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bakammızın tel karşılığı 
11alılar hamiyet yarışında"B'iJ· 
'otana güzel örnek,,vermişlerdir 

Urovalıların yurtseverlik alanında 
•kları bu yüksek dereceye imrenilir. 

t • 
be ehlikesine karşı şimdiye kadar tilkemizin hiç bir ye· 
•a"zerı _g~rıilmlyerı bir yurtseverlikle, ıirı1n~erlnin salış /l 
l'ftt('e ııçurıii uçak kurrımwıa seııe seve bagışlıyan Adana 

1 
11 bu yıiksek Jıamlyel kararı , ltbayımız Tevfik Hadi 
Gro/ından Bvşbakan lsmel lnömine bildirilmişti. 
:16Btııbakammız, Adanalıların bu örnek olacak temiz öz· 
lr.l ılyuk bir ilgi ile karıılarnış ve Slirllerı llbayımıza ver 

• llctıı karıılığı ile de hepimizi haklı olarak sevindir · 

~han Valisi Tevfik Hadi Baysal'a 
•~ı tehlikesine karşı yurtsever Adanah
:ksek ilgisini takdir ederim. Adanalılar 
6 

hlikesini önlemek için bUtUn vatana 
rnek vereceklerdir .. 

Ba111ekil 

ismet lnönQ 

~~nlar ateş püskürüyor .. 

renin İtalyan • Habeş işine karışması 
A\ussoliniyi fena halde kızdırdı .. 
~Q hiikumeti Fransa ile sliel ve 
0ıa/ bir andlaşma yaptı •• 
:s Jt.ı (~.A) - "Giornale onun 1926 dalci iflasını batulat 

Jın - Hahet anlat· aoaktadır. 
"1llllar soıyetesini ka- Şimdi "}.,thispia St•des Com • 
. ,olnada lnıilterenin panyayi., kuran logiltere bununla 
•ltar, tenkit edut k di. Cana gölü çevreıindeki imtiyaz 

stbin kendi söylediği 
"'}o~ hele ve tüze diltüace
atlte •• daha ziyade yalnız 

' la 111•aın çıkarını g6ze
le '~kete arsıulusal bir 

'-1 ç.ı~ •ız bir kol vermek 
t hiıaı Avrupa kamu 

ite lllıt- baılamıştır. ,, . 
'-tın llllldiye kadar daha 
~.~ 1 l&ar§ı g~rekmit olın 
. ..,, ~eteıi m•ddeler ioio 

\ •Ptın1na11aı istr mek· 

~la 
"-da ~onyaya karı• Ç•n 

~hareketinden do
• "e ~ ~apıl1nıs10a çalış -

A~"tlb Çıo Cbaco anlamaz
...._, •1ttııt.r ve yine ne 
"'- :••ıra ıilabiaomasmı 
~ c. Ötiiltdiği ve lüzumlu 
L;'~t, .._""-.1• ara§tumak için 
~ ~ Çıl11ıesini kabul et-

ları klmilen elde etmek amacını 
gütmektedir. 

"Kurriyerı Dellisera" Habe· 
şistanıu yabancılaran yerleımeıine 
karıı gösterdij'i gilclükleri itll'et 
ederek bu yeni kumpanyanın ku· 
rulmasını ancık lngiltere tarafıo· 
dan Adisababada büyük büyük 
özveriler (fedakirhklar) yıpılmı§ 
ve bunlaraa süel masraflarını ka 
pamk için Habtıiıtınc• kabul 
edılmi~ olması ıuretiyle izah et 
mek kabil olacığıoı söylemekte
dir. 

Loaulra: 5 (A.A) - "Deyli 
telgraph,, gazetesinin dıplomatik 
ay tarı yazıyor: 

Fzansız - l:alyan mukavc: le
lerine t'klentn bir protokolun 
Habeşistaodı demiryolu ülkrıi 
dııında biç bir değ~ri yoktur. 

Muııotolini bu protokolun ltal
~ayı özgüı buakmakta olduğu fik· 
rindedir. 

-- -- Havalarımız 1 
Düıman uçaklannıo tehdidi al· 

undadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 
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Sağlık Bakanlığı 
8ir gazetenin yazdığı 

yazıyı yalanhyor 
......... _. ' 

Arsıulusal İzmir panayiri 

Şark Demiryolları da panayire gide-
Ankara = ~ (A.~) :-.Sağlık ba· cekleretarif ele rinde eksiltmeler yaptı 

kanlığandın bıldirılmııtu : 

ır Ö Z T Ü R K Ç E 1 
Her gün beş söz 

-42-
1- Katı - Ölüt. 

Katil - Öldüren, öliltçil. 
Cinayrt - Kıyı. 

Son Poıta gazetuinin 15-6· 
1935 tarihli ve 20203 1ayılı nuıha· 
ıında birinci ıayfada b&yülr barf· 
lerle yazılı bir cipide ( 2,S milyon 
lira zanr ] &avını altında bir ya· 
zı görüldü . Bu yazıdaki beyanat 
hakikate olmaktan çok uzokbr . 
Y apıldıtı tivayet olun11n Afyoa 
satııı telrlıfi tetkik edılerelc bunun 
kaaHta gBre müoıklln olmadığı 

anlıııldığı gibi eıaeen vaki hu ~ 
'Buıu müracaat ile satı§• İl!ıteaen 

miktar ortaya yayıldığı kıymette 
değildir . ' 

Sıhbıt ve İçtimai Muannet 
Bakanlığı bu it bakkmda abdi ve 
kanuni mevzularımıı dıire&inde 
fikirlerine aid olduğu makamlara 
bildil'mit ve meydandı bir mese. 
le kalmamı§tır . 

Finans BakanhGında 
hırsızhk nasll olmuş ? 

Ankara : 5 (A.A) - iç itleri 
Bakanlığı basan ıenel direktörlll· 
tünden bildirilmiıtir : 

Maliye Balcaahğanda yapılan 
bir bırs•zlak hakkında bazı gaze· 
telerde görülen ve birbirine uy 
mayan baberleria iç yüzü ve doğ· 
ruPu §udur : 

FinaD8 özel direkt6rlüiünlln: 
mHası üzerinde bir zarf içinde 
bir §alua ald olan bir miktar pa· 
ra bir odacı tuafıadaa alınmııtır. 

r.H IJulaDmUf , IUÇIU odacı 

Adliyeye verilmi§tir . 

Yugoslav kabinesi 

Tarafından okunan be
yanname iyi bir tesir 

yaptı -
Belgrad : S (A.A) - Hükô

metin pırlementodaki diyevi Yu
goılav kamoyu üzerinde derin bir 
iz bırakmıştır . Sıy11al dergeler· 
de batbakan Stoydadlooviç ve 
hükumeti tebrik edilmekte ve 
parlemeutodaki diyevin içeri 11 • 

yasal meaeleleri kotarmak için 16· 
zumlu olao it birliAini yaratarak 
içeri rlurumu berkiteceği ve dı· 
şarı siyasaya gelince bunun fit· 
madan eskisi gibi sirlip gide· 
çeğini g6ıtermtkte oldutu söy· 
lenmektedir . 

Belgrad : S (A.A) - Kabine
nin diikü beyaonameıini Belfrad 
gazeteleri şevk ile karşılamakta 
iH de Z•ırep ıızeteleri bıyanaa 
ınr. kakkında tam bir ıökut mu 
haf aza etmektedirler . 

0enyön kurul toplantı 
yaptı 

Yunan Demiryolları tarifesinde yüzde yir
m1 beş nisbetinde rbir eksiltme yapılmışftr 

Ankara : 5 (A.A) 22 Atua-
tost. açılacak olaa arsıulusal İz -
mir panayınoa ittirlk edecekle· 
re fınk demiryolları tarafından 
yolcu ve efJa tarifelerinde ap
iıdaki e11elar üzerine tenzilat yı· 
pılac .. ktır . 

22 Ağustosta açılacak araıu
luıal İzmir panayirine eıya götü· 
rıcelclerle glitüreceklerl e11a için 
umumi tarifeden yüzde 7 v~ ser · 
giyi ı&rmek için gideceklerdtn 
yüzde 50 ter zilit yapılıcaktu. Bu 
tenzilittan ııtifade etmek için 
sergi komitesi tarafmdan verilen 
veıilcının ıirkete g6nderilmesi 
ıarttır. Efyalarıa sergilendirecek 
kimeelerin bu etJalarm nakliye 
par1lar1111 gidiı ve gelitte tema
mea vermeleri lizımdır . 

YOıde 70 tenzili a ıelince 
bu t§falar1n gidi§te beraber g& 
türtUen rnalar olduğunu Ve gi
di§ gtlişlerinde aferhklarmı göı 
terir ıergi komitesi tarafından 
verilen vesika evıakı müsbite 
makamında bir iıtidaya iliştirile 
rck şirkete verilditi zaman ıeri 
vtriltcektir . Bu m&ıaade gidi§ 
için serginin açılmasından bet 
2'1• ~vvefden ve açıl.ncaya ka
dar ve dönil§te de ıerginin eçıl-
m ı giln8nün biUifi taribteo bet 
gün ıonrasın kadar mutebttr ola· 
cakbr. 

Sergiye gid~cekler ile mal ıö· 
lüreceklerin Yunan battmdan yllı
de 25 dereceaiodedir . Tenzilat
tan istifade tdecekleri avdetle 
nümunelerin par111z nakJoJunaca
ğı arzolunur . 

-------------------------------------------------
Portakalcılığımız ilerliyor. 
Dörtyol ve çevresi ile Osmani
yede dikilen portakallıklar bu 

yıl 70 milyonu bulacak 
---~-.+••·---

Bu sene birde hariçten mah
reç bulurıak şarımızdaki portıkal-

Cini Kıyan, kıyacı. 
Örnekler: ] Kadın yüzünden ölüt. 

2 Ölütçiilerio sonu ö· 
lünıdür. 

3 Büyükdere kıyaıum 

ışliyenler tutulmuuştur. 

2- Hasret - Özlem. 
3- İttiyak - Göresi. 

Müştak olmak - Göresi gel· 
mek, göresimek. 

Öroı•kler: 1- Özlem ve göresilerle 
ize Mygılarımı suna· 
rım. 

2- izi göresim geldi. 
4- Z6hul etmek - Unutumal& 

Zühul - l nutsa. 
Ürof'k: Unutsa ba~ışlanabilir; 11vsa 

(ihmal) bot görülmez. 
Emanet - İnam. 

5 Emanet e-tmek inamla-
mak. 

Örnek: Aıaııirk'ün gençliğe en bil· 
)iik inamı Cumhuriyettir. 

Noı: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda hu kelimelerin Osmanlıca 
lan kullamlmama!ım dileriz . 

İngiliz hükumeti 

Alrnanyanın istediği 
cevabı verdi. 

Londra: 5 (A.A) - Almaaya 
hükumeti, Franıız - So•1•t an· 
latmesı hakkındı İnğilteredeo iza · 
hat iıtemitti. İngiliz hükumetinin 

-Gerisi dürdılnc11 sayfada-
Ulu Ondeıimiz Atatilrk'lin 

Döı tyolclaki babçeıi hepimize bir 
ntlmune ve öğretmen yeri oldu . 
Portakal fid•nlarıaı çoğaltmak 
için verilen ehemmiyet pek fazla· 
Jır . Pay•ı , Erzin , Oımaniy~ 
ve havaliainio bu yıl Tarsus fi· 
danhjında ve sair yerlerden te· 
min ettiği fidanların ıayısı onbeı 
bini geçmittir ' 

cılarıa ylzfl gülecek ve fidan dik· --------------------

Bı merak llç be§ yıl d~vam 
ettiği takdirde portakallarımız 
rittikçe çoğalacaktır . 

Er&in nahiyesi istikametinde
ki yabni zeytunlukl1rın halin 
mız erafını çevirmekte ve buda 
maktalır . Bunlardan aııya ge 
fenler aıalanarak z~ytunluklar ya
pılmara bışl111mı§tır . 

Eıırsen eskiden bu nabiyeıl.e 
iyi ze;tualuklar olrluğn ve epey 
bir baıılit alındıiı söylenmekte
dir . 

Buyıl portakallarımız gö• üoü · 
tüae ;>re geçen yılın verimindt n 
bir m~li fazla olacaktır . 

Bu ıünkli tahmine göre 70 
milyoı portakal ahnabilecektir. 
Mevıhler çok mlisait gittiğinden 
bahçeıabipleri seviniyorlar . 

mek ıevki arta<"ektır . 

Ceviz cesametini bulan por
takallar arlılc her korkuyu atlat· 
mıştır . Y alaız ıu biraz kHadar . 
Bu da nöbet usulile temin edili 

yorsa da kafi d~ğıl . Bahçecileri· 
miz bu su işini şimdilik halinden 
fezlasıaa çıkarmak için çahımık· 
tıdırlıl' . 

- Yeni Mersia -

"lt •rad '-ltt._ •11 Almanya ile 
n. ..... u.a, ; Y•paralc onun 
."'llttıl, 1Yak olmu§tur. 
ş.r li loıilterr; ltal 
Lı.~tblaı11ıazlığında biç 

Aynı aylar (muhabir) ltalya ile 
Fraosanın süel ve siyaıal andlı§ 
malar yapmak özne görü§tükle · j 
rini söylemektedir. 

Ankara ~ S (A.A) - Bildirig: 
Genyöo kurulu dUn normal top-

lantııım yaparak bazı il y6nlcu
rul Oye ve batkanlarile ilce bıı· 
kanlarının ödevlerini oaaylamıı 
ve parlioio iç çahşmaaıoa ait ye 

Şi11diden hazırlıklı bulunmak 
için "uıtecilerdrn sandık işini 
yapma için çalıımaktıdırlar . ___ _,._______________ 

Alıracak pamuklar 

50Cl>O değil 500000 
balyadır. 

't-,tldir lbeden hauıket e
'-t.k' l' ersioe; loıiltere 

\....~ ~,a•hıiıtar.a, kendi
~~~ n Ve bu toprak'- G,ı:r hangi bir devletin &. llıek İçia çalışmak 
~:!(! l\...' ·A) - "Kurriye 

" logı'lte ·· .. -~ 011, re gorunu-
hlltil&•I& ~abt§iııanda 

8 IÜUlliünü y11· 

iki devletin birbirleıine yapa· 
caldarı yardımları teabit eden ıü· 
el aodlatma bitmek Ozeredir. 
Sit siyasal andlaıma için yapılan 
görüşm.Jer okadar ilerlemi§ de· 
ğildir. 

Silel andla@nın hükôm, lerine 
göre helya, Fraasadaa tam bir 
silel yardım bepliyebilecektir. 
Bu sıörü§meler hakkında logilte
rt yc biç bir mıtôml\t verilme
mittir. 

Paıis: 5 (A.A) - Bir logiliz 
gneıesi Şap denizindt ki Duce· 
merya adındaki Franıız adasanaa 
balyaya lerkedilmeıiai, geaeral 

illerden ıelea iıler üzerinde gö 
rü§lerde bulunmuttur . 

Gamelinin Romayı ziyaretinin bir 
sonucu sıibi göıtermi§tir. 

Sılihiyettar mahafil bu ada 
nıa 7 ikinci kanun 1935 tarihli 
Roma anlaımalarlyle terkedilmit 
olduğuna bildirmektedir. 

Buaun için müatemlekit ara
ıiıine ait olan bu uzlatma ile bu 
gazetenin kaydettiii Fransa ile 
ltılya a'a11ndaki süel g6rüımeler 
ar11ıeda biç bir mBaaaebet yok· . 
tur. 

Bepkıaımız İsmet lnönünüa 
§ebrimden geçerlerken çifçile 
rimizltrapbiı konuşmalar ııra· 
ıında il yal yeni fabrikalınmız 
içia aı~cak pamuk miktarı hak· 
kında lr yaab§lık yapıldığından 
ıu ıuı~e dftzeltmek mecbari1eti 
hasıl oPaıtur : 

" ı,nacak ola• pamuk mik· 
tarı ~ balya değil 500000 bal
yıdır . 



Son baftR içinde Jtalya - Ha 
beşistan meselrsi yeni bir cereyan 
almış görünmektedir . İsveç geze 
h~lerinden bazıları Habeşiıtanıo 

İtalya manda~ı [ahJOa konulması 
düşüncuini f ortaya atmışlardır . 
Bu düşünceyi Avrupa gazetelerio
den bazılarının btnimsediği de 
görülmüştür . İtalyan gazeteleri
nin imalı yazıları da ltalya hü
kumetinin son günlerde bu isti
kamette yüı üdüğünü f gösteriyor . 
Demek oluyor ki , geçen Mayıs 
sonunda ltalya ile Habeaiıtan ara
sında Cenevrede yapılmış olan 
anlaıma artık bu unlaşamamazlık 
çerçevesi dıtında kalmıı bulunu
yor. 

Habtşistan meselesinde doğ
rudan doğruya İtalyaya aleybdar 
yazılar yazılan İngiliz matbuatı 
ltalyanın yalnız haklı dilekleıioin 
dikkat nazarına alınabiltceğini 

söylemektedirler . Bazı Avrupa 
gazeteleri Oabetistanı Mısır ve 
Fasa benzetmekte ve dolayı~iyle 
en iyi hal çareıinin Habeşiıtanm 
İtalya mandası altına konması ol
duğunu yazmaktadırlar Diğer 

bazı Avrupa gazeteleri ise Hıbe 

şistanın İtalyan mandası altında 
konmasının doğru ol,.mıyıcağını 

söylüyor . Ve 1896 - 1895 İtalya 
- Habe§iıtan sanşıoın manda 
meselesinden ortaya çıkttğını ile· 
ri sürerek düşüncelerinin doğru· 
luğüou isbate çalışıyorlar . Bu ha 
kımdrn Habeıistao .tarihinin son 
yarım yüz yıllık devresi merakla 
bir •lan teşkil ettiğinden bunun 
özünfi anlatmak doğru olur • Şöy
le ki : 

Habeıistan lu•lı Yuvan , yerli 
dervişlere karşı açbğı savaş sıra· 
sında 1 O Mart 1889 tarihinde 
vurularak ölmüş ve ,yerine oğlu 

Mendık 26 Mart 1889 tarihinde 
kendini şatafatlı " krallar kralı,, 
üovam ile kral ilao eylemişti . 
Menelik o tarihe kadar Şo :ıyaleti 
krala bulunuyordu . l<~akat Tigre 
ayalell dahi yeni kralı keodi kra 
lı olarak taDlması üıerine Habe 
ıistanda iç savış ha§ göstermiş 
ve İtalya bu savaıta Menelike 
yırdım etmiş idi . iç savaş eon• 
erdikten sonra İtalya ile Menelik 
arasmda 2 Mayıs 1889 taıihiode 
bir aodlaıma imza edilmiıtir . 
Bu andlaımanlD İtalyaııca metni 
nin 17 inci maddesinde deniliyor 
ki : 

" HRheşistan krallar kralı , 
diğer hükumetler ve devletlerle 
arasındaki bütün itlerde İtalyan 
krallığı hükumetinden istifade 
etmeje razı olm•ktadır . ,, 

Bu manda , ilk bakışta Habe 
şiıtanın İtalyab mandasıor ooayla 
dığı dütUnccaioi yaratabilir . 

İtalya hükumeti 11 ilk teşrin 
1889 tarihinde bu ondlaşmayı bü· 
tün devletlere bildirmiş ve başta 
İtalya mandasını onayladığı ina
nını basıl eylemiılerdi . Mısır da
hi bundan bir kıç yıl öoce lngi· 
liz himayesini onaylamıı bulunu· 
yordu. 

Ancak aradan az Zlman geç 
tikten sonra Menelik Habeşistan 
tahtına geçtiğini , doğrudan doğ. 
ruya ve " ltalya lcrallığı hükume 
tinden istifade etmeden ,, devlet· 
lere bildirdığinden Roma ile Adi· 
sabaha araaında ihtilaf baı gös
termit Vt Habeıistan kralı , Uçi
yalı'de yapılan annlaımanın Ha 
heşce metninde " razı olmakta
dır . ,, Cümlesioio " istifade ede
bilir . ,, Diye yazılı olduğunu be 
yan etmesi üzerine iş kızışmış ve 
krallar kralı , bütün devletlere ol 
duau gibi ltalya ile de dostluk ve 
barıı ıçinde y•ıamak ve geçia 
mek huıuıunda ki büyük dileğine 
r•gmen , ne İtalyanın ve ne de 
baıka biç bir devletin protektora-
11 altına girmiyecetioi ve bunu 

yapmaktan iee savaşı gözüne al 
dığı111 söylomui özerine İtalya 
600 bin kişilik bir ordu ile Habe
şistana hücum etmişti . 

Görüldüğü gibi 1896 ltılyan I 
Habeşistan savaşının başlıca sebe 
bi protektorat meselesi olmuıtur. 
Bılindiği gibi bu savaşta İtalya 
mağlup olmu:. ve Aduada yapılan 
barış a dlaşmASında , halya -
Habtşistan muahedesinin 17 inci 
maddesi silineı ek Habeşistan bü
tün anlamı ile müstakil bir dev· 
let olarak kalmıştır . 

Ha beşiıtanın İtalyan mandası 
nı kabul edip etmiyecf'ği meıe 

lesi Avrup nın eo büyük muhar
rirlerini uğraştırmaktadır . Bu iş 
hakkında Grilyemo Ferero tara 
fındao yazılan ve büyük Avrupu ve 

Amerika gazetelerince basılan bir 
baş yazıda deniliyor ki : 

" ... Habeıistao Afrikanın, isti 
lası engüç olan bir parçasıdır . 
Bu yüksek yaylada bir tek devlet 
ve ulus vardır . Ve bunlar , coğ
rafi durumlarından istifade ede
rek her istila akınını red etmtğe 
muvaffak olmuşlardır . Habe§is 
tan deoilen y•y'aya çıkabilmek 
h~m çok pah ah hem de çok teb · 
likeli bir hareket olduguodan Av· 
rupahlar yalnız bunun kenarla
rına kadar yanaşabilmişlerdir . 

Bugün Avrupayı düıüodüren 
mesele bu yaylaya tırmanmanın 

bugün bundan yarım yıl öı. cekin· 
den daha kolay olup olmadığı me -
selesidir . Diplomatların ve as· 
kerlerin çoğu Habeşistan yayla· 
sına tırmanmanın lugün kolayl•ı· 
miş olduğunu söylüyorlar . Kam· 
yon , Tank", Uçak ve benzeri gibi 
savaş aletleri karşısmda biç bir 
şeyin mukavemet gösteremeyece-ı 
ği zan olunuyor . 6u böyle ol 

makla beraber yine bazı dO§ÜnCe· 
ler ortaya çıkmaktadır . 

Silah üstiinlüğünbn sava§ta 
üstünlük demek olmadığı ve bun
ları ortadan kaldıracak veyahut 
hiç olmaz ise onlarla baş batı 

kılabiierek daha başka üstünlük
ler olduğu unuduluyor . İtalyan· 
)ar Habeşilere bakılıo.:a daha 
1896 savaşında silihlanma yönün. 
de Habeıilerdeo üstün idıler . 

Böyle olduğu halde neden bu 
yaylaya tırmanmaktan vazgeçti· 
ler ? Çünkü, daha az ıiliblanmış 
olmakla berahsr H•beşilerin sa· 
yısı daha çok idi , Habeılilcr da
ha çevik idiler ve müdafaa ettik· 
leri yere daha uyğun gelen metud
lula çarpışmakta bulunuyorlardı,, 

Ferero Habeşistanda yakılacak 
bir harbin verecrği sonuocun bu
günden kestirilmesi mümkün ol 
madrğı düşünctsiode<lir . 

İtalya Habeşistan davasının 
birinci safhası hakkında yukarıda 
verdiğimiz izahlardan sonra Ro 
ma hükumetinin bıJ memltkete 
kartı takip ettiği sıyP'anın arıa 
hatları anlaıılmıf olur . Bu dıtva 
oın ıoo yalazalanmadan sonraki 
tıribçeıine gelince bu devrede 
şöylece özlenduilebilir : 

.Musolini Habeşistan ml"selesi· 
nin geniş bir surette hallini üç yıl· 
dan heri düşündüğünü söylemiş 
tir . 

ltnlyaoJıı Habeıistan üzerinde 
beslediği emeller , bu yıl başlan· 
gıcıoila Fransa ile İtalya arasında 
Romada yapılan anlasmadaa son 
ra açıkca patlak vermiştir . 

Bundaı:ı önce de Lir çok ha 
<liseler halyanın Habeşistan bak· 
kında tf'melli tedbirler aldığını 

gösteriyordu . Nitekim .Franıa
ltalya arasında Roma anlaşma · 
11010 imzasından bir güe önce İtal
ya General De Bonoyu İtalyan 
müstemlekelerinden Eritre ve So· 
mali müstemlekelerine yüksek 
komiser olarak tayin etmiş ve De 
Bono derhal yola çıkmııtır . 

Eritre kıtasında çalışan amele· 
lerin bir kısmı dün Kahireye dön
müştür, Bunlar ltaly11nın süel ha
zırlıkları hakkında önemli duyuk
lar vermişlerdir . Bu ameleler di
yorlar ki : 

İta ly:ının sü .. ] sevkiyatının ke
miyeti, acun basınında neşredilen 
adette o çok rlaha fazla dır • Yakın 
günlerde,ltalya hnrbe başlıyacağı 
için bütün unsurlar hazırlamııtır. 

lıalya, Habeşistan kıtasına bü
yük önem vermektedir • İtalyanın 
ekonomik, finanse! durumu ziya· 
