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gazeteleri, 
baltalamak 

Berhn : 6 (A.A) ~- Alman 
ajansı bildiriyor : 

İngiltere hükumeti tarafından 
çıkarılmıı olan beyaz kitabdan 
bahseden Corresondance Diplo· 
tice Politipue gneıesi İngilıere
nin silihuılaııma proğrımını bak
tı göstermek için ileri sürmekte 
olduğu delillerin uluslar arası 
vaziyetle gerginliğe cl•yanm,kta 
olduğunu kaydettikten sonre be· 
yaz kitabın bu vaziyeti anlatmak 
için muhtelif :memlr.ketler bak 
kında iki ~..-şit lb3" kullanılmıı· 
sına ve cihan vaziyetindeki güc 
lüklerin ve İogilterenin karşısı 
na çı1'mış olan muhtelif memle· 
ketlerin mesuliyetlerini başlıca 
Almaııyaya yüklemek istemesine 
teessüf eylemektedir . 

Diğer memleketleriıı ve bat 
ta Sovyet Rusyanın silihlarınJ 
artırmalarından şöyle böyle bahs 
edilmiştir . · 

H.lbuki Rusyanın teshiliiıı 
Sovyet siyasalarına göre çok zi
yade dikkate şayandır . Bt yaz 
kiteb Almanyayı bir çok moahe· 
zelere hedefettiği halde silahsız
lanma gayesioi tabıkkuk ettir
mek için yapılan bUtün teşeb 
büslfri suya düşürecek suretle 
bazı devletlerin harbin uibaye· 
tindenberi mütemadiyen eilahlan
mılarıadan mütevf'!licl mtsuli · 
yeti sükut ile geçmektedir . 

kiliilın ugarieioe maksur olduğı: 
ve Almanyaoın ancak zaruri 
olau tedbirleri almış bulunduğu 
nu söylemiyor . 

Beyaz kitab, «eçen nisan ayııı. 
da ıiliihlerın bırakılmasına ait 
müzakereleri akamete uğratanın 
Almanya olmayıb diğer devlet · 
ler olduğunu da zikretmiyor . 

İngiltere hükumeti silahları. 
nın artırılmuını haklı göstermek 
için böyle yapmadığı taktirde 
Lokarnoda ' girişmiş olduğu taalı
büdleri yerine getirmiyeceğiııi 

söylüyor . 
Lokarno misakı Almanyanııı 

emniyetinde zaman misakı altı· 
na almıştır . Bugün İngilterenin 
Lokarnodaki taahbüdlerirıi yeni 
den tanıması enterssan bir şeydir. 

Bu gazete netice olarak İn· 
gillereoin beyız kitabın kullanıl
mış olduğu iki çetit lisanın her 
halde bir terakki adımı teşkil 
etıoiyeceğini ıöylemiştir . 

Aynı mevzu anlatan Ge 
neral Allemande, beyaz kitabın 
Con Saymenin Berline olan ziya· 
retinin icrasından bir kaç gün ev
vel neıredilmesi keyfiyet;nin ta
mamile gayri diirüstane bir ha· 
reket olduğunu yazmaktadır . 

Londra : 6 [(A.A) - Royter 
• jansındarı : 

Av•m kamarasında Almanyaoın 

tekrar silahlanması hakkında ay· 
nı mealde bir nutuk söylemişti. 

İngiltere hükumetinin müıellah 
kuvvetlerini asril•ştiıilmek ka 
rıtrı Berlin görüşmelerinin tehi
rinin sebebi ise pek yakında bu 
hu~u~ta baz ı diplomatik izahat 
verilmesi tahmin edılebilir . Bun 
dan sonra yapılacak tebliğatın 

da Berline grlmesi lazımdır . 
Berlin görüşmelerinin Sayme· 

nin Moskova ve Varşovaya yap
ması tuavvur edilen seyahat üze· 
rindeki tesirlerinin ue olıcağı 
henüz belli değildir . Vaziyet bu· 
günkü kabine toplantısında tet 
kik edilecektir . 

Berlin : 6 (A·A) - bıv11 mu. 
habirinden : 1 

Dün akşamki Alman matbua- ı1 tı İngiliz beyaz kitabının intişa
rile İngiliz nazırlarının Berlio ıe· i 
yıhetini tehir etmelerine beis I 
olan Hıtlerin ansızın hastalanma
sı aıasında ber hangi bir müna
sebet bulunduğuna işeret etmek 
ten kemali itina ile tevakki et· 
miştir . 

Gazetder sadece mezkur ki 
tabda Almanyaya isnad olunan 
kabahatları mevzubahsederek 
aıabiyelini izhar ediyor . 

1 

------·------

pefte : 6 ( A.A ) - Mehusan 
mecliıirıin frsib celseıi 7 dakika 
devam etmi;tir. General Gömböş 
mtclis başkanına öace yeni kabi 
nenin teıekkülünU bildiren kapa· 
lı bir zarf vermiş, bu okunup bit
tikten sonra da cebinden fesh ka
rarnamesini çıkarmıştır. Küçük 
çifçiler gruku ile Gömböş taraf
tarlarının söz almalarına mukabil 

diger mebuslar kararnamenin kıra
atini sülıünla dinlemişlerdir . 

Budaprşte: 6 (AA) - Meclis 
dağılmıştır . Dağılma şayiası 24 
saattenberi vardı. Fakat bu karar 
hayretle karşılanmıştır . Çüniri 
meclis dağılmadan evvel birlik 
fırkbı toplanmış ve saylavlar 
bişbakan Gömböşün talebine it· 
tifakla cevab vererek reyleri bü. 
kiımele vereceklerini vadetmiı

lerdir. 
GömblSt sadece tehdid ile el· 

de edilen bir ekseriyetle yaıamak 
istememiştir. Gısmböş büyük şe· 
birlerde gizli rey, köylerde açık 
rey ile yeniden seçim yapılmasını 
tercih etmiştir. Amiral Hortinin 
dağılmaya izin veormesi Gömbö
şün zaferini ve Kont Betleoin 
mığlubiyeıini temio etmiıtir. 

Çünkü Kont Bellen keııdisinin 
aleyhinde bulunduğu bir program 

üzerine Gömböşün dostları tara 
fnıdaıı yapılacak bir seçimde çok 
şeyler kaybr decektir. 

Budapeıte : 6 (AA> - Göm
böş fırkasının küçük çifçi fıı kası 

rei~i Tibon Von Ekhard ve Şart 
Volff ile bir leımesi hükumr tin 
gelecek seçim vaııtasiyle geçPn 
ikinci teşrinde bu ittifakın yapıl 
mesına mani olan Kont Bellen 
grupuou ortadan kaldırmak iste
diğinfisbat etmektedir. 

Bu değiıikliğio iç siyasada 
tanzimat bakımından mühim a· 
kisleri olııcağı gibi daba ziyade 
dış siyasada Almaoyaya büyük 
bir teveccüh surelile büyük akis· 
leri ve tesirleri olacaktır. Açıktan 
açığa Alman tarsftarı olan " Uj 
Magarıag " gazetesi ile Volff ta· 
rafından tutulan Voıı Ekhard ın 
diln · ıöylemit olduğu bir nu
tukta Macaristaaı İtalyan dost· 
luğundan evvel Almın dostluğu· 
nu tavsiye etmiştir. Seçim 7 /4/35 
tarihinde yapılacaktır. Yeni mec· 
lis 27 /4/935 te toplanacaktır. 

Ulusal birlik firkasıoda 184 
aza vardı . Bunlardan 40 kadarı 
Kont Bedeni takib edeceklerdir. 
Şaıl Volffun biriıtiyao sosyal fır 
kasında. 27 Voo Ekbardın küçük 
çifçiler fırkasında 23 azası vardır. 

Beyaz kitabda Almadyaoın 

tekrar ~iliihlanmasına ait kısım· 

da yeni biı şey olmadığı görül· 
mektedir · 

Baldvin , bundan 4 ay evvel 

Doyce Algemayne gazetesi 
müsaid bir bale giren siyasanın 
bu İngiliz ithbamları yüzünden 
ihlal edilmesini lıayr.tle karşıla 

yılı bu dostluğa sığmıyaıı bir lıa· 

- Gerisi üçüncü firtikte -

Beyaz kitab Almanyanın ıeın· 
niyetin~ miit• allik isıeklerinin ıa- 1 
mamile tedefui olın esktri teş ! 

\ Asilere verilen mühlet bitti 
ı 21 Yunan tayyaresi Makedonya

-S_e_y_h_a_n_l_a_C~e-y_h_a_n~b-ir_l_e-şf_i_l~-M-ün-ir_A_lt-ıo-k~ da~a~eribombarduman~ti. 

Adliye ekaletince hakim- Bulgar hükumeti; Yunan hududu
lik derecesi ve maaşı Karataşın üç köyünün ev ve 

arazileri sular altında kaldı 
--~-----·----~~--

üzerinde 
kurtarıldı 

Geceyi ve gündüzü ağaç 
geçiren adam salla 

Ceyhan ırmığının sularının 

yükstlmekte olduğunu ve bunun 
kıyıeıııcla bulunan köy halkının 
müteyakkız bir vıziyette bulun· 
duklarını dün yazmıştık · 

Ceybaıı ırmağı nihayet taş· 
mış ve Karataşıo Abdi oğlu , 
Herekli , Kaputu köylerile ka 
sab Hacı Mehmed ve Kılise köy 
lü Mehmedin çif!ikleri hafıf su 
altloda kalmıştır . 

Yine Ceyhaoın la~ması yü
zünden bu nehrin suyu Kara oğlu 
!anlı ile Çotlu da Seyhan snlari 
le birleşmiştir . 

