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Yuna nistanda hükOmet vaziyete hakim- - -C. H~ Fırkası -= 
Ordunun başına geçen General Kondilis , 
tesliın olmaları için asilere son mühlet verdi 

• 

ı:•;,Qru idare eden Venizelos; Giridde topladığı kuvvet
"'~ Yunan sahillerine biiyük bir iaarruza hazırianıyor. 

cı~. lıea· 5 ( 
-..ııuı:ıı · A. A.) - Gazeteler 

tere" uıı:ıiyen· h' . Uıııa ıo ıssı yalına 
de n olı k . • 1 Ve iıı· ra uııllı ruhun ke· 

ırıbıııı k d . Çiink.. ay etmektedır. 

~~f kıuv•~ö~·i·lli kuvvetler Ave-
teı c(i . une ve donanmanın 

~lllıak ıııııttıı:ılarıoa karıı ateş 
•ıı A tcbıır· · 
11 · "'lltı.ft b- 1.~thnde kalmışlar· 

1 
Ilı terttb utun mes'uliyet iı· 

ı' 1'tidir ve 0 Du idare edenle· 
ltııı ı:ııı." Ve bütün millet on· 
"~ı·ı "'llir b' · lıı de • ır ıhret olacak 

tkledi' ceıalıbdıı ılmala rını iste· 
' il ı. 

1 u ••h•hk• 
ıh 1 vaziyet ıudur: 

tvv 1 ııcıluı . 
n t Ce tı . n Uyan hareketini 

1
1 liite 'i nıını edilmiş olan pla 

0;ıı•tint ~nınistının Şimal vila· 
ııı •ırayet ti. k . . 

lıı ''ttbb·· e ırme ıçın 
Ilı: Şiıııaıı y uıler~ akim kılmış 
~·;' ot4, • llnanıstana gönderil · 
~ Cıiııe gı~li olanlar orada ken-
"'1•1 ll:ıus ·d ., ''dır aı zemio bulama 

imkansızlığı dolayısiyle t~slim 
olacalıları zannedilmetedir. 

Aıi kuvvetler mikdarıbın 

mecmuu 2500 den ibarettir. Hü
Iru.met kuvvetleri ilerilemiyc bış
lamıılardır . 

Berendizi: 5 (A. A.) - Yu
nanistanda zuhur etmiş olan is 
yan dolayısiyle bu memlekette 
olan hava ve droiz münakalatı 
inkitaa uğramı§lır. Buraya gel
meıi inh eden Trinton isminde-
ki Yunan ııemisi Pire limaouıda 
kalmı§tır. 

Hindistan ve A\Usturlayaya ğit· 
mesi mukerrer olan dört motorlu 
lngiliz tayyaresi Brendiziden hıı · 
reket edemediği gibi Atina ve 
İstanbula gidecek olan tayyare de 
yola çıkamamıştır. 

Aıina: 5 (A. A) - "Reuter,, 
ajan~ı bildiriyor: 

Selinikte toplananan hüku
met kuvvetleriyle General Ka
menos tarafından kumanda edi-

Ü ' 
Ilı' ltıııı:ıı. 
b·liıbeı b· 

1 
Vaziyet hakkında lan asi kuvvetler arasında ilk 

,, it t k. 
111 ~llıand . et ık iHyanıo yakın müsademe Strumı yakınıodl vu-

•ğıııı taba, .ve kamilen hıstırı· kubulmuştur. Asiler rüc'at et-
ıi,.lf.•tad lllıne ımüsaiddir. mişlerdir. 
-...ı, •n g·· d 'ili ~ aııı ~n erilen bir tel· Harbiye nazırı General Kon· 
~ ltı ~ıç aııldııına göre Girid dilis, asilere teslim olmak için 

Odllea gi~ık taıavvnrunda ve 24 saat mühlet vermiştir. Asiler 
Aı,~liıı, : ll:ı;k limiılindedirler. bu müddet ıarfınd• teslim ol· 
l do,y IA. A.) - Şarki madıkları takdirde hükumet kuv-
~~1tlle1·. asnerı'nı·ft hüı.u~ met l . •..J h'' k 

y " vet erı yenıııen ucuma aeçece · •ne k ~ 

Atina : 5 (A. A) - "Rruter,, 
ajınsı bildiriyor: 

İeyanın hu sabahki vaziyeti 
şudur: 

Asi kuvvetler İsrimon ırmı
ğının ötesine ric'at etmiye mec· 
bur olmuşlardır. Asi kuvvetler 
şim ıli hükumet kuvvetleri tua
fından çevrilmiş bulunmaktadır 
[ar. Hükumet kuvvetleri Selanik
ten gelen kıtaat ile Miralay Ya 
tıstraSJn kumaodaımda bulunup 
İskeçeden geçerek blıtün muka 
vemeti imkansız bırakmış olan 
fırkadan mürekkebtir. Proyda 
asi bir tabur silahlarını tt slim 
etmiştir. Nigrittade da 11iler ya
kalamıştır . 

Seliaik bava meydanından 
21 bombardman tayyaresi kalk
mış ve Makedonya asilerine hü
cuma başlamıştır. 

Brindizi : 5 (A. A.) - Gene. 
ral Plastıiaa buraya ğelmiıtir. 

Loodradao bildiriliyor: 
Bugün bir deniz haıbı olaca

ğı tıhmin ediliyor. Deniz sefer
lerine kapalı olın Selanik lima· 
nının methalida pek çok torpil 
döküldüğü bildirilmektedir. 

Sofya: ~ (A. A.) - "Reuter,, 
ajansından: 

Hududun zorlaumaeıoa mıni 

-- Gerisi lklrıcl firilkde -A arıı mukavemet tir . 

tatürk devlet, büyüklerinden 
kutlama telleri allyor 

~~~~raı ismet in önü, devlet başbakanlanndan al
~ ıı kutlama tellerine karşılık telleri gönderdi. 
Uış. 

d~lde~j bakanımız, Romanyaı Dş işleri bakan1Titüleskoya gön· 
~r ı". b 

r A.nk gı ir telde teşekkür ve minnettarlığını bildirdi 
"41ıı1ı lt. : :) 
tı~l Qı /\ı .. (A.A) - Reisi 
"'' •g,Q •turk'" C :'ilıQ ' tek Uo umbur baş 
t 't'ı\ıllıan;ar seçilmelerinden 

li(~ ;•ltriııd a Ve Lehistan dev· 
1·ı 18liirk ~n gelen tel yazıla-
/' • •Un 
a~/r Cevabı 6f8ğıda · 

iye it 

en samimi hhriklerimio kabul 
buyurulmasının ricasına , saııde· 
tiniz hakkındaki en sıcak temeo-
niyatımı terdif ederim . 

Adolf Hitler 
Alıııaıı Başvekili Adolf Hillcr 

Berlln 
etsı c 

'l'· uıııfııırıı Kaıııdl , 
~t Utk· 

Türkiye Reisicumhurluğuna 
tekrar intihabım müoısebetile ~ ta1 • 

1Y~ ilci . A tatılrlr 
ı ~evı 1lltılıabı 81 Cuınhurluğuna 
1titıı· eııetiQ 1 •rıııdaıı dolayı za· 

),_, ı v ı en. 8 • • 

1 "lı~ e ~•bs· aınınıı tebrik-
ıf :ıııtQ~~~abı iç:ıı •••dttile Türki· 
~ 'ı~e ~''tiıııi k olan heraretli 
· • tıııı abuı 

İ : ttınesioi ri-
U~ 

QCe ıJ 11111 
' rı~c/st·ı •ce Moıciski 

lL ltt' . ' Rctslcıım/ııır 
l'!lll Ilı 
lııİ Qıııı c~lllhııtlu Var şova 
I; '.ti t ltıunasehe ~a ltkr1r in 
\ 1'M~e''afınd1 lıle Zatı dev 
~ı'lııs· ltbr;kl ndbtyan edilen 
1 t( ıs 1 er en d 1 
·~4.ttillıi o arık sa • o.ayı pek 
\ 1 ta 11 ve r b mıını teşek-
ı~ . nı11 •fa si d . 

~llı ~ileti •efı;Jı 1 .... sıı ehnizle 
. llıiıı ı. L ı.. 1 Çın olın te· 

"' ul .. it Uoü ıic• ede. 
'lıı 
. c~tıı/ıur l<a.,.,61 Atetükk 
1,k l<.cıııırıı Alalıirk 

tar A 
s'çil . ııkara 

lllenııden <lo!ayı 

' keşide buyurdukları telgraftan 
dolayı zatı devletlerine , samimi 
surette teşekkür eder ve ıahsi 
saadet içio olan eo hararetli te· 
menoilerimin kabuliinu kendile· 
riodeo rica ederim . 

Kamiil Atatürk 

* * • 
Anlıara : 5 (A.A) - Başbıı-

kanlığının üçün<'Ü yıldönümü mü
nasr betile mı..htelif hükumet re 
islerinden ve devlet adamların 
d1n ı~met İuönüne g•len tel ya· 
z ı lıırile Başbakanımızın onlara 
gönderdikleri cevablar aşağıda

dır · 
İsmet İııönıi; Ankara 

Bugün hana zatı devtlererinin 
uzun seneler barışın genel men 
faatı için komşu ve dost ulusun 1 

refah 'e büyük uğu yolunda sevk 
1 ve idare ettiğinizi görmek temen· j 

ni!erile müteradif_ olarak kendi-

lerine en samimi tebrikl'1imi 
arzetmek için açılan mesud frs 
attan büyük bir memnuniyetle 
istifade ediyorum . 

Çelderis 
Çaldarls Başbakan; Allna 

ezik telgraflarınızdan dola
yı hararetle teşekkür eder ve 
dost ve asil ulusun saadeti için 
olao hararetli temennilerimle bir· 
likte sadık dostlıık ve yüksek hür 
met hislerimin kabulünü rica 
ederim . 

İsmet lnönü 
İsmet lrıönıi; Ankara 

Dost Türkiye Cumhuriyeti 
Hükumetinin şefi mevkiiode de· 
vamlı v" muazzam faaliyetinizio 
üçüncü yıldönümü gününde Sov
yetler birliği komiseri heyeti oa
mma ve kendi namıma şahsınız
da Türkiyenio ulusal istiklal mü 
dafiini , genel barışın sarsılmız 

tarafını ve Sovyetler birliğininn 
dostunu selamlamakla bahtiya 
rım . Size 1 büyük Türk ulusu· 
na saadet ve refahı için hararet 
le yeni muvaffakiyerler temenni 
ederim . 

- Geriıi üçüncü firtikte -

Grııbu Saffet Arıkanın 
başkanlığında toplandı 

Ankara : 5 (AA) - C. H. 
partili Kamutay grubu baıkau

lığından : 
C. H. partisi Kamutay gıubu 

dün ıaat 15 de grub başkan orun· 
tağı Erzincan saylavı Saffet Arı
kanın baıkanlığı altında toplan · 
mış ve Kamutay encümeolerile 
geçen Kamutay toplantılarında 

partice yapılması kuaılaşmış ö
zel encümenltrin yeniden kurul
maları yöodemi üzerinde görüş

müştür. 

Kültür Bakanlığımız 
Pariste verilecek konfe -

ransla"'ın günlerini bildiriyor 
........ ... _ . 

Ankara 5 ( A.A ) - Maarif 1 

vekaletinden bildiıilmiştir : I 
Paıiste açılan Türklük etüdle 

ri merkezı 1935 senrsi zarfında ı 
muhtelif tarihlerde Türk diline , 
Türk tarihine,!medeniyetine taal- 1 
lilk ıden meseleler etrafında koo- ı 
feranslar verecektir . Bu konfe· 

ı 
raoslaııo gün ve saatları töy le 
teshil edilmiştir : j 

25 §Ubat pazartesi günü ıaat 17 
de Sorbouda tezler salonunda 
Türkiye Paıis büyük elçisinin hu-

Ceyhan ırmağı yükseliyor 

Bir hüyüğe sığınanların barındırıl
maları için vilayetten çadır istendi ------·------
Su altında kalmış olan köylerle 
muvasala tesis edilememiştir 

Son ıeylah hakkında Ceyhan 1 
Kaymakamlığından Vilayt t ma· 
kamına verilen malumat şudur: 

Irmağın laşma11 yüzünden 1 

köylerini su basan Hamidbey 
bucağı halkı o civardaki Hüyüğe 
çıktıklarından bunlarıu barındı· 
rılmaları için kafi mikdarda çadır 
gönderilmesi Vilaytten ietenil· 
miştir. 

Yine hu civarda bulunan ve 
evlerini su basan diğer iki köy 
halkından bu hüyüğ• gitmek is. 
tiyenleri taşımak üzere bir ka
yık göndeıilmiıtir. 

Bu büyüğe sığınanların yeku
nunun yüz rlli kişi kadar bulun
duğu tahmin edilmektedir. 

Kaymakam ve jandarma bö
lük kumandanı tetkikat ve ieah 

ed rn yardımlarda bulunmak üze
re Mercimeğe gitmişlerdir. 

Kerataş nahiyesi müdürlüğün
den gelen malı1mattan anlaşıldı· 
ğını göre Ceyhan nehri bııyuua 

yükselmekte olduğundan bunun 
kenarında bulunan köyler halkı 
uyanık bir vaziyette bulunmıkta
dırlar. 

Dün de yazdığımız veçhile 
Mıdıkla diğer yerli köy \ e e · azi · 
leri elan su altındadır. Buralarla 
muvasala temin edilememiştir. 

Mıdıkta bir adada dut Pğacı
nın iizerinde geceyi geçiren ada· 
mın kurtarıldığına dair de bir 
malumat yoktur. 

Seyhan ırmağı hemen bir met· 
re kadar alçalmış bnlunmaktadır. 

Alman ökonomi bakanı 
zuru ile ıçılan seans . Ş h ''A J b [ k l 

6 Mart Ç.roamha günü saat a f manya, OrC arını ay Sız Ve 
17 de Sorbonda Michelet Anfite .I l J k f J J • 
atrınıla yaşıyan §ark dilleri mılli şar sız o ara anıyor,, ue ı. 
mektebinin Türkçe profesörü Je- • 

ID <lcny tarafından Tiirk dilinin Almanya ,· cihan ticaretinin yeni baştan 
halıbazırda ııö rdüğu islahat . 

12 Mart Salı günü ve 14 Mart 1 fensikinde elinden geleni yapacakfır. 
Perşembe günü , 16 maıt Cumar· 
lesi günleri saat 17 de ıanat ve 
arkeoloji enıtitüeünde Michel ıo 
kağı No. 3 de İıtaııhul Fraıısızeu
titüsü müdürü Gabriel tarafıııdan 
Türkiye şehirleri, 23 Mart Cumar
tesi günü saat 17 de coğrafya 

enstitüsünde Jacques sokağı No. 
191 dıjon üniversitesi profesörü 
Cbııkut tarafından ve 27 Mart 
Çarşamba günü ıaat 15 , 15 
de sorbonyada Descarte1 Amfite
atı .oda, 30 Mart Cumartesi günü 
saat 17 de Sorbonne de Michelet 
Amfıteatrında İstanbul üniversite· 
si edebiyat fakültesi reisi profe· 
sör Fuad köprülü tarafından orta 
devir Türklüğüne aid tarih ve 
ve edebiyat meseleleri . . 

Alman hiikumeti 
Sar mıtakasına işçi 
hicretini y3sak etti 

Berlin : 5 (AA) - Aimao is· 
tihbarat bürosundan : 

Sar mıntakasında işsizliie 
kartı müessir bir şekilde müce
dele edebilmek için Alman it o· 
fisi reiıi , Alının itçilerinin Sar 
topraklarına hicretini yasak et· 
miştir. 

~~~----·---~-~-
Hilaliahmer balosu 
Buakşam Halkevinde 

verilecek 

Günlerdenheri hazırlanmakta 
olan Hilaliahmer balosu bu ak
~am Halk.evi ealoauuda veıilecek
lir . 

Baloya gel•cek olanların hoş 
ve ei!'enarli bir vakıt geçişmele· 

rı için gayet zengin bir büfe, mü· 
kemmel bir caz takımı bulundu. 
rnllcaktır . 

Bunlardan baıka zengin pi· 
yango ve muhtelif numrolar dı 
vardıı· . ' Davetiyelerin hemen 
hepsi dağıtılmış bulunmaktadır. 

Şa/ıt 

Berlin : 5 (AA) - Doktor S
chacht Leipzig de bir nutuk ıöy
liyeıek Alıoanyıının biHün hariçl 
borçları için bir kaç senelik bir 
moratoryom ilan edilm,sini ilti
zam etmiıtir • 

Leipzig : 5 (AA) - Senelik 
Leipzig panayirioin açılması mü
nuebetile iktisad bılıanı Şahı bir 
nutuk söylemiş~ ve bilba111 Al· 
maoyanın bugün dünyanın mü
him bir kısmının nuyonal sosya 
listlerioio kültür sahuındaki uğ· 
raşmalarına düşman olduğu bir 
sırada halli gayrı :kabil görülen 
bir takım iktisadi meseleler karşı
sında bulunduğundan hiç kimıe
oio şüphesi olmadığını ıöylemiı 
ve demiıtir ki : 
-"Hitl'1in tasvibi ile söz söyle· 

diğimi ve hareket ettiğimi temin 
ederim. Milli ıktisaclın hamisi ben 
dt ğilim odur.,. 

iktisadi buhrandan bahsedeu 
Schacht, bu buhranın, büyük har· 
bin bir .neticesi oldnğunu söyli
yerek sonra şö)le demiıtir: 

-"Bu nokta aşağıdaki rakam· 
!arla sabittir: Harhden evvel ecne• 
bi memleketlerin Almanyayı 25 
milyon mark borcları vardı. Şiın 
di ise Almanyanıu harice olan 
borcu bundın fazladır. Almanya 
borclarmı ödemek için elinden 
geleni yapıyor . F akıt idhslatın 
tahdidi ve ecnebi memleketlerin 

döviz dampingi bu hususdıki 

ııayıeti akamete uğratıyor .,. 
Scbacht bundan sonra bütün 

dünyanın iki mtıaleket aruındıı 
ticari mübadele yapılmaaı ıiött· 

mine doğru gitmekte olduğunu, 
Almaoyanın her kesdeo ziyade bu 
~istemin ilga&1na ve müteaddit 
milletler arasını mübadeleler ya".
pılmuına tarafdar bulunduğunu 
ıöylemiıtir . Bakan drmiştir ki: 
-"Borclarımızı ödemek için iki 

yol vardır . Birisi faiz niıbetinin 
artırılması, öteki de Almın ihraca
tının kafi mikdarda arttırılması
dır . Almanyanın iktisad sabasın· 
da yapmış :olduğu yeni teşkilat 
muvaffak olmuştur . Çünkü kıı 
mevıimi istihıa latın mikd1?ını 

• 
- Gerisi dördüncü firtlkte -

italya - Habeşıstan 
Arasında bir itilaf 

hasıl olmlş 
Roma 5 : (AA) - Habeşistan 

ile İtalyan Somalisi arasında bi
taraf bir mıntaka ihdasi içiu iki 
taraf aruında prensib itibarile 
itilaf hasıl olmuş olduğu teyit 
edilmektedir. İtalya ve Habeşiı· 
tan hudutlarındaki kumaoilanlar 
bu itilaf ahkamını tatbik etmek 
ve biiha11a yerli kabileleriııin su 
baılarıoa gelmeleri meseluini 
halleylemek için temasa girmek 
emrini almııtır. 

Belcika kralı • 
Çenesinden ufak bir 

ameliyat yaptırdı 

Loodra : 5 ( AA ) - Belçika 
kral ve kraliçesi .tün kısa bir zi
yaretten sonra Folkestoodan ıy 
rılmışla ı dır. Kralın çenesinden 
küçük bir ameliyata maru;ı: kaldı
ğı. bildirilmektedir. 



• 

Kral birinci Gazi ; kabinenin 
teskiline general Yasin 
Haşimiyi memur etti 

ŞAR SAVALARI 
Tahsildar Celal ~ıu 

------- ı ~tı, 
Adana merkezinde 

- Birinci flrllkten artan -

meydan vermemeğe davet etmek· olmak için hudud karılıollaıı 
takviye edilmittir. Petrice 100 
Yunan mültecisi gelmiş, silahla 
rı alınmıştır. Hudurl11n öte tara· 
fından ağır top Hesleri gelmek 

tedir . 1 

. Diğu tınftın _ilk defa olarak \ 
bır muhalefet reisı 1abık başvekil 
Mıhalakopolos matbuatta yaptığı \ 
beyanRtta bu isyanı takbih ettiğini 1 

ve dahili harbe meydan vermemek 
için Venizelosun vatanperverliği · 
ne müracaat eylediğini söylemiı
tir . 

lık mekteblerde 5644 tale-
1 

be mevcud bulunmaktadır 

,, "tr cı·ı ~h 
Duruşmasına dün ag 1 11dı ~i, 

mahkemesinde baŞ ~oe p1 l~uı • 
mi konferansı için toplantı ya.pıla-ııo-rdaJ ; 1 [ llıısusi l - lrnk 

• 1'\.akonlığı yüksek ve orln n1oar1 u , . 
mektchlaJo askeri terhıye ve 
kanıp ıısnF:niin tRthiki işile uğra-

~ıyor . 
na;;.ı 1 il ';\Puiııe arasında 

caktır. Bu toplantıya iştirAk etme. 
leri için Irak maliye vezirliği bü 
liin ticaret odalarına tamimler yez· J 

1 
mış vo görüşülecek mevzuların ve
Ziirete bildirilnırsini istemiştir. 

hacıln; için karo yolu açılmıştır. 
Otoııwlıil işliyecek yollar yapılmış 

ve lb;ıi 8 suutla uyuşulmuştur. Deve 
kArvanla.· ı da hacı taşımoğa bnş. 
laınıştır. Uüyük NecJ ile Irak ara
sır,da ıicaı et boğların do hekl~ş-
tirilecektir · 

Yol, Necf-llail üstünde.o çölü 

geçmektedir . 
Muallim ve talebe İzcilerden 72 

kişi de Hicaza gideceklerdir . Irak 
hükumeti B"rlinde elçilık açmıştır . 
~imdilik Akvam Cemiyeti mümes
~ılleri bu i~e bakacaktır. 

Ali Cevdet kolıintsi istifa 
etmiştir. istifasının sebebi Aynndn 
kendi siyasetine karşı gördüğü 

şiJJetli muhalefet ve daha başka 
~iyosal güclüklordir. Yeni kabine
yi yine onun teşkil edeceği söy · 

londiği gibi general Yasin liAşimi'niu 
g~tirileceği de söyleniyor. 

Son g· len haberler , Irak kralı 
birinci Oazinio,generol llaşimi'yi ça
ğırıp kabine teşkilini teklir ettiğini l 
söylüyor . 

Haber o ldığımıza göre bu yılın 1 

ilkbaharında Bağdadda, Irak tico- 1 

ret o<lelarının iştirnkile bir ökono-

Yakın doğu uluslarından bazı · 

lurının t'caret odaları d~ bu top· 
lantıya iştirdk etmek dileğinde ol 
duklarını Irak hükllmetine bilılir
mişler ve ticari münasebetlerin bu 
suretle takviyesini arzu etmekte 
olduklarını söylemişlerdir. 

Irak hükumeti, Irak - Suriye 
arasında bir telefon hattı inşasına 
muvııfakat ettiğini Suriye mahalli 
hükumetine hıldirmiştir .Su riyeden 
gel~n haberlere göre Suriye Ali 
komiserliğindeki heyeti askeriye. 
oin, işbu hattın tesisine çalışmakta 
olıluğu anlaşılmaktadır . 

lluber aldığımıza göre, vari 
datı umumiye çevirgenliğinin 1935 
ikinci ktlnun sonuna kadar cibayet 
ettiği varidat yekunu 759071 Di
nardan ibarettir . G•çeo yıl ayni 
tarihe kadar cibayet edıl~n mik· 
tarsa 654016 dinardı. 

Bunuan anlaşılacağı üzere bu 
yılın geliri, 105055 dinar bir ar· 
tıkhk göstermektedir. Bu dA, ekim 
örünlerinde ( mahsul ) 64026,hay 
vani ve tabii örünlerde 14126, 
emlak ve müsakkufat vergilerinde 
elde edıleıı 26903 dinarlık bir fazla 
lıktan ileri gelmiştir. 

Kont Dömartel 
Dönüşte Ankaraya 

uğrayacak 

\ Eşyası haczedilen bele
diye dairesi 

Suriye Yüce Komiserinin 
Fransaya lıareketleıindeo evvel 
keDdılerine veda etm•k istiyen 
misafirler arasında Türkiyenin 
lltyrnt baş konsolosu da dulun· 
makta idi . 

Bütün misafirlerinin, büyük 
bir nezaketle birer birer ellerini 
sıkau Kont Dömortel Türkiye 
Konsolosile ayakta bir müddet 
gürüşmüşlcr ve Fraosadın av· 
detleriode Ankaraya uğrayacak· 

!arını, Suriye ile Tiirkiyeyi ilişik 
lrndircn miibim iktisadi me~ele· 
ler üzerinde Türk hükumet adaın. 
laril~ görüşrceklerini söylemiş 
lcrdır . 

Suriyenin umum 
nufusu 

Nufud :~tatistik dairesi 1934 
nihayetir kadar nufus defter
lerine g ;eo ~ Jyiôlere göre çı. 
kardığı bir i~tıtistikte bütün Su 
:iye nufusunun 1,931,610 oldu
ğunıı kaydetmektedir. 

Bu ıı.ıfuun mıntakalıra tak· 
ıimi şudur: 

Şam ~anceğı: 479,305 
Ilaleb : 669,532 
Cezire sancağı: 50,128 
Humus: 167,009 
Hamı : 118,316 
Dirzor : 17,778 
Havran: 94,237 
lskenderon : 205,215 

3000 pezetalık bir boıclan do 
layı İspanyada Molioa da Srgura 

belediyesinin eşyaları hazcedilmiş· 
tir. Bunlar da bir kaç yazı mnlıi 

na~ı ve uodalya ıle bir anıiklo 

pediden ibar.ttir . Yalnız memur 
ların oturdukları odayı ısıtan bir 
sobaya dokunulmamıştır . 

Köy halkı , belediye meydadına 
toplanarak haciz muamrlesini H· 

vincle •eyretmişti.r . Çünkü halk 
belediye meclisinin , köylerinin 

mali işlerini idare ediş tarzından 
memnuo değildir . Yazı makina. 

!arının haczi yüzünden btlediye 
daiıesiude hiç bir iş yapılmıyac~· 

ğıoa göre lıall bu yüzden bele · 
diye meclisinin işten çıkarılacağı· 

nı ummaktadır . 

Dünyanın en küçük fotoğraf 
makinesi 

Fotoğraf cücesi adı altında b r 
makine yapmışlar . Üzerinde her 
şey bulunan, tam manasile bir fo 
toğraf makinesi. Fakat bu , orta 
büyüklükte bir avucun içinde ta
mamilc gizlenebilecek kadar kü
ı'iik. Aldığı resimlerin büyüklüğü 
13x18 milimetre. Bu fotoğrafın al
dığı bir resim kırk paraya mal 
oluyor ve pek fili!. büyültülebiliyor. 

Almanyada şiddetli 
soğuklar oluyor 

tedir . 

Atinı : 5 (A. A) - Atinı 
ajansı tebliğ rdiyoı: 

Milli oı du tarafından Ostı o 
nehrini tekrar geçmiye mt'cbur 
edilen asi kıta.t şimdi Selanik· 
ten geleo hükılmet kıtaatiyl• geç 
tiği yerleıde esiıeri temizliyerek 
Saotiden ileliytn Miralay Yalist 
rasın kumandasındaki Gömüleli· 
ne fırkası arasındıi. sıkışmıştır. 

Hükumet kıtutını geçen bir 
çok asiler Gcoeral Kam<nos'un 
emri altında buıunan asi kıtaatın 
kuvvri maneviyesi pe\ı; bozuk ol · 
doğunu temin etmektedir. 

Mıntakanıo bütün mültecileri 
hükumet kuvvellerine şo,vkle 
mü:f.aberet eda<k huzur v~ asa 
yişin sür'atle iadesini istiyorlar. 
Bugüo veya yarın asilerin ifnası 
için kat'i netice alınacaktır. Dün· 
denbcri Makedonyada bulunan 
Harbiye Nazırı General Kondilis 
harekiitin yarına k•dar bastırıla
cağını kat'i olarak bildirmiştir. 
Asilerin kaçmasına imkan yok · 
tur, Zira hükumet lüzumu olan 
bütüo vesaite malik buluomak
tadır. 

Hükumet dıktatörlük emelle 
rini gizlemrk için Cumuriyetçi 
hissiyatiyle müttas;f olduklarını 
iddia eden asilere karıı Cıımu 
riyct rejimini himayeye çalıştığı· 
nı ve faktt Venizelosun haıtıba 
rcketi buna mani olduğunu iJaqe 
ey ı. mişti r. 

Tayyareler bu sıbab asi kıta· 
ata Kondiliıin bir beyannamesi· 
ni atmıştır. Kondilis bu bqan
namede, kıtaatın kendilerinden 
hakikatı gizliyen asi zabitler ta
rafından süründükleri kendisine 
malum olduğunu, bütün Yunanis 
tının isyanı bastırmak yuıthş 
kanını dökmek için istemediğini 
bildirmektedir. 

Kondilis bryrnoımesioi şu 

ıurelle bitirmiştiı: 
Size düıünmcLı için 24 saat 

mühlet veriyoruın. Bu mühlet 
geçince bütün bara ve hava kuv
vetlerini merhamet rtmekıizin 
uiltıin ordusuna karşı çıkıraca. 
ğım. Bunu size hiç bir zaman ya 
lao söyleıneıni§ olan namuslu bir 
oıker söylüyor. 

~elanik tc tam bir sükunet 
.vardır. Şan ve mülbakıtındı( gö 
nüllü ve ihtiyat kaylı gittikçe 
artan bir tekille devam ettmek. 
tedi r. Asi bir tabur hükumet kı 
taatına teslim olmuştur. 

Girid müstesna olmık üzere 
bütün adalat hükumete hıli~ane 
bir surette bağlı bulunuyorlar. 
Gece, asi gemiler Girid adasın
dıu pek az mesııfede bolunu 
yorlardı. Averof, dünkü tayyare 
bembaıdumaıılarından sunra güç 
lükle hareket edebilmckt<dir. 
Hareket halinde bulunan aadık 
gtmiler, asi gemileri kovalımağa 
• made bulunuyorlar. 

Berline giden Leh 
talebeleri 

Herlin ; 5 (AA) - 60 Leh ta
lebesi bir kaç gün kalmak üze 
re buraya gelmişlerdir . Belli 1 

başlı Alman sanayi merkezlerini 
gezecek !erdir . 

Berlin : 5 (AA) - Almauya· 
oın ber tarafından bilhassa şark 
vilfıyetl•rinde şiddetli aoğullu 
devam etmektedir . Silezyada de· 
rece sıfırdan aıağı 3 e düımüş· 

tur . 

Atinada sükunet vardır. Ge 
rek Atinııda v~ gerek Pire, Sela
nik ve diğer şarlarda gazetelerin 
muhtelif tabılart vesilesiyle mü 
laddao fazla hareket mevcuttur. 

Atina: 5 (A. A.) - "Hıvs . " 
• JBnsı hususi muhabiri bildiriyor: 

General Kondilis şarki Make
donya asilerine hitaben neıret . 
tiği bir b•yar.namede hükumetin 
döı t sınıfı silah altına aldığını bu 
suretle 100,000 kişiye , 60 tayya-

... ---------------·~~~~~~~~----------------

Adana ~merkezinde mevcud 
yirmi ıki ilk maktebd~ kız ve er
kek 5644 talebe mcvcud dulun , 
maktadır . 

Atina 5 (AA ) - Makedon
yadaki şiddetli yağınur ve sis as· 
keıi hareketleri teabbure uğrat· 

maktadır . 

Kız talebe hemen bu yekunun 
beşde ikisini Jeşkil etmektedir . 
Yine Adana merkezinde ilk mek
teblerdeki muallim mevcudu da 
121 dir . 

Parid 5 ( A.A ) - Atinadan 
" journal ,, gazetesioe bildiriliyor: 

Bir takım yarı resmi kaynak
lariı inanılacak oluna Girid Vali 
muavini Sgouros ile sabık Vali 
mvavini Meimarkiı Venizelosun 
emriyle kurşuoa dizilmiılcrdir . 
ihtilal akaınetle neticelendiği 
takdirde Venizelosun 12 adalara 
Ye yalıud ki Mısıra kaçabilmesi 
içio elli krovazörü emre amade 
bulunmaktadır . Venizelos Atina
va ve cenubi Yunanistan sahille
rine karşı bır taarruzu ve Girid. 
de loplamağa başladığı askerlerin 
buralara çılıılmaıını iatilıdaf eden 
geniş bir hareket planı hazırla· 
makt• imi§. 

Atina 5 ( A.A ) - Asilerin 
elinde bulunan Averof zırhlısı hü
kumet tayyareleri tarafından bom
bardıman edilmiştir . Pilotlar 
gazetelerin fevkalade nüshaların 
da verdikleri malumata Cnaurın 
gem!de yangın çıktığını görmüş· 
lerdır • Resmi mahafildl' sükün 
ve intizamın bugün yarın iade edi. 
leceği temin olunuyor . 

Paıis 5 ( A.A ) - " Journal., 
gazetes~nin Atinı muhabirine gö 

Muallimlerin terfi 
cedveli 

Maarif müdürlüğünce hazır 
lanmış olan muallimler &.idem 
terfı cedveli kültür bakanlığıua 

gönderilmiştir . 

Vilaye ıtimizde haytJan 
sayımı 

934 yılında 713860 ha~• an 
tesbit edildi 

Geçen 934 yılında defterdar· 
lıkca vilayetimiz içinde y~pılan 
umnmi sayımda 713860 baş hay· 
van bulunduğu tesbit edilmi§tir . 

Bunun 494638 baş davar , 
7002 deve , 167339 sığır ve man
rla ve 44881 ııt , katır ve eşektir. 

Belediye büdc&si 

Belediyemzin 935 yılı büdcesi, 
başkanlık taraf.ndan hazırlan· 
makta olup önümüzdeki hafta 
içinde belediye encümenine ve· 
lecektir . 

Numrotaj işleri 

Şırımızda yapılmakta olan 
uumrotaj işleri temamen bitmiş 
tir . 

re Yenızelos Yunanistanın ceoub 
sıbilleriae Girid kıtaatını çıkar· 
mak suretiyle Atinaya bir hücum 
hazırlamaktadır , Giıid adasında 
bir çok şehirler isyan hareketine 
iştirak etmişludır . Venizelos re
iıicumhur Zaimiain ,bu akşamki 
telgrafına muhalefete mensnb 
biitün ayan azasını ve mebusları 
Giride geltrek isyına iltihaka 
rlıvet etmek suretile cevab ver
miştir . 

·Evvelki geceki yağmuri 

Evvelki gece Şarımız ve ci
varına yine yağmur yağmış ve 
bir müddet devam 'etmiştir . 

Atinı 5 ( A A ) - Hükumet 
radro merkezlerinden birisini 
almayı muvaffak olduğu bir rad
Y.o~an Veaizelosun isyan hareke 1 

tının ba§ındı ol~u~unu ilan etmek 
i~i~ isi gemilerin Giride gelme· 
51 ~ 1 • b•klemi~ olduğunu öğıen 
m.~ştır · · Bu telgraf bu giin • 
ku • ~areketin alt iade bir 15• 

keıı ıayan olmadığını fakat ik' 
. • b ı 
sıyıaı ce be ara11nda kati bir 
mücadele olduğuuu leyid etmek. 
tedir . Hükumet bankalardaki 
mevduatnı çekilmesine ma 1• 1 

k
. n o 

ma ıçin evvelce vrrmiş olduğu 
kararı geri. almııtır . 

Dün bava kısmeo rüzgarlı ve 
fırtınalı geçmiştir . 

Nahiye müdürleri 
arasında 

Payas nahiye müdüıü Hemzi 
ıle Karsantı nahiyesi ınüdürü 

Tevfikin isteklerile ytrleri değiş 
tirilmişti.r . 

Nafia fen memuru 

Vilayetimiz nafia feo memur
larından Zekerya Sami Uiyarbe· 
kir aafia fen memurluğuna tayin 

edilmiştir . 

Soy adı 

Atina5(AAl-H"iı• t' . · u ume ın 
e~ı~de. kalmış olan 3 torpido cıuh-1 
rıbı soyleodiğine göre Girid add
sı~a harektl etmişleulir . Bu k• 
mıler tayyareler ile birlikte asi 
gemilere karşı yapılacak harrkc 
le iştirak edecektir 

Kırtasiyeci İsmail Receb, •ay 
adı olarak (Gözütok) söz;ioü al 
mışlır . 
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rc) e ve kuvvetli topçuya malik 
bir ordu hazırladığını • a~ileıi 
Venizelosun igfaline lapılmıyarak 
sıliblarıoı teslim elmrğe ve bu \ 
ıurc tle dahili barhio ftcayiine 

sularına harekete hazırlanmakta ima?.ın.ın t~rpille kapandığını Mı· 
d eır bukumetıue bildirmiştir . Se-
ır s' 1 laaiğe gidecrk vapurlar karabu 

e fin.ik 5 ( A.A) _ Trakya d 
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ve e aoı_ mıntakasında sükuuet d rına evam etmek iıtedikleri tak- · 
nrdır . Aıiler valnız Serez . Dra d ı 

K l irde romörkörle gitmeye mccLur 
ma ve avı a garnizonlarında olac ıklaıdır . i 
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Hitlerin sesi kısıldığın
dan geri kalacak. 

Amerika Cumhur reisi l 
Mart Perşembe gilnü Akşnmından itibaren 

Büyük edib ' '. Viktor llügo ,, nun ölmez eserinden 
111111• ''af ı ve ikı memle 

~ ZIQ k 
. La,,Q {'kuvvetle ba.rrtı olduklt 
ı . ~ l . • 6 

!erimin kabulünü rica tderim . 
ismet İnönü 

Başbcıhan İsmet lııönü; Ankara 
Bir ticaret filosu yapılması- ! 

seııııer ı ~ ~1b de tının kuvvetlenmesi 
&çurı geçnıi~ ol . . . en · ı ~ :.' 80 rıyasetımın 
ıo?.) )ı donij ·· .. h 
1 Ctiııild .nıunu atırlatan 
•ha.sis 

1 
eo dolayı bilhassa mü-

1 ::~kur}. 0. arak en hararetli Le. 
l4t '"'ltn . 
1 

1ııın sııad 1 ve dost :So' yet ulus-
cıııenııile . et \'e ref ıhı i"in ola o 

rını· 'b 1i 
• 

1 1 lağ ederim . 
lsrrı ... 1 1. ismet lnönü \; /1 n ~ 

onu Başbakan 
l· Curnbu . Ankara 
1 11 ıtıcıe r· rıyet Reisinin size bü· 
t~d· ıyasct el k . f . . 
, , 1 ettiği .. .. me vazı e. ını 

1 uıııu llıü gunun üçüncü yıldö 
1~ lcbtikı n~Stbetile çok hararet· 
11: 'b erını· 1 lag ed .ı samimi bir l'evinç-

tıı" eunı K Al A ··k· ııı Utıtvv • • ama tatu . 
t ıı llııun tfr ıdaresinde a ıl Türk 
Ql(ijJ re ab .. 
~ trio 1 ıçın olan >•üluek 
~ ~tıı Parıa~nhakkukunda elde 
~ ' \Jerin nıuveff akiyetler zı-
ıı. 0de te 'kt. ulusal kalkmma ese· 
~,\' l l Ulu 
le. ~d itrf umuz arasında 

Yeni hükumeti teşki ettiğiniz 
ve iktidar mevkiine geldiğinizin 
üçüncü yıldöniimünü tes'id et· 
mckte oJduğunuz ~u anda geuk 
beoim ve gerek Bulgar hükiime· 
tinin co samimi tebriklerinin ve 
zatı devletlerine rrüzel memlekc· 
tiniıin .. aadet rt falıma Türkiye 
ile Bulgaristan:daima en iyi kom · 
şuluk ve dostluk münasebetleri 1 
nin iokışafoıa aynı paılak mu· 
vaffakiyetle çalışmak tcmenoilc· 
rioin kabulünü rica ederim . 

B11,b11k11n Gt•neral Zlatef 
Başbakan General Zlal!:4 

Sofyu 
Türkiye Heiıi Cumhuru ta 

rafındaa şahsıma gösterilen iti· 
madın yeııileomesioi ve deruhde 
t'tliğirn \ azi fenin on uncu yıldü 
nümü ıuüoasebetile keşide bu
yurduğunuz nazik telgrafta11 do
layt zatı de' letlerioc hararetle 
teşekkür ederim . Komşu ve 
do111t memleketiıı hükumet rrisi 

-·-Loudra: 6 ( A.A ) - Corı Si
mon Hri!!tolda öylemiş olduğu 
bir nutukta ezcümle şöyle demiş
tir: 
• "-Eden ile birlilite Perşembe 

günü AlmanyayR gidiyorum. Beı· 
Jinde de bir taoplaotı yapılması 
hem doğru, Lıem de tabiidir. şim· 
dilik fazf a bir ıey ıöylemiyece
ğim . Yalnız şunu ilave etmek is· 
terim. Reo bu seyahate halihazır · 
da mevzuu hııhsolan çok mühim 
mcıclelerin ehemmiyetini müdrik 
olduğum halde gidiyorum . Bu 
meselelerin halli , yapılmakta olan 
müzakt•relerio neticelenmesine 
bağlıdır ve [,izim yegane erzumnz 
bu müzakerelerin Avrupada iti 
madın ve cihan sulJıunu n lt!essü

süne yaramasıdır. ,, 
l.ondra : 6 ( A A ) - Siyasal 

1~1diııdcki 1 ha.kın ve dostluğun 
llıe~a d .. ,Pi ısseyi haklı bir gu· 
1~rı ':dir . \:tnı.eğe imkan ver. 
aıd eıırıin • llrkıye ulusunua ve tarafından g<>sterilen lıu pazik 
de ~iu e;~1~ziyttlerinc medyuo ve dostane alaka iki memleketi· 

1 mabafıl Cou Saymeoin Ber lia se 
yabatanın tehiri ile ulusal müda 
faa lıakkmda olan cvelil'i güokü 
beyanata arasında yakınlık an
maktadırlar. Bu beyaoatın Alman 
ya hakkında ihtiva ettiği ihtar, ilı
timal Alman zimamdarlal'cnı dü· 
şünmek için vakıt kazırnmağa 
Sf'Vketmiştir. 

d l~l)ale d 1 nıevkii istikbalde miz arasında perkişmesini kuv-
C\>Je 1 evanı d 1 .,,,.. k' . a~ l eri1ıi e ecektir . Zatı vet e arzu ettı6ım ve per ı~mesı 

11 lettı 11 §absi saadeti içi11 arzusuna zatı devlelleıi tarafın· 
t tnniferimi arzedcrim . dan hu kadar samimililc.le iştirak 
• eouç 11 Y•vtiç ea,bakan edilen ııkı münasebetlerin yeni 
,l,tı d aşbaJcan ; Belgrad bir zımanıdır . 
u~r·· cvletle . . 

tıi\tı. lı Yılı lll. rııuo riyaeetimin 
fı~ 1tıi ibt· ünasehctile trmen-
"'~d l\•a 1 

'b harı Pek e~.en nazik: telgra· 
lıııı ·· 'r''etı· nıutehassiı olarak 

' Utı" ı leşekk .. 1 • . 'itıı u ~tbıJ"J . ur eıımın ka 
ııı,k· llakk 1 crındeıı rica ede· 

t ~lıı 1' ttıur'nıda \'e ınensub ol· 
~ L tel · tıı"ttll akkınd ıır buluııduğumu 
1 ~'•f, •ketin a .~ost ve müttefik 

Lİir· 11dı0 h nıumtaz b11şbakanı 
d() ~tl l'u,1?•n edilen hisıiyat 
ı~tıd 11k ~t"' 1Yede hissedilece"i 
.. a "18111<1 e 
"ıı 'it ~lllı§rnı ır · Bugün uğ-
Yıı~ Qı ltıt"")§ \'e çalışacak ol· 

l'loıı ·~ eker · . 11tı a;ı-. a
1 
vYaya b ~ 1asıl ve şerdh 

1 İtı L~ •1tı1ıg,0 ag ıyan rabıtala 
hui llhı88 ' 1 görmek bel'}im 

t 
1 llıUcibi memnuni 

&Qlb 
l~~Oıı /8 • lsm•t lnönU 

ı lirk· lllel / - -
~ ~ 'Ye c rıomı; A 11 kara 

- ı,,~~~Hııde Unıburiyeti başkan· 
ltı 1Yeıioiıi ~~vamlı ve şeref· 

~~trUıı~Sthet; Uçlincü yıldönü· 
"ll)Ukltıı ve 

1 
c en samimi teb· 

tı " 'l 6r'- §ab i saadetin izle 
\· ıtır ' ul ı kabı ltrak~· UsunurJ rf'falıı 

tıl L ıyat lcmennileri-
t uyutun uz 
liııı 1 

Of H . Litvinof 
<1rıc/ı K 

~ \ 8 • ye omlserl 
~~~ık lelgr f ılloskouci 
'le . 1 Olar k a ınızdan pek mü 
~ tıttı· a 5 • 
~, ıı:ı ve anıınıi dostluk 

~~~? 'e d şah ıoız ve bü .··k 
it .. tıııct' nst Ulu . . } u 
'Q • 1'llin k •çın olan te-

abu (ij .. • 1 
l.,, 

ou rıca ece-

1 "fb 
~ u~'1 ctı1 i lsrnet İnönü 

o ı · uyuk sıneı i ~ ~ 
f 1~i 11 rnct .. 1 ııoııu Ankara 

.ı tr il) ..... e k r . . lr •~.ın tbıi il c 111ızın refa· 
tUi \a~Q Sen' .dolu olan vazi-
t• ıır esı b 

~ltı tniıe ana mcsuli· 
~tı.. tcltı ta111 b · .1 ~· ~·kı tııni ır sı ıhatle 

•='' ı.b t(lir 1)., etnıek fır atını 
'it " fk . ıuı" 

t C 1 itti uu .ınernlek c ti 
d'ı a l!ıtıbu .tne iştirak ve T" • 
~,Qı Qe do rııy'libe sa . . ur · 

tktc cı· St Uk ] . 1 rnınıı \' C 

1 lt . llı er mi gön· 
~rı 

cfue 

ismet İnönü 
Hariciye' bakam IUişUi Aras 

Ankara 
Tür ki yenin reisicumhuru tara· 

finduo başlıoan eatre baıbakan
lıkta ve bariciyete on ıeoe zarfın · 
da wuai arkadaşları olmuş olao 
mümta:ı. adamlarınıo vazifeye baş 
lamalarının 10 uncu yıl dönümü
nü teside musaraal ettiği şu anda 
ıizc Fransız bükumetınin hararet
li tebriklerini arzetmek ve bunla· 
rm General loöniine iblağını ri· 
ca etmek benim için bilbesea la 
tif bir vaıifcdir. Buna şabsi dost 
luk hissiyatımla birlikte Türk ve 
Frır.sız hüklimetlerinin görüşleri 
arasmda iştirakin meıut bir suret
te akiı bulduğu bar11 teşkilatına 
müslemir bir ıuı ette bağlt mUı
mir hir siyasetin inkişafı için olan 
samimi temerınilerimi tcrdif ey 
!erim. 

Piyer Laval 

Hariciye bakam Piyer Luuul 
Parls 

General İsmet İoönüoüo baş· 
kanlığının ve bcoim bakanlığı 

mm 10 uncu yıl dönümü müoase
hetile irsal buyurduğunuz nazik 
telgraftan dolayı bilhassa teşek
kür ederim. Bu nazik alaka bizi 
barare!le mütehassis etmiştir. Baş 
ba~an bakkıoda ve benim hak
kımda gösterdiğiniz dostaoe bis · 
siyattaoi dolayı şahsen bahtiyar 
olarak bu hissiyalta Fnnsamo 
memleketimiz lıakkinda besledi· 
ği ve bizim butaı..la dost Fransa 
için hissettiklerimize temamen 
uyğun olan dostluğun yeni bir de
lilini görüyoruz. Başbakanın size 
i~lağını benden rica ettiği mio· 
nettarlık hissiyatının hürnıetka
raoe hissiyatımla birlikte kabulü· 
nü rica ederim. 

Tevfik JWsiıi Aras 
Ankara : 5 ( A. A. ) - Dışarı 

işferi bakam Tevfık Hüştü Ares 
Romanya dışarı işleri bakanı Titu
leskoya şu tel yozısını gönJermiş • 
tir : 

Tilulcslw,dı§urı işleri bakam 
Balkan a nicuılı başkam : 

IJü/\reş 
Parlak ve incelıklcrle <lolo nut

kunuzu nihayetsiz lıiı· mcrıınuni· 

yet içinde okudum. l leyecanlı söz· 
leriııize duyulınok fırsatını veren 
Lu müsamLreyi tertibetmek _sure· 

Brlin : 6 (A.A) - İstihbarat 
bürosundan : 

Sarrehur k ı eyahab unanında 
Hitlerio hafifçe soğuk aldığı bil· 
dirilmektedir. Hitlerin sesi fazla 
krsılmıştır. Doktorlar bir müd· 
det için iıtirabat edip konuşma-
masını tavsiye etmişlerdir. Bu şe · 
rait altrnda Alman hükumeti diş 
itleri bakanlağı vasıtasile Beilın · 
deki İngiliz 6efirinc bu hafta 
içinde Saymanin yapacağı ziyare
tin bir başka zamaoa bırakılması 
için ricada bulunmuştur. 

Berlin ile Tokyo arasın
da telefon muhaberesi 

Herlio : 6 (AA) - 12 marttan 
iti bar en Ber lin ile Tokyo arasında 
telefr.o görüşmeleri başlıyacak 

tır . Mesafe dokuz bio kilometrc· ı 
dir. 

Lehistan dahili istiraz ' 
yapacak 

Varşova : 6 (AA) - hükumet 
nafia işlerine tahsis edilıııck üze· 
re 200 milyon zelotilik bir dahili 
iatiraz akdine wez.ıniyet veren 1 
kaoun Jayıhaaıoı kabul etmiştir . 

tile göstermiş ol<luğunuı ince ih· 
timaından Jolnyı teşekkür etme
Jen evvel bundan bahsetmeden 
kendimi menedomiyorum . Büvük 
Önderimiz Atatürkün bizleri~ üs -

1 
tümüzden aşarak kendisine tazim 
hislerini arzed~n sözlerinizi Lüyük 

1 

bir zuvk ile okuduğunu ve bun- ı 
Jo.rdon J,ilhos..; a dost ve müttefik 
memloketi rı nıiimtaz nazırından ve 
bolken itilôfının hali faoliyett •3 bu
lunan reisinllon g~lmiş olmaları 

hasebile bir kat daha mütehassis 
olmak gı hi dostane bir ihtimam 
göstermiş olduğunu söylemekliğ i • 
me müsaadenizi rica ederim. 

Büyük şrıfim , bu münasebetle 
!ı em teşekkürlerini hem de samimi 
dostluğunu size bildirmeye beni 
memur etmiştir. 

Baş' ekil isın <'t İnönü, Lu kadar 
nezaket ve lıu <lorecc dostane hir 
ilıtimam ile riyasetinin onuncu se-
nesini kutlamak suretile gösterıni::? 
olılui1unuz alakadan ve kendi si-, 

yasetile aklıselim arasmJa hulruuş 
olJuğunuz müşabehetten dolayı pek 

1 

müt9lıass is olmuştur. Size dostluk 1 
ve yiiksek hürmet hislerini teyit 
etmektedir . 

nı kongreye tavsiye etti 

Vaşioglon : 6 (AA) - Reisi 1 
Cumhur Huzvelt kongreye hususi 
bir beyanname göndererek hükü· 1 
met tarafından doğrudao doğruya 1 

yapıl acak nak(li yardımiar ile bir 1 

ticaret filosu bulundurulmasını 
trklif etmiştir · 

Bu beyannamede rakam zik
redilmemiştir . :Beyannamede es· 
babı mucibe olarak ,unlar yazı
lıyor : 

l - Dürüst bir rekabet ya· 
pılması Amerikanın baricı ticaret 
eşyasnıın makul bir kısmının nak 
li için kafi tooajda gemilere 
malik olın ıısını istilzam eder. Zi
ra diğer memleketlerin gemı leri 

mensub oldukları hukiimetlerce 
yapılan nakdi muavenetler ve 
bir takım kumprıoyalarıo bir ara 

En heyec•nlı ve en dehtetli, kısmı 

İkinci ue son safha 

ilaveten : En yeni dünya havadisi 
Geledek proğram : Adalar şarkısıaın unutulmaz artisti 

Lüpe Velezin 

Karabüber 

Bugün gündüz tam ikide 
Umumi arzu üzerine iki filim birden 

• 
matıne 

ya gel rek birlc~masi ve diğer 1 

bir çok u!mller sayesinde Ame· 
Bayatı lsa-Sellller 

rikan dövizleri zararına olarak 
kullanılabil e cektir . 

2 - Amerikanın dahil olma 
)'acağı bir muharebe çıkması ha· 
liııde kafi bir ticar~t filosunun 
bulunmaması lıerici ticareti ağır 
surette felce uğratabilir . Zira o 
takdirde diğer memleketler tica· 

Doktor 

Pek yakında : 

Mabusun vasiyetnamesi 
5083 

ret gewiler:inin servisini temin 
etmek belki de imkinsız olabi-

1

r 
lir . 

3-Amerikanıo dahil o\acağt Gaz,benzin< Mazot Motorin ),Motor ve Makina yağınızı alırken 
bir muharebe çıktığı takdirde A
merikan gemileri ya muavin barb 
gemileri olarak veyabud ecnebi 
memleketlerle ticari münasebet 
leri devam ettirm~k maksadiJe 
kullanılacaktır • 

Corc Saymen 
Söz söylemek istemiyor 

Loadra : 6 (AA) - Bir meb · 
us Avam kamaTesıııda Saymen-
den istiıahta bulunarak siyasal 
müzakerelere haşlamadan evvel 
lngiliz - Rus licaret meseleleri· 
nio halli niyyetinde olup olmadı· 
ğını sormuıtur. 

Saymeu bu hususta hiç bir 
fey düşünmemiş olduğunu söyle· 
miştir. 

Paris borsasında es
ham düştü 

Pariı : 5 (AA) - Kambiyoda 
kaydedilen temevvüclcr ve bilhas-
sa İngiliz lirasının kuvvetli re· 
ksiyonu borsa üzerinde gayri mü · 
sait tesirler yapmış ve bir çok 
eshamda mlibim tenezzül olmu~ 
tur . 

Bana gelince oziz dostum ve 
meıslektoşım; büyük önderimin ve 
rcisiın in tarafınızdan o kodar iyi 
tarif buyurulınuş olan rahat ve 
nimet veren gölgeleri altında Tür
kiye harici siyasetinin iuarecisi 
sıfntile nezaket ve inceliğiııizin bir 
eseri olnro.k vucuda gelmiş olan 
bu güzel tezahürata karşı ancak 
derin rneserrotlerimi nrzedebıl i rim . 

Çüııkii Lu tezohiirattJ Ulu8lur n· 
rnsı salınsmdaki barış vo ıst ırarı 

temin lıususunJa sizinle müşterek 
Ye Bolkanlılarln müşterek olon ar 
zumuzun ne kndor sıhhatli bir 
tarzda anladığımzın bir nişanesini 
gfüiiyorum. Bu anlayış bina edici 
ve vücad verici karşılıklı bir an
laşmaya inzimam etmiştir. 

lloşınetlU Kral Karol'un )'Üksek 
vo ınfü.lrık siyasa tdakkilerinin 
nıiin evve l' himayesi nllınıla siz nziz 
J ostum, asil ve ,ıost Homon ın ı ll t:' l İ 

için yalnız boşınıza bir kuvYct 
te~kıl udıyorsunuz. Öyle bir kuv .. 
Y ljt ki , bütün devlete bedeldir. Bü
tün teşekkürlerimizi kabul ederek 
saılık:dostluğamuza itimat buyu
runuz . 

'l'iırkiyc dışarı işleri bakanı 
Tevfik Rüttü Aras 

her yorde dünyaca tanınmış, ( Sokoni • Vakum) 

,\Jüstahsitıııı( Develi ) gazını 

(Kanatlı at) benzinini 

1 ( Sokoni- Vakum) motorinini 
1 

\ (Timsahlı) Yağlarını (VAKuM O 1 L l N Gttrgoyil yağları) 

(Sokoni) '' 
(Sokoni- Vakum) ,, 

Markalarını taşıyan Tenekeli ve Dökme mallarını isteyiniz . Çünkü 

paranızı en temiz mala ve en eyi v~ snğlam arnbnloja vermekle tasar · 

ruf ett iğ in i zi göreceksiniz . 

2 A D A N A Se16nik Bank••• sırasında 

Muharrem 
4987 

Hilmi 
9- 20 

ı:ı...-------------------------.... --------------------------

Alsa ray sinemasında 
Bu akşamdan itibaren 

Uu senenin en güzeli ve heyecanlı filimlerinden birisi olan 

Niçin öldtlrdlm 
Mümessili : Nans Karol 

Fevkalade proğramıni taktim ediyor 
. 

ilave : Dünya havadisleri 

Matioeler : 

Perşembe gündüz son defa olarak 
Tarzan ve işi-Kedi keman 

Cuma 

İki filim birden 

günü : 2 de vo 4 de 

Niçin öldürdüm 
Gelecek proğram : Kazak kalbi 5082 
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BüyUk ve kalabalık Adana Borsası Muamelelc:-ri 1 Seyhan defterdarlığından: 
1 
1 

şehirler 1 

PAMUK KOZA Karyesi Şağili il ve Mevkii Cinsi Dönüm 
.. . . . Dunyanın en büyük şebrı şu 

dur diye doğrudan doğraya söy· 
lemek mümkün değıldir. Büyük· 

. 
Kıl o . 

Fıyetı Adalı karyeaı Heodeklı 

Göğercinlik 

Tarla 60 

100 

140 

140 

.. Hacı Huseyın oğlu y 

Yusuf oğlu Halil 

usuf • 
C 1NS1 En az En çok Satılan Mikdır 

ıu. 

lilk denildiği zaman neyi kasde · apımalı pamuk 
diyoruz? Şaıın kain bulunduğu Piyasa parla~ " 

~·=="""""""'===~• l='W"==='f='"::"=:'.'E"=ol= K. S, -43 -., K. S. 

40,50 41,50 
k Piyasa temizi ., 

arazinin büyüklüğünü mil, Y0 sa 11-ııi;;a~ne-;;, ıı---~--ıı-----\-----11-------
içinde oturan insanların çokl_ıığu· iane II 
nn mu, yoksa nüfus kesahtı. de· Ekıpreı 
diğimiz kalabalığı mı? Şimdı b.u Klevlant 
tasniflere göre buuları sıraya dı 
zelim. 

Arazinin büyüklüğü itib.riyle 
en başta Londra gelir. Londra
uın şar toprağı 1786 kilomttre 

murabbaıdır.: 
ikinci Berlindir . 884 kilometre 

murabbaı . 
Üçüncü Nevyork.849 kilo.netre 

murnbbRı . 

YAPA(;I 
Beyız 

i ah 

Ekspres 
ÇİGİT 

iane 
erli "Yemlik,, 
.. "Tohumluk,, 

HUBUBAT 
~-..----------· 2,75 Buğday Kıbrıs 

Dördiincü.;ü Paris. 780 kilometre ., erli 
11---'"---;~-=---~----l-----~---~-~-

murabbaı . ., l\tentane 
Beşi· ısi To\;•o. 575 kilometre ıı-1Aö<"r"'.'-p-.•,__-----·1--F&1ulya 

mur11hhaı . Yulaf 
Altıncı Şikogo. 516 kilometre ıı-1D'e"li,..ce------l----l------l·---------t 

murabbaı . Kuş yemi 
Yedincisi Viya . 278 kilometre Keten tohumu 

murabbaı . ak.la 
Bu ralı.amlardnn anlaşılıyor ki 

Londra; Berlin, Ncvyork ve Paris· 
t~n tahminun iki kere , Tokyo ve 
Şıkdgodan üç kere, Viyanadan altı 
lrnrre büyüktür. 

içinde oturan nüfusun çokluğuna 
göre bu şehirleri sıralamak !Azım 
gelirse ilk sıra biraz değişir , Çünkü: 

Dünyanın en çok nüfusu olan 
şehri: 

Nevyork 9'200,000 

Si Hm 

UN' 
.... Salih Efendi 

ı-...---'---'------ - --·---1 
-~ .ll " 
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::ı Simit ., 
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"' 8. - .. " Dilz kırma ,. 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları 

6 I 3 I 1935 
Kambiyo ve Para 

lı Bankasıoden ahnmııtır. 

İkinci Londrn : 8,203,000 9 56 
O l'ılart V adeti 7 gı -Liret 

Santim 

çüncü Tokye : 4,986,000 Renmark 1 97 
D d 

Mayıs V»deli 6 90 1-.,'-''-7;;:;.:=------·l--.rnll-rurl ör üncü Paris : 4,500,000 ı-::::-"'--...;:c;.;.:_ ___ 1-.:;...-ı Frank"Fransız,, 12 05 
Hazır 6 16 Beşinci ş;kago : 4,500,000 ı----------ı-~-ı 

81 
Sterlin "İoıı:iliz!!."---l---'5c;,94;;.+...,.,,-1 

Altıncısı lforlin : 4,300,000 11--;H;;;--in_ı_h-;a:-z_ır _____ ı_,,,,s_·h.nll~D~o~l::;•r;._":;A::::m:;:e~ri::k=:•n::ı•'.!..• --1--..::80::_.ı.....:.::5~ 1 
y d' · y Nevyork 12 38 Frank "ini re,, e ıncı iyana : 1,800,000 ·.;.&;;,;;;o __ .... __ .., __ 

Kilometre murabbaı başına isa
bet eden nüfus itibarile dünyanın 
en kalabalık şehirlerinin sırası da 
şudur : 

Nevyor, Şikago, Tokyo, Viyana, 
l'aris, Berlin, Londro •. 1 Sabun meraklıları dikkatle okusunlar 

Alman ökonomi bakanı 

- Blrlııclfflrllkderı arlan

artırclı . Fekat mllcadele kolay 
değildi. 

Plinımızın daha iyi bir su

rette iokiıafına Almanyanın bari. 
ci borclarını utıran klering itilaf 1 

ları , iptidai maddeler ıatan mem· 
leketlerin satın alma kabiliyet· 
!erinin azlığı, ecnebi memlrketler 
gümrük resimlerinin artmı\sı, Al· 
man emtiasıııı iclbol cdrn mem· 
leketlerin takib etmekte oldukla 
ri sanayi memleketi helinde bu 
lunan bir devletin iptidai madde 
ler iıtibeal eden müstemlekele· 
re ıbtiyacı vardır. Bu suretle bu 
devlet milli sanayi için vücudu 
lazım bir mütemmim elde etmiı 
olur : Eğer Almanyaoın miistem
lekeleıi olmuş olsaydı buııünkü 
müşküller: koleylıkla belledilebi
lirdi .,, 

Cıhau iktisadiyetıudan bahae 
giıişeo Scbacbt, Almauyanın muo 
taıam iktisadi münasebetler tesi
si arzu• .ıda r' ~ıığunu ve bu mü
nasebetlerin kültür sabasmdakı 
müı,a~ebetler için esaslı bir .amil 
olacağı fıkrinde bulunduğunu sÖy. 
lıımiflİr . Bakao sözlerine devamla 

Kntkısız, hilesiz, ( Melek ) markalı sabunlarımızı arayan 

müşterilerimiz~ bazı satıcıların safıyoti şüpheli ııabun verıaıeğe çalı§

tıklarını es~rıe öğreniyoruz . 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiyenin en nefis ve en sıhht sabu

nunu temsil eden ( Melek ) markamıza dikkat va bu 88 • 

bunu talepte ısror ey lemelerioi rica ederiz, 

Vücudunun sağlığını, kumaşlarının yıpranmamasını, saçlarının ke. 

pok yapmamasını ve ciıdin boıulmomasını arzu edenler ( Me .. 
Jek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 

Toptan satış yeri AJanada ALJülkadir 

flfolek evlatları ticeretbanesidir ı 

ı-------·-----------------ı 
18-30 

Adana Milli Mensucat 1 

fabrikası müdürlüğün·, 
Kurban derileri 

den: Tayyare cemiyeti tarafından 
Fabrikıımızla şimeııdöler yolu satlığa çıkarılıyor 

arasındaki takriben 120 metro tul Kurban bayramında toplanıcak 
ve 7 metro genişliğindeki cadde deriler mart aymın 10 nen pazar 

günü ıaat 15 tc 11tıl•caktır . Almak 
tamir edilecektir. Taliplerin şeraiti isteyenlerin o ıaatıe tayyare ~ubeıi-
anlo mak üzere fabrika müdürlü- ue müracaat etmeleri lazımdır. 
ğüne mürocaatları.5080 6-7-8 5-7-10 

demiştir ki : ---·----------
Seyhan Muhasebei hususiye Mü

dürlüğünden : -"Bu tebebden dolayı DH}'Onal 
ıosyaliıt Almanya cihan ticarcti
ııin yeni baştan tensikiode çalı~
ma birliği için _elinden geleui 
yapacaktır . Bunnn için Almanya 
kendisinin borclarını kayıdııı ve 
şartsız olarak tanıyor . Fakat Al 
m3nyamn horclarını ödemek bu· 
ı,usundaki iyi niytli alacaklıların 
Alman emtiuını satın alma hu 
susunda gösterecekleri iyi niyete 

bağlıdır . 1 
Nasyonal ıosya~iıın b.e~nel~i- 1 

Jel krediyi cihan tıcaıetının lu 

zumlu bir unsuru o:arak kabul e 
ıler . Almanya milleti kendi ve· 
saitile Lıslenmek için bütün kuv· 
vdini ıarfetmektedır . Almanya 
iptidai madıJelcr istihsalıitını bir 
ola•şi dealii için değil, ıırf kendi
ni mvbaf.za elmek gayguıu ile 
arttırıyor . 

Schaecbt, Föz'crioİD ıoooncla 
un ayı er babına hitab ederek on· 
lırı ihrec mikdarını arttırmak içio ! 
bütün kuvvrt ve kudretlerini sar· 1 

fetmeie davet etmlıtir • 1 

Bnbça kazasının Haruniye nahi
yesinde ldarei Hususiyeye ait kap
lıcanın 4-3-935 tıırihinden iti. 
bar en bir senelik icarı açık artır. 

ma suretile vorıleceğinden şeraiti 
eı.lamek istiyenlerin her gün Mu. 
ha sehei Hususiye müt.lüriyetlne , 
t.~l b olanların da yüzde 7,5 pey 
ak~·usile birlikte Martın yirmi se. 
kizinci pcr§emlıe gütü saat on bir
de de Encümeni vild yele müraca
atl11rı ilAn olunur. 5055 

<.7-3-7-11 
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" Köy mevlı.iinde Tarlanın nısfı 50 ,, " 

" Tarla 150 ,, " 

,, Ceyhan malazı Tarlanın nıııfı 50 ., " ii99Jıl 1 

Hazineye ait yakarıda cins ve miktarı yazılı tarlaların iki senelik icarı 13-3-935 tarihine 
111 t~Jir1•'1 

ıamüa günü saat 14 de ihale et.lilmek üzere oobeş gün müddetle açık artırmeğa çıkarıldığınJan 
f yüz<le 7,5 teminat akçalarile birlikte Milli Eml4k idoresino müracaatları ilıln olunur .5073 

4-s-ıo-12 

Seyhan vilayeti encümeninden. 
Muhammen kıymeti beher Ar. 

şını Kuruş : 60 
Miktarı ar§ın : 336 
Cinsi : Arsa 
Mahallesi : Paşanabi 
Mevkii : Battalaga sokağı 

No: 214 
Tarihi : Şubat 340 
Hudutlu : Şıırkan: Koraimamlar 

veresesi . 

Garben : Tariki has ve ZülAmi 
zade Tevfik. 

Şimalen : TarikiAm . Cenuben : 
Çakmakçı usta Mustafa vereselari. 

Doktor Basri Uzel 
, ıır 

. • jlİO'~ırl 
Uzun zamaular muhtelif hastanelerin duhili ve harıcısioi erloı 

müttereken idare ile bu hastalıklur hakkında oıüaıaresei ııçll~~ıb' 
olan doktor Basri (Uzel ) eski Orrzdibak civarında yeıalMıOI ı' 
yone eviude dahili ve harici ve bilumum kırık çıkık 1ıııs irİO ' :,, 
başlamıştır. Müracaat et.lonlerin lüzumunt.la kan, balgam: )tiıO\ıır 
gaile , idrar, mide usaresi ve kan tozyikları gibi bokeııtı İıssLel• /' 
mikroskopik muayen.lerini de bizzat yapmak suret'.!~ 8yr•C

9 

teşhis ve tedavilerini üzerine almakta ve bu tahlilat ·çın ıJ• 
istememektedir.5075 3-20 ·eoe 

un) 
Pazartesi günleri öğl~Jen sonra fukarolnr parasız ııı 
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Cins, mevki ve hududu ile ev
safı saireıi yukarda yazılı arsanın 
mülkiyeti peşin para ve açık ar
tırma suretile satılacaktır. 

Talip olanların ihale günü olan 
24-:'I - 935 tarihine müsııdıf pa 
zıır günü saat onbirda yüzde 7,5 
pey akçalerile bir Jikle V i!Ayet Da
ımi encümü:ıine müracaatları ilılo 

HilAliahmer C. reisli· 
'Undan : 

ı~~ ) 
Satılık t:~ )/v ~ 

reflı ·,ı 

olunur.5084 7-I0-!2_ 15 

Seyhan muhasebei hususiye 

sinden 
lebe-

« Değerli Valimiz Bay Tevfık 
H,di Baysalın koruması altında 7 
Mort 935 perşembe günü 3kşamı 
Adana Halkevi salonunda verilecek 
yıllık HilAliahmer Balosu Daveti. 
yeleri Adaon Ziraat ve Osmanlı 

bankularında ve HilAJiahmer Mer · 
kezinde değıtılmaktodırt 2-2 
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n ş~ Jıı ' Adananın r .;o ıJ 1 

kAin halen banko; oVıı8 oı1 1~ .• 
kO '~" 

cnrethane olarak bıtİi1Jli/r .. . ,,e ~l 

Fra ns z Kol J' ' yoıı c9 \ı 
'f y . islOS O • 1 arsa ı e uoı 

1 
ıııioe Jı~ 

d tn ı ,311 
havadar yer e sa · ~· • • a er \e 
dörüm ıkı porÇ. 11 ile (j.iJ 
lıtcklileri Per (lıg JebiJir·5 

Şerefe müracaat 
0 

3
o 

16-
MuhammPn 

bedeli 
Lira Cinsi 
80 Beş odalı 

bir bap 
hane 

! bu gece nöbetçi 5 
il ~ı ~: Mevkii ı E " , 

Babıta~sus ma· 1 Czane : • • rJe 
hallesınde ve Zi- ~ Yani otel .rivarıııcla i IDışçı ıvı. __...,. st 
raat Bankası ar· ii . . f 1 ______ 

11
Ja 6 

kasındaki 90 _ 1 Vatan czaıwsıdır J 1 , . Ot 1 karşısı 89sl . 
"' ı 1 Y enı e Je ~t~ k:akto. : •-sıı·ımıııımıillııımım1Jıaııır.unm~ır.ıı ıı. 111111ıııı11ıuı;ı 111·111 ·•' • 

3 
ene h anecO bt.ıl L' 

Mavki , hudut ve evsafı soiresi Sullansuyu harası müdürlüğünden • 
1 ~;ş ~uk;dor h~8~9 :ı~ rı0 ' ~ 

yukarda yazılı qPş odalı bir bap Jış ııtl e 1 
1 M Haranın llaınidiye movkiindo ve tedavi ve jferiıJI . c 
ıano ayıs . 935 sonuna kader b' . ı:ııüşter .,ibl ~ 
açık artırma suretile icara ver·ııe- ırınci nevi buğdaydun on bin ikin- muhterem J'1'İlll " : ' 

ci nevi buğdaydan il' b' .. .. ·· teshı'l•tı gö't' r. 1~0 • 0J~' 1 

ceğinden talip olanlurın 14-3- e ı ın uçuncu " ıçı ,. 
9~5 tarihine müsadif perşembe aü nevi buğdaydan yüzbin kilo buğ.\ny günleri fukar:oeııdir. 

t b
. " 2 - 3-935 tarihinden itibnren ve çekmek mecc 

nu saa on . ır buçukta yüzde 7,5 
k yirmi gün müddetle açık artırma 

pey a çalorıle Vil!lyet daimi lln-
.. . suretile müzayedeye konulmu•tur. 

cumenıne ve şeraiti öğrenmek iste • 
yenlerin Je her !!'Ün Muhaseboi Tıılip olanların 23-3-935 cu-
Hususiye müdürlüğüne mürecJat- martkesi günü saat ikiye kadar harıı 
ları ildn oluour . 5056 mer ezlnt.leki komiHyonu ma hsu· 

zuna müracaat etmeleri ilAn olu· 
27-3-7-11 5081 ııur. 6-10 -14-18 