desile gergindir. Habeşistan kıta
sını istıld etmekle mad<li faydalar 
elde edecektir. 

Bu ameleler, Eritre'c.le gördük 
leri hakikatleri bevan etmektedir
ler: Eritre'de ord~nun bf'slemesi 
ve su bulunması güçtUr , çünkü 
yollar işlenmemişlerdir . 

Harp için ldzım olan yolları 
Mısır ameleleri ynpacaklard r . Fa. 
kat Mısır hükumeti, Mısır amelcle · 
rinin Habeş kıtasırın gitmelerini 
yasak ett ğinden bu iş epeyc~ za 
man için geri kalmıştır . 

Amelelerin verdikleri haberlere 
göre, Eritrede bütün konforların 
eksilmesi ve sıcağın şiddetlenmesi 
dolayısile halyan askerlerinin ma · 
neviyntı kırılmıştır . A8kerlerden 
ve ha ha~talığına tutulanlar olmuş· 
tur. Bunun üzerine askerlerin bir 
kısmı ltalyayıı gönderilmi9tir. 

ltalya.n :ıevkiyat gemileri , dö
nüşte mühim bir adedi bulan RS· 

kt-rleri alıp İtalyaya götürme~te
dirler. Bununla benber, İtalya hü
kfimett, .Eritre kıfasına bir ha.yli 
doktor göndermek suretile hasta
lığa karşı IAzımgelen tedbirler al
maktadır. 

Bu ameleler-, bütün bu muaz. 
zam se\Jkiyaıa rağmen, ltalyan -
llabc~ Iıuroının senelerce sürece-
ğini söylemektedirler . Çünkü ifa· 
beşiler de g~rek olan haıırhkları 
yıpmışlardır . Bütün Habeş kahile· 
leri imparatora , bağlılıklarını bil
dirmiştir . Habeş askı rleri cesur 
olarak önem kazanmışlardır . Şim
diye kadar yaptıkları muhareb~ler
de olduğu gibi bu muhorebeJİ de 
kazanacakları na kuvvetle banc 
duymaktadırlar . 

Geni§ hareketlere hıılangıç 
olacıığı zannın• uyandırın w ta 
yindeo sonra İtalya Habejstana 
asker a-öndermeğe başlamıı ve 
29 iHoci kanun 1925 taıihia4e U
al- Ual v~ 20 şubat 1935 tarihin
da de İtalya ve Habeşistau ara
sında Afdub hadiseleri olmqtur. 

Bu hadiseler üzerine İtaly.-Ha 
b6şistandan tarziye zibi istellude 
bulunmuıtur ve badis('lerin ma
hiyetini tesbit için aı sıulusel bir 
komisyon seçilmiştir. İtalyınlar 
bu esnada Hıbeşiıtana aakt• sev
kiyatına davam ediyorleordı. 

Habeşistan hu hadiseler üze· 
rine uluslar sosyetesinin halem 
liğioi istemiş ve İt al ya ytlnız 
Ual - U il hadisesi hakkındı sos 
yetenin hakemliğini onaylamış 

tır . 
Geçen haftaki raporunlızda 

da bildiğimiz gibi bu komıyoo 

Milaooda toplanmış ve paılekot 
yortuları dolayııile azat yaJ'Dı§ 

tır . Komisyonun vereceği tarar 
yakıoda aolaııl•c•ktır . 

İtalya- Habeıistan dav.,ı her 
ne kadar bir duraklama d vresi 
geçirmekte ise ltılya Hab~İsta
na aaker sevkine devam emek· 
te<lir • 

Belgraddı çıkan "Poliikı,, 
gazttui İıalya- Hab('şistana•a 
ı:ıında harp çıktığı takdirde Av· 
rupanm temelli bir sulha kjuıa 
cağını yazıyor . Bu savaştaltel · 
yanın muvaffak olması ihtiuli 1İni 
tetkik eden yarı resmi Yug~l11v 
gazete si diyor ki : 
:- Gc rlbi dördüncü sayfab -

Cumuriyel mahallesi lıalkın· 
dan bir çok imzalarla aıağıdakl 
dileği aldık . İlgili katlarm bu 
dileği yerine getireceklerini 
umartz: 

Türlt Sözil gazetesi b•t yaz
ganh01na : 

Biz okuyucularmızın mahallesi 
Kartıyakada Cumhuriyet mahal
lesidir . Bu mabaile belediye 
mıntı"as• dahilindedir . Şehirden j 
mahalleye giden ve mahalle için· 
de bulunan yollar, mahalle, m•
hılle olalıdanberi belediye tara 
fından yepılmı§ yollar olmayıp 

halk bu semte ~erlt~İp evler ku· 
rarlarkt!n tarlalarından geçit ol 
mık üzere terkettikleri (Yollar
dır) ve şimdiye kadar bu yolla· 
ra belediye hiç bir masraf '-yap
mamış ve bakma!'Dıf old"ğu gibi 
mahallede sakin halk da köy teş• 
kil<'h olmadılından yol itini be· 
lediyeden beklediğiodea yöllar~
mıt, tt1ahallemit halkınca da ha· 
kımsıı b1rakılttııf bu yolİarımız
dao kı§m çamur deryası ve ya· 
zın da töz blılutlara sebebiyle 
halkın çektiği sıkıntı tarife sığ 

maz derecededir • 
Bu f eoalığı ne m•hallemiz 

mümessilleri , ne de belediye
miz ve ne de daha batkı alika· 
darlar gö~mf'mekte veya görmek 
istememektedirler. Bu yol sıkın
tımız bize yeter ve artarken üs
telikte köprü baıındao Karataıa 
doğru yapılmakta Glan umumi 
büyük caddenin tamirine bı!la 
nıldığı gündeoberi Karataşa doğ· 
ru ve bütün Ynregir ovasına ~i 
den otomobil ve kamyonlar, ya· 
pilmış ve yapılmakta olan cad
detlen yasaklık sebebile geçeme
yip tamirahn vasıl olmidıj'ı cad · 
denin hır noktaama çık.mak üze
re k6pı il batı dükkanlarından lll-
baren metarlık arasına iirerek 
oradan mahallenin ıark kena
rındaki Alıbocala )Olundan ge:;. 
Çf'rek tnahallenio içine girip gar
binden Güntşli mahallesi i~ioden 
de geçerek bh mıballenin cenu 
bundan asıl Karat•§ caddesine 
vaup iıtt:dikleri yerlere a-idiyor · 
lar ki ; bu otomobil ve kamyon· 
larır. eaaıe ttiaoıur ve umumi 
bir cadde olmıyao bak•msız top
rak, tabii yollarımızdan aylardan
beri geçlıleri hem yolumuzu büs 
bütün harap f'tmiş ve hem de çı
karttıklaıı toz tuf ını yol üzerin
deki evleıin içini dış10t ıökağın 

toz toprak ve mikrobuna bula· 
mıf, halkta huzur ve rahat bırak 
mamııtır. 

Yol üzerinde oynaşan veya işine 
giden çocuklarımıza dt: hşt tler eoç 

makta bu'unmuşlnrdır. Dar yolda 
ara sıra tam süralle gitmekte olıın 

kamyorıların karşıloşınca birbirlerine 
çarpmak derecesine g .. lerek her 
iki taraftan korkunç ~~ığlıklar, gü · 
rültüler İşidıldiği de olmuştur. B 
otomobil ve kumyonlnr bu yolda 
sefer etmekte devtım cJı·rl• rse 
Alloh sııklasın bir gün ya birbirle
rinin üzerine ıf>inccekler veıa hir 
köy arabası çiğniyecekler. ( Ovenın 
bütün camus ve heygir çifçi ara
lıaları kamyonları görerek on
lar da bu yoldan iş'emekteJirler.) 
ve yahut bir masum çocuğu eze
cekler ve halkın sıhhat ve istira· 
hatini bozmakta (levam edecekler
dir. Bu fenalıkların örıüoün çabu
cak alınmasına mokamı aidindo 
de!dletinizi saygılarımızla dileriz 

Tahşiye : Ne yapohın umumi 
coddo tamir edilıyor . Btirad•lO 
başka araba ve kamyonların gere 
bilı cPği yol yoktur denilmek istt
nilirse biz deriz ki: hayır, mohalle 
mizin cenubunJt; evlerin haricinde 
tarlıılur arusında otomobil, kumyon 
ve çitçi arabalarının Karataş yolıına 1 
çıkabilecekleri müsait yol var·Jır. 
Oras nı,bizc mürecaı t edecek ahl- l 

Cedveller urayhk halk 
işlerinden istenecek --Y ni soy adları alanlar bun 
laıı aüfuı dairesinde tescil ettir
mek içio ur aylık halk iel~ri dai · 
re ine verili İŞ ~ulunuyöı lardı . 

Nüfus direktörlüğü bunlarao 
bir cedvel halinde dairesine gön 
derilmesi için hır askit yazacak-
fır • 

Bir ay içinde 

Kanaracia 3879 hayvan 
kesildi 

-
Geçen baıiran ayı içinde ka 

narada 3452 koyun, 225 keçi, 26 
kuzu, 98 inek, 22 öküz, 43 dana, 
10 manda ve 3 malak ki töphn 
3879 hayvan kesilttiiwıit. 

Numrotaj i~leri 

20 Tetrinievvel pazar günü 
yapılacak olao genel nüfus sayı 
mı için ur~ylık tarafaodan yapta
rılmış olan numrotaj ctdvelteri 
'rHn .kopyeleri de daktılolata yaz 
dırılmıış ve bu suretle ~edveller 
temamen hazırlanmıştır . 

Bugünkü konf drans 

Niğde Saylavı htmşcrimiı Ca 
vit Oral tarafındın utak tehlikesi 
hakkında Seyhan parkında bugün 
saat 20,30 da bir konİeraui ve
rilt ceği yazlımıştı . 

Bu konferans ~eyban parkın 
da değil •ynı saatta Yıldız par
kında verilectktir . 

HükOmet konaGı 
yopı işleri 

Hükumet konığının üıt ka 
tına ek olarak yapılmakta olan 
genel metlis v~ bayındırİık oda 
ları ve aıaiıdıki halk müracaat 
bürosu yıpı itleri bu ay sonuna 
kadar bitmiş olacaktır . 

Simdıden çatıların kiremidleri· 
konmaja başlanmış ve ~hıları 
yapılmıştır . 

Selaheddin Sepici 

Ceyhan Şubayı Selah,ddin 
Sepici şehrimize gP.lıniıti, . 

Gök gözetlemesi 
Dün öğleden sonra okunan 

tnyiki nesimi 13, 755 milimetre 
olup en çok sıcak 36,5 ve en az 
18,5 santigratll . 

Rutubet vasati yüzde 38 olup 
rüzglr güneyden L3,5 metre bııla 
eamiıtir . 

Sal)hk direktörü 

fıbaylığımız aağlık ve ı:iO)Sal 
yardım direktörü doktor Hiisnü 
Muhiddin bir aylık izin müdde· 
tini geçirmek için bugün İzmire 
gidecek ve keadisi~e bureda bu
lunmadığı zaman içinde hükumet 
doktoru Hamid vekillik ed,cek 
tir . 

Kanuna aygu·ı iş 
yapt.klarından 

Bulgar tebaasıodan İstelya oğ 
lu Nıkola ile Jozef oğlu Jouf Ka 
rasokuda oturmakta oldukları ev· 
de Türk vatandaşlarının yıpması 
icap eden sanatlar gizli olara~ 
yaptıkları görülmüş ve hakların 
da kanuni muamele yapılmııtu. 

kadarlara gosterebiliriz. Mcseloıe 
memleket ve millet sevcrliğiniz 

aşkıoa ehemmiyetle ilğilenmrınizi 

rica eyleriz. 1 
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1~bd gazetesi bu durnm 
J ~il i bastığı bir ha~ yazıda 

,..,. 1 Stoyad· . ' 
'11 b ınovıç ın sayla\'lar 

aıka ç· . ·ı l leti . '11 ırıç ı e o an gö· 
d' oıo ö . . .1 • 
ıy0r k" nt mını ı erı süre-

~ ı . 
tlrrad · 

1,ı 6 \le Za~rep'ıeki mu-
l Yele · h Qiik(i ' 1. ir vaziyet almak 

~l!tid rnetıo 4 Temmuz top· 

~~it~ 0:uyaceğı beyanname 
'Yi be tedirler . Bu Leyan 
kı.r§ eklemeden yeni bükii 

lllııha~ açılc bir vaziyet ala· 
'•~i b efcte geçen tek grup 
lif. o 'tbıkan Yevtiç'io gru· 
~rf d:ouoı.a beraber bu grup 

bGnd,·k· Yugoslav Saylavları 
ti11 2oQ eon toplantida hü-

·'' aı oyluk bir çokluk ile 
, •cu~1 • tt,, f t'i na ıoanmışlırdır . 
i L • tan h "k A Q'11u u ıımetle "Sıkı il 
~'irı b~an ınubafıl lıtoyadi 
1111,·i. lr ktıım saylavlann 

.... ııtta1il''-11:yd, 1K gösterecekleri 

~ııği b~:~cn mesel sini ileri 
q'' 

1
.. ırılınektedr . 

1 ltıd un Sayla.ılar kurulu sa· 
" • to ı ~ ''Vti t antılar yapmakta 
td, i Braftarları ise son 

t,~,a riatıtiço ve Cirioci 
gefeo b d ' d . td, a ıselcr en ıs -

•iııinrek !!on hükumet de· 

~~İilnı' d~ırvatlar tarafından 
"'t e ıı\' • 

'llı•n t 15ın1 ileri sOrmekte 
1\1.ltili 
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• Mıçeid bu hadise· 

V!ie 2 rınektedirJer . 
d , laraft 
• 'b11 • an .Maçek'ın dost· 
t Lı ••vay 1 • 
"l'Stk" et erı yalanlamak· 
~lltunı 1

" almış bulunduğu 
ltt kaun Hırvatlar tarafın-
tt rıılab k · 1 e~ b b ~· ti o du§'uou 

~ı ' 8 a •tdıleo hadiselerin 

d r "tH 'Yasa .,, i •ını bozmak iste· 

Jf ~dirı,!1 olduğunu ileı i sür-

1 ~tlavı,; 
1 •ıı Ilıca . rasınflakı bu duı u 

. ~l>Pla:•yasal partilerin ye· 't )bet ~ası meselesi öne 
, la ''"'l!ııı değildir ue hatta 
•ııı :t 1 rtıiod b . lrupı en erı bu tuz 
ttı,. n •tın teme Heri hile 

,~ttini t ugüo İstoyadiooviç 
ı,, Utan 1 .. 

-~ e b grup ar gozdt'n 
•t unta b' bj taı,1 rın ır çok defa 
ter ta rnış oldukları görü-

~t"" raftan k' R d' 'l "6te es ı a ıklll· 
~ ~a~lGhç ve İspaho eski 

,' '-'ııhaı Partisi ile birlikte 
ıı.11 teki ~ette birleşmişler· 

i~I b"RGa deraber çalışmrılar 
'td· e l ' h~ ı, . N m~yva aunı ve-

11~~.... • ete~ım lstovadi-

arasında gayt t tyi bir anlaşma 
havaeı esmektedir. Öbür taraft•o 
mühalefot grupları da kendi ara
larındaki bağları sıklı11~tırmağa 
çalışmaktadırlaf . 

Zağrep'te çıkan Jutaroji List 
gazetesi de büyük siyasal grup 
lar arasındaki bu son hareketler· 
den halisederken diyorki : 

Hadikaller ile Koroşeç ve ıs ... 
pııho arasında lıtm bir anlaşma 

vardır. Bu üç grup vakıa daha bir 
tek program yaparak onun etra· 
fında toplaomıt değildir. }i'akat 
buna kar~ı bükömet batındaki 
programları bir birinin ayoıdır. 

Muhalefetin gıupuna gelince 
Maçek listesi etrafında toplanan 
gruplar, o zamaa yalnız srçim 
içio hiıleımişlerdi fakat sonra· 
dao bu toplanı§ daha sıkl&şmı~
tır. Davidoviç, Y avanol·iç ve Ma 
çeğin devlet teşkilatı hakkındaki 
<lüşünreleri birbirine ~ok yakan· 
dır. Ç1fçilcr grupu da Maçeğin 

programını kabule meyyal bu
lunmaktadır . 

M11çeğe yaklaımıyan çifçiler 
grupunun bir k•s•m üye]eıi İfle 

esasen bu partitlen yd:ilmiş ve 
Yeytiç'ın yanında yer almışlardir. 
Oemr kratlaı 'ın bir eoğu da Maçe· 
ğiu fıkirltrine tarattar gözükyorlar. 

Jutarnji Ust, soysal partilerin 
karşılıklı durumunu boylece işaret 
ettikten sonra ıon olarak partiler 
arasındaki bu durumun pek yakın· 
da earibleşeceğini söylemekte ve 
bunu beklemektedir. 

Vıeme gazetesine gelince, mu· 
hılefct arasında birleşme itinin 
bir çok zorluklarla karşılaşacığını 
ileri sürerek diyor ki: 

11Hu zorluk'3r yalınız Fedeus 
yon meselesi üzerinde değildir. 
Macek ayni zamanda Hırvatların 
Ba§koı sıfatilf', ulusal mahiyeti ol· 
mıyan ba§ka guruplar!• birle§meyi 
pek de aııu etmemekte ve gerek 
siyasa, gerek taktik bakımıodan 
bütün iktimalleri incelemeden 
böyle bir hi•leşmeye yaoaıma 
maktadır. Bununla beraber B. Mu 
çeğia Zavidoviç yabud B. Koroşeç 
ve hatta B. Stoyadonoviç ile be
raber yürüye bilmesi de iktimalden 
uzak tutulmaz. Onun için B Ma 
ç,.k. tam bir karar alabilmek üzere 
hükiimetio, beyannamesini oku· 
masını beklediği zannolunmatadır. 

Xo\'Ostı gazetesi de ayni fikir 
de huıunmakta ve iki büyük grup 
teşekkülü .httkkrnda da şunları 

demekdir. 
"Bu işi halled< cek olan B. Ma· 

çeğio alacağı durumda ki o da 
zamanabağlıdır. Bugünkü vaziyet
te B. Mısçek tam surette serbut 
bu lunm .. kıa-iır. l 

"•Ctı · . J 
'• •Çındeki üyeler 

ijtk --
~ı· 'Yede Matbuat islahatı 

ı 'ııac~e V . • ------
r~,~"b,bi . 01 kıci.ung'un Is· Dıthiliye Vekaletine merbuttur. 
t a -.... rı Yı·~ 
''ıi ıl~lltkiye . ,.ıyor: Hu umum müdürlüğün ibda-
~'~ def rııo kurulduğuo sıoı mucip olan ba•'ıca sebtp, bil-

et, eı olaı k - L"' f Y ~ııı \1 tabileri . a uzeıe, u· hasıa stanbulda bazı gazetelerin 
~iti e BerL nın, mes'ul mü· yeni Türkiye hükumeti zihniyeti· 
~ 'ttı' bi, eet gazetedle ia ne uy mı yan bir terzda faaliyette 
"il ~t, lllatbuat kongresi bulunmaları hr. 

l>tı te trede Bunların başında küçük san'at-
t ~~''-'il lllatbuata devlet lar kanunu çıktığı sıral1rdn muo 

'-ı~ ~1~ t' Ytni bir yt'r ayı b 1 t b ld k' " k ı "il tdb as11an s ın u a ı ı. unan a al . 
c 1 t 'tıaı irler müzakere ~ '•h· tıki liyt:tioin mefaatlerine tercüman 

•r~ •t Olun P edeceği aoa olarak, Türkiyenin pek haklı 
