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İsviçre hükumeti 

Berfin : 2 ( A.A ) - İsviçre 
hükiımeli Almaoyaya verdiği bir 
notada Nazi aleyhtarı olup İsviç
reden kaldırılarak Almaııyaya 
götürüldliğü iddia edılen Alman 
gazeteci Jakabun derhal iadesioi 
ve onu kaçiranlarıo tecziyesini İs· 
tt-mt ktedır. 

Bern : 2 l A A ) - İsviçreuiıı 
Alman hükumetine veıdiği nota 
Berthold J cokun Almun mtktım 
!arının muaveneti ile kaçırılması 
um hakimiyet bal~kmı ağır suret
te bir çigntme olduğunu bildir 
melde ve miiltcci gazetecinin ia 
de sini istemektedir. 

Be:.kan Motta, federal mecli
siuJe yaptığı bir beyanatta Al 
manyanrn Jacoku iade etmesi ıa. 
zım geltliğici söylemiştir. 

Federal me<'lisi bu yavlışlığıo 
düzeltilmesi için her vasılı>ya mu· 
rı>caata karar \etmiştir. 

1 
An ap millt-ıt mektt1pleriude 

okuyanlar 

Antep : 3 ( A .A ) - Uu yıl 
Liitün vilfıye!te açılao 86 ınillr-t 
mektebinde 2200 yurttaş dnam 
etmiş, lıuolardan 1200 kişi okuyup 
yazma öğrr!nerek şahadetname 
almıştır • 

Asi zabitler 
20 bin kişinin önünde 

apuletleri söküldü 

Atina : 2 (A.A) - bugiin 20 
Liu kişinin önünde askeri malı· 

keme tarafından m1Jhakeıne erli· 
len 13 asi zahit. ordııdan ihrac 
edılmiş ve rüt]Jelerj alınmıştır . 

.Bir zah't <lerio bir siikihı oı ta
sıııda kararı okunmuş ve bu es· 
nada askeri kılar selam resmi 
ifo etmiştir . 

Bundau sonra hir l<liçük u · 
bit asilerin apoletlerini, eIL:~e 
]erindeki, düğmeleri\ c işaretlrı i 
sökmü~ ve diğer bir zabit buo· 
larııı Elen ordu u uoiformasım 1 
teşmıeyıı layık o!maJıklarır.ı ~Öy
lemiştir . 

Konya belediye meclisi 
bü1çeyi hazırllyor 

Kr uya : 2 (AA) - 935 yılı be· 
lcdıye bütçesi hazııJaumaktadır. 

llütce nisan içinde toplaoacak 
olan ~enir ıneclisinc veri!ecektir. 
Mart aymda Belediye mezbaha
sında 829 hsş hayvan kesilmi:.
tir . lart kış müoasebetıle en az 
et kesilen aylardan birisidir . 

--

Samsunda 

Genel meclis toplantı
sını bitirdi -

Samsun : 2 (AA) - Vilayet J 

umu mı meclisi mesaisini bitirmiş- , 
tir . Havuda maarif hamamı na
mile meşhur kaplıcanın helt~di 
yeye ait yarı bis1tsinin hususi İ· 
dar~ce satan al.mması için bütçe
ye tahsisat konmuştur . Havza 
da evkafa nit başka kaplıcalardn 
vardır . Her iki idare azalaranda 
hir anlaşma yaparak bavza kap
Jıcalamıı asri bir su şehri haline 
getirecektir . 

Gümüşhanede 

Muallimler arasında 
nümune dersleri 

veriliyor 

Gümüşhane : 2 (A.A) - l\lea· 
rif Miidürlügüuce ilk mekteb 
mu .dlimledı io mesleki bilgile· 
rini artırmnk mak:-;adıle her haf , 
ta pe•şenbe giinleri G1tzi ilk mek
tebinde teıtibedilen proğram sı· 
rassile nümuue dersleri ve cuma 
güoleıi de Ualkevinde mesleki 
konferanslar verilmektedir . llir 
aydaııLeri muntazaman devam 
eden niimune dersleri koJJferans 
lar muhitte derin alaka uyaodır
m·~tır . 

Hu dets ve lwııferanslar }fa. 
ziraoın onheşine knrar sürecek
tır . 

--~--------·--------~~ 
Fon Ludendorf 

•• 1 Karşıhk kılavuzu 1 
'J'ii,.k <lili ara~ıırını> knrıımunun 

ynpıı~ı 0.-manhcnılan Tiirkçeye kar· 
şılık kıla\'117,ıı iiçiin<'ii a)famızda
dır. 

ON IKİNCt YIL - SAYI 3187 "-
Avrupa işleri kanşık 

Devletler Alman silahlanması
na karışırsa bir harb doğması 

ihtimali varmış •• 
----······-- -

J'ari@: 2 (A.A.) - "Havas,, 
aj•n~ı bildiriyor: 

Başvt-kil demi~tir ki : 
-Dmhal alınması lazımgeleo 

tedlıiı lerdco başka Fransız ordu 
ıuuun t~ şkilatı yeoilf'ştiıilecrktir. 

Hükumet her nevi ahvalde ulu
sal müdafaayı temin için vaıifı:

s!ııi yapacaktır. 

Bu sebepten eğer memleket 
emniyetini mubafazı için uzun 
ve büyük gayr et l"r sarf roa m f'C· 

Lıur kalırsa efkarı umumiye bü 
tün soğu1'kaulılığrnı muhafaza 
etmelidir. 

Ji'lan<len hundan sonra mrıli 
mesdelerdeo halısetmif, hı.zine 
vaziy~tinin iyi oltlnğunu bildir 
miş ve alt un esasının mu haf aza 
edileceğini söylemi~tir . 

Bundan sonra meclis biikfı· 

mete itimad Leyan etmiş ve 28 
mayısa kadar içtimalarına niba 
yet vermiştir. 

Paris: 2 (A.A.) - '·Havas,, 
ıjausı lıihliriyor: 

Başbakan Flantlaıı: MeL'nsaıı 
Mecliniu tatili dolayısiyle:büku
metc tam bir ilimad gösterilme
sini istiyen br-yaoatı sürekli al
kışlarla kar~ılanmıştır. 

Atmanvanıu silfihlanma ı bak· 
,/ 

kındaki Alının tebliğlerindeo 
lı:ıbsedeu Flaurl~n demi~tir ki: 

Alman ordu!'u thtiyatlaunın ça· 
ğırılması. nskeri tıtyyareciliğin 

tesisi ve kabili sevk balonlara 
karşı müclafaa tertihatınm alın 

mısı ve evvelce ilan~ olunan 36 
fıkra lınriciude topçu teşkilatı 

Fransız filosu 
Mayıs başlangıcında 
manavra yapacak 

----
Paris : (A.A) - FraıHıız fi 

lr>sunun büyük manavıaları Ja. 
yıs biuayr tinde Ztbralita ile Asor 
adaları aresıııcla yapılacaklar . 
Hu maoavralara birioci ve ikin
ci filo en son sistem iki torpido 
ile takviye edilecektir . 

Maoavralardao !onra bütün 
filo Fas ~,hirlcı iode toplanacak· 
hr . 

Konyada feyizli 
yağmurlar 

Kona: :~ (A.A.) - Konyada 
iki gün durmadan yağmur y•ğmı~ 
ve bir ara kar düşmüştür. 

Konyaoın senelerdenhcri gür· 
mediği im feyyizli ve berekatli • 
yağmurlardan dolayı bütün çif ci 
sevinç içindedir. Her şeyde bir 
bolluk Laşlıyacağı ümid olunmak· 
tadır. 

~~-------·--------~~ 
Güzel bir karar 

ı \'iicude ~etirilmesiyle itmam olu
nacaktır. Iliikfımet şunu çekin· 
meclen Stiylt·r ki; Fransa bu ordu 
kar~ısında miidafaa t~rtibah al-.. 
mak mechuriyetinedir. 

'"Lokal Anzelger" gazet !:ıİ 
Luval"ın 1oskovaya giderken 
:Uerliode tevekkuf etmeyi düşün· 
dü"üııe dair verdiği haber üzeri-e 
ne verilen resmi tekzibi neşret-
memi:. tir. 

EHseıı biç bir Alman gazete
si Lu tekzihinden bahsetmemek 
tctlir. 

],,ornfra: 2 (A.A.) - •Hoy· 
ter,, ajansı hildiriyor: 

Haber verildiğine göre son 
Berlio konu~maları esnasında Hit· 
fer İngiliz Bakaulnuua §ark and
la:.ması yerine bn:.ka bir teklifte 
bulunmu:.tıır . 

Zaonedihliğine göre bu Alman 
teklifi Almanyaııın tercih ettiği 

Lir ademi teca\'ÜZ ::ıodlaşmılırı 
seri!_i!i yapılmasını tekrar etmekte· 
dir . Bu endlaşınalanla tecavüz 
eden tarafa yardım edilmesi hak-

kında kayıtlar konacak ve im and
lıtfmalar serisi sonradan bir çok 
taraflı bir adl'mi teeaviiz andlaı· 

ma ınn roptolunahilecektir . 
'· Royter ,, • jan ınm diploma· 

tik nıı•bRIJiri bu tarzda bir sureti 
lııllin Fransa ve ovyd Hus;a 
mahnfılindc eyi karştlanmıyacı~ı 

nı znnoeımektedir. Çüokü bu ulus· 
lar kurumu Staciilcrioden ve Bıi
and - r· elloğ andla:.wasından 
daha ileri gitmemektetlir . Ve 

- Gerisi f kinci flrllqde -

Aderyahk denizinde 

Fırtına neticesinde ölen'erin 
mı ktarı fazladır -Roma : 2 (AA) - Aderyatik 

<leoizindeki son fırtınalar netice 
sinde ölenlerin adedi 32 ye ,•ar
mıştır. Gaybolau 20 balıkçı kayı 
ğının eıuin bir yere iltica etmiş 
olmaları ümidi ke5iluıiştir , Ha -
kiki. telefat miktarının yukarıda 
gösterilmiş olandan çok fazla ol 
masından korkulmaktadır . 

Hayreboluda hay\ an 
pana~· ırı 

11ckirdağ : 2 ( A.A ) - ller scno 
olduğu gibi bu seae de 8 nisnn<lu 
llayrobolu<la bir hayvan ve omloa 
panayırı kurulncnktır. Panayır üç 
gün Jevaın e(lccnktir. 