Haralarda insan ve hayvanca 
hiç bir zayiat yoktur . Yalnız 
Kırmıtın tatli kuyu köyuııden 
Abdıl adın<la birisi arabasile dağ 
dan odun getirmek üzere Körsu 
deresinden geçerkeıı araba ve 
hayvanlar suyun cereyaııına ka 
pılmıştır . Hayvanın biri boğul· 
muş ve A bdil ile öteki hayvan 
kurtulmuştur . 

Ayasda fazla yağan yağmur
dan Behzadın un değirmeni Y•· 
kılmıştır . t1nunca zayiat yok
lar . 

Dün geç vakıtta aldmımız 

bir haberde bir kaç gündenheri 

fazla miktarda esen ve bu yüz· 
den Ceyhao ırmağının yükselm e· 
sine seheb olan cenub ıüzgiirı 
dinmiş olduğundan su yavaş ya
veş Alçalmaya başlamıştır . 

~Iıd , k ile adlarını evvelce yaz 
dığımız köyler araz :ıi elaıı su al
tında bulunmaktadır . 

Mıdıkda bir adada geceyi ve 
gündüzü bir ağaç üzerinde ge· 
çirmiş olan adem da köylüler ta· 
nfındao gönderilen bir sal ile 
kuıtarılmıştır . 

Lahay elçimiz 
Diblomatlar ve adalet diva· 
nı azalarrna ziyafet verdi 

Lahaye 6 (AA) Türkiye ortı 
elçisi tarafından Felemenk dışarı 
işler bakanı Yunkeı de Geraeff 
şerefine bir akşam yemeği ver
miştir . Yemektede Adlercrur · 
utz Dnayeni ile ıefikaaı , elçi· 
ler heyeti ve bayanları hazır bu 
lunmuılaı dır. 

Yine Türkiye elçisi tarafın 
dan beynelmilel daimi adalet di
vanı reisi Sir Cecıl Hurst ve re· 
fikası şerefıııe bir öğle yemeği 

artırıldı na askeri kuvvetler sevk etti. 

Jlıirı/r Allıok 

Atlana Cumhuriyet müddei· 
umumisi Müııir Altıokun hakim· 
lik derecesile maaşının artırıldı 

:ğını memnuniyetle hıber aldık . 

Şaıımıza geldiği gündenberi 
vazifesini büyük bir dirayat ve 
liyakatle yapark bütün mulı,ıiııe 
keııdiıiai sevdirmiş olan Münir 
ft. lrıolıun aılliye vcHHeti·ce ıe fi 
cıtirilmeaini sevinçle karşılar ve 
!ıl'ndi,ini kutlarız . 

verilmit divan genel lcilıbi ile 
refikası , dışarı iıleıi bakanlığı 
hukuk müşaviıi , hukuk alemine 
mensup bir çok profesörler ve re· 

lfikalHı :yemekte lhazır bulun -
mu§lardır.! 

Atiua 6 (AA) - Atina aske· 
ri valisi General Petredis, dün 
adalet istiyen ve isyan tertib e· 
denleı le tahrikitcıların ibret t• ş 
kil edecek şekilde cezalandırıl · 
malannı talep eden kesif bir 
balk küll c siııin alkışları arasında 

Atina garnizonunu teftiş etmiş · 
tir. 

Alira 6 (A.A) - Mihaliko -
pulosun gazelcleıe verdiği beya · 
nal şu şekildeclir : 

İıyan bareketİr>i çıkaranlar 
eğer ana vatanın b•ğrınde açtık· 

!arı büyiik yaradan haberdar ol· 
muş olsalardı manasız hareketle 
rine muhakkak başlamazlardı . 
Venizrlosun eski mesai arkadııı 
sıfatiyle dahili mücadeleyi dur. 
durması için büıün nüfuzuııu is· 
timal etmesini kendisinden bilva
sıta istedim . 

Atina 6 (A.A) - " Reuter • 
ajansı muhabirinden : 

Ultimatom müddeti bitmi§tir 
General Kondilısin kumandan 
altında bulunan hükum .. t kuv · 
vetlerinden 21 tayyare Makedon . 
ya asi kuvvetlerini bobarduman 
etmiıtir. Bu aHi kuvvetler ancak 
3000 kişiden ibıırettir ve Gene
ral Komenosun kumandası altın· 
dadır . General Kondilis ıısiler 
derhal teslim olmadıkları taktir
de elleriııde ancak bir kaç sah· 
ra lopu olan aeilere karşı ağır 

ttopçu ateşiyle yapılacak bir tı : 

arruza derhal ba§lıyacağıuı bil • 
dirmiıtir. 

Girid sularındaki asi herb 
gemileıine dair h içbir har~ket 

haberi vı-ri lmemektedir . Asi do· 
nanmadın başında olan Amırel 

Dr mestikasın general Kameno· 
sa çektiği bir telsiz telgrAf elde 

edilmiştir . Buoda amiral Girid -
deki asilerin büyük müt~ülleıle 
kar§ılaştığını bildirmektedir. Ve 
oızelos tar•ftarlarından P.pnnas· 
tuiyi hükumetin emrine smade 

1 olduğunu bild i rmiştir. Zannedıl · 
dığioe göre maksadı dahılı harbi 
durdurmağa te~ · bbüı etmektir. 

Kaıı 6 (A. A) - Emin hir 
membadan haber alındığına göre 
General Plastıras İtalyaya g •ç 
miştir . Oradan Yu11anistana ge 
çebilmek için hadisatın ınkişafı· 

nı Brindizidr beklemektedir . 

Londra 6 (AA) - ~unan a
razisi üzerinden uçmanın yasak 
olmasın• mebni impariıol alivaye 
hava nakliye şirketi Hindistan ve 
Singapura mutad poetatarini ya· 
ııabilmek için Mıha, Bingazi ve 
Tobrak üzerinde geçmek müsa · 
adesini İtalyadan almıştır. 

Brindizi 6 (AA) - Yunaois
tandaki hadis,,Jer dolayisiyle bu 
memleketle olan hava ve deniz 
münakalatı durmuştur. Hiudiıtan 
ve Avu11tralya postasını yapan Li-

• Gerisl~lklncl firtlkde -



Firtik : 2 

Çin • Japon muahe
desine doğru 

ı_ 'l ' tesiode n: 1 nuo düşündüğüne göre Japon 
~~' }~Ol'K 20ıme1s .~azr- Japon· maUorrna Çin boykobjınm kaldı 
Çrnlı l e r Y1 once, ş· l ç· d 'k" d · 

l 21 · l gwiode bAş ulmaaı , ıma m e ı 1 emır 
ların meş ıur 18 e kl'Y'd' 

1 
\ 

1 

v • • J !ar hakkın - yolu yapılması gere · ıgı ır . 
egelı ben yınc ı:ı poo ı , • 

d b d lu- korkuoı• sıkıştırma- Dondan başka Çının yavaş ya-
a n e n -;; . . vl 

va:- akvam cemıyetıyle bag arıo1 
ya uğramamışl ı · :ı 

Ç•n hiil umet c..lernckleri, dip göstererek , olabildiği denlu bü· 
lonıa tlati . ms liyecileri iş v.e .sart tün Avrvpalı , Amerikalı askeri, 
adamları - yine onlar gıbı - mali , fenni , saoai , müşavir ve 

~in ie oturan ya? i ş ad~~larıy - müstahdemleri yerine Jıpooy!' lı -
bugünkii jıı poo ısteklerınm agır· lan kullanması da isteniyor . 
lıiii e çok derin sarsılmışlardır · Çin 1\lancuku'nun hudutlları-
J~poııla rıo bu yeni istekle~ioi de nı tanıması ve büyük duvarın 
Çio- J apon ordularının Çm top- ( s~pdiçiuin ) ceuubuoda bitaraf 
rı=ıkl rında yeui yürüyüşltrinrn bir mıntaka çizilmesini istiyorlar. 
önünü almak için taplamaktan Çin Jııponya<la bir istikraz 
başka yol bulamayacaktır · yapmalı ve bu para ile silablarmı 

Japonya uzak doğu elleıio<le J4ponyadan almalı diyorlar . 
hegemonya (Başlık) amacını ta Bu ttklifler Çin hükumetini 
nımamaktad ır . O Çiode yalnız çok rıazik bir vaziyete koyar . Çün 
alım satım işlerinde örı sırayı al· kü bunları kabul ederle ı se balkın 
makla kalmak istemiyor, Ç inla i ioaoıD1 yitireceklerdir . 
gerçek bir Çin- Japon andlaş Şu halde eğer Avrupa ile Ame-
maıı için sıkıştırıyor. rika arka olmazsa Çioe iki yol 

Tokyo bu i§in a r dında büyük kalıyoı : 
yad erkim (Hükümet) lerile bo- Ya Çio bülün bu Japon tek-
zuşmak korkusunu unutmuyor, lifletiei reddedec~k ve barb bal1 
burıa lurşı yaltaklanma, sözürmr, k · ile karşı karşıyA gelece tır . 
krrkutma gibi her yoldan Çin i ş Ik 

Eğer bir berb çı karsa daha i 
lerinde başı boşluğunu gerçekle-

aylarda Japon ordu donanması 
meği izliyor . Buna ela Jeponyada 
korkulan 1936 buhranını bahane kolay ve parlak bir zafer kazana. 

cak durumdad1r . gösteriliyor . 

Japonya ile bir ihtilaf tak
diı inde Çınin alacağı vaziyet hak
kınllo soru sorutan Çin önderleri 
buna kaçamak karşılık vermişler 
dir . 

En aşağı üç Çin fırkasuuo 

Javooların bugün Mançuride 
( 100000 ) askeri vardu . Korada 
70000 asker de katabilir . Japoıı
yadan ilk adımda 80000 asker da· 
ha yollayabilir . Bu sayıyı çabu · 
cak üç katma ulıştırmelc Japooya 
için giiç değildir . 

E· kanı hı:ırb heyetioi teşkil etmek 
için Çinlilere Japon askeri müte· Eğer çin barb etmek istemi· 
bassudan verilmesi üstürıe alan yorsa Japonya ile bir (muahede ) 
teklifi rtddetmiılerdir . Para ik- an<lla§mak yolu vardır . 
razı va<lile birlikte yapılan bu Bu muahede Japonya Çin hü· 
teklif ıeddechldikten sonra J•- kumetini güctndirmiyccek kılık -
poolar bunu askeri kudretlerini da yapılıcak . Çiulıleıin şimdiki 
Zcbal ve Chnlıar bududfarı üze sınırları içinde temamiyeti mülki-

Türk Sözü 

Asilere verilen 
mühlet bitti ( ŞAR SAV ALARI] 

' Suriye mektaı - ka· Saydada ada ' 
da bırakılan alt•" 

- büdceoin şiaıd~Y4l Birinci firii/\den artan -
toria tayyaredi de hareketlerini 
tehir dmi~lerdir. 

Sofya 6 (A.A) - Havas a · 
janaı bildiriyor : 

Canbana gazetesi Bulgar. Yu· 
nan hududunun üç gündenbeıi 
kapalı olduğunu ve dündenberi 
Petriçde muharebe · gürültüleri · 
nin eşidilmektc bulunduğu .rn 
yoımaktadar . 

Hariciy" n&zın Batalof gaze 
te muhabirlerine beyenatta bu 
lunarak Yunasistan vckayiinio 
Balkanlar sullıunu tebdid etınui 
ihtimali bakımından BuJgarista 
nı son dert ce alakadar etmt-kle 
olıJuğ.uou beyan ettikten sonra 
şöyle demiştir : 

Çifçiler birliği \ Halk evi 
Esas nizamnamesi tadilatla ' 

genişletilecek \ 
il D il 

Kurslarında muvaffak ohln

lar•n şehadetnameleri 
verilecek 

Adaoa çifçiler birliği umumi sa 8 IÔll 

koogıesi toplanhsmda e1as ni • Adıına Halkevinin Türkçe , 
zamnamtde bazı tadilat yapılmak Fransızca ve lobilizce lisan dersleri· 
sure tile bunun .ı?:eni11letilmesi ka - 1 b b k 1 d ff k 

..., Y le esa urs arıc a muva a 
rar altına alıomışhr . olanlar1n şehadetnameleri 10 Mart 

Buna nazaran birliğe dahil bu 
lunan azalara tasdikli birer büvi 935 Pazar günü öğleden sonra 

saat onaltada Halkeviode merasim· 
yet cüzdanı vtrileccktir . 

le verilt"cektir . 
Merasimi muteakib orada aa· 

yet güzel bir filim göstrrih.cektir. 

Bu meıasime ve filimi görmt-ğe 
bütüa Halkevliieri davetli bulun-

ba~ 
dar geri kalmasıo~n 

8 
d 

bebi , masrefın ır~~det' 
çok olması ve bu yu , 

buluomar;ı<lır · .. b 
. Söylendiğine gore ' ~ 

d z11rur 
masraf kısmın an k 

. k eraflır 
yan bar ço ma .. ·ıdı 

k b "dce cdenıştırı 
ca ve u • ektir . 
ra tasdık edilebilec . e 

- Monopol şirketıo 
1• b"'t"" {abrik• 5 yen yer ı u un fab 

bir toplantı yaparak . k" .. şır ~ 

ve edavatlaıuıı rejl . le 
... k ~erlll'f mamaga arar f"li 

- İlyas {üzul ve l ~k 
d e iki kişi Beyrut l 11 
bir istida vert'ıek u~c 

S · den ,u 

Bulgaıistatı komşu]a.rın1n .müş· 1 

külatını istismar etmeyı katıyen 1 
ist,mrz . Fakat hudutların mura · 

Bu cüzdanları taşıyan çifçile
rımiz bilhassa buğday satışı esna· 
sında baokaılan ezami makdarda 
yardım görecek ve buğdayını ko· 
!aylıkla sata bilecek tir . 

Zavalll yavrular 

sonunda urıye bitle 
maktadırlar . Türk ve AJmao za kas 

1 h t. · r fındao Sey<lada ada 

kabc~ioi takviye için mf'm1eket • 
dahilinden asker sevk etmesi_za- 'I .~el~.dıye tarafınd~n . 
ıuridi . Bu tedbirler temaonyle 

1

dun SV.d analara verıldı 
tedafii mahiyettedir. .... ..... -

İskcodeıye 6 (A. A) - Yu · SeviDcli köyünde oluran Meh-
nanistandan buradaki Yuoan el· med adında birisi bundan üç ay 
çisine gelen hır lt lgrafnamede evvel ölmüştür. Gebe bulunan 
aı:ıi gemilerin iskeoderiyeye ihi · karısı FRdime de bundun üç gün 
ce edebilecekleri ~i~d~ril.mektedir. \ evvel bir karında erkek olmak 
Elçi Mısır hetşvekıhm zıyaret e- üztre iki çocuk doğurmuş ve hu 
derek böyle bir hal vukuunda doğurmayı müttakip ölmü§lÜr · 
beynelmilel kanunu tatbik edile- Annıı ve habasıı kalan bu iki 
rek asilerin silahlarından tccrid yav ıu dün köylüler tarafından şa 
edilmtsini talep etmişti · rımıza getiri\miş ve he\ediyt-ye 

Selanik 6 (AA) - Havala· "t" ül .. t·· · go ur muş ur . 
rıofena gitmesi §ırki Makedon· Bu iki bedbaht yavru beledi· 

ya asilerjnden karşı ukeri hare- ye tarafından süd unalarına veril· 
ket icrasına mani olmaktadır · miıtir . 
Binaenaleyh biikfimet kuvvetle -
riyle asiler arasında kanlı hadi
seler vuku una dair olan haber ltr 
resmen trkzib ediliyor • Struma 
nehri iki taraf arasında fasıl bir 
bat teşkil etmektedir . Hükumet 
kuvvetJerioin tahsidi ameliyesi 
tam bir intizam içinde yapılmak
tadır. 

Saat kulesi 

Futbo eye 1 saçı ıyor bin altın . bırakıidığıD:, 'i 
k · tına..,.. 

Çukurova mıntakasi F ot bol he
yet inin ittifakle istifa etdik1eriDi 
yazmışdık. 

Bu istifa T. i. C. i Seyhan mıo 
takan hiyeti tarafıodan kabul edi 
imiş olduğundan külub mürahhas· 
lart 12 Mart 935 Salı günü ö~leden 
evvrl saat onbirde mtntaka bina-

ımda toplanarak yeni futbol beye· 
tini seçeceklerdir . 

Grib hafifledi 
Sarımızda salgın bir halde bu

luoan grib hastalığı havanın mi 
. layım gitmesi yüzünden oldukça 
hafiflemiştir • 

Kazalarda <la grib ayni suret 
le hafiflemiştir . Vilayetimiz içio. 
de oo güncieobcri sari hastalığa 

da rast gelinmtmiştir . 

Antebden kalem aşı· 

ları geldi 

yı topraktan çı a ,at 
. . b'Id' . ,.e ruh rım ı ırmış · 

lerdir . l k 
- Zrağ ve eaı a . 

. bicretı 
arasında yabudı k kU 
da gizli ve fakat ço tıt· 
propağanda ba~laaJlŞıııl 
maksadda arazi ve e 
rını yükseltmektir; ati 

Bazi yalıudi sııns ı 
uefmeğe Vt' bazi kidl~er 
o ıaroı . 
rüŞtnt'ğe başlalllı~v·ne g 

Haber \ erilchgı h 
drada bulunan bir dya 

'oılP a 
yeti , Rekst na 1, 

50 b. altaJP 
kadını ın k,adı 
göod~rmeğe \/e bdu Jl..ll k 
. l .. ku··n ol u5 

sıy e mum v 
v kara' 

zi satın alı:nag• uoö 
Bu kadin salı g 

miştir . --------· 
Fransada iş 

düğürtıi.i 
:..-----. 

O .. tdu · fr• n gun <• • ·c:oi rinde yeni sava~1 aıda göstermekle 

1 

yesi ( ülke bütünlüğü) tanıdacak 
karşılamışlardır . tır . Buna karş ı Japonlar Çinlilere 

Çindeki Japon sefiti M. Akira mali yardım yapacaklar . Ve Çin 
Ariyocbi tarafından Nankin Çın 1 aanayiinio ilerlemesine ulan bıra 
başkımlarıaa yapılan teklıfin ne 1 kıcaklar<lır . 

Selanik 6 (A.A) - kanlı mu
haı~beler cereyan ettiği hakkın· 
da ecnebi gazetelerde çılrnn .ha
berler tekzip edilmektedir. Mu . 
hasimler Strcna nehri ile ayul
mı§ bulunuyorlar. Fena bava ha-

Saat kuleainin üzNine konu
lacak serenin (Canavar diidüğü) 
beton kısmının yapılmasına bış · 

lanmıştır . Bu maksadla saatıo 

boıulması içio bazı makineler 
kaldırılmış olduğundan saat i~le· 
memrktedir . Düdüğün bayrama 
kadar bitirilmtsine çalışılacaktır. 
Bu \arihe kadar saat çahşemıya· 
caktır . 

Vilayetimiz Ziraat müdürlüğü 
tarafından Gazi antebden ısmar
lanan fıstık kalem aşılara gelmiş 
ve aşıcılar tarafından bağlardaki 
sakız ağac1arına aşı yapılmağa 
başlanmıştar . 

. 'ıb1' l:; 
mtnlosonda ışsı .. e 

d • · ürı;;U 
lar . Bnra a li : •1ı 11 

ı·ııJl 
uğraşacak ne ye. · .. 1iğ 

• •0 ışsı.. var . Oauo ıçı . . ıııs 

olduğu bilinmiyor . Lakio Çindt ki Eğer Çin bunu kabJI eJerse 
diplometlarla askerler ikı aydan ! }avaş yavaş kendi onarıb kalkabi· 
beri Tokyonun (bir Çio - Japon lt cek ve günün bilinde tüm siya· 
dostluk e nlaşmasıoı ve bunun u - 1 sal başı boşloğuou kazandıktan 
uk Lata bimil dürüstü gerrkliği- sonra Maoçuri dökümünde de ken. 
ne uygun :olması) istediklerini dinin de kan•c ıı ğı uygun bir ın 
gizlemiyor far . Bu vaziyet Tokyo- taşma yapalıiltcektir . 

Elaziz halkevi 
Elaı·~ Halkevi 23 Şubat 1934 

de açıldı . Elli bin liraya yeni bir 

hina yaptırdı. Şimdi hir ulus üni· 
versitesı gıbi çalışıyor. Bandosu, 
orkestraaı vardır. Her hafta kon 

.ser veriyor. Küylerden Halk §ar 
kıları topluyor. Huyrat, Divan, 

Maya gibi ~ırk pıuçanın notas101 
almıştır. 

Okuma odasında dörl bin ki · 
tabı vardır. 

Dıl kursları açmıştır. 

Temsil şubesiniu 53 azas ı var· 
tlır. Mete, Akm, Ergenekon, ls
tikHil gibi bir çok piyes!er göster
miştir. 

Müze ve sergi şubesi kültür 
bakımından değerli para, balı, 

heykel, yazma taş gıbi eserleri 
toplanrlmtştır • 

Spor ~ubesiode yer.i bir silatl· 
yom yapıyorki 800 kişilik tribüıı

lc ri bitirmiotir. 
futbol, Vol,~yhol gibi maçlu

dan bıtşka Cirit oyunlni da lt-ı tib 

etmişti r. . . . 
DıJ şubesi Türk d.~lı .~~-El azız 

· ı . çalıaı vor. Koyculuk ~ ıı -
tarı ııne 'I ı . 
1 i de f P. aliyr ttc dır. . 
ıes İçtimai yardım şubesi o~ullu-

ha"talara yardım rdıyor . J,. ra ve ~ 

lngilterede işsizlik ve 
allş veriş 

lnp;ilterede yılın ilk aynıda 
ondan önceki ayda o (240 J bin 
arhk işsiz vardı . Yıl başlarında 
hep öyle oluyor . Geçen y;la göre 
ise (64) bin eksiktir . Başlıca kö· 
mür 1 demir i§cileriode işsizlik 
azalmıştır . 

Sanayi ve ticaret iyilt şmek te-

dir . 
1935 Son kanununda İngilizin 

dış satış <l"ğeri 4,833,000 islerin 
lirasıdır . Geçea yıla bakınca 
yüzde 12 bir artıklık vardır . 

İngilizlerin aldıklara (İdhalatı) 
i se azalmıştır . G eçen yılın en Lo· 
sa rakamı~dan (2,640,000) lira 
eksiktir . 

Bu lı f sa Lca iogiliz dış alım 
satım denkligi (7,463,000) kaz-ınc 

la eyiie .. mişti r . 
lngiltere idhalatında azaltılan 

ş yler (hububat, tütün , içki ) dir. 
Buna karşı (iptidai madd .. leY) 
idhalatı artmıştır ki bu da fabri 
katarın sipariş aldığına ve işle
diğine yoı ulur .. 

---Paranı!---~ 

1 
Boş yere h:'rcama ve har

ı cıyacaksan yerli mah al! 

rekata mani olmakt&dır . Fakat 
lıiikumet mehafili işlerin yiye -
cekleri kalmadığından bozgun • 
luk1arı gün meselesi olduğu k,. 
naatindedirler. 

Belğracl 6 [A A) - Yunıın 
bük um et kıtaatiy\e asiler arasın . 
da kati muharebe asiler öğleye 
kadar teslim olmadıktan taktir
de bnğün c)ğleden sonra başlı -
yac&khr . General Kondilisin 
maksadı asilerin kan dökülmek· 
sizin teslim olmalarım teınin et· 
mtktir. 

Atioa 6 (A.A> - Kara or -
dusu ihtiyat zabitleri birliğe A . 

Daimi encümen 

Daimi encümen dün öğleden 
evvel Vali Tevfik Hadi Baysalın 
başkanlığı albnda toplaomış ve 
encümene gelen bir takım kağıt· 
lar üzerinde ml.zakf'relerde hu· 
lunarak kararlu vermiş ve vilayet 
umumi meclis üyelerinin yenilen· 
mesinden ötürü Mustafa Rifattao 
açıkda kalın maarif inzibat mec· 
lisi üyeliğinde Fahri Ugurun bu
luomaslDl kararla§tırmışhr . 

Şoför ve arabacıların 
kıyafetleri 

İki et kaçakcısı 
Alided~ mahallesind e oturan 

o~man oğlu Mustafa ve Ocak 
mahallesinde oturan Ali oğlu Fe
dai Mebmt dio kanara tışında hay-I 
van kcsdikleı i görülmüş ve ken· 

dilerindcn para cnası almakla 
beraber ayrıca haklarında zabıt 
tutulmuştur . 

Başkasının hüviyetini 
taşımış 

cıkca hükumet tarafını iltizam Şoför ve arabacıların ye\ma 
etmiştir. 

llalil kızı Şerifeuin fıtlırikada ça · 
lışmok için bıışkosına ait nürus 
cüzdanı üzerine muamele ya pt ı r 

mak istediği görülmüş ve hakkın<la 
kanuni muamele yapılmıştır. 

Brendizi 6 (A.A) - Palaati-
rasın katibi Havas ajansına beya 
natındı Plaetirasııı Yunan haber· 
lerini daha çabuk ögreome üze~ 
re bir turist sıfatiyle BHndiıiye 
geldiğini ve İtalyan misafirper -
verliğiııe kati olarak riayet ~de 
ceğioi bildirmiştir . 

Atioa 6 (A.A) Gazeteler; asi
lere ailelerinin servetlerinin hac
zedilmesi hakk1odaki kararoa -
meyi neşretmekledir . 

Seliinik 6 (A A) - Resmi bir 
membaa göre asiler karma karı 
şık bir lıald e dir ler . Yiyeceksiz 
kalnn asiler Bulgaristana geçmek· 
te ve ou<la silahlarından tecı id 
rdilmektcdir. 

Yoğurt, süt ve yumurta 
fiyatları 

Südün kilosu 7,5 - 10 ve yu · 
ı.ourtanıo 4 - 5 i b"ş kuruştan ve 
bir kase yoğu ı d da 2 -- 2.5 ku 

1 ruştan sahlmak\adır . / 

sak bir surett~ t>lbise ve kasket 
geymelcrinin belediye • ncümeoin 
ce karar altına ahndığını ve ken
dihrioe bunları yAptırıp · gey:ne
leri için ele bir mühlet verildiği 
yazılmıştı • 

Verilen bu müh\et bitmek Ü 

zere olduğundan bir çok şoför 
ve a: alıac ılar şimdiden yeni elbi
se ve kasketltıioi geymeğe baş 

lamışlardır . 
Buoa göre-, bu ıy sonuna ka· 

dar bütün şoför ve arabacılar 

muntazam bir kıyafetle dolaşmış 
olacaklardır . 

Dilencilerin toplandı
rılması davam ediyor 

Zabıtei bele.diyece dilencilerin 
toplanmalerıLl• devam olunuyor • 
Uüu de çarşıda dilenmekte olan , 
çocuk, kadın ve erktkleıden bir İ 
çoğu yakalanmışl,\r , Bunlardan 
Adanalı olmı)anlar memleket'e 
ı ine göaderilecekluJir . 

Hırsızlık vakaları 

Karşıynkada SakJZlAr mnlıalle- 1 
sinde hakkaJl ık eden lsmailin ı..luk 
kllnmd.o.n bir lenoke pekmeı , on 

lira kıymetind e siğnra ve iki yüz 
kırk kuruş par asının çalındığ ı ha
ber alıumı ş ve tu hkikatıı l.ın ş l nn · 
mıştır. 

§ Şakir oğlu Süleyman :ı<lıntl a 
birinin 'ezacı Ziya Abuinin ı cza-

n esin ılen tunc graıhlarını ç o ldığ ı 

şikllyet euılmiş ~o Süleyman ya
kalanarak tahkikata başlanmışttr. 

Çağrıhş 

İdman yurdu idare heyeti 7 · 
3 935 tarihinde İ!'l\İf.ı ettiğinden 
yeni heyeti seçmek üzere yurdlu 
arl:ıadaşların 14·3 935 t'er şembe 
günü ıaut 17 de yuı d lbinasıoa 
gelmeleri rica olunur. 

d .... du··•-ıerıPl 
em UŞUD "' k 
mayı yeter buldu ~,~ 

1 - İşsizlere P e ·yeC 
etmek onlarıP yı ıı 

' son' 
01 anıkladaktao elı 

.. vereC 
alma gücüDU . ·c:oı~t 

gıfll:; 
ayrıca yardımı ıer 

B 
eıeJl 

2 - oŞ g arl• · tas .. 
il onarma işleri JJlll 

d )ıştır 
bu iş\er e ç• .,. ı i 

~:;ı .. • 
3 - Ça\ıŞUld 

ulı il 

Böyle yapılı.r~" :ıışsb' 
onbeş bin kışı ç . 1'11i 

4 Yerliler• 
- . . ri j)deo 

yabancı ışcıle 

mak • t•rde 
Bunlar ber Y ya 

Yrı 9ytı ve :ırasıra a 
pılan emlerdir · ~ ı 

k sı'' ı Ne katla 3 r: 1 ~tıt 
ı Is IJ)3(l) • 

iyice en .ışı iitİJS 
. . 'z\er s " ötürü kı ışsı ~., g" 

ğ ·· .. tuttug me e yu .. 

dir . ktO rı lı 
İşsizlere ba . ıJır 

. 1 on yı " logiltere e d 11 çı 
emdir . Bütçef :aos•d 
paoamaıkeO . \t tı11t 

h geoıŞ işi ni da a y•P Bunu 
rnıyorlar · oJ'k 

' k ara 
rıca karş1 ıı 

yoria r · ıaıııa 
İ~sizl eri oyla ıısalc 

• t sa' a ı. 
ma i şlerı a A rı>eri~ 
cc Ruıvelt ' eııi fJ. 
mıştır . Buou Yl biltçe 

• · " e tl f bur reııu & k bUtÇ 
Eskjsi· de ayrı 

nemişti · ... ,a1' 
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Bunu .. ~ 5011t 

b ıı:naiı · para u 9r , 
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lli~Ierin- -hastalığı siyasal 
hır hastalık mı imiş ? 

( TürkSözd) 

• 

(SON SAVA)I ------··-------1tt,,,. - Birlııci firlikle11 urları -
~· lr, V 

Türk -~Bulgar Reşid Galib ı 
1 llıti tt, . ~ aynı zaaıanda 193-1 
·~·· ,rının..( L 
't q ftrııı e ond r ada hü . 
'QQ' a ola b ı, 1Yttin n ftrb ve panik 
..., e rücu { .o, . e mek demektir, 

lıq· 
t~ 'ıaer B 
~ ''.e hnku or~e~ gazetesi İo 
i.·hı·ndeı.. ınetının silahlanma 
ı•n • ~• nokı · ~ . "lıııa aı naz11ını teyid 

1
• hrildilljn ~eııçliğinin ıçinde ye 
IQİ I 6 Zihni • . . 
1 

elakı.- yeıı ılerı sürme. 
eı UJ •ı edi 1· uıa( b' Yor ve bu zihni. 
ıı • ır ceın· 'lı . . d •e ko ıyet zı nıyı•tı· 

,~nberi ke ııış~larıaıızın seneler
i •ge(dikJ11 d.ı YUrdlııında tatbik 
'tti erı t 
!I . leıbiye i •ııı nııanasıle as-

dır, diyo le ınünasebattar de 
Di6 r · 

!ılı atr taraf 
~ '•t gazeı . tan Berliner Ta· 

''Qı b es, İ ·1· . 'ı it d 0gı ız noktaı na· 

1
1 giirüıı· ereceye kadar anla 
''i . Uyor B ı,11 1 ıçin · u gtzete sulhu 

1 !tin h sla~fedıl,n bütün gay· 
ttı, h •r ıı d h . . 

1 ! wz1rı a a şedıd bır su· 
. ~- ~ttııı d •.ınaktan LaAka neti 

o "4~ ' ığııı· • 

de zaman zamaı, kısıklıldar ~örül 1 

müştü . Cuma ğünü sıhhatini dü 
İçin Ankara ve Halk evin

de bir toplantı yapıldı 
şüomedtn dışarı çıkmıştı . Söylen- iyi münasebetleri hak
diği~e göre bu rahatsız~ığın dip~o- kında Balatof beya
matık olduğunu zannettırecek bır 
şey yoktur . Bu kadar israrla bu 

1 

natta bulundu Ankara 7 (A.A) Bugün saat 
ziyanti istiyen hükumet mühim 14 de Ankara Halkevinde geçen 

. sebebler olmasa bu ziyaretten vaz- Sof ya : 7 (AA) - "Havas,, ı yıl ölen eski kültür bakını dok-
1 geçmezdi • Bununla beraber Al- jansı bildiriyor : tor reşid galibin ölümünün dö· 

man efkari umum iyesi Fuhrcrin Türk kıtaıtının Bulgar budu· nüm yılı münasebetiyle bir ınış 
rabatsızlıiı haberine karşı bu dı· duoda tahşidinin ne mana ifade toplantısı yıpıldı toplantıyı dil 
kıkoya kadar temame11 lakayd etmekte olduğu şeklinde kendi· \ tarih edebiyat komitesi reiPi bıf· 
k 1 V · ı b ı b zı Ug"uz Açtil ve veciz bir nutuk a mıştır . e iyi bir menbadaıı , sıne soru an ir sua e ceva ve 

1 
d 1 · b k B ) t f .. söyıiyerek ihtifahn manasını an· öğreoıldığine göre Hitler m~şgu · rf!n ış İl eıı a anı a a o fOY· ı 

l d , . lattı ıonra sözü Reşid Galibin 
liyetlerini !:ırakmış d.·ğildir . Dün e emıştır : 
akşam gece yarısına kadar bir çok 1 Biz Türk - Bulgar dostluk 

1 
yakın arkadaşı olın Necib Aliye 

h d hk • d'k verdi Necib Ali merhumun fe· 
kimseleri kabul etmiş olan Hiıle· ı' muı e esi a amıoa sa ı Rne ı 
öğleden sonra da Von Ribbentron riayet ediyoruz . Şu halde Türk rağat ve ülkücülüğünü hususiyet. 
ile ıilihları bırekma meseleleri hükômetinin almış olduğu tedbir-

1 

leriııi söyledi sOıır'I Meme! Saf· 
hakkında ğörüşmüştür . ler benim için gayri kabili izah fet ağa Şevket Şakir Ziya ve Bur-

iddia edildiğin~ göre propa dır . Eğer bu tedbirler alınmış ban Asaf müessir söz söylediler. 
ganda nazırı GöbLels kabinenin 1 ise ümid ederim ki bize karşı de- Toplantıya geleo gençlik ve Re· 

1 ft 1 k 1 1 B ıd · · ğı·J-'ı'r. Tu"rk gazetelerı'nı'n bı'r şid Galibin arkadaşları acılar i 
ıa a ı op aotısıoa a ovın rıya· u 

set etmiştir . Kebioenin tehir edi. j kısmı bize karşı fena davranmak- çinde merhumu anarak dağıldı · 

!f iı· Alııı30 1 Yazıyor . Ve buıı-
o 

11 
~b 1anııı18Yaoııı ve Almanyıoın 
lo, 1 lü , ~I . Yaın zumunu da çıka-

len Berlin ziyareti hakkında gö tadır . Halbuki Bulgar gazeteleri 
1 

lar · . . • . 
rüşlüğü zaıınedildiğine göre pro· 1 iki memleketin münasebetlerini Rusya dahı 1 ıstıkraz yapıyor · 
pağanda nazırı Göbbels ile de gö . haleldar edecek ber tiirlü neşri 1 

rü~wüştür . B 1 iiıı µolitika maha 1

1 

yattan çekinmektedirler · -o A iZ • 
linin "'ngaıif nazırların organı 
b ıurer ba~lıklarının ve me-
a n 1 terrb·ı . !ı I 'iti ~I 1 ı e beyaz kıta· 
n ı• •c D d 16 , ~ın11,ıı oııal ıoğuk al-

li ~nd,b İn v~. Hitlerin hastılığı 
ı ilıU •lab gılıı ııazırlarıııın ge
ri naaebeı:'Y.aba tları arasıııdaki 

1 l''nd ı§qret ediyor . 

fıli İngiliz hükômetinden Sayme. T .irk gazetelerinin keudi hü· \ 
ııin ziyaretini tehir etmesinin is· 

1 

cumlarıoı mubik göstermek için 
tenilmesinde Hitlerio rahatsızlı - ismini ileri sürmekle oldukları j 
• b' ıe ·r· old g· "Trakya,. gazetesi tatil edilmiştir. 
gının muazzam ır sı ı u unu 
saklamamaktarlır . 1 Ümid olunur ki kıyasetleri her· / 

kes'e takdir edilmekle olan Türk 
Çünkü bu Avrupa büyük dev 1 

e erı arası a 

Moskova 7 (A.A) 100 milyon 
rubelik ve 10 sene vaeeli bir is· 
tikran ıkdioe dair olan karar 
resmen :neşredilmiştir. Obulgas· 
yoıılar scrbestce 've hiç bir kay. 
de tabi olmaksızın jsatılabileceği 
gibi terhind~ olunabilecektir. 

İngiltere hükumeti , 

Firtik : 3 

Asri sinemada 
7 Mart Perşembe günü Akş:ımından f tibaren 

Büyük edib " Viktor Hügo ,, nun ölmez eserinden 

Sellller ı 
En heyecanlı ve en dehfetli, kısmı 

İkinci ue son saf/ıa 

ilaveten : En yeni dünya havadisi 
Gelecek proğram : Adalar şarkısıoın unutulmaz artisti 

Lüpe Velezin 

Karabüber 

Bugiin iki matine ikide , dörtte 
Birinci matinede 

Birinci safha 

Sellller 

İkinci matinede 

ikinci safha 

seııııer 
Pek yakında : 

Doktor 

r-

Mabusun vasiyetnamesi 
5083 

ı! ıın •a . 6 ~'. lıildlr· (A.A) - Royter 
~ )· •ııııPı' ıyor : 

ı,\' . ııı g 
i' du,_ 1 t8oa eçerılerde Sar 'ızi-

1 ti · nd kı' go"ı u"şmelerde 

1 

zimamdarları Türk ğazetelerinin ı' 
b·r gevşcklı'g" e sebeb olacaktır bize karşı olan hücumlarına nihı· 1 • 

yet verirler . 
Böylece vakıt kaybedilmesi de 

1 

"Anadolu ajansıııın notu . 
mecburi olıırak Avrupa yaıiyeti- Yaptığımız tahkikata göre T 

Filo efradının mevcu
dunu artırdı ! Arabanıza, 

! 
otomobilinize, las-

''' sıııd k a/ııı btıı, 11 
8 ya ılınmış ol-

liııi ''ın, 1. eu (loiayı muztarib 
Qi, ~ t•l,L~ı~aen Alman lıükiime- . 

" "t 1 UZt • ı111h tlind, nne Jobn Sayme· 
a aı teb. Yapaıası mukı rr er 

ln~iı·u ııı~r tdilıniştir . 

1ı1, 1h .. ''firt~ebetle Btrlindeki 

1 1ııı1· Ukıiın • 0 nneuratha İngıl · 
ı tt etını·n b' bl' - . . ın· . ır te ıgını 

~ Bun 1 ~tır 
i•1

' Q d1, da flitı • · 
~ ı. la~, . h tnn rahatsızlığın· 

' Ilı" •ı ar· r );fı u1a,a.·1 1 teessür tdilmek-
oı •I eyh· -, 'uı U:ıas1 ın acelto şifa-

~ (3kıadır teıntnnisinde bulu- ı 
• OQd • 

jl "'tb· ra . 6 1 1 ~ !1iı'" lle11-' • (A.A) - Jobn Say-
ı" llıj •ııı . 

ı1 ~ o(d , zıyaretinin tehir 
ı.' ı,ı ll "und b 
•lıt 'danıı"' aıı eri bir çok 
~Q·~ın dipJ

0
:

1 
. Bitlerin has 

~Gd~~ı.ıu ve b ası bir temaruz 

if 11ıQ f '' h 1 ~ hastalığın dün 
~in "gi/h ~ 'ilde neşredilmiş 
"la ıanın eyal kitabında Al . 
' tak teşk I' 

ııin inkişafına müeısir olacaktır . 
ı rakyada bugiin normal bir suret 

Londra 6 ( A A ) ~Con Say te bulunan kuvvetlerden başka 
men Bedin sefiri vasıtasiyle Von l ne sevkiyat ve ne tahşidat yoktur. 
"leura\ha bir telgraf çekerek Hit- İki memleket münasebıtı ise eyi 
leıin hastalığını haber almakla bir aafbai inkişafdadır. Türk mat-
esef duyduğunu ve kendisine acil buatının ekseriyetinde acı yazıla· 
şifa dil~diğini bildirmiştir : 1 rın azalmakta olması da bu iyili 

Parıs : 6 ( A. A. )- lngıltere- ğin alametlerinden sayılmak ıerek 
Almnnya görüşmelerinin teehhür~ 

1 
tir . 

uğraması başvekil llıtlerin kara- 'I I d , k , 
rını lngıliz beyoz kitabının intişarı ta yan enız uvvetı 
noticesi telakki rden Fransız mat-
buatında uzun tefsirleri mucib ol
maktadır. 

Gazeteler lngiliz Alman budu· 
duııuıı şimdi her valr.ıtkinden zıya 
de Ren nehri üzerinde bulunduğu· 
ııu ve Johıı Saymeıı Moskova ve 
Varşovaya seyahat tasavvurlarının 
altüet olduğunu kaydediyorlar . 1 

« Echo de Paris » diyor ki : 1 

Büyük küçük 547 
parçayı bulmaktadır 

Roma : 7 (AA) - " Havas ,, 
muhabirinden : 

İtalyanın harb douanması ha
lihazırda şu gemilerden mürek· 
kebdir : 

Londra:: 7 ( A.A ) - Filo ef
radı mevcudu 94482 kişiye iblağ 
edilmiştir. Şu hale göre 2144 ki
şi artmı§tır. 1935 deniz inıaatı 
programına göre 3 kravozor, 8 
torpido muhribi, 3 deniz altı ve 
1 depo gemisi, 4 şlo~p, 1 teftiş 
gemisi ve 7 tane de ufıık gemi in-
ıa edilecektir. ' 

Londra : 7 ( ı\..A ) - Hahriye / 
tahsisatının en büyük kısmı zırh 1 

hluın asrileştirilmesine ve teda
{ıi malzemenin islabına hHrsdi · 
lecektir. 

Vaşington: (AA) - İngilte
reoin askeri kuvvetleri için kre
dilerini arttırması hakkında yük
sek rrsmi memurlar herhanği bir 
mütalaada bulunmaktadırlar. bu· 
nunla berRber ulusal tutunma i· 
çin yü:ı;de 10 nisbctinde artıırma
uın mutedil olduğu ıesınen söy 
lenmektedir. 

tik fabrikanıza lastik kayış alırken 

bir defa da Goodyea r lastiği almayı uııut-

maym. Göreceksiniz ki bir sene zarfıııda ödediğiniz lastik masrafı hem 

ozalnıış hem de mnkinanız daha rahat çalışmıştır. 

G 00 d y ea r 
lastikleri on sağlam, en uzun ömürlü ve size en yarayışlı laıtik oldu-

ğunu tecrübeııizde gösterecektiı" 9-20 

3 Adanade Sellnik Bankası aıreıında 

Muharrem Hilmi 
l. "111 

1trd.d 
1
' atına müteallik 

r' · aı· ' ı ın· ı İn akadar h ış olan ruütalea 

Esef ve hiddetini zaptedeıııemiş' 
olan il tlerin hareketi akılanc de- 1 

ğildir . Hitler Almanyanın sıldh · 1 

lnnma projesi hakkında hadis olan 
müruru zamanın haincesine feshe
dildiğini zanuediyor ve şimdi logi · 
liz mulıaliClerinin ulusal kabineye 
karşı vaziyetlerini istıs.nıır etmek 

22,000 tonluk 4 zırhlı, 10,000 
tonluk 7 kruvazör, l b•ıolar 1927 
ile 1933 arasında inşa edilmişler 
dir. l Kondotyeri tipinde ve yaıı· 
sı 1930 ile 1932 aresında inşa e- Şur11ını hatırlatmak lazımdır 1 :.---------·-----------------.:. 

I ıı' lt~k,t .ulunduğu düşiin
ı ,, .,,.., tlıhti 

i1 11 k, '"1 llıaha • ' · 
' B Lııı 1 fıl bu noktai na· 

li ~ "' ' llıeın kt d. 
O lıtini "'•bafiı ~ e ır . 

~I ~ ecn b· Hıtl"in sıhhi rn 
~- ı, e ı z' 
1 
bt'-ıı· onı,,18 .'.Yaretcileri ka· 
t~,!' 1k Ilı Uz ı. Yukse k siyasete 
b •ne •11.er 1 • lıe llıüsa' t trı, müzakere 
ı·u ttıııekıea~ olmadığından 

'I h,k'k ır . 
~ b 1 • ıı· 
lıı,1 gaıeı, h ıtlniıı Berlinden 
• '•lıjbda~ Çok ab,rlerinin anlat· 
J~ ~~llbı.ı r daha ziyade has 

. ~·ııı~ı·'bler ~ k ettirecek bir 
~ııt 'Ye k •dır • 
1 'tin adar loh . 
~dıı ' aid · ·1 Sa momeoi 

llıt,,,. Yeni 1ı· . I• ..,,§1' ır tarıh tes-
.10 ·~ 'tıı· it • 
ıi' n,, ııı1 Q 6 ( A. A. 

ı ~ tıbab· . ) - " H 
'ı Q/iı·k •rind ayas,, 

~· ı • en 4 lllt . Ve d' . 
t ~ tın aıı· 'Ploıı.ıaaı mahfil. 
~n •yııı 1 rah ' l 1qt b 'lıiıı . •tsızJıı;, yüzün-
' ı ıra• zıya . " 

\ ' 11 lı "llııı retıııın başka 
t ty ası it r1 t ~Llji tcatı d arşısında h.;ki-

f ~·h-li •ailece ~ınaktadır. Reı 
ırl \qı ~, bıJe bafıf ~tlerio Sarburk i 

lttd ~esinin k bır soıık algın. 
1 ~ •• •r. ısılılığını o" 1 1 ,1 ı ~ ~at .oy e 

. J '"l;ilııt o( b,rhde .,,. ·ı 1 
1 ı 1 b;1 •tı fiıtı .. _.:ı: ı e bıstılık . 
ı' lı• 'ah .erın 1 

~ 11l •tsızı k gırt ıgıa<la 
deı traı llduğu şayıa· 

Q tdeı di . e at sin· 

istiyor . 

ki son Anıcrikn bütçesinde hava 
ve kara ordulaıı kredileri sulh za· 
manında bugüne kadar görülme
miş bir duecede artırılmıştır. 

·-----------~---~--------------. 

Sana tapıyorum 
·' Malen ., gazetesi A!manyaoın 

silahlanma keyfivetini imparator 
luğu bieyyilıal; ~üdafaaya karar 
vermiş olan lngilteronin askeri ted· 
birlerini temıımile haklı kıldığını 

dilmiş obir yarısıda t~zgahta 12 
kruvazör, 7 tane eski kruvazör, 
27 keşif gemisi, 36 torpido muh
ribi, [ 16 sı son sistemdir. J 35 es 
ki ve 6 yeni torpido, 40 denizaltı 
muhribi, 75 denizaltı gemisi, [54ü 
yenidir . ] 3 mayin gemisi. 

Bunlardan başka henüz tez 
gahta !:ıulunan Littorio ve Viıto
rio Venet J adındakı 35,000 ton-

Bir Rus tayyarecisinin 
muvaffokıyeti 

Moskova : 7 ( A. A.) - Parn- '------------------------• 

ifade ediyor . 
j lok iki zırhlı ile 146 parça mek

teb gemisi, romoİkör -ve sai;;-;; 
liman hizmetlerinde bulunan 150 

" Ovr ,, Almanyanın bir Al
man- logiliz aolaşmosıle lngılte · 
reyi Fransadan ayırmağa muvaf- parça küçük gemi vardır. 

şutçu Kaytaoof Leningrodda yeni 
bir paraşutlo atlama dünya rekoru 
kırmıştır. Ka ytanof oksijrn mııki
oasız olarak tayyaresini 6,800 
metre yük&eklikte sıfırın altında 

41 derecede terketmiştir. 

İtalya - Habeşistan 
arasında 

fak olamayır en bu gayeyi temin 
için bu seferde Fransaya müracaat 
teşebbüsünde bulunacağını zanna· 

Kotra yarışında Alman
lar kazandı 

diyor . Ceneva : 7 (AA) - Uluslar 
Romı 7 (A. A) - Habeşistan 

ile İtalyan Somıılisi aras nda ara
sında son hudud hadiseleri üze
rine bituaf bir mıntakı tesisi 
hakkında İtalya ile Habeşistan 
arasında anlaşma basıl oldugu 
r,sıneu lı.Jdir:lmd.trdir. 

" Figaro ,, ise Alınunyanın 11 I arası Kotra yarışlarında Abruzi 
martta Avam Kamarasını.la cereyan Dulı:aıi ile Umberto Cazoi Ku
edecek müzakerat neticesini bek- pası Almanya tarafından kazanıl-
liyeceğini ve muhalefetin lngiliz mıştır . 

knlıiııesine ınüşkülıH ihdas eyliye- -------------
ceği ümidini beslediğini tahmin 
ediyor . 

Londra ; 6 ( A. A. ) - " Da· 
ily tel .. graph ,, Bitlerin yakında 
ıadei afıyet etmesi ve lıu suretle 
müzakeratın yeniden başlll.ması 

temrnııisiode bulunmaktadır.'' Mor-
r:ng Post ., oyni temenni izhar ede
rek an~ızın hadis olan bu maoiin 
müzakeratı iptal değıl de yalnız te-

bir edeceğini ümid etmek lhım. 
dır. diyor. 

İtalyanın Sofya Plçisi 

'' Duily Hcraldda ,, ,diyor ki : Sofya : 7 <AA) - Büyük el 
Dostane bir ziyaret ve nazık çiıiğe terfi e<lılerek Sofyadan ay 

bir müzakHe arifesinde beyazki- rılmakta olan İtalya sefiri Cora-
tabın Almanya teslibatına dair olan nin şerrfine Kıal Boris tarafından 
kısmı yoman bir patavasızlık ol mükellef bir ziyafet verilmiştir . 
muş tur. Müzakeratııı tsasları büs- I Bu ziyafet esnasında Kıal sefire 
bütün yeni baştan kurulmak ikı:za 'Seııt Alrksandr 'nişaııının birinci 
edecektir. ~ütbesini nrmiş,tir . __:. : 

Alsa ray sinemasında 
Bu akşamdan itibaren 

Ru seııenin en güzeli ve heyecanlı filimlerinden birisi olan 

Niçin öldiirdiim 
Mümessili : Nans Karol 

FevkaliiJe proj!;ramını taktim ediyor 

ilave : Dünya havadisleri 

Matineler : 

Uuma günü : 2 de ve 4 d ı 

Niçin öldürdüm 
Gelecek proğram : Kazak kalbi 5082 



Fransada işsizlık 
dügümü .. 

- İfcinci firtiklen arlan -

sı dn gc.reklir. Sonra , hu işler 
il için gerekli ışler o\malıdır 
f r:msanırı bugünkü <lurumu buı.n 
u)guıı değildir • 

Kurunacnk bataklıkları, ya 
pılac·1ık yollerı ... ohm ıllcrde bu 
< nı uyuun gf'lir. 

(Ct Çah§ma saatlerini ezelt · 
mak , yapılan ucsnf lcrin tutar 
değeriııi ı1rir . Acun alım sa· 
tıın yolunda yarış daha güç· 

ı. şir. 
(D) Yabancı işçilere.len şim • 

diye kadar yirmi Lin baş , il dı· 
şıua çıkoııldı . İşşizlerin SF$)'1Sı 
grne azalmadı . Onların alış 
verişi kesildı, okadar . 

Ji'raıı@ız mcclisioe baş vuran 
işsizleıio dilekleri de aşağı yu · 
kara bunlnrdı. 

Fransız saylav dernPğiode u
zun uzadı konuştular. bir kimse 
em bulamadı . Bekaıılar takı · 
m1ra 124 reye karşı 444 ıey ver· 
melde işi tntlıya beğladılar. 

~~--------·--------~--
Seyhan vilayeti daiml encümeninden 

1-Bohço istasyon yolu iize· 
rindeki köprünün tamiratı ( yedı 
yiiz seksen altı lıra ) otuz üç kuruş 
keşif clutarı ile oksiltarnyo konnl
mu tur. 

2-Bu işn nit şurlnnme ler ve 
evrak şunlardır : 

A) Eksiltme şnrtnamesi. 
B) ~tukovelcname projesi. 
{.;) N ıfın işleri umumi şortııa-

ınrsi (matbu) 
D) Fenni şnrtrame. (mat1rn) 
E) llususi şıntnnmc. 

I•) Keşif cetveli, tahlili fınt cet. 
veli, ınctrnj cetveli 

H) Proje. 
isteyenler bu şnrtnrımeler .... e ev

rakı n t•tlılili fııt cclvelindcn mn
ıln ını tlıu olnııy ın d·ğ"ı 1 rİ'li (4) 
kuru\ ıııulrnhılinıJ.. Seylı ı•ı N::ıfın 
•Lı•r s•r ılı>ıı n'ahılir. 

3 Ek ·ıltm • 933 s n. ~i \1 ıı lı·ı 

('4) <··ı p znrgiini sı:ıı( lı.40) 

1 ı \':l,i' ı·t dtıİmi cır cıınwnin 1 ı• ) 

pılı <'fi tır . 
4 H .... illrııl' O\ ık olt eni. t .. 

5-t;k~ ltm• yı• :-( rebılm I· •\·İn 
( ollı kız) lira ·101il'l:l ı y di ku· 11 .. 

mıı·ıkk l t~ııı ı ıt \'·r <' k v· fi 

f ('2 r l O 1 cıı l •ı 

\ ı ıl lııı 1 ı ıı 1 • 11 ız f'c>ncy • .ı. L 

.., ., ırı • Ö le ı < ı · k 1 ı . - R J 
tl J?- 15 '>2 

Vilay~t d ~i.r i e ncüm~ .. 
ninda:: n : 

AJaı u Meml ket lıo.~lnr c~iııin 
eski rontken makiııaeı ve l··f •rrn
tı ( 1500 ) bin bt·ş yüz l ra muho.m· 
men beti llo oçık oıtırmaya çıko
rılmıştır. 

Artırma , 935 ırnrıosi martının 
yirmi llönlünciı poznr gimu saut 
on hirJe VilAyct duımi cncUmooin
dc yopılucnktır. 

lstcklıl •riıı; şnrln m yi görmek 
uzcr her gün sıhh:yo müdürlü. 
gtino \'O ortırm!l guıı vo sa.ıtin<le 
de vılayet eııcüıııerıine gelmeleri 
ıl.ırı olunur.5087 

8-12-15-22 

Satılık Emlak 
. \dononın t:n şerefli yerintle 

kdin hol~n lıaııko; ov ve daire; ti-

carethane olornk kullanılan <'ski 
J?ro ns:z Koldji ; ve l>itişiğııı<leki 

l·ıo Yeni istasyon cuddesind , 
:ırsn 

ı venle tnhınincn yetıni~ 
Jıavounr ,, 

. .. 'ki ı)urçn nrsn sntılıktır . 
ılonuın ı l .1 k 11 . 
J ... reklileri Por Higa ı e ve., erı 

~flrofö ıniirncnat cdebilir.5009 
~ 

IY-30 

Adana Borsası Muamelel~ri 
P A M U K ve K O Z A 

-~---~ 

Kilo Fiyatı c ı J s 1 Satılan Mikdar En az 1 En çok 

4~ S. 1 K. S. 

40,50 
lropımah pamııl.: 
Piymıa parla~ı ,, 

Piyasa rf'mizi ,. 
iane 1 

' iane 11 
......,,E='k-ap_r_e_s--------~- -----·----------- 1 

Klcvlant 

YAPAGI 
Beyaz 1 ---,-----------,S~ __ ....____ ------------• iyah _ 

Ç 1G1 T 
Ek pres 1 

_,ıu_ne..,..._~---- ---- ı---- =---~--------Yerli "Yt>mlik 
" ,, "Tolıurnlıık,, 

HUBUBAT 
ı-...-~--=-..,._-_______ --------~-----Bıı~day Kıbrıs 2.75 

,, Yerli 

" Men tane 
Arpa 
:Fasulya _Y...,..u""'J.;_af.,t...;.:... _______ ı _____ ,, ____ ---------• 

Delice 
-:K7-~-=--~----1------1----~---~---~ uş yemi 

Keten tolınmu 
Bakin 

, ____ ---------· 
Si aııı 10 

UN 
**** Salih Eff'ndi -***------------ ----· 

.~ ~ " 
~ ,; -J)fü: kırma '"""' ------
::ı - Simit ,, 
;ğ ~ •*+• Curnh~.;...r-iy_e_t ----
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N ::ı " ------1---------
r-. CJo Düz kırma ,, 

Alfa 

I.iverpul Telgrafları 
7 I 3 / 1935 

Samim Pene 

·-------------------· 
Kambiyo ve Para 

İş Bankasından alınmıştır. 

.Mart Ylldeli 6 97 -Liret --~-· ~ 
Mayıs Vudcli 6 90 Uayşmark 

12 
O':;. 

- :Frank .. F'ranııız,, v 

-_l_la_z_ı r _______ -7- 16 __;;;;..:..;:.::.::....=...::..~:.:=!.:!:.---·l--=50"""7:;-I 5-0 
::Sterlin "logiliz., u 

Hint hazır 5 81 Dolar "Amerika:..:..o-,-, --ı--80,~ 
1 Ncvyork ·12 32 Frank .. lsv.;.;i~ç-reiıii,,._ _ _. __ _._ 

Sovyet süt makinaları 

So, yet fabriknlnrıaı.ı yeni goloıı siıl nuı kinalnrı sütten \'Ok tP.mİ:t. 
yoğ ~·ıkorır ve fiotları ı.·ok ucuz olo ukla Lt raber diğer makinalnrdan 
ti hn , yi kullanışlıJır .4999 'atış yeri : Osınnnlı bankası altında 

9-15 

1 Sabun meraklıları dikkatle okusunlar 

K tkısıı, lıile~iz, ( Melek ) nıaı kalı snhuularımızı arayan 

muşloril C'r'oıize bazı salıcılnrın safıyoti ~iipholi sabun ver1ı1cğ çalış-
tıklorını es fle öğreniyoruz . 

