

!ıvııslıırya Relsicıımııru /lıllklas 
Viyana 

Türkiye Reisicumurluğuna tek
rar stçilmekliğim münasebetiyle 
olan naıik telgraflurından dolayı 
zati devlrtlerioe samimi olarak 

t sekkür eder ve şahsi saadetleriyle 
t~ Jı • • ) D Avusturyııuıo rcfa ı ıçın ° an e 

h rareıli temennilerimi kabul et • • 1 
meltriniekeodilerioden rıca '' e 

cim. 
Kamil Atatürk 

Kimyager ve kimya muallımi 
Ahmed Rızanın kimya laburatu
varıntla en mühim tahliller en ye
ni ve iyi usullerle ve büyük dik
katle yapılır . 

Kan tahlillltınrlao : Knnda üre, 
Asitilrik, şeker klorür ve saire. 

lfay.ıti, gıda! ticari ve sa:ıayia 
aid bütün mevad tahlil olunur.5031 

5 - 5 

suıtansuyu harası müdürlüğünden . 
Haranın Hamidiye mevkiinde 

Liriııci nevi huğdaydun on bin ikin
ci nevi buğdaydan elli bin üçüncü 
nevi bu~dnydun yüzbin kilo buğday 
2 - 3-935 tarihinden itibaren ve 
yirmi gün müddetle oçık ıırtırnıa 
suretile müzayedeye konulmuştur. ı 
Talıp ol~nların 23-3-935 cu
martesi günü saat ikiye Iı.aJar hara: 
merkezindeki komisyonu mahsu
suna müracaat etmeleri ildn olu· 
nur. 5081 6-10-14-18 

Satılık Emlak masrafa dair olan iddialarını işbu menkul ile temin edilmiş alncoklorı dürlüğünden : 
ilAo tarihinden itibaren yirmi gün mecmuundan fazlaya çıkmak şnrtile 

~· ·~I 
1 ıaroo'. ıil 

Adananın on şerefti yerinde 
kil.in halen banka; ev ve daire ; ti

carethane olarak kullanılan eski 
Frsns z KoL·ji ; ve bitişiğindeki 
arsa ile Yeni istasyon caddesinde 

havadar yerde tahminen yetmiş 
döı üm iki parça arsa satılıktır , 
isteklileri Per Rig.ıl ile vekilleri 

Şerefe müracaat edebilir .5009 

15-30 

içinde evrakı müsbitelerile birlikte en çok artırana ihale edilir. Böyle 
memuriyetimize bildirmeleri icap bir bedel elde edilmezte ihale yo.-
eder. Aksi holde hakları tapu si- pılmaz. Ve satış talebi di.ışer. 
cilile sabit olmadıkça satış bedeli- 6 _ G&yri meoknl keııdisine 
nin paylaşm~sından hariç kalırlar. ihale olunan kimse derhal veya 

4 - Gösterilen günde artırmaya verilen mühlet içinde parayı ver · 
iştirAk edenler artırma şartname- mezse ihale kararı fesholuoorok 
sini okumuş vo lüzumlu malumat kendisinden ovvf l en yüke~k tek 
almış ve bunları tamamen kabul lıfte bulunan kimse arzetm ôş ol lu-
etmiş ad ve itibar olunurlu. ğu bedelle alınağa razı olur ;o onn , 
. 5 -Tayin edilen zamanda gay- razı olmaz vryıı bulunmazsa hemen 

rı menkul Üç defa b~ğrıldıktnn son· on h•ş gün rııüddeıle artırmııya 
ra en çok artırana ihale edilir.An- çıkarılıp en çok artırana ihal e edi-

Seyhan Detterdaı1ı(ından cak artırma bedeli muhammen kıy- Clir. iki ihale ur ı. sıııtluki furk ve ge-

4- b 935 metin yüzde yltıniş beşini bulınoz cen günler için 0 1
0 

5 ten hesap olu 2 Şu at- pazar gunun . . ı ı 
d . 'l veya satış ıstiyenin alacağına rüç- nacak faiz ve diğe r zararlar ayrıca 

en ıtı ıaren pazar ve çarşamba hani olan diğer ~ıocaklılar hulu-
l · · ki' ki ı hükme hacet kal:n a ksızın ıneınu-

gün erı ıpo ı, pamu u,. Atta.ıiye, 1· nup ta bedel bunların 0 gnyrı" men.. · · · ı 
rıye tımızce a ıcıdan tahsil olunur. tuhnfıyP, hurdevot ve eoıre bır çok kul ile t~min edilmiş alacnklarının Madde ( 

13
3 ) 

koçak eş~a açık artırma ile satı- 1 mecmuundan fazlaya çıkmazsa on 
1 kl 1 ki 1 · h Enıvdı Gayri menkııleııiıı :yu-aca ır. ete ı erın el' pazar ve 

1 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak k 

arıda gösteril .. n 7-4 935 tılri çarşamba günleri Gaziantep güm. , üzne ortırma on beş gün daha tAm- • h' d 

1 

ın e Adana 2 inci icra m ~ nıur · ruğündeki satış komisyonuna mü-1 dit edilerek 23-4·935 Salı günü iuğu odasında işbu ilan ve gös-

racaotları. 5057 ayni saatta yapılacak artırmada,be- terilen artırma şaıtnamesi do 'ro 
27-5-10-15 ; deli sutış isteyenin alacağına rüç- ~ sinde satılacağı illin olunur.5079 
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