H·,beş hükumrtinin yeni bir 
müracaatı 

Cenovro : 2 ( A .A ) - l Jab<>ş 
lıükQmoti; Uluslar kurumuna İtal -
ya-Habeş görüşmelerinin Cenev
re, Paris veya Londrada yapılması 
için yoni bir toklif notası vermiş
tir . 

~~~-----·------~~-Bir ltalyan başbuğu 
Ökokorni Bctkanlığı öğretici ltalyuıın do· 

filinılcr bakkınt.Ja lıir kanun pro 
ğu Afrika müs· jesi hazarlaını~tır . Bu projeye 

k · J b temlekrsi eski gii ı e meınlc elimız e ulunan si 
nemalar güstcı ecekleri esas filim· Ali komiseri 

den evvel lı .. Ik ve çocuklara malı gefü•ritl Del 

Meşhur Alman Geueralı Lu
deııdoı fu bu ayı:ı dokuzunda 70 ya. 
şıoa girıcektir . 

Yuka:daki reı;im, (;eneralm 
son alınmı~ bir resmidir , 

sus iiğretici ve teknik bir filim bono , E,tire 
göstcrmcğe mecbur tutulacaklar ve Somalıdeki 
ılır . Devlet dııirclerirı<'e getirtilc· 1 .

1 
l I 1.· 

k 1 "b .. t• . k .k le.mı ta yao:, ce o an,.. u ogrc ıcı ve te oı 1 
filimler lıer türlü vergi ve resim- lkıtaatınm baş 
den muaf olacaktır • 1 buğluğuna tayin edil:ni~tiı· • 



Flrtilr : 2 Türk Sözft 
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Avrupa işleri kanşık Mcra"
1
' şeyler ' 

Şehir duyukları 6-s oo~ ~~---------·---------~~ - Birinci firllkden artan -

FranH ve Sovy .. t Rusya ademi \ 
t .. cavüz andleşmalarıoıo orta ve 

ı r ki ~ vrupada e?1~iY".~i muha!a- \ 
zaya kafı gelmedığı duıünc aıo-

dedirler . \ 
Bundll o dolayı yukarıda bildi· 

rilen Alman teklifini emniyet 
m• selesinın halime doğru yeni 
bir merhale t .. şlcil eder .:telakki 
etm· k ibtimalı yoktur . 

Berlin : 2 ( A A ) - Con :'.'.ay
men Memel kanunu .. sasisini zımau 
altın ia bulunduran devletlerin 

Kovnodaki teı .. bhüsleri hak 
kı .. da yaptığı beyanattan bahse
den gı-zetdn bu teş~bbüıün bir 
aemrrr vHmr-diğini kıydetmek

t• di er • Mem l dir ktuar ikti· 
dar mevkıınde kalmakta ve tazyiki 
drvam etm .. kt .. dir . İdam mab· ı 
kumları affedielmemiştir • 

'' Lokal Auzeyger ,, g11ıeteşin 
Lıtorzyaya tazyik sıyasctiode de 
••mda Sl"rbest bırakan devletleri 
vazıfelerini yapmadıklarını yaz . 

• :uuar . ~"--- !e auc •. n .... ı 

~aen ihlali ğıı F si~tema • ı 
tik bir kilde 'iitıdır 
aleyh Litvanyn ıısetinde cezri 
bir değişiklik l§zımdır . Bu da 
d .. vıeılerıo müdahalesi ile kabil· 
dir . 

'' Bo• s r Caytu[lg ,. gazetui 
z mın d .- vleılerın daha §iddelli 
b r müd hal.-sıni İt!temektedir . 
Z ıninll'r arasında Almaoyanın 

h mı d vlrtıt'f olduğunu bilen 
L 111.ınva sıı•ernatik ihlallerinde 
d vam edecek ve hu bir harp 
teb ikeeı doauracaktar . 

" Bo ıen Cıoytung " bu t~hli 
le" li zamanda Ko"no ile bir tica· 
'"'t &nıJla§m88ı yapmağa çalı§itD 

Avusturyanın b"rt4c.etini t11kbih 
etm• ·.ıedir . 

Roma : 2 ( A A ) - '' Popolo 
'1itelya ,, nın bat makalesinde Mu· 
ıolini şöyle yazıyor : 

Her vakıtki varaanlar , hayal · 
)ar ıatosu bir kere daha yapılmak 
üz .. redir . Mübalağa edilmi§ olan 
bu ı ikbinJık şerabına bir parça 
ın \cntmak muhakkak lazımdır • 
t ı rı arı müst .. ın11 varaanlara 
" nd t>rl • hırt kmala11 doğru 

~ {! 1 ir Vaıif mız or.ları ha· 
e ıl t n ktır . Çünkü inkisar 

k.ııla insa ın gayrdıni kıran bir 
tev yokıur . 

" Popolo ditalya ,, gaıeteai diyor 
ki : Vilayet büdçesi ısuıar yeni seddi yardı Ağır cezada dünkü 

duruşmalar Üç nazırın Avrupanın ıiya11\ 
askeri ve diplomatik vaziyetinin 
fevkalade ner- ~. hıtiht1 .. lini 
Omit ettiremediği bir sırada vu • 
kubulacek bu içtimılaıdın pek 
çok hulyalara kapılmamak lizım· 
dır • Stresa ancak ıimdidcn kea · 
tirilmesi mümkün olan bir tıkım 
ibtimal:er "ar111ında mDıterrk 
bir hattı hareket takibine mec· 
bur huluoın üç ıarp devletinin 
noktai nazar birliğini teyit ede
cektir . 

Yeniden tanzim edile- \ Bir kısım köyleri.o r :·azileri 
rek Vekalete gönderildi su altında ı<aldı. ---

Karısı Dudu ile çocuğunun 

öldürülmesinde alakadar bulun· 
mık suçundan yedi buçuk sene 
hspaa mahkum ol 1b hakkındaki 
büküm Temyiz mahkemesince 
bozulan Çarhpırc köyünden Ka. 
sım Ali Basanın duruşmasına 

dün devam olunmuş ve şahit! er· 
den Terzi Halil ile ceza evi Mil· 
dürü dinlenmişlerdir : 

Bu konfcrını Avrupanın dal
galı denizinde bir kara noktası 
olacak ve ıilahlınmaya dair teb 
Jikeli hayalattan vazgeçilmesini 
intac eyliyecektir . 

Loodra : 2 ( A.A ) - Silah· 
aızlanma konferaneı reiıi Hender
ıon Derbide bir içtimada bir kaç 
güne kadar Ccncvreye giderek 
vaziyeti tetkık e 1ecegioi ve zuhu· 
U he• b111.gi oır \'Rkıt muhtemel 
vaşa mani ol.... ..ikrile orada 

Jr A ğını ıöylemış ve demıotir 

Ai.a • 
-Almınyanın korıferanı baıla· 

madan cnel oraya iltihak etmesi 
pek ziyada arzu olunur bir şeydir. 
Hiç kimıe Almanyayı bir muha 
aara altma almak fikrinde dtğil · 
dir . Almanya ancak diğer deYlet· 
leri de ıidihıııılandırabilmek için 
ıilahdan tecrit edilmiıtir . Bu se
beple konfcranıa iıtiraki katiyen 
18zımdır • 

Hendcuonun uluslar kuru· 
munun yer yDıüode mewcut en 
büyük ııyasal bir kuvvet ol· 
duğuna ve fakat kabil olduğu 
kadar bu kuvvetten az istifade 
edilmeti dileğinde bulunmuıtur • 

Patiı : 2 ( A.A) - Bordoda 
iki senelik mecbufi hizmet aley
hinde yapılan bir sosyalist nilma
yi§İ esnasmda Blum bazı mabafilin 
yeni bir harbin pıtlamaeına inti· 
z.r etm • kte olduğunu , fakat ıos· 
yaliıtlcrin bu fikre iştirak etme
diklerini söylemit ve demiştir ki: 

- Muharebe ancak ondan. kaçt· 
nılması kabil olmadığına emni · 
yet haaıl olduğu zaman patlaya· 
bilir. Meclis eki ouıkumla bu 

Cumhuriyet Haik Fırkası gru· 
pu raporunda kabul edilen eaaa· 
lara göre yeniden tanzim edilmek 
üzere İçişleri bıkınlığından geri 
gönderilmit olan vilayetimizin 
935 yıla büdçeıi, noksanları ta· 
mamlanmış ve tekrar İçı~teri ba 
kaohğına gönderilmiştir. 

Nümune dersleri 

Her hafta muallimlere. 
dersler verilmektedir. 

•• c it 

İlk tedrisat müfettişlerinin 
nezareti altında muallimlere ve 
tilmektc olan nümune deralerioia 
ikisi birinci devrenin _Riyaziye 
dertlerine tahsis ve geçen b;1fta· 
lar veıilmişti. 

Önümüzdeki pazartesi güoü 
de öğleden ıoora Gazi mektebin· 
de başmuallim Sedad tarafından 
(Elyaıısı) der~lcri verilecektir. 

Kanarada kesilen hay
van miktarı 

G,.ç,n Mart ayı içinde bele
diye kınausında 1794 erkek, 7 
diti koyun , 252 erkek ve 16 di· 
ıi keçi , 6 kuzu , 13 öküz, 145 i 
nck , 3 manda, 67 dana ve 8 ma · 
lak olmak üzere 2202 hayvan ke
ıilmittir • 

Bu rakımlar rcçen aenenin 
ayni ayının kesimine muadil iıe de 
koyunlar bealı oldutundaa kilo 
itibarile g~çea sene 82573 tutan 
koyun etine mukabil bu ıene 
5632 kilo fazladır . 

Tuzla nabiıesi müdürlüğndcn 
Vilayete verilen malumata göre 

Styhın ırmağının sularının, Luru· 
anşa ile Ziamel köyleri arasın 

da yapılmıı olau seddi yıkarak 
buralarla civar köyleri11 arazi
sini su kapladığı Karataş na· 
biye mndürlüğünden verilen mı· 
lfımala nazaran da Ceyhan ırma
ğının Alicız köyü üzerinden 
ve Kesik köyü yanından te§an 
ıularıo da oraya doğru ileriliyerek 
hu yerlerin araz.isini kapladığı, 
insan ve hayvanca biç bir zayiat 
olmadığı bildirimiştir. 

Vilayetimizde yol yapma 
iş\eri 

Vilayetimizin muhtelif kısım· 
larında 15 Marttan itibcaun lıış· 
lıya yol yapma iılerine hararetle 
devam oluomaktadır 

Balo 
25 Nisan 935 Perıembe glioü 

ıkıamı Halkevi salonunda Cum· 

bu,iyet Halk Fırlcaın vilayet idare 
haycti reisi Balıkeıir ıaylavı Ör· 

ge Evren'in himayeıinde Ha\kevi 
çocuk eairgeme korumu meofea· 
lıDa zeogin bir bı!o verilecektir . 

Balonun çok iyi olması için 
ıimdidea hazırlıklar• baılanmıt · 
tar • 

Ziraat "dasında 
toplan ti 

Yine bu ay içinde bakteriyo· 
loji muıyenelcri neticeıiade bir 
inekte verem hastalığı ve altmıı . 
ciğer üzerinde gayrı sıhhi mev- 1 
zii arızalar görülerek 11 rnağa ahi· 

mıttlr . 

ZirHt od1111 idare beydi üye
\erı dün öglcden evvel odada top 

lanmış v J zirai vaziyet etrahnda 
görüşmüşlerdir . 

Kadını döğmüş 
Dayı Mehmaa'ln 

duruşması 

iddia makamı esas hakkmda 
mütalaasını söyliyecek 

Ökü%CÜ Şerifi öldürmekten 
suçlu ve mavkuf Dayı l\lebmed' 

Hasan oğlu Kerem adıntla bi
risi bir kavga neticesinde genel 

evlerde bulunan Nadir kı:ıı Dil 
beri döğüp boğazını da ııklığın
dan hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır . 

Terzi Halil evvelki ifadesini 
teyid etmittir . 

Ceza evi MUdürü Hilmi de 
aradan ep~y zaman geçtiğinden 
meaeleyi iyice hatrr lıyamadığını 
se>ylemiş ve evvelce verdiği ifa· 
desi okunmuş ve Hilmi de bunu 
teyid etmiştir . 

Duruşma ; gelmiyen şılıitle 
rio getirilmesi için 22 ı ,isan 935 
tarihine buakılmTştır . 

C. H. Fırkasında ser
best kurslar başladı 

Düo akşam sııat yirmide her 
ocaktan gelen fırkalı arkadıışlar 
Halk fu kaıı salonunda toplanmıı 
ve yapılacak koou~malar üstüne 
görüşülmüştür . 

Kurslu haftada bir muntaza 
mao devam edecektir. 

Yerind& bırakıldı 

İzmir memleket bastahaneıi 
dahiliye asistanlığına tayin edil
meiı olan vilayetimiz Sıtma mü 
cadele tabiblerinden Doktor Feb 
mi Alpın mazeretinden dolayı ye 
rinde bırakıldığı bakanlıktan vi 
layete bildirilmiıtir • 

Doğum 

Tüccardan Ziya Kurttepelioio 
bir oğlu olmuştur: Yavruya uzun 
ömür dile r, aoa Vf! babseıoı kut 
lanı . 

izin verildi 

Vilayetimiz sıhhat •:e içtimai 
muavenet müdürü doktor Hüsnü 
Mubiddin'e oobe§ güo izin veril
miştir . 

Doktor Avni 
St eo konferansıom kıymetini 

azalım k niyetinde d .. ğiliz Sade. 
ce hu konferanıın bugünkO Av 
ı upaııın polıtıke Vr dip•om&tik 
yaoi büyllk vaısanlara y .. r «''m•· 
i .. g•y• ı mUuit hır hava içinde 

1 
yapıı ,.. coğanı t .. barüz ettirmek ieti 
voruz Acunun ümit ve m,.nfeat· 
larnıın gere k Sıre .. konferan-

iki ıenellk hizmetin boı ıeneJerin 
efrat noksanını doldurmak için 
değıl fakat elde mevcut asker 
miktarını artırmak makaadiyle -
tek lıf olunduA-uou is bat etmittim. 
Bır çok mühim ıaylavlar da baki 
katen böyle olduğunu itirafdıa 
çekinmediler. 

io duruşmasına dün öğleden son-, 
ra devam olunmuı ve geçen du· I 
rutmıda getirilmesine karar Ve- Stratosfer uçuşlantta 

Saimhryli hükiiıüet tababeti
oe na:nzet cl11rak tayin edılmi:. 

olalı Avninhı m rnıur sınıfına ka· 
bul edildiği or:.kanlıktan vilayete 
bildirilmiıtia . 

rilen fırka tüfekçisi Hakkı din· h 1 k 
lenmiotir . Tüfekçi Hakkı tıbao• azı r ı 

• 
ca ve kur~unları muayene ettık-
ten sonra mahktwe başkanlığı· 
n1n ıogularına şu •:evaLlar ver 
m'§tir : 

Bahçe kaymakamhğı 

Bahçe kaymakaıııhğır.a 
kaymakamı ı uı i 1 naklen 
edilmiıtır . 

Go~·oCılerıle Frnnsı 

casusluk Javasının 

ba~lanınıştır. Bu işten 
lnrın sayısı 33 dür. f 
dan 15 tanesi kaçmış 
u~ Finlamliyaclıı haps 
Onun için mahkeme 
ki inin davasına bak 
selenin ehemmiyeti do 
{J'izli olarak cereyan c 
o 

Casuslar orasında, 
bak.anlığı şif re şofi 01 
i\larton oJlı pirisi do 
adam t nro 68 dili k 
makta , öteki O.illeri 
tadır . 

Hitler sebzeden 
şey yeıniyoı1 

llitler sebze v 
başka bir şey yemem 
sen yediği şeyler çok 
için bunlnrı pişirmek 
Onun yemeklerini " 8 

kendisine arkadaşlı 
birisi haıırlaın akt 

Yalnız öale yeme.gini o ., 
gece saat 11 o dogr 
vultı yapmaktadır. 

İngiltere bnkaolur 
bulundukları sırada 
larc verecoi"ri ziyafet 
rnt kendi a~cısını Fü 
miştir. Bu aşçı, Fon 
tcredo elçi bulunO.uf 
danbori onun yanın 
dır . 

V ~raset ve intik 
nunu \atbikatta }Jaz. 
ğurmaktadır • Vergı 
kundnki güçlükler " 
sını sonuçlamakta< 
önünde tutan MnliY 
nunJn ver(J'İ tohak~ 

ö • 'klı 
loştıracnk değış• 

ıc:.tJl 
sını kararlııştarm ') 
malların tcshit uııu 
rilecckfir. M 

Bundan başk11 8 

ho.y' anl ır vergisi . 
bikutandn bazı inZ 
a.lınmnsı omıı~·ıyln d 
hası lınıırloınnkto 

Bir kutl 

s n •mü t "rccıh olması anlaşalı.bi 

lir F kat Struanın Yt>Dı hır dev· 
lt> i A§ B• ~ıcı kaoaatınden do· 
ğan ıı e"si • 8•1 b r h~y,,c ~n mev
cm cim 1 rlı · 

Fransa 1912 - ve 1913: deki 
hatalara dü1Dyor. EğH ıırf tedafii 
bir politika tAkip edilecekse iıtib· 
kamlar buna kifayet eder. fakat 
hazırlanan bir taarruzdur bunun ı 
için teblıkeli bir devıe baılımııhr. 
lazım olan ıey Almanyanın i~tirak 
edeceği umumi bir silabıızlaoma 
itılifıd1r . 

- Tabanca Bulgu rıaganet 
taklididir . Y Mkandan atıldığı zıı. 
maa üç dört ıu dolu tf:kneti de
ler , geçer . Bu tabanca ile ve 
ıu kurşmılaıla 15 - 18 metreye 
kedar isabet vukubulur . Kapalı 
bir yeule ve çok yakından atıl· 
dığı takdııdc elbiseleri yakar . 

Feke hükumet doktorlcığu 

~ı .,_ koı f auıı münas~bdıyle ______________ __.. ___________________________________ __ 

da har 
-~r Suçluı un Vı kilı Avukat llüsrıü, 

~ daha <' vr l J nlt>otn usta Tüfekd 
Zc~erıya ile şimdi dinlenen Tü· 
f ekçi Hııkkı'nm verdikleri i1a 
bat aus.udıt hazı farklar bulun· 
duğu cibet'e her ikisıoio birlikte 
dinleıımelcrioi istedi . 

Cumhuriyet Müd<ld Uır.urui· 
si lünir Alııok, Tüfekçi Hakkı 
nın bir mutalıassıs olarak mah· 
kemeye getiri'cliğindeo Zekcıi· 
yanın gelirılnıesine lüzüm görme·· 
dığini söyledi . 

Ma.h\cemet·e kısa Lir müzake
reden ıonra iddia makımı!lıu 
istı ği kabul edildi . 

Duıuıma ; iddia mılcuuınıo 
t8•8 h•kkıu.ta miltala• namuini 
y•pmuı için 9 ı iı-;an 935 tarihi 
ne lıırakılmı~hr • 

İtalyanların l\lontccclio t c
rübe uçuş istasyonlarmtla ~imdi 

de Strato8fer Tayyare uçuşlar4 
için talimler yapllmaktadır. Hu 
İf için, resimde görüldüğü şekil
,fe odalar yapılmıştır. 

12,000 Metre yüks .. kliğe ~· · 
kacak pilotlar, bava tazyiki 1oz 

bu odalard• pilotlar her gün h"tkıç 
e11it talim gö:mektedirler. 

---
Feke hükumet labalıctioe Bur 

<lur hü\ifımel tabibi Saim tayin 
cdilmiıtir . 

· Alı.J18 
tllı• r ' Leo 

tist'eriudeu 

kutlarken · · 

-ww~•~n~----------~--------------

İr:gilız Dış işler bılıanı Sıymco'ın Alınanyaya 
la) yare ile dönüşüne aid bir intiba · · 



tdenin Varşova görüşmeleri 
'~ıt -Biri11ci firilktenarlan -

llıob;uba~ı., başlamaz alaka- Polonyada Eden ile ol•n mü- ı 
Qı d,ğ~:~? Ümitleri ile uy- kilemaleıe fevkelade ehemmiyet 
llııbafiı 

1 
lr · Diğer taraftan verilmektedir. Bizzat Polonya sul -

·~.tı td 0Planaıı bütün ma- bu kabil olduğu kadar devam .t-
ıltn aşeıı Loudraya dönün· tirebilmek için clindtıı gt!en şe-

lııeceğ' •ğı lam bir tetkik· yi yapmaktan hali kalmomıştır , 
diı. 1 nokta .. · 'kttj ıı uzerıne na- Londera : 2 (AA) -"Taymis,, 
~!l~tdır .çelıınckten hıli kal gazetesi başmakal.ainde İugiliz-
11t~: 2 A Leh mükalemelerini tedkika talı· 
~1'1t ri Ede <,_.A) - Fcanı•z sis etmiştir. Bu makalede şu .fı 

1 b,kı il ın V arıovaya se- kirltr ileri ıürülmektedir . 
1 llDda · 
ilııkıad uzun neşrıyatıa Edenin Varşova ziyareti bu 

Ilı' ırJ 1hll .~r • şon ıeyabatının belki en mühim 
-~a~ar ed duıünülen şey ıim- kısmıdır . Moskovadaki trmaslar 
ı llıUtcv aha ziyade Alman- kayde değer neticrler vermişse 
~. Cccib g"b· .... 

ı ·•0 111 b ı ı gorunen do Sovyet hükümetinin Avrupayı 
~·~)a 11 s~ yabıttan sonra şimdi işgal eden mühim meseleler 
~Q ıç,i: ~~n.nsadan birinin hakkındaki düıünceleri evvelden 
~ 1cektir 1 tızam etmesi li- de bilinmekte idi , 

·~· ır dc9ı' Vuşova: 2 (AA) - Bütün 
, 11 UıJa tiler •rasında ayrı · gazeteler lngiliz bakanının şah-
' L- ltııa i ı. • b 
11 ıtı•bi b m•anı ulnnabı· siyeti ve Lehistan hükumrti mü-
V ~r . Una mahal kal mı· meesillcrile yapacagı ğörüşmele 
, 
11l<ıv1 , 

2 
rin esası bak kında makaleler 

ı..~1ıeııa p. (AA) - Yarı res yazmaktadırlar. Gazrteler Varşo-
·''1 O!·•{ E<l ' v . •ıy b •· •,. eı : ın ar- va müzakereleri neti<:esinde Ede-
~ı''de ~- Utııı• hasreden ma· nin Lehistan eiyasasınin özü ve 
, .. ıı· IYor ki : ~ • it d' amadan hakkında sağlam suret· 

1
11 d0~ ıpJoınaeı'ı'ı vu"cud mu"ı- t ) " 1 • .. 1 ı ·. ,,11 b' e ma umattar o açagını soy e-

~1~1~ ~al 11 hal çaresi bul mekte ve gene İngiliz politika-r· Poı ışınaktaılır . cıları neslinin en muhterem bir 
.' ıy, onyanın bir çok nok . mümessili otan Murahhas Londu· 
~iu,ii tıı İngiltere ğibi dü nun büyük meziyetlerini tebarüz 
lırt p llıl!bttıneldir ki arı- ettirmektedir . 

~Gıkaııı~lonya siy11i 9aziye· Gazeteler ayni zamanda Ede-
~~ lıoyl~nt _inkar etmemekle rıin bu ziyaretinin İngiltere -Le· 
1lid,1 hır Um9nda Hizım hietan münasebetlerinin inkişa

i~~ıu ,,;e soğukkanlılığı hiç fına da yardım edeceği ümidini 
· ·• !ıy'llı btn bırakmamıştır • izhar etmektedir • 
· ıtı,, b areket Polonya ve 'K · P · d' b o t . ' urıer arauny,, iazetesı ı-

' ~ tldc d at Daz.rları arasında yor ki : 
1 ~ dıtiI\ ıle_cek hedrfler hak· Edenin Varşovayı ziyareti O-

l~ •k y {'·ı Zamanda takib der şehrinin ıarkındaki Avrupa 
~ııı, buo 1'' hakkında da bir mıntıkası siyasasının hakiki mef -

suJıı getirebilir . humu hakkında İngiliz düşünce· 

( Türk~zaı 

Ucuzlıyacak 
nesneler 

İktisad vekaleti bazı bam 
maddelerin ve şeker , kömür· çi· 
mmtonun maliyet fiatlerini aza"' 
mak için tetkiklerine devam edi- ı 
yor . Vekalttte ökonomi milte
bassısı Perte9, bu meseleler üze
rinde tetkikat yapmaktadır • 

Sanayiin yeni kuruluşunda
ki hususiyetler, s~rmayenin f•i:ı:i 
gibi esaslar göz önünde tutularak 
mevcud imkı\nlar dahilinde sana
yi maliyet fiatlerinde bir ucvz 
lok elde edilecektir . 

Şeker fiatleriniu on kuruş in
dirileceğı hakkında ht!nüz ~ide 
edilmiş bir netice yoktu . Vaziyet 
tetkik edilmektedir. 

Bıçakla yaralamış 

Erzurumlu Bedir oğla Akif, 
bir kavga esnasında hemşehrisi 
Hasan oğlu Aliyi bıçakla yara· 
lndığından yakalanmıştır • 

!erini zenginleştirmekten hali 
kalmayacaktır . Lebistauın Sovyet 
Rusya ve Almaaya ile münue
betlerini tabiiltştirdiğindıınberi 
bu mıntakada vaziyet cezri suret
te değişmiştir . 

Labistan kendisi tarafından ha· 
len vücnde getirilmiş olan em 
niyet sisteminden daha iyi olmak 
şartile her türlü emniyet siıtımi 
oin kurulmasına çalışmayı kabul 
eder . Fakat Lebistan siyasasının 
temelini teşkil e<len bu prensip· 
ler bazı yabancı gazeteciler tara 
fından Lehistan hakkında ileri ıü
rülen ihtimallerin hakikat olarak 
telekkisioi İcab ettirmez . 

Paıiı : 2 (AA) Polonya hü
kumeti Moıkova scyahıtı müna
sebetile Lavalı Vuşovava davet 
etmiştir . Bu teklifı Lava! kabul 
etmiştir • 

1 SON SAVA J 

Muğlada hava vaziyeti 

Muğla: 3 (A.A.) - Haı•alar 
biraz soğumakla beuber:İlkba
har halindedir. Yalnız _son gün
ı~ıde Gölttep~ye ve Yılanlı dağ
lılrın• kar düşmüştür. 

Muğla: 3 (A.A.) - Umumi 
VilAyet Meclisi bu ubah topla
narek encümen seçimini yapmış 
ve toplantılarını son vermi§tir. 

Kony::ı ve Antap genel 
meclisleri 

Konya : 3 ( A.A ) - Vilayet 
genel mecli yarın ıaat 15 de top · 
lanac•ktır . 

Anttp : 3 < A.A > - Vılayet 
genel meclisi dün merasimle açıl· 

dı. Meclis üyeleri ara~ııı da iki de 
bayan vardır . 

T ekirdağda yol faaliyeti 

Tekirdağ : 3 ( A.A) - Dün· 
dm itibaren bütün bakaya mükol 
leflerle viltlyet yol inşaatına baş· 

lanmıştır . Bu devrede Tekirıleğ , 
l\oyrebolu, Saray, Çeı kesköy şo 

saları yapılm~sına devem edilecek 
ve Mıılkarn - Sarayköy yolunun da 

köy kanunun göre yapılmasına 
başlanocaktır . 

Kavaklı kaymakamlığı 

Vilayetimiz eski emniyet mü· 
dürü Memduhun Edirne vilayeti 

içindeki Kavaklı kaymak•mlığına 
hyin edildiği vilayete bildirilmiş

tir . Yeni k•ymakam önümüzde· 
ki Cuma ıı-ünü vazifesi batına gi

decektir. 
Uğur ve muvaffakıyet dileriz. 

f''irtik : 3 
~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!R!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!llll!!!!!ll!!!!l!l!!!!!!!!!!!l!"!!!lll--

Asri sinemada 
I Nisan perşPmbe günü ::ıkşamından itibaren 

Şimdiye kadar yapılan Türkçe filimlerin en büyük ve en güzeli 

Aysel 
Bataklı damın kızı 

Filmi yapan - Ertuğrul Muhsin 

Yazan-Hasan Cemil üynayıınlar-Bohznıl 

- Galib 
" Sunanlar-Nuri , Vecdi 

" 
- Hazim 

.Film çekenlor-Cezmi,Remzi " 
- Ta\At 

" 
- Feriha fe9fik 

,, - Cııbide 
Musiki - c~mal Reşid 

Orkestra-Konservatuvar " 
- Nafia 

Kırk kişilik yaylı sazlar heyeti 
Saygı değer mıişler/leriıııizlıı ııazarı dikkatine : 

f- iyatlarde zam olmadığından bilaistisna tenzilat yoktur. 

Balkon numaralıdır . Bildtlerin evvelden te .Jariki 

Cuma günü iki matine ikide,dörtte 
Bugün gündüz 2,5 da matine iki film birden 
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r , 

Gaz,benzi n< ~ıazot :ııotorin },Motor ve Makinn yağınızı alırken 1 
her yerde düoyacıı tanınmış, ( Sokoni • 

.ııustalısildtı( Develi ) gazını 

(Kanatlı at) benzinini 

~-, --------·----------------" ( Sokoni- Vakum) motorinini 
~ Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

; ~~' Cib· ----------------- (Timsahlı) Yağlarını <VAKLlM O 1L1 NGur goyil yıığlnrı) 
t 'tiı, n' I< 1 - (Fr.) Comme tan'daki son isyan hareketi bastı· Aşık - Aşık [ Aşukmak - a- Ateşgcde - Ateşget (1) -
r ~ltl olay - (rr.) Aise, rıldı : şıkmaktan ]- (Fr.) Amoureux (Fr) Temple dn feu (Sokoni) 

~ u' S İsyana müteallik - Azığ Aşikar - Açık, apaçık - Ateşin - Ateşten - ( Fr. ) '' (Sokoni- Vakum) ,, 
r1 

4b, S~tıi.r - (Fr.) Neıf örnek : isyana müteallik ha· (Fr.) Clair, ouvert, evideat De feu 
A. nırfcr - (Fr.) Lcs re ketleri kanun tecziye eder - A- Örnek : Yangın mahalleyi a-
~Li ...._ s· zığ hareketleri kanun cezalandırır . Ornrk : Bn işteki maksadı· ıeşıen bir çeuber içine aldı - L'in-

ıni 1· ( Ceza - 1. Kö. ) mız aşikardır - Bu işteki vargımız cendic a entourl• la quartier d'un 

~ 
1 ı - (Fr.) Ner- k ( k ) açı tır apaçı tır ı d f 

biYtl Asi tan - Eşik - (Fr.) Seuil cerc e c eu 
A. 'tt .._Sinirlilik _ (Fr.) Asiyep - Değirmen - (Fr.) Atina - Tanış, Tanıdık - Ateşin - Ateşli - (Fr) Ar 

ı ~bifc~ Moulin (Fr.) Connaiaaance dent, plein d' ardeur. pleio du feu 

A.'•tv,:e - Sinirlenme _ Asker - Asker [ T. Kö. J - Örnek : Tanıdıklarımdan bi- Örnek : Ateşli sözler - Pa-
ıı?lıit. enı (Fr .) Soldat ri - Aşinalarımdao biri roles ardeutes 

A.'tntt~llıtk -Sinirlenmek- Asi - Asıl [ T. Kö.) - (.Fr.) Aşiret - Oymak - (Fr.) Tri· O, ateşli Lir yazardır - lı 
•"bit tr F ondemtnt, orijine, racine, prin- bu est un ecri va in pleiu d'ardeur . 
"t~ 'ttir O, attşli bir aykaçtır - İl r, (F· llıck _ Sı"nı'rlcn cipıl Aşiyan - Yuva, konaç t 1 . d f :"a , ee un orateur p em e en 
'l~tı 'tı"k.) l::ııeıver Asla - Hiç bir vakıt, cuda- (Fr) Nid, bome A 

a tr•pare - Ate• parrası -
'I' ô (Fr.) Jamais Aşup - Karışlıııcı • • .. ,, q,İte - otükler - ( Fr.) Foudre de gueru, fondre 
·ır~.ı. Asltn - Aslın - (Fr.) D'o- Ürnek : Dila•up - Gönül ı ,, • d'eloquence, de fru et du fl•m -

. l rigine k ~. · •taubul öutiıkler arıijfırıcı 
•ı Asli [ mümtez ) - Özgül -~ •• 1 .')iı (" Atalet - Tenbdlik, üşenç, ü-

.. •k ı:.ııı · (F r.) Orijinal 
() (f 111Y~t anlamına]- şengeolık, işlemezlik - ( Fr. ) 

ı.,'~• ~ . t) Securite Örnek : Me-aili asliye - Oz- lnartivite 
\.' 111 - M . 

1 
giil sorumlar . O 

~ıt, ' ('ık' nı_ d>ı·ıio ii. tıyi•i .. rnek : 1 - Derslerinde 
o • Asliyet [ müıntaziyet ] - Oı; ,_ ıııo gUvenlİ''i ye- ten bellik ediyor - Atalet gfüıeriyor 

~~: ~ güllük - (Fr) Originalıte 2 Ü d h 
. ''• 1 ~ 1 ~lu· - şeııç, vücu u da, ru u 
1 , ıur ve s""' - Ürnek : Bu eserin asliye ti az da ezen Lir hastalıktır - Atalet be-q.. n UKUn an 
\.'liiıe ay~allık _ ( Fr ) dır - Un izerin özgiilliiğü azdır· deni ı.le , rubu da ezen bir basta 

')" ' s lıkıır. 'lıı 1 1•iıık Asr - Asır (2) - (Fr.J ieclıı 
• Qa 1 1 ( a 1 Asude _ Rahat_ [ T. Kö. ] 3 - Atalı·tıen ieıinab eı.li· 
·~ı·.' C·· 1 emi emniyet uiz - Üşengeçlikten sakınınız , 
A 

11
t llvcnsiıl ı (F ) Asüman - Gök - (Fr) Cici "\lı[ ı" - r 4 - lşlrınczlik kadar insanı 

~ 'J Asümsni - Göksel - ( Fr. ) •~a. l41 yıprat•u l.ıir şry yoktur - Atalet 
"ıı 11 

...._ A - (F,} Micl Celcste kadar iıısaııı yıpratan bir şry yok 
(j 'l•fıı t•y, en az en kü- Oroek : Başlarına bir bc·layı tur . 

tl.l ....... (Fr) '" ' 5-bun1ani gibi nazil oldu - Ba :;la rı-
' ( '~ . 1 lYIİnimum 

1 
·~ , • lıı i.; 

1
• _ na gökstl l.ıir l.ıela gibi iııdi ( Belfı-

ı ,, l,ı ·ı h~ı ) .: •ııırnıı·k icin T. Kö. ) ,, )ı . ı.,; • 
l •t • ıktU;ı( oy ~alışmalı- A. •a"m - lr•n 
'lı• .aı, <·tuıt·ı. · . • ... 

ı !uıaı "' ıçın as-
,~~ ' A, ıyız. Ürnek : Ilurıiışiıuı - Kan 

oı 1 • ~ıya 
t Q - (F ıj r) Rt bel· 

'Q•k ~~ . ' ' 
. 11 ıhı1J 0 \silrri • .. • 

)a •rı d . tarumar eı-
"111~ ~' A ••ıuada~m ettik 

~ '"'~' -.. 
t 1ı (Fr.) Revolt~ 
"r r~,k 1 

tk • \' 
~ı; 1; ıı ııa . 

''lırıı JoıAtau'ı.laki son 
f ı , -

- 1 uuanis· 

içen 
Aşar 

Dimes 
- Ondalık - ( Fr. ) 

(2) Kamus'ta ,_ asr, ısr, usur" 
şekillerinde gö•ıerilen bu söz " z3-
maıı anlamına " gosıcriliyor. Türk· 
çrde •· zaman ·~ denıt!k olan •• uz " 
köküue " r " eki getirilerek yapıl· 

mış türkçe sözdür . 

Atıl - T rnbd, üşeııerı, üşen 
geç - (Fc) Parrsscux, iodolenı, 
inactif 

Attbe [ Bak : asitan ] 
şik - (Fr) ~euil 

Ateh - Bunaklık -
Dem ence 

-E 

( Fr. ) 

Ateh getirmek - Huniımak -
(Fr.) etre deaıent 

Ateş, hararet - Ateş [Ot, o. 
taştan ) - (Fr.) Feu, fievre 

Üruelı. : l!dstanın ateşi arttı. 

me 
Örntk : Şu teğmen savaşta 

bir ateş parçası kesildi - Ce lieuı
nant devini un foudre de guerre 
dans la bataille. 

O, l.ıir ateş parçasıdır - İl 
est de fen eı de flaınroe. 

Atfetmek - Üstüne atmak, 
yaslamak - (Fr.) Attribuer 

Ornek : 1 - Bunu ben yap
madım, l.ıcuiro üoıiime attılar -
Buou bro yapmadım, bana atfet
tiler . 

2 - Uaoa ya•tanan sözleri 
bru söylı·mtdim - Bana atfedikıı 

,özleri l.ıeıı söylemrdiın. 

A•i [ bak : istikbal ) - Gele
cek, atı, i'e ' i 

Oruek : l:lu adaııı ilnisiui 
( arısını ) düşiiııwez i 

Atiyeo - ileride - ( Fr. ) a 1 
l'avenir, plus tard ! 

Bcrveçlıiati , bervcçhizir - ; 
Aşağıda - (Fr.) Comme il suit ı 

Atik - Eski - (Fr.) Ancien 
Aış - Susamışlık, susuzluk- ' 

(Fr.) Soif 1 

(l) Çıkacak olan ··Ekler Der· 
gi•i ,, ndc '· gel ., ekine bakınız. 

----------------------------·---------~---------------------------------------------

Mnrkıılarını taşıyan Tonekeli ve Dökme mallarını isteyiniz . Çünku 

pıırnnızı en temiz main ve rn eyi vtı sağlam ıımbnlaja vermekle tııs~r 

ruf etLiğinizi göreceksiniz . 

2 A O A N A Selanik Bankası sırasında 

Muharrem 
4987 

Hilmi 
15- 20 _________ , ________________________________________ ___ 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Movsimin en güzel ve en neş'tıli Cılmi 

Stldyo çılgınlıkları 
Mümessilleri : 

Jak okei-Ginger Rojes 
2 Saatı kabkalıa içerisinde 1-(eçirece~iuiz bir gün 

ilaveten Dünya havadisleri 
Gelecek proğram : 

Kocasız kadı lar 
Perşembe günü 2 de 2 film 

1 - Asri Talebe 2 - Güzel Fatma 

Cuma günü 2 de 4 de 

Stüdyo çılgınlıkları 
51615 



Firtik 4 { 1'6rk Sözft) 

Adana Borsası Muame'leleri Adana birinci 1 ğinden: ·~~~~~~~~~~P~ArS~i~U~~~~v;e~ı~~Ö~Z~A~=~~~~~~~~ ı ı Nisan 935 tarih ve:l373 nu-

noterli· 

_--:::K:...i....:10-.,--F_:.i}'-·a_tı ___ , Satılan Mikdar j marn ile tası.Jik ve tescil eJilmiş 
CİNSİ En az En çok KUo ' bulunan Millt Mnnsucat fabrikası 

---====-==::::::=::=::?= =~K~. ===5·=ı•ı==K='· s. ·-~~==--· ==;;..-,-'---~-..._;1 Limitot şirketinin sirgulerinio der· 
--ıtapımoh pamuıe=-=ı-.... 35=----1-----1-- cini dılerim. 
ı=!P~iy~a~so~p~a~rl~o~~ı~,~·-~-1·~30ij--====t=3~2~==== k / 
~l~ao~e~I~:.=.:::.:.-~~--Piyasa temizi .. -a.-:;.._...---ı----- ----------· - Sİr Ü er l 

lane ıı AuanaJs; ~~ıki istasyon civa. 
Ek@pree 1 rın<la kurulmuş ve Milli Mensucat 

l~!~gı~ev~l~nt~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ı ~mile tan~mış çırçı~ iplik ve bez 
fabrikamızı şimdiye kadar Hususi 
bir şirket halinde ve : Beyaz 

Siyah 

Ekepree 
iane 

Yerli ••Yemlik~ 
·- "Tohumluk., •• 

Bnt?day K1bnı 
,. Yerli 

" 
Mrntane 

Arpa 

Mirza zade , Hasağa zade 
ve şerikleri 

Cnvam tüccarisi ııltm<lıı. işletil
mekte iken, bu kere i~bu şirketi 
fesh ve yeniden nyni maksat ve 
gaye ile 1 Nisun 1935 tarihinden 
it.ibaren bir Limited şirketi toşkil 
eyledik . Yeni teşkil eylediğimiz 
şirketin ünvanı : 

------f Milli Mensucat fabrikası Li
mited şirketi 

1-"Fasnlya 
Yulaf 
Dt>lict-
Kuş Y*'mi 
KPtt>n tohumu 

·-~~:......:.:~-=------1--~---1------------------1 Bakla 

•-~S~iA~am~----------..... ~8-"7;....S __ -..ı.1~.._.--~...._1 ____ ~------------ı 
UN • .... Salih }~fendi 

••• ... " 
:.ö ~ Dih: kırma ,. ~·~ __... _____ .,:.._ ______ ,_, _____ . ___ , __ 
::ı.... Simit ,. •----------- = g-= •«• Cumhariyet 
:ıt!~ .... 

::ı .. 
~ u- l)üz kırma ., 

Alfa •• 

Liverpul Telgraflan 
3 / 4 I 1935 

Santim 

Mayıs Vadeli 6 
Temmuz Vadeli 6 
Hazır 6 
Hiot hazır 5 
Nevyork 10 

Peııe 

12 
05 
36 
26 
95 

Kambiyo ve Para 
İ§ Bankasından ahnmı§hr. 

[;ret 

1 
9 !l8 

Rayşmark 1 97 
J!'rıınk."'f raosız., 12 06 
Sterlin .. lo2iliz" 610 50 
Dolar ••Amerikao" 79 29 -Frank ~•leviçre,. 

ı __ B_e_ı_e_d_i _Y_e __ i _I _a __ n_ı_a_r_ı_I 
1- 6/Nisnn/935 Cumarte~inden itibaren bnsküllerin aynr ve tıımgo-

lnnması a başhnocnk ır. 

2- BoEikülü anların ı .ürocaat k. 'ilu birlikte Belediye yapısı al-
tında, Askeri hat. _no karşısında ayar ı. ernurluğunıı gelmeleri. 

3- Ayar işioin int izamlı olmcısı lüzumsuz kalabalığa yol verilme
mesi ve csııafın boş yere beklememesi için numara verilecek ve numnra 
sıreeilo basküller muayene edileceğinden , baskül sahiplerinin , Ayar 
memurluğuna baskülsüz gelerek numorn olmaları ve cndan sonra tayin 
olunan günde bnsküllerioi gotirmeleri IAzımdır. 

4- Mayıs sonundn tamg-ı işine katiycn nihayet verilcccğindan bu 
müddet icinılo basküllcrini muayene ve tamgalatmayanlardan mahkeme 
kararilc ölçiiler kanununun 24 üncü mnd<losi mucibince ( 10 ) liradan 
(100) liraya kadar nakdi ceza alınacaktır 5171 4-8- · 12- 16 

1- Adana şehrinın Asfalt catldolerinin inşa ve tamirinde kullanıl
mak için Misisten getirilecek « 121 O » lira bedeli keşifli iki yüz metro 
mik'op kırılmış biyıız toş satın alınacaktır. 

2- Hu taşlnr şartnnmei fenniye ve hususiyesine uygun olmıık 
üzere ıkı buçuk oy içinde tamamen belediye anbıırma testimi. şarttır ... 

3- ihale 935 Nisanın 16 ıncı snlı günü saat ooda Leledıye cncu-
mcni huzurundn açık indirme suretile yapılacaktır. . . .. 

4- izahat almak isteyen Adana beleLliyosi heyeti fenoıyesıne mu
racootln keşif, fenni vo münakasa şartnamesini karşılıksız olarak ala-
bilirler. 5169 3-7-11-15 

-------------------------------------------------------
Ayran menba suyu 

Ru so ı fenrıt usullerle kopte edilen 

hnkıki pınar ~uyu olnn ( Ayran menbıı 

suyu ) el değmPde .1 temiz olurnk l3 t" le . 

1 diye memvrlarının öniinde dnmncl\nılaro 

dolmakta lıer suretle yegı'\nf> emniyetli 

vo temiz bir sudur. 

Taklitlerinden sakınınız.Mühürlerdeki 

( Ayrfl ll suyu ) merknsına çok dıkkat 

ediniz · 
Eski Ziraat Bankası altında Dt•posu: 

5008 15-15 

<lir. füas mukavelesi 4 Mart 1935 
tarih ve No: 1756/11399 tezkeresi · 
ile İktisat Vekdleti celilesi tıtralm
dan tııstik oclilen Limited şirketi. 
miz : Mirza zade , Hosağa zade 
ve şerikleri lıuıusi şirketinin bilu
mum hukuk ve vecaibini iktisab 
ve matlubııt ve diiyunatını tcmıımen 
deruhte eylemiştir. 

Limited şirketimiz Heyeti ida
resi kararı ile Bay lbrahim H.Telci 
Fabrika, idari ve hesııp işleri mü· 
dürü olarak tayin edilmiştir. 

Şirketin umum müdürlüğü he
yeti idaremiz kararı ile 1935 se .. 
nesi için şürekAdan ve heyeti idaro 
aıasındıın Bay Nuh Naci Y azgana 
teı.lvi edilmiştir. 

Bııy Nuh Naci Yazgan şirketin 
resmi mührü iıe birlikte vazede. 
ceği imzası ile şirketimiz harice ve 
resmi uıakamata karşı temsil et· 
mek selAhiyetindedir . 

Umum müdürün gaybubeti es
nnsıncla Heyeti idare kendi azasın_ 
dan veya birini vekdleton umum 
müdür ol~rak toyin etmek soldhi · 
yetindedir • . 

Ticaret Odası gazetesi 

Şthrimiz Ticaret Odast ile 

Şirketimizin resmi mührü ile 
Bay Nuh Naci Yazganın \'e fabri
ka ve hesap işleri için Bay İbra
him il. Telcinin ı.:irde mevzu imza
larının not alınmasını rica eder ve 
şimdiye kadar hakkımızda besle· 
nen emniyet vo tevPccühlerin yeni 
şirketimiz hn.kkıııda da devaın et
mesi temennisile saygılarımızı su 

l 
Borsası tarafından üç yıhlaobeıi 
çıkarılan " Adaoa Ticaret Odası 

gazetesi,, niu 101 inci sayısı da iyi 

Yazırlarla çıkmı§tır. Tavsiye ede. narız . 
Milli Mensucat fuhrikast LhJ. Şkti. riz · 

Snh;pleri 'VO ıı~yeti idare azaları: ıcuıuıııuııııııııuııııııııı rnıınıııruı~ıııııııııııın.ııl'.111 ımıııınıııımııımııınııoıı 
Mustafa Mirza( imzası )Nuri Has ! bu gece nöbetçi ~ \ 
(imzası)Nuh Naci Yazgan (imz:ası) 

Seyit Tekin (imzası) 1 Eczane 
Bay Nuh Naci şu surctl9 imza 

odecelt.tir : 1.. Yenicami civarında r 
Bay lbralıi~ il. Telci şu surotle i Afi et czaıw~idir ~ 

imza edccektı : 5170 1 Y · 

Yitik şahadetname 
Osmaniye 1 KAnunıısani ilk 

mektebinden aldığım 932 - 933 
tleı s yılına ait şahııuetnamemi yi
LirJim. Yenisini nlaceğımdcın hük
mü kalmadığını ildn eylerim. 5173 

Osmaniyoue ilacı Bicik Ömer 
oğlu 336 doğumlu l 

Sabri 1 

-ııııııuuwıınaıı ıunım ıım mumııırnıııııın~ uı nmıuuucııuuırının 

Satılık Emlak 
Adananın <'n şerefli yerintlo 

kilin halen hank o; ov ve doiro; tİ· 
cıırcthnno olarak kullonılnn eski 
FrAns z l<ol ·ji ; ve hiti~iğ'rıı l l'ki 
arsa ile Yeni istasyon c·nıhlosindtı 
havodor youln trılıminen yetm:~ 
döı üm iki p ır~·n nrırn sr. tılıktır . 
J Ateklilı•ri l'er Higul ile vnkılh·ri 
Şorcfo ııı iıı o.cuat cdohilir .500U 

28-30 

-------------------------------------------------------
Doktor Bahaddin Yengen 

Çocuk hastahklrırı mütehassısı 

Hnstalorını istiralıat z&monı demeyip ak~amı l un snbııl!a kadar ka

bul 'der vu istenilen molıollo ghll\r. Gündüzleri ıle aşıığ11lnkı snatlertlo 1 

haetalorını kabul etmektedi r : 
Muayene saatleri snlıohlurı 8 kudar 

öğle 12 - 13 
15 ılen sonra nrzu edilen saate 
kadar . 

Adres : Yeni istüfıyon cnJJı'sİ 
Dogruluk fabrikası dör tvol 
ağzı uv N. 128 , telufon N ... 63 

' 

____.. f1es' 
~-_.,,.__:.._,,___...-,,_--- ·hO 

Dahili hastalıklar tedatJt 
1 
~ 1 

ıs 15 

ist ~lô 
1 krrrc , 0ıJ 

' . l . 1 ı ı . "'nlt\1 ıu . "' rııııız ,ı yronı trc ınış o un \J oı-. lor ı • ' . J tıı.:r ,.. }J 
. 1 J k (') .. l L" "'cııolıaııcsııı u CIV\ll'llıı il 'o ·tor Su rym ı:n ,-,ırrı ınıll\J 

L l ~tır5W4 !-ionra lıost ı l u rını kabul ttuwğc :ı~ 3mı-s · J 
• . L ·ıkılır. ~ Pnzar ve salı giinlNİ Cukıırnyd p ırasız ' _..-- . şl ıfl 

~---..--~=---------":":"~ ~ orşrı)' ı ~ 
U rounll Af. Jjıık.~ ıJl~ı~ 

A<laııa 

•'ıl> 
'fiirk so 