Sabun olan müşteriloriınizin Tüı kiyeı in on nefis \0 en sıhhi s ıbu

nunu temsil f1dcn ( Melek } ııınrkamıza ll.kkat ve, bu sn· 

bunu l ıl pte ısrar cylcınclorini rica ederiz 

Vücudunun soğlığıoı, kuınoşlarınm yıprunıııaııı.ıı:ıııı. snrlnrının ko 

pek ynpnıcınıusını ve ciıtlin boıulmamosını orzu eıleıılor ( Me .. 
/ek ) markalı sabun kullanırlur. 50ü4 

Topto•1 sntış yeri Auunndo AL<liılkndir 

• 

Karyesi 
A<lalı koryesi 

Mevkii 
Heo<lekli 

Cinsi 
Tarla 

Döniim 
60 

Ş3ğili uf 
. ğlu yus 

Harı Hüseym o 

Göğercinlik )) )) ,, 100 

140 

140 

Yusuf oğlu Halil 

,, ,, • 
)) • ,, }) 

Kırçıl burun • 60 

40 

30 

30 

l lalil oğlu Mebroed 

f smail oğlu fi asan 

Ömer oğlu Kuddis 

Bacı oğlu Ali )) )) • 
• \) ) )) 

Muhtar Durmuş sğa 

• • ince bucak Sığırcı İsmail 

Gemi sırıı kuryesinde 

Çotlu 
Smrısı 
Kızıl tahta 

)) )) 

Abıli oğlu 

" 

)) 

,, 

" 

" Ekizce yolu 

" " 

" " ,, 

,, Ceyhan malazı ve kapu yolu 

,, Bucak 

ıı 

.. lı 

" 

" 
,, 

" 
il " 
" Köy mcvkiinde 

" 

)) 

• 
)) 

)) 

,, 
,, 

Tarlanın nısfı 

,, 
" 

Tarla 

" 
,, 

" 
,, 
.. 
" 
,, 

,, 

" 
" 

Tarlanın nısfı 

Tarla 

200 
800 
100 
400 
50 
90 

190 

135 

187 

143 

5 

70 

100 

100 

175 

15 

40 

210 

107 

50 

150 

ıt 
,, ,, 

,, ,, ,. 

" 
,, ,, 

" " 
, 1 

,, " 
,, 

" " 
,, 

Safa hey 
., bbnr 

Mahmud ve Un 
,, 

" ,, ,. 
,, 

" 
ti ,, 
,, 

" ,, 
" 

,, Ceyhan malazı Tarlanın nısfı 50 ,, '' ,.,usst11 
'h'ne"' 1 

llnzineye ait yokarıda cios ve miktarı yazılı tarlaların iki senelik icarı 13-3-935 tarı 1 tslİP 
dllll 

şnmüa günü saat 14 de ihale e<lilmok üzere oobeş gün müddetle açık artırmağa çıkıırıIJığın 
~yüzde 7,5 teminat akçalarile birlikte Milli EmlAk idaresine müracaatlarl ilAn olunur .5073 ı2 

4-8-ıo-

Adana Halkavi başkan
hğınden : 

ll•ılk kıırsllfrı 1ı;trııi-ıtir . lruti 
lıarıda m11vuJ( ·k olnnlııra 10- Murt 
-035 prız ır giinii snat 16 d ıı me· 
r .ısİı•ı le ve~ik11 veril c •ktir 

Bu ını•rnsinııla llal kev!ilcr in lıu
lıınmnsı ildn olurur .. 

içal orman müdürlüğünden 
Aıl::ırın 'i!üyctiııirı l\ıırn:s:Jlı kn 

1.nsı pos ılı1d t ~rrııtır ı lnrıı.ılu [r,ev 

c·ı.t şnrt ıorıwsi nıl <> lıııl nılııklnrı 

yı·rlı r: Cİ! s, n vi \'C rnıılnrı yazılı 
18754 p:ıt\'O Adıma ~'.r·şiıli kııres
trniıı lıeher atlı ıli 150 vı• 4 köş!!Iİ 
27 parçasının beher aJllılı 600 ku 
ı uş olmak üzorfl 28293 lira mu 
honımen bedrlle kapalı znrf usu 
lile artırmaya konulmuştur • Ar
tırmı:ı. 25-3-935 P. ertesi günü 
srıat l 6 da Adnna<la orman mua· 
mel~l dairesinde toplanacak satış 
koınısyonu önünJo yapılacııktır. 

1 - 1stek tiler 2121 lira 98 
kııru§luk muvakkat teminatı mal 
Aan<lığınn yatırarak makbuzunu 
~·e.yo nümunrsine uygun banka to 
mmal mP.ktubu ile teklir zuflı:ı.rını 
25- 3-935 P ertesi günü saot 
15 l1uçuğa kadar Aılanu<la orman 
muamelat memurluğu <lairosindo 
s·ıtış komisyonuna vereceklerdir 
Toklıf ın~ktupları komisyonca saa.t 
16 da 9\'ılarak en yüksek artırma 
teklifinde bulunana muvakkat iha
l"si yapılacaktır . 

2 - 1\atj ihalo emri Ziraat b:ı 
knrılığııulun vcr;locuk ve bn emir 
15 gün zarfında verilmeditrj tak. 
tinle ko;nisyonca kati ihalesi ya-
pılncnktır . ı 

3 - Şartıınıııo 167 kuruş be . 

Adana işletme artırma 
komisyonundan : ··ruf"ıı 

. . t' fı ile cıı . ocu 
Aılana deposun!\ gelecek Kömür tohlivtısı ve ıs ı t n 13 O 

dırılması işi açık ekı:ıiltınoye konmuştur. ·Eksiltme Mor 
1

1 ı 8csktıf· 4 

şaml.ıa günü saat 15 de Atlana işletme mcrkt1ziode yıı~ de cer.b'~ 
1 . . l er kezıo ıerıO d sh klilet hu husustaki şartnameyı ış ttme ın ·rcctık ~fil 

f tti~\iği kalPminıl r.n br.dels:z alahilirler. Eksiltmeye gı 1118sı I~ 
snğlamhk ak~~ıısifo o gün işletme miifotti~1iğinJc hu~;S8 

27- 4-8-12 

Adana Milli Mensucat ! 
fabrikası müdürlüğün- 1 den: 

Fobrikamızla şimonJöfcr yolu 
arasın<laki t; krih~n 120 metro tul 
ve 7 metro genişliğindeki caJde 
tamir edilecektir. Taliplerin şcrn:ti 
anlamak üzere fabrika müJürlii
ğünc müracaotları.5080 6 - 7-8 

Seyhan Tapu müdürlüğünden. 

Seyhan Oettarda~ 1 . ı ,..1· s oıfl ıııe'. 
~rı i nı l wy I ı •· 

11 
n ı1rr1 J~ır 

köyüıııl ' \'I' küZ t sU J 
1 ctLt.ı O J9~ ıl Ali oiilu A ıuı tıPll oı 

o l n borc. "r' ~'~ hazineye o a 0 fiil ,r 
1sırıı ı11e 

ve (}ıyhnn ko.Z 
1 5ıafl Jı 

• • 1-'Ş 1ll ~s 
yünd•l fırarı kları ô~ 

. •t tarıı 1 cı J 
lıazınaye oı 1 9 .,r 1 o. \'Ü ç~ 
ve Hasan ko 1Y tJıırile 1eO 

1 udu ,,,ıı 
Çam oğlu 1 uh• J• .. li rll ıtl ısr 
dönümü dort. dôniiff'I Jıg' ı 
m~tli yüz elh ·ıe 1111'

1 

uretl ı 3,... 
biri aıtırmn.;li terin sıııbS 
rılmıştır · 1 fr çar§ 

1 
,ııs 

··sauı ··~ e ı tarihine oıu .. cHirltı "roc' 
il. uıaJınU ıtıO 

maha ı .. tüğfiO~ 
Eml:lk müJor 5()81 

l . 'l" 0t8oır · 
m~ erı ı ıı 

19-30 
~tol nıukabilinuc A~knro, lstan1ıul, J 

M lek ovlutları ticarethanesidir l l lzmir , A<lıına , Mersin ornıon mü . ! 
tliirlüklcrinJcn alınabilir.5086 l 

----------------...: 8 - J 1-15-20 

Karataş Kesik köyünde ( gün 
doğu Ali oğlu Melıuıet ağa giin 
batı koyuncu İsmail ağa poyrazı 
Ho.bip oğlu Hacı kıblesi Ali oğlu 
mullıı Mehmet ) ifo çevrili bir pıır 
cada 1 1 hektar 280 metro mu
rnhbaı tarl• Psıısen şif ve bntak
hktnn ibaret ve devletin hususi 
mülkiyetinde olmayıp hüküm ve 
tasarrufu altınıla bulun:rn yurl~r
den ikon nyni köydun Hasan oglu 
llüseyin çavuş eoıok ve masraf ede
rek ttırla yaptığı va on beş sone . 
denbori ziraat (jtınekte olduğu İli· 
diasile tapuya tescili iddiasında 
bulunduğundan ilAo t.ıırihindon on 
gün sonra gelecPk cuma günü ma · 
hallinde tııhkitat yapılacağın<lm 
bu yerle alıı ka i ldiasın<la bulunan 
var İsa bu nıüıJJet içinde tapu mü· 
<lürlüğüne müracaat etmeleri ve 
yahut keşif günü mahallinde hazır 
bulunmalara ilAn olunur. 5088 