tı) "a•tb llluıtnr. olan ve her ulusal devl~t irin pek 
'~ Uata k T 

1 ''i~d 'dar ya ın zamana tabii bulunan tedbirleri almasını 
'tı~~ te>lQı ~lıenkli biı vah · layıkiyle izıtb etmiyen rumca gaze-
~-~teı;t lll • tan ziyad~, bil teler vardr. Bunların yamhıış1nda 

t''\1aıık t.~faatleri temsil d., memlekete serbestçe girme-
;t.~ t cu .. , 
k"l~ 'k•ib lu erden ibaret le.ine müsaade olunen bir tekım 
,. •ta.1 en b. 1 lit~ ....... b· ır sene evvel Fransızca ve tal}nuca gazete ve 

i b ibdlr Dıatbuat umum mt cmualar vardı ki lıunlar, yeni 

'
. " aa o' .ı - T k' '~I •ab un~ugun · Üı ıy~nio muvaffakiyetlerini, 
~tr Ro •da bir takım Oımanlı esaslaı ındao ayrılınasrnı 

'ııai ltlle Çarpmaya haı· ve nihayet "Boğaz içiı.<leki basta 
•tbuu .. J ı··fr" d . 1 mul • u0u ı amın,, ıyi eşmeaini anlamıyor! 

SON ~UYUKLAR 

Arşidük Otto 
Avusturya taht.na 

geçmek için görüşme
lerde bulundu -

Bür~ksel : 5 (A.A) - " Roy· 
ter ,, ajansıoın bit aytarına di · 
yevde bulun•n Arşitlük Otto i-ta
bsburg İianedıfoının 1eniden Avus 

turya tahbna getirilmesi i~in ga 
rüşiiler yapılmakta olduğunu ka· 
bul etmiı , ancak bütüa fırkalar 
tarafmdan tamamile onanmadık
ça Avu9turya,a dönmiyeceğini 
ilave eylemi9tir . 

BeJgrad : 5 (A.A) - Siyasa 
cevt nler Avusturyada kabul edi
len son kanunu hayret ve telaşla 
karıılamakta ve bunu Avusturya 
da krall.jın tekrar kurulmasma 
doğru • ttlan birinci adım olarak 
telakki etmektedirler . 

Perağ : 5 (A.A) - Selibiyetli 
makamlar Habsburg hanedanının 
Avusturyaya ·girmesini yasak e· 
den kanunların kaldırılması için 
alınan tedbirlerin Avueturyadaki 
rejime dokumadığı teJakkisinde
dirlet . 

bunlar Avusturya tahtına .İlahsburg 
hanedamnın getirim esi bir aksi tesir 
yapacağı da ilave etmektedirler . 

Eski imparatorluk hanedanı· 
na aid bütün malların devlete ka 
lacağı ve yalnız cıki imparatori· 
çe Zita ile oğlu Ottooun özel mal
larmıo geri verileceği işartt edil
mektedir . 

Paria : S (A: A) - Laval ile 
Spalaikotiç arasında yapılın gö 
rüşmede Avuıtuıyanın Habsburg 
Hanedanına aid kanunlann orta· 
dan kaldırılması ıçıa olan 
karara dokunulmuş olduğu söy
leniyor . 
Lavaha 15 Martdaki diy~vi11de 
Hahlburr meaelesindeki Fransız 
eiyaeasımn kllçilk anlaomaam bir 
mesele siyaıetinln eatl olduğunu 
yetkili kimseler Franeanıo bu a· 
)andaki durumunun d•ği§memİ§ 

olduğunu söylüyorlyr . 

Başbakanımız Siirde vardı. 

Siird: S {A A) - 811şbakan 
İımet İnönü bngtia Siirde gel 
mittir. 

n anlamak istemiyorlardı. Tabii 
Türkiye bir taraftan bu gibi geze· 
te ve mecmuaların mtmleket için· 
de satılmasını menederken diğer 
taraftan da bilha11a kendi mat
buatım bu gibi yanlış haberler 
ve kasdi tahrifatla müradeleye 
davet etti ki bu usul, doğruluğu
nu isbat eto•ittir. 

.Fılvaki bugüne kadar yeni 
Türkiyeoin bütün dünyada mü
him bir rol oynayın propaganda 
çarelerine kafi derecede baş vu · 
ram~dığmı itiraf etmek Hizımdır. 
Mesela matbuat, iç ve dıı sıyae1 

yı ve ekonomik meıeleleii alakadar 
eden hususlarda bazın pek az ve 
hazan hiç bir resmi direktif alma· 
dığından liaşka bilhassa Radyolar, 
şimdiye kadar devletin hizmetine 

gP.çmemiştir. 

Hadyolara fazla bir iktidar 
atfedilmediği için mi , yoksa bu 
iktidardan çok bir şey beklenme . 
diği için mi, bilinemez . Her halde 
şimdi radyonun neşir ve tsmimi 
kin hiç bir şey yapılamamıştır . 

Bütün rotlyo ahizeleri , ecnebi 
memleketlerden ithal cdilmelr.te-

Fakat kilogram başma I0- 15 
Mal'klık bir gümrük resmi alındığı 

i\•İn yoboncı memleketlerde muta. 
vossıt tabakolor kin yapılan ahize· 
ler bile Tiirkiyede ancak en yiik
sok tubako]ar tarafından ;kullanı
labiliyor . 

Uuudan _dolııyı, lıaııgi 8İ1Je 

Balkanlar1n Ekonomik 
iyiliCiine doğru 

Belgrad'da çilıan İogilizce 
Bılkan ~Herala guetesinde Senat 
Asba~kam B. Kurulj yukardaki 
b•thkla yazdığı bir mRkalede di 
yor ki: 

o 

•Balkan dtvletleıi aralarında 
ki munasebetl,.r, §İmdiye kadar 
kendi ekonomik fe fin•nsal men 
faıtlarinio aleyhine bir istikamet 
te 1ftrümü1tür. Bu :durumda, bü 
yük devletletin Üalkan işlerine ka 
rıımalau da büyük bir imil olmu~ 
tur. Çünkü bunların Emperyalist 
fikirleri Balkan hirliti idealinin 
meydana çıkmasına daima engel 
olmağa çalıımışhr. f4'akat genel sa 
vaştan sonra bu durum, iyiliğe ve 

iş birliği fıkrioe dotru değişme 
ie başlamıştır. Balkanlarda ırk ve 
tarih üzerirıe dayanan S·n1rlar1n 
tezekkülü, " Belkanlar Balkanlıla 
rındtr ,, Pıeoatihinin konulmasıaı 
kolaylaıtırmış ve bu preosib 1934 
Balkan pakdı ile taçlanmıştır. 

1 

. 

-

Soysal iyiliