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Şar işleri j İcra. vekilleri 
rA ~fr·k a ur 1 

Q)'a gönderilecek olan kıtaat Halkaviıraisinin tazi-
~ Vapurlara bindirilmektedir 1 mat talin'e cavab verdi 

~eşliler tarafından öldürülen Vali Ber
e.~~. cesedi vapurla Marsilyaya getirildi 

~ter 24 ( A A 
'' 

1 
; liıbe . ) - Habeş st-

9 ~tık, teaia~ıs.tanın bitaraf bir 
llttı..12 fQb "1 kabul eylediğini 
~"'llni tehı~! tarihlerinde teyid 

•111 1s et111· r ~ teaiaiıa · 'f ır · Bu mınta-
~ Cutie 

1 
lllüzakere etmek 

~ •dın1 ';ntalcaıındı Habeş 
-t:'•dı111 il 1 •rdırdaki ltalyan 
.::~~ tılı~te1nae içia büku· 

~,~141111de ff ~ alanıhr . 22 şu· 
--~· htriti • eı kumandanına 
-itt; 1 be1tı,~e. hakanlığının ce-

ı.' • esı için emir veril· 
"'• . "Q 'lcıa 24 

~tet~~i .\frilc~ A.~) - hılya
ti l t edecek lbuıtenılekelerine 
1 ~~•aı11ı.ı V 01• 0 bir fırkanın 
'tilıniıtir A11lkınya vapuruna 

ıa • ak · ları '<>nta h eran irkibma 
~ •dona aılanmııtır . Bay-
ı..;~bllrıe:~•ı olan ıebir hü-

dır e •skerleri ıelam-
•• 

Roma 24 ( A.A )- « Havas» 
ajansı muhabirinden : 

Şarki Afrikayı asker sevkiya
tı devam ediyor . 24,000 tonluk 
Vulcaniı vapuru 29 uncu fırkanın 

Halkcvlerinin açılııının üçün
cü yıl dönümünü kutlama müna 
ıehetile Halkevi bRşkan vekili 
Kasım Ener tarafından Reisi 
cumhur Atatilrke çekilen taıi 
mat ve ıayğı teli ile büyük ÖD· 

derimizin göndermek lutfunda 
bulundukları tel yazılaranı •ı•ğı· 
ya ynıyoruz : 

bir çok kıtali İlr! General Graziani 
ve er kanıbarbiyesini hamilen Me · 
ıinadan hareket etmiştir . Napo · 
lide Pcloritana farkaıının yeni kı-

Ulu öndf.r Kamal Atalıirk 
Reisi cumhur 

C. H. F. Genel başkam 
Halkevimizin çok coıkun 

şenlikle kutlanan yıl dönümün 
de nlkümüzün ulu yaratıcısı bü
yük atamıza içten gelen ıonsuz 

sayğılarımızı sunarız. 

tılarını ve bir çok miltehaeııs bö 
lükleri yilkliyen bir vapur hareke· 
te bızırlanmaktadır . Napolide 

Adana Halkevl 
başkan vekili 
Kasım Ener 

bir vapur amele, bir diğer vapur 
da mühimmat yüklemektedir . 
Spezziadan gelen araba vapuru 
yeni kıtalarla malzeme almaktadır. 

Marsilya 24 ( A.A ) - Uzak 
şarktan gelen Porlhos vapuru Fran-

sız Somalısıoda asi Haheı kabile
leri tarafından öldürillmllı olao 
Vali Bernardın cesedini getirmiı
tir . 

ta tethiı gurubları teşkil ediyor
lardı . Zlıtef burada demiştir 
ki : 

Şuan açıkca söylemeği ve bu 
kuruma ve baıka kurumlara men· 
sub kimseler izhar etmeği vazi. 
f e bilirim ki, şimdiki hükumet 
veya her hangi başka Bulgar 
hükumeti utanc .. verici mazinin 
tekerrürllne •müsaade etmiyecek
tir . Ve herkes memleket ka-
nunlarmıe ktndisine tahsis etti· 
ği mevkii alacaktır . 

2 - Georgief .. hükumetinin 
ökonomik islahatın daha kolay 
tahakkuku için kabinesinde ba
zı bakanlaran değiştirilmesini 
redetmesi, bu red bu bakanların 
ittihaz ettikleri tedbirler hakkın
da şübhe uyandıtmıştır . 

3 - Georgiefın bir kararna· 
me ile bıışbakana hududsuz sela
biyetler ve rzcümle hükumet aza
sının ve hatta ordu zabitlerinin 
tayin ,·e azılı selihiyetinin veril· 
mesi hususundaki tasavvurudur. 
Bu kararname Kraldan teşkilatı 
esasiye kanununun ker.diıine ver· 
diği seJihiyetleri de almakta idi. 
Yüksek önderioe sadık olan or
du böyle bir kararı kabul ede
mezdi ve Georgiefden itimadını 
aldı . 

4 - Ulusu Krala kartı olan 
bağlılığını gösteren r yazı ve fo 
tuğrafların matbuattı intişarının 
men'i, ulusun hissiyatına k11rşı 
tahrik ttşkil eden bu memnuni· 
yet yeni hükumetin bazı önder
leri tarafından takib ediltn amac-1 
lara karşı güvensizlik vericidir . 
Ordu ve onun büyük önderi in 
tikad edilmiş olan bu hataların 
tashıhioi üç defa tecrübe ettiler 
Fakat mukavemei deHm tdince 

-- Gerisi ikinci firtlkde -

Kasım Ener 
Halkevi baıkam 

·Adana 
C. Bildirilen duyğulara te· 

şekkür ederim . 
Reisi cumhur 

K. Atatürk 

Atatürk 
Litvanyanın mllli bayra
mını bir telle kutladı • .. "' 

Ankara : 24 (A.A) - Litvan
yanın milli bayramı miinasebe
tile R e:iei Cumhur Atatnr k u"e 
Litvanya Reiıi Cumhuru Anta
na& Seınelona arasında teati edi · 
len telgrafları aıağıya yazıyo· 
ruz: 

Litvınya Reiei Cumhuru bay 
Antıoıe Semetona hazretlerine : 

Litvanyaaın milli bayramı 
mllnasebetile zatı devletlerine 
hararetli tebrikleıimi arzeder ve 
ıahsi saadetinizle Lilvanyanm 
refahı hakkındaki temenDilerimi 
kabul buyurmaaızı rica eylerim . 

Türkiye Reisi Cumhuru Ata
tilrk hazretlerine : 

Litvaoyanın istiklalinin yıldö
niimü miina~ehetile gerek hak 
kımda ve gerek Litvanya bak· 
kında zatı devletlerinin izhar ha· 
yurmu§ oldukları temenni ve teb
riklerden fevkalade mütahassis 
olduğum halde en hararetli t~· 
ıekkürlerimia kabulünü rica ede· 
rlm • 

Hava durumu 
Yurdumuzda kısmen bulutlu 
ve kısmen yağışh geçmiştir 

:-.•-
Ankara : 24 (A.A) - Ziraat ve· 

kaleti meteoroloji müessesesinden 
alınan malUmata göre son 24 saat 
içinde ceonb Aoadolusunuo Adana 
çevresi yagışh, diger çevresi yağışsız 
fakat kesif bulutlu ve kapalı geçmiş
tir. Bu çevrede ölçülen yatmur mik
tarı bir milimetre etrafındadır. Trak
ya , Ege miotakalariyla orta Anado
luouo batı kısmı bir alçak tazyik 
dalgası içine girmiı bulunmaktadır • 
Bundan ötürü buralarda hava bir 
gün evvele nazaran 10 derrce etra
fında yükselmiştir. Orta Aoarlolunun 
do~u kısmı ile doğu Anadolusunun 
hava vaziyetinde bir dt'ğiıiklik yok· 
tur. Karadeniz kıyılarında hava açık 
vaziyettedir ve sıcakhk dereceıi bir 
gün evvele nazaran üç derece etra
rafında yükselmiştir. Yurdda en dü. 
şük suhunet sıfırın altında Kareda 
23 , Erzurumda 15 derecedir . Eo 
yüksek sıcaklık Borsada 21 , Ada
oada 19, Ankarada bugün saat 14 de 
9 derece kaydedilmiıtir • 

1 

Heyeti general İsmet İnönll
Be /ediye başkanı Turhan Beriker ya-, nün başkanlığında toplandı 

pılmasına karar verilen yeni deği- j 
şimleri bir yazıcımıza anlattı 

Ankara : 24 (A.A)-İcra Vf'.killeri 
heyeti bugün Ba§bakao İsmet İnönü· 
nün reisliği alımda toplanarak muh· 
telif işler üzerinde görüşmelerde bu· 
lunmuı ve bu iılere ait kararlar ver• 
miştir. 

------------··---------~-Dün şarımızı alakadar eden 
iıler üzerine Belediye başkanı 
Turltln Berlkerle bir konutma 
yaptık. 

Bu konuşmamızda Turhan 
Berilcer aşağıdaki işler hakkında 
malumat vermiıtir: 

Yerleri değlşilrilecek esnaf
lar; 

şaran mnhtelif semtlerine da
ğılan köşker eanıfının bir ara· 
ya toplattırılm111 Belediye e11cü· 
menioce muvafık görülmüş ve 
kendilerine eski köıkerler aras
taıiyle saç bede1tenin olduğu 
yerler tahsis edilmiştir· 

Bundan bııka sobacı veko
ğa<"ı esnafı pekmez pazarına, pa 
lancılarla, sapçı eeınafı eski aalcı
lara; kıskacılar, tohumcular ve 
ıapçlar Kalıe kapısiyle Siptilli
ye kaldıralar.aklardır. 

Ancak Sobacı ve Koğıcıla · 
rın yaptakları Soba, Koğa ve• 
buna mümasil yaptıklara mamut 
e11alarını timdiki bulundukları 
dükkanda satabilecek ve bura
da bunları yapma itine aıJi mü
saad., edilmiyecektir. 

Bunun için bu esnafa 1 Ha
ziran 935 tarihine kadar bir mü· 
saade verilmiştir. Bu müddetin 
hitamında yukandaki ıartlara 
riayet etmedikleri g6rülea eena
fıa dükkanları] Belediye kanunu
nun 19uncu maddesinin ikinci 
fıkrasını tevfikan kapatılacakıtr. 

Dıikkdnlar düzgün olacak: 
Yeni otel önünden sa1thıne· 

ye, Tarsuı kapısından Belediye 
gaziao&unı giden ve kunduracı· 
lar arastasında bulunan her iki 
taraftaki dükkanların! cebhrleri 
tamameo tamir ve yt.kna11kola· 
rık serpme çimento ile ııvaua· 
cak ve damlarının kenarlarını 
70-80 santimetre yükeekliğiade 

muntazam bir tekilde korkuluk· 
lar yaptırılacaktır. 

Bunların yaptırılmaaı için d., 
1 Haziran 935 tarihine kadar 
mühlet verilmiştir. 

Su projesi: 
Belediye tarafındın getirilmif 

olan ıu mutahaısısı Avuıturyalı 
Fayfer şanınızın su projesi üze
rinde durmadan çalıımakta olup 
bu proje biriki ay içinde hazır
lanmıı olacaktır. Bu proje biter 
bitmez Nafia ve sıhhat işleri ha 
kanhklarına gönderilecek ve tas
dikini milteakih bu iş eksiltmiye 
konulacaktır. 

Bu su i§inin yapılması bir 
buçuk sene kadar süreceğinden 
geçen gün yazdığınız gibi timdi 
Namık Kemal mektebinde açtı
ralmıkta olan kuyudan mada ıa
rın muhtelif yerlerinde birkaç 
kuyu daha açtırılacak ve bu su· 
retle su tesisatı bitinciye kadar 
halka temiz ıu içirilmiye çalışı 
lacak ve bu kuyuların açılma 
iti batikten sonra da irmaktan 
su alıp satmak y11ak edilecektir. 

Koza çevirmeleri : 
Şar içinde bundan sonra koza 

çevirmeleri çahıtırılmaiı ya1ak 
edilmiıtir • 

Ancık fabrikalar dııanda ko
zacılık yapınlaraa zarar g&rmeme
leri için 11rın cenubunda bir man· 
taka ayrılacaktır . Arzu edenler 
bu iti yalnız orada yapabilecek
lerdir • 

Hıfzısıahba komiıyonu tarafın
dan bundan ıonra fil içinde yapı· 
lacak çırçır , iplik ve bez fabrika
ları için bir mmtaka gösterilmni 
kararlaıtarılmııtır . 

Komiayon bu it için ııhbat ve 
içtimai muavenet mlldiirü doktor 
Hüınü mubittia , ıu itleri mlldürll 

- Gerisi ikinci flrlikde -

Fransa-Avusturya arasmda 

Konuşmalara dair müşterek 
bir tebliğ neşredildi •• ........... 

Avusturya nazırları Fransadan Londraya 
hareket ettiler ve istasyonda uğurlandılar 

Paris: 24 )A. A.) - Avustur
ya Bışvekili Şnşiug ile Aariciye 
nazırı Berger Valdeng matbuata 
beyanatta bulunmuşlardır. 

Başvekil ezcümle demiştir ki: 
Seleflerimden Baıvekil Zay

bel tarafından Avrupanın iktl-
11di ve ilmi sahada mesai birli-. 
iini temin için bıılanmq olan 
esere devam edilmektedir. Fakat 
bu eserin Avusturya teıkilah 
esasiye kanununun icab ettirdiği 
yeni esaslara göre aı tadili İcab 
ettirmiıtir. 

Hariciye oazırı ise harıtı kuv
vetlcnd irrn Roma ve Londra iti
laflarından dolayı pek memnun 
olduğunu söyledikten sonra Avus
turyanın daima ve herkese karıı 
tamamen müstakil kalması lizım · 
geldiğini teyid etmittir. 

Paris: 24 (A. A.) - Schos
choig ve Berger Valdeneg dilnkü 
konuşmaların sonunda Flındea 
ve Lavıl'a Avuıturya liyakat in 

§anının birinci bllyülc Sılibini 
vermiılerdir. 

Akşam Avusturya sefaretba · 
D«JSİade şereflerine verilen ıiya 
fette bütün resmi erkin hazır 
buluamuıtur . 

Avuıturya nazırlaıı bugün Lon
draya hareket edecektir. Bu zi · 
yaret Avıupa Hziyeti hakkında 
baıit bir fikir teatisinden daha 
üstüo bir ehemmiyeti haiz ola
crktar. 

Avusturya nızırlarinın Lond
rada İngiliz devlrt adamlarıoa 
mali ve ıiyasi meselelerdeki İn
giliz görüşlerine dair oldukça 
açık süaller irad etmelerine inti
zar edilmektedir. 

Mali meıele olarak Avustur
ya §imendllferlerine İngiliz ser
mayesi yatuılması keyfiyeti mev· 
zuu bahiı <ılacak ve bunun mu
kabilinde İngiliz sanayiine mü-

him malzeme siparitltri yapıla-

Muğla halkevinde 

Geçen yıl içinde okurların 
yekunu arttı . -

Muğla : 24 (A.A) - Halkevinin 
yıl dönümünde balkevi baıkanıoın 
verdiji izahata göre halkevi kütüp• 
hanesinde sekiz yüz cilluen fazla 
kitab vardır. Bir yıl içinde kütüpba· 
nede on bin üçyüz vedi ki§i oku
muıtnr. iki yıl içinde yirmi koofe· 
rans , on Lonser, oobeş müsamere 
verilmi§tİr • 

Bu yıl içinde konferans ve mü
samerelerde on binden fazla köylü 
merkezde yedi bin kişi hazır bulun· 
mu§lardır. 123 köylü memleket has
tanesinde yatırılmış , 180 köylü de 
ayak tedavisi ve 300 ki§i:de halkevi 
bakım yurdunda tedavi edilmit ve 
bakılmı§tır • 

Merkezin 121 köyü köycüler ko
mitesi arasıocla taksim edilmi§ bin· 
lerce köylünün i§İ görillmüıtür • 
Ayrıca milli ve hususi yapılan top
lantılarda heşbin yurddaş hazır hu
luomuıtur. 

Kastamonu : 24 (A.A) -:Halkevi 
içtimai yardım şubesi evvelce hafta· 
da iki gün yaktığı poliklinik gününü 
her gün yapmaya batlamııtır. 

İzmirde 

Köycülük bUrosu zen
gin bir proğram 

hazuladı .• ---İzmir: 24 (A. A.) - Vil&yet 
köycülük büroıu kö'lerin imarı 
için beş yıllık bir proğram hızır
lamııtır. Biltün köylere gönde
rilecek olan bu imar • proğramı
nın tatbikine derhal her köyde 
baılanılacaktar. 

Bundan haıka köylerde canlı 
bayvınlann fenni hakımca üre
tilmesi ve bunlardan azami isti· 
fıde temin olunması, tav§ancılak 
ve faydaları ve tavıanlırdaa 
ne gibi istifadeler temini kabil 
olduğu, fidancılık, meyve hasta
lıkları ve bunlarla yapılacak mü
cadelenin şekli gibi bir eser ele 
köylere dağıtılmak üzere bash
rılmalctıdır. 

Vilayet köy büroıu köylüye 
azami ıelcilde yardım etmek Ye 
faydah olmak icin tedbirler ıl
mıktadır: 

Kasım Ener 
Halkevi başkanı seçildi 

Kemal Kuıuaun Maraı say
J.vlığına seçilmeıi üzerine açdaq 
Halkevi baıkanlığına deierli 
genclerimizden Ka1ım Ener ıe
çilmiştir . 

Kasım Ener, bilgisi, görgllıü 
ve çahtma kabiliyeti ile kendisi
ni 1evdirmiş olğun bir arkadııtır. 
Yeni ulu11l yiikümünde de mu· 
vaffak ol6cRğmdın küıümümtlz 
yoktur. 

Kendilerini candan kutlanz. 

C•ktar. 
Siyasi meseleye gelince; Ro

mada düşünülen iıtiıari misıkla 
Habesburg Haoedaaının muhte
mel bir avdeti hakkındı İagilir 

- Gerisi ikinci flrllkd~ -



- Birinci firllklen artan -
ordu bııbıkana YerdiAi vazifeyi 
kendisinden geri .ıd• · 

5 _ 'h•pt h6kômetin . de 
ğiımesioin başka bir sebeb.ı d~ 
ha~ amilleri.- harbiye v~ ıç~rı 
. l . bakanlığın ele geçır 
ıı erı -ker 

k . • yamıkları mu -me açın r b 
1 

. . 
rer tetebbiislerdir . Bu a ıtı: 

.ı kiatirmeye ve teblakderı 
m•~• pe ? • • O 
göateımeğe yardım etmı!tır . 

rdn yuı:dda ılikunu te-zaman o ,.... . ... 
• • rın" hükumete olan ıştıra .1 .. ':ıı . . 

kioin daha iki aza ile takvıye 
ctilm~ini iiledi • Bu a.Jzu ıMa· 

~94iouya Jıomite.i hubiae kartı 
apılan him•y~nin arzu edilmez 

~aliceleıe aevked~hüeceği ubi 
li ;btilifLerdao ietinaba matuf
tu . " 

B•ş~n eski meaul ve gayri 
meeul aınillerin karanlık heya· 
.-da_rı Bzeriae halkın zihnini bu
laoclraa devlet rejiminin teklQııe-
1elesine temas ederek demittir-

ı3ylemtı ve Bulgariıtanın Tllrk 
ıiyaea mab•filiain dirayetinden 
ve açık g6rüılerinden katiyetl6 
emin oltluğuau ilive ;etmiılir. 

{ ŞAR SAVALARI) 
Halkevinde Hamidenin katili 

llomanyaya karıı olan siyıaa·~ 
ya geçen başhakan bu siyasanın 
bır11 ve anlaıma azimlerine da
,..mjulı •iylemit ft demiftir ki: 

Komiteler başkan ve Garson Mustafanın duruş· 
mUmeaaillari seçildi masına dün de devam edildi 

Bulgar bllkBmdırlannın 1934 
lellelİ a.mauadı Blkreıi ziya· 
retleri ve . Romanya h•riciye nı· 
ıırı TitOltanao ıtfen ıeo teı· 
riode Sofyaya geçmesi iyi aolıtıla11 
iki memlelret doaduğuaun tihem· 
miyetli bir delili addolanıbilir • 
Zaten bu dostluk ayni ıamanilu ı 
kurt1.11uı sıvaıı eınasındı Romen 
mnefinia ve krallık ailesinin yap 
tıjı yırdımlara olıu miuaetwh· 
jını dayınmaktadlr . Bu doat
lok ümid e.deriıii karjılıkJı men· 
faatler dütünceıi dahilinde olarak 
iki memleket ar1111ıda askıda bula· 
nıo meıeleleri halletmeye yardım 
edecektir. Bunların halli ise Bal
kan b1rı11nı ve Balkan memleket· 
leri araaıoda eyi komıuluk müna 
aebetlerini kur11faya hizmet ede
eek CD mllhim bir amildir • 

Yunaaistandın bahsederken 
General Zfatef demiıtir ki : 

Eğer aramızdaki mali ve 6ko
nomik bazı meaeleler adalet ve 
iyi lcomtuluk bialerine daymır6k 
baUecllle•tlirse ;imdi bile e1i ve 
dibglln olan mlouebetlerimizio 
daba ziyade eyihtcceğiae t'e ea • 

mimi Wr dostluğa d6•ec.ne kati 
olarak eminiz • Biz badi taHfı • 
mt•dnı bana varmak için ne yap
'IMk lhımH yıpmaktaylZ • Omid 
ederim ki yakıad. baDlarıa hıllinı 
muvaffılı olacak ve Bulgarlarla 
Y..ııanlalar arannda akı bir laarıi 
ve &konomtk it birlijioi kurmak 
imka..ı bulacağa& • 

Son zamaalarda YBDao mat· 
buatlDID rötterdiği §Üplaeler reı· 

Hallaevinin Clokoz komitesin
de JQi Ulare heyetlerinin aeçil · 
diğiDi yazmııtak . . 

İdare heyetleri Halkevinde ~ 
kendi aralırıada toplanmıt baıkan 1 

Ye mümeesillildere •ı•iıda adları 
1azılı olanları seçmiılerdir : 

Dil, tarih ve edebiyat ; 
Başkanlığa Yalman Yaltın, 

mümessilliie Hadi Okan . 
Güıel sanatlar ; 
Batkınlığı Kenan Özbel, mü

meuilliie Muıtıf a Bakşi . 

Temıil; 
Bııkanlıi• Zibni Nıymın , 

mümeaıiDiie Coıkun G8vea . 
Spor; 

Bııkanlıta İbrahim Kurd , 
mümeaallliie Nibıd Oral . 

İctimat yardım ; 
B.ılcanlığa Ali Naim Ata11y , 

mümeaıilliğe Hakkı Salih . 

Balk deraauleri ve kursları ; 
Baıkaı.lığa Milrtide Akyol , 

mOme11illiie Ömer Sanver . 

Küt(iphioe ve neıriyat ; 
Bqkaelaja Sabri Glll, mümes· 

ıilliğe Vedad GDclü • 
Dyc6lük; 
Ba,Jcaahta Rıbmi, mümeuil· 

lii• Ek.rua Avni. 
M&ze; 
BaıbnlJta Raıtb Sepici, mil· 

me11illiie lımail Hakkı Ôzltl • 
Kendilerini kutlu ve muv.f

fAld1etler .ıileriz • 

Şar İfleri 
ımea tekıib edilmiı olduğu için - Birinci flrlikden arlan -
bir kıymeti haiz detildir • Z~a Nadir , Nafia baımnhe.adim Zekii 
timendiferdea ~• iyi kara yolların· ve ..belediye mimarı Şadını me· 
dın tamıaıea mahrum ola• hu- aıur etmivtir . 
dud ookt .. aaın 98ziyeti bütla dün· Bundan aonra .açılacak çtrçır 
yaca bellidir ve göıterilecek her f abrikatar• karııyıkada , bez ve 
§ilpbeye karıa en gDzel bir tek- iplik fabrikalan da yeni •• eaki 
zihtır . i&t11yonlara ıelen tiDMudifer 

Bulgariıtan diter memleket · bıttı ile KırıiHh yolu araaıada· 
lerle de ·dostça mlnaaebetlerde ki mü1ellucle ol•eakt1r . 
buluamaktad1r . Ve hariçteki iti- Temizlik tıl~rl : 
bari kuvvet balmuttur · Buıttu GüadOzleri ıok ıkları eüpür· 
dahili bittik eserini bitirmeye çı· melde olıo temizlik ımeleıiain 
htın Bulgariıtaa aacalc bundan topladıkluı JiOprüatBleri koymak 
8811redlr' ki btitln lcuvvetleriyle için ıarm muhtelif noktalan•• 
Balkan ve A•rupı barıılannı tab- demir aapan aüprünlii aandıklan 
kı ... Y•rdım >ed.Wleoelıstir . Baı· kooulac.ktır • 
bakın General Zlatefio nqtku bir Pazar yerleri : 
çok defalar s6rekli ılkıılarla ke- ÔnBmüıdeki yıl içiDde beledi· 
•il•iftir · yece i•timJik edilmiı olan timdi · 

General ı&ılerine [ yııaııa k~ llayvaa paurıaıo buJuaduju 
BilpıW ... ' yaı•• lral • yaıa· otez b.t bin metre murabbaıDd•ki 
11n ordu ve yış11ın cesur ve azim· •r&adu JNr kaamı toptan ıebıe 
kir milletimiz 1 ] sözleriyle niba· ıatıııaa ve bir kıımı da koza la· 

J•t ~erm}ftir • tııma ayrılacak ve bura11 munta · 

~------..... ··-----------
İtalya ko.bineıi 

um bh ıekle ıolculacaldır . 
Yeni mezarlık : 
Etrafı tel 6tgüler!e kapadıl · 

makta olan karıı yakadaki ytni 
meaartık bir aya kadar açılıctk· 
tır • Mezarlık içerisine timdi· 
den ataçlar dikilmektedir . 

Ayrıca geçf'nlerde belediye 
tarafmdan Ankar•daa getirtilmiı 

olan Bahçe mutahaaeısın• mezarlık 
içia bir de pllan yaptırılmaktadır. 

Şoförlerin kıya{ elt: 
Şoför ve arabacılar için yıp· 

t•rılmau Belediye encümenince 

......... 
Umumhane kadınlarından Ha· 

mideyi qıtura ile keserek öldür· 
mekten ıu~u ve mevkuf garson 
Muıtafanıa duru§masına dlin öğ 
leden evvel ağır ceza mahkeme 
ıinde suçlunun vekili avukat Mu· 
harrem de hazır bulul\duğu halde 
clewam oluamaıtur. 

Suçlu Mustafa tarafından mü · 
dafaa şahidi olar.ak gösterilen İs-
mail oğlu kolcu Ekrem batkının 
ıorduiu ıüıle : 

- Hadiseden evvel o civar
da bir dükkanda oturuyordum . 
Umumbıneuin içinde birdenbire 
bir kavra oldu . Ben de orayı 
gittim . Balkonda buluaaD Hami· 
de ıokakta bulunan Muıtafaya 
[ inııll•b kanları hulaıın , silik ] 
gibi bazı fena eazler ı6yl6yordu . 
Benim bilditim ve gördDğm bun· 
dan ibarettir . Bııka bir ıey bil· 
medftim gibi bu kavpnm cirı• · 
yettea kaç rea evvel olduğuau d. 
bıtırbyamıyorum , dedi . 

Suçlu Maetıfa ; baıkanın ıu 
aline : 

- Bıılt• ıabiclim olmadığı 
aibi bir diyeceğim ele yoktur ' 
dedi . Suçlunun vekili avukat Mu. 
bırrem badite esnasında Muıtafı 
ile birlikte o eve giden küçük 
Abdurrahman adand• birinin mev · 
cut bulunduğunu ve hakikatin da· 
ha iyi-.nlatel .. ıı içia bunun da 
mahkemeye ıetirilerek dinleame 
Iİlli ittedi . 

Malakemectt ha istek kabul 
edilmiı ve Abdurahmanın hukuku 
imme umma malakemeye retiri· 
lip dialenmeei içio duruıma 6 maıt 
935 tar.ibiae bırakılauıtar • 

Ô.Evren ve Cavid Oral 

Cumhuriyet Halk FırkHı Vi14yet 
idare heyeti baıkanı Balıkesir say. 
lavı Örge Enen ff Nigde saylavı 
Cavid Oral dünkü trenle Ankaraya 
g-i\miş ve iataayonda Vali Tevlık 
Hadi baysal, Belediye başkanı Tur
han Berikerle Fırka VilAyet,nahiye 
ve mahalle ocakları idare Heyet
lPri azaları ve bir çok dostları ta
rafından uğurlanmışlardır • 

Örge Evrene burada bulunma· 
dığı müddetçe idare Hey<. ~inden 
Fahri Uğur vtlCAlet cdeccktır. 

Çifciler birliğinôe 

Çifciler birliği iiyesinden Cavid 
Orelm Niğde ıaylavl ığına ve Kasım 
Enerin Halkevi reisliğine seçilme· 
leri üzerine nçık kalan hu 
üyeliklere yedek üyelerden Tevfik 
Kadri ve Oıman Torun geçirilmiş 
ve Tevfık Kadri başkllll ıecilmiş · 
tir. 

Yağmur devam ediyor 
Evvelki gece başhyao Y•ğ

mur dün geçeye kadar pek kısa 
fasılalarla yağmakta d evam etmiş 
ve bilhassa dün öğleden sonra 
ıiddr tini '8rhrmrş ve her tarafta 
küçük seller huıule getirmi§ 
ve bir müddet şaun hareketini 
sekteye utratmıştar. 

Yağmurun her tarafı ayni tid· 
det ve mikdaJdı yağdığı söyle
niyor. 

aıiştir: ~ 

Te11Düd pol t'•1!' ~ 
lif milliyetleria "~ .. ....-.1 
bir kütle halinde ~:9 ıı' ~ Bili .. zam etmez. , .. , 

. . • ulUS,..._11 
medenıyet ıçıD bit..,, 
rekabetin bayatı 
olduğuna kanÜZ· ~ 

Bundan soor:ı ~· 
olduğu ğibi barı ı•"- ~ 
mamrn mubıfazal ~~ 

. •' o için naslı teınıo. dat• d 
lemiş ve devlet 1 ~ 
tındaki iıliibat h•~,ı~ 
lô.mat vererek bu. 
tatörUik emmareıı t 
tie etmiı, yapıta~ 

1 
..... ~. 

halkın meıru ibt~[ bİ' 
Iet bayatuun ba&~afd 
ibaret olduğdnu 

İtleri c.ıluruo• ~ 
miyen devlet kell dtlt. 
de müc11es bul~Desi'~,J 
1 . . k" ınabıY ;ff' era ıo a r . bit 
surette her haogıd rP_ 

d e e 
liyete mü11a e . ~ 

. itli 
Memleketan 

1
,. 

fazaya muktedir od~ 
d fe 1rlf 

Avusturya ır: ,tJJJ~ ~ 
intizamı tesıı JJW ..t4 
muvaffakiyetlerdeOeıd' ,, 

b. ıafer , 
vi parlak ar ~) / 

Paıis: 24 (A· oJll' 
ya Başbakanı şutt V 
leri bakanı Berg~,.~ 
at 10,30 da 1°~1~ 
dir. Orada fngı ,dif. 

.. O ecekle riyle gor Ş Sal ~.J 
Avusturya ~ V) 

lcararlaıtırdan yekneeak elbiıe nu
muneleri Belediyece kabul edil· 
mit olub bir •Y içinde bütün ıo· 
för ve arabaeılar muntazam bir 
kıyafete aokulacıldardar . 

bu mUddet içinde bu emre 
itaat etmiyenlerin depolarJ kapa· 
tılacık ve yıktınLacaktır . 

izinsiz eu yaptıranlar : ı 
Yeni belediye yapı yollar ve hıf· 

zısııhh1l kanur.ları mucibince in · 
ıaa\ı biten 8Ylere girilmeden önce 
helediye doktorile fen müdüründen 
bir rapor almak icabetmektedir. 

yonda Flaod;: diPI~ 
çok sıyaeıl 

11
, 1,.,.., .Al 

tarafından uğ flJ"'.M 
• ..,cfetl 

8cbuıcbnı. ıurf• 
V•ldeneg A~u~d~ 
iki dütOnceıı 0 biti /, 
tir. Boulard•o .,,,;' 
dost olanların 1 it, 
otduğo kadar ço 

1 
,ı11• 

barııın mub•faz• 

Kereste depoları: 
Kernteeiler çarıııanda tah

tadan ve lntimamnz bir ıekilde 
Belediyeden ruhsat ahnm•yarak 
yapılmı§ olan kereste depolano111 
yıktmlmasıaa karar verilmiı ve 
baaun için de bunlara kaldırma· 
ları huıaauada kendileriae bir 
111n tı yia etlilmiılir • 

Bu kanuna göre hareket etme · 
yenlerden 100 liradan 500 liraya 
kadar veya icar bedelinin iki misli 
para cezası alınmak lAzımgelmek · 
tedir . 

Bu kanuna aykırı hareket Pden · 
ferden bazı ev ıııhlbleri mahke· 
meye 1'8riladt1erdir . 

ı mektir. /1.) '1' 

J Paris : 24 r. i9"1'. 
1 
Avuıtury• teb •i b 

Viy•rt• , ğın• göre ib ı 
1 misakın• preo• 1 

faka tini aatdik 1 



Mh a al>.reya 
I ~ ~ıı11si 

arla~ ar . Cinsi 

ıat' 
ıwıya rnevkii 

Bağ 

ılantı 
mezraası 

Bağ 

" )) 

)) 
)) 

)) 
)) 

" " 

)) 
Bağ yeri 

Arsa 

Tarln 

)) 

" 
,, 

" 

" 

Zürra 
evlek 

3 

Arşın 

150 

150 

1200 

50 

50 

Arşın 

260 

Dönüm 
12 

12 

12 

12 

Miktarı 

Dönüm 

5 

5 

4 

ı 

2 

2 

9 

Beher arşını 
150 

Muhammen 
kıymeti 

Lirn Kuruş 

Beher dönüm 
10 Lira 

10 Lira 

Beher dönüm 
15 Lira 

" " 15 

15 

15 

10 

Beher dönümü 
3 Lira 

3 

3 

3 

Fransız - Avusturya idıre a· 
damlarının görüşmelerine dair o
lan Paris tebliği barışın yrni bir 
kanunu ve inıa halinde bulunan 
Avrupa binasında yeni bir temel 
taşıd.r. 

.,\l aııuııımııııımııııııoıın tııııımııımııııuıııı:ıır. ınıııu ınııınııı.ıı:mıınıımıuııt~ 
fi -

1 bu gece nöbetçi ~ 

Sahibi Tapu 
Hududu evveli Senedi 

Şo.rkan Artin kı:ı:ı ve Zakir zev · 
cesi Hamdi baba bağı garben Ra
mazan oğlu Bekir hnğı şimalen 

Koca Vezir mnhallesinden İbrahim 

(Maliye hazinesi) Tarihi : KAnunu 
sani 935 No: l 00 

oğlu Ahmed ba~ı ve kısmen Hü-
seyin kızı Ayşe veresesi bağı ce-
nuben yol ile çevrili. 

Şarkan llaykuh i oğlu gar ben ( Ağop oğlu ) KA.sani J35 No: 1 1 
tarikiılm şimslen giidük Ağop kız ( Setrok . ) 
!arı Turfanda Cenuben Misak. 

Şarkan Ağ sa g11rben tarikidm ( Ağop oğlu ) Bu dahi No: 12 
Şimalen Setrıık cenuben Miniıs kı · ( Misak . ) 
zı Akubi . 

Şıukan Küıt Mut1a ve Halil gar- (Ağop zevce-) Budahi No: 13 
ben Ağsa Şimnlen llaykuhi cenubon ( si Cevher . ) 
Tatar. 

Şarkan Cevher garben Misak vo ( Ağop kızı ) Budahi No: 14 
Setrak f şimalen lfoykuhi Ce. Mina ( Ağsa • ) 
kerimesi 1'atar . 
Şarkoo kör Musa ve Halil gar- ( Ağop kızı) Budahi No: 15 

ben Setrak ceouben Ağsa ve Cev- ( Haykuhi . ) 
her şimalen Nerrik oğlu Ağop kl· 
zı Akabi . 

Şarkan tarikidm garben Ziya 
efendi bağı cenub.ın muhacir Kn· 
dir tarlnsı şimalen oturakçı Hacı 

ağa ile muhacir Kadir tarlası ile 
ve zahur edecek f ızlalığın haziııe
ye aidiyeti mt?şruttu. 

Şarkan Balıkçıyan Yordan ve 
Lnzari garben tarikiılm şimalen 
Sabancı zade vakfı cenuben Ba
tabyan Harun ile mahdut. 

Abdullah oğlu V arina ve ke
bapçı lsa yetıınleri. 

Mart 931 No: 29 

( Nazar ) Mayıs 328 No:142-143 

( 2 hisse iti ) Teşrini evvel 306 
( barile 1 his · ) No: 166-167 
( se Kirişçi oğ ·) 
( lu Manuk ve) 
( bir hissesi ) 
(Şehzade. ) 
( Kirişçi Ağop) KAnunuevvel 314 
( oğlu Artin ) No: 234--235 

( Kirişçi Ağop ) 1<A. evvel 314 
( oğlu Serkis ) No: 236- 237 

( Budalii 

Io.stikleri on soğltım , en uzun ömürlü ve size en yaroyışh lastik oldu-

ğunu t ecrübonizde gösterl'cektir. 6-20 

3 Adanada Selanik Bankası sırasında 

Muharrem Hilmi 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacak 
~------

Askeri fabrikası umum müdürlüğünden : 

. 

İ Eczane 1 
ı:;:ı y "' ·· · d § 1\ ırıkkale fabrikaları için tesviyeci ve tornacı almdcaktır . İstekli · 
; agcamu cıvarın a 1 lerin imtihan için istida ile Ankaraua fişeok fabrikasına lstanbulda Ba-
; Ali Nasibi czanesidir ~: kırköy barut fabrikasına, İzmirdekil ·~r Halkapınar sildh tamirhanesine 
& -ımıınıınııırııımıınııınuııwum!!.'lllwıunraııwıwıııuıınıınıııt111~ müracaatları. 4987 7 _8 10 12-14-15 17-19 21 24-26-28-1 

1 

25 Şubat pazartesi günü Akşamından itibaren 

GOzetlik ve sanatta eşıiz olan 

Metro Goldovin Mayer şirketinin Süper filimlerinden 

... aata...,. 
Oynayanlar: 

Helen Hays - Levis Ston 
Karen Morley - Neil Hamilfon 

Ayrıca : Arzuyu umumr üzerine yetmiş bin seyirci önünde Türk ve 

Rus milli takımlarının futbol maçı 

. Gelecek proöram : 

Hayatı lsa 
Büyük tarih , büyük haile 

Yakıoda:Ooktor Mabusun vasiyetnamesi 
5051 

----------------------------------------------------

Adana Borsası Muamelele'ri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
Satılan Mikdar C 1 N S t En az En çok 

K. S. K. S. Kilo 
·-Kapımah pamuk~ 44,50 

Piyasa parlağa ,, 43 44 

1 Piyasa temizi ,, 
laoe 1 
iane II 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz ı ı ı---=----o---- -
Siyah _ . 

ÇİGİT 

1 

..... Salih Efendi 

Kambiyo ve Para 
İ§ Bankasından alınmıştır. 

Sanı im Pene 

Mart Vadeli 6 90 Liret l 9 38 

6 185 Rayşmark 1 98 
Mayıs V adeti 

Fraok•'Fransız,, 12 03 
·Hazır 7 12 Sterlin "lugiliz,, 611 25 
Hint hazır 5 170 

Dolar "Amerikan,, 79 176 
Nevyork 12 40 Frank "lsviçre., 

Alsa ray sinemasında 

Tarzaa ve eşi 
Büyük şaheser filmini dün akşam bile yer bulamiyarak,geri döoenj 

saygılı müşterilerinden af dileyerek - - ~ 

Tarzan ve • 
eşı 

Çarşamba akıa mına kadar göetermekte devam edeceğini)eb~i eder. 

Gelecek proğram 

Niçin öldürdüm - . 

5049 ____ .. ....... ~ -



(Ttlrk Sözti) 
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Seyhan muhasebei H. müdürlüğünden : 
Mevkii Miktarı Harita No: Tapu No: Tarihi Kıymeti muhammenesi Cinsi Hududu 

Tarla Dabağh1:1ne civnrındtı Papas Arşın dönüm 19 33 KAnunevvel/930 Şarkan : Set. Garben Beher dönümü 
Lira 

bahçesinden müfrez torla 5 Hakkı beye satılan ma. 
45 hal Şimalen : Müced-

arşın 
deden ihdas olunan ta-

40 Bahçe " 19,932 31 
rikidm.Cenuhen hendek 

36 Kdnunuevvel /930 Şarkan : Seyhan nehri. 
Garben : Set. Şimalen: 
muhdes tarik. Cenu-
hen : Hendek. 

. vki ve hududlariyle evsafı saireleri yukarda yazıh iki kıta emlılkin mülkiyeti açık artırma suretile satılacaktır. 
Cı~~' ~l:nların yevmi ihale olan ı 4-3-935 tarihine müsadif perşembe günü saat on birde yüzde 7,5 pey akçalarile Viltıyet Daimi Enctime-
Ta ıp ·ı1• ö~renmek isteyenlerin <le her gün Muhascbei Hususiye müdürlüğiine müracaatları ilAn olunur.5043 22-2

6 1 5 nince ve şeraı ~ - -

L-------~---=--:-------::-:--:---:-------,------------------------------------B e 1 e diye ilanları 

Sınai mUessesela rde işleyen makineler 
muayen& edilecek 

Belediye kanununun on beşinci maddesinin otuz sekizinci fıkrası mu
cibince Belediye hududu dahilinde yeniden tesis edilecek ve şimdi işle . 
mekte olan, sınat müesseselere ait biluınum buhar kazanlarile , maki. 
neler, gazojen ve benzin motorları, elektrik motorları küçük ve büyük 
her nevi sınai tesisat, bundan böyle Belediye heyeti fenoiyeıince mua
yene edilecektir. 

500 Lira mükifat 

Ayran menba suyu Adana ve havalisinde satılan suların Hakemi 
kimyevi ve bakteryoloji noktasından en iyisidir. ' 

Bunun aksini iddia ve isbat edenlere yokarıki mükafat verilecektir. 

Taklidlerinden sakınınız Damacanaların üzerindeki mühürle dikkat 
ediniz • 5008 

Umumi deposu : Orozdibak civarı Cumhu-
riyet oteli altında . 

FOTO 

ı~ 

COŞKUN 

'' Agf a ,, filmlerinin her çe 
===::38=siiiiiill ...... !!!!!l!!!l!~~-:::::::= ' 

l trı eı 
Dünyaca meşhur ( A G F A ) filmler ; ,Jafl 

zesl bulunur. Fiyatlar, diğer bütün marka a 
dur. __ ;,,,_ _______ -: rıd4 

Amatör işleri en kısa zarn• ~·~' 

"k · lerİr ,f • Atölye fotografları, v~~ı a resıın 
dismanlar. -----------------Talebeden tenzllallı ta· 

rlf e ile ücret alınır • 

a•a 
~'OTO COŞKUN : 

Yağ Cami Civan 

Bu muayeneye 15 - mart - 935 tarihitden itibaren batlaoaca· 
ğından, llAkadarların, evvel emirde Belediyeye müracaatla birer be· 
yanname alarak doldurmaları ve yukardaki bu tarihe kadar be
yannameleri Belediyeye vermeleri; aksi taktirde , Beltıdiye kanuuunun 
113 üncü maddesi mucibinbe alınacak resmin bir kat tn cezalı o!arak 

5-15 1 ________________ __, -- ,,, 
ilaç alınacak ır Sabun meraklılan dikkatle okus00 

YaM 
teki 
ltt•· 
'-•k 
llııııı 
eııdj 

llib, 
~i e 

tahsili cihetine gidilecegi ilAn olunur. 5029 19-22-25-28 Ziruat bankası Mensucat ftıbri En mühim 

Atatürk parkı Asfalt cadde cephesindeki kısma yapılacak c 540 » 
lira bedeli keşini loğam yolu inşaatı şartnamesi dairesinde açık eksilt -
me ile münakasaya konulmuştur . 

ihalesi martın 14 üncü perşembe günü saat on beşte yapılacaktır . 
isteklilerin şartnameyi görmek üzere ~azı işleri kalemine ve ihale günü 
de Belediye encümenine müracaatları ıldn olunur. 5041 

21-25-29-4 

kası işçileri için almacak ilAçların 

25 Şubat 935 te açık eksiltme ile 
satın alınacağı ildn edilmişse de 
bazı esbab dolayısile bu müddet 
üç gün daha temdid edilmiş oldu
ğundan eksiltmeye iştirAk edecek 
talihlerin 28 Şubat 935 perşembe 
günü saat on beşte fabrikaya gel
meleri . 

·-·-

Tc:J Q KiYE 

- . . ...-..._ _, ------ - . 

Z:IRAAT~ 
BANKASI 

-

-DAoA· 
BiRiKTiREN 
RA~T ~DbQ 

, 

-· 

tahliller 
Kimyager ve kimya muallimi 

Ahmtjd Rızanın kimya laburatu
varınıla en mühim tahliller en ye 
ni ve iyi usullerle ve büyük dik
katle yapılır . 

Kan tahlilAtından : Kanda üre • 
Asiturik, şeker klorür ve saire. 

Hayati, gıdai ticari ve sanayia 
aid bütün mevad tahlil olunur.5031 

2-5 

Sovyet elektrik fabrikalarının 
SET lambaları her tarafta şöhret 
kazanmıştır . SE r labaları az cer
yan sadeder ve çok ışık verir ve 
çok dayanıklıdır. Fiyatlarda ten
zilAt vsrdır. 5003 

Satış yeri : Osmanlı bcınkası 
altında 4- 10 

Dişçi M. Nedim 
Yeni Otel karşısında açtığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshilAtı gösterdiğim gibi cuma 
günleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek meccanendir . 

Satıhlc: Emlak 
Adananın en şerefli yerinde 

kAin halen banka; ev ve daire ; ti
carethane olarak kullanılan eski 
Fransız Kofoji ; ve bitişiğindeki 
arsa ile Yeni istasyon caddesinde 
havadar yerde tahminen yetmiş 
dönüm iki parça arsa satılıktır . 
lateklileri Per Rigıl ile vekilleri 
Şerefe müracaat edebilir.5009 

8-30 

,,,t ~ı., 

) 
soıfl hkir 

Katkısız, hilesiz, ( Melek markalı sabunları i~~ 
1. b verpıel' doı 

müşterilerimize bazı satıcıların safiyeti şüphe ı sa un 
n .. ğ . I ~•t tıklarım ese e o renıyoruz · sıblıf ~il 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiyenin en nefis ve en )it ~' 

( M l k ) k Jikkat fe dıa· nunu temsil eden e e mar amıza 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. ~ 
ıırıııı' 

1 seç ılt Vücudunun sağlığını, kumaşlarının yıprunmamasın ' JJr 
pek yapmomesmı ve cildin bozulmamasını arzu edenler ( 

/ek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 ~ 

Toptan satış yeri Adanad• A~ 
Melek evlatları ticareth&O 10-30 

' Jd~' 
Adana Orman miidiirliiğlJtl ~ 

eeber~fİ 
g11rot 

Aded 

80 
76 
18 
27 
85 
14 
19 

202 
289 

45 
6 
4 

Kilo Cins ve nevi 
120 

Çam kereste 25 
• Saban oku 6() 
• Topak 10 
• Tahta 5 
» Dilme 15 
,, Salma '}fJ 
,, ve Meşe ökçe 3 

• Bel ve kazma sapı ı2 
Çam merlek 8 
» Baskı 3() 
» Çatııl 'J,O 
» Ekmek tahlası O 

29115 » Odunu O 
2350 Karışık odun O 
410 Dut o<lunu O 
400 DArdağan odunu O 
350 Çam çıra O 
110 Çalı O 

7868 Karışık kömür 2 
600 Çam kömürü ~J 

o p•'ç•" Cç mezad varnka-ıinda dahil ve yokarJa !~zıh 2
21 

giiO - ıf') 
mazbuta açık artırma ile 19- 2 - 935 T. ıtıbaren çı~,ıl '-' 
11-3-935 T. pazartesi günü saat 15 ıe kadar satıh.ita ı\d•o;,, 
Emvali görmek ve ihale şeraitini öğrenmek isteyenlerıP }erin ,.~ 
muamelAt memurluğuna müracaat eylemeleri ve talip 0ca~ ) 
günü Adana hüktlmet konağında Orman idaresine toplaD

2
5 ,.,'J,8 

misyonuna gelmeleri ilAn olunur.5044 22-

1 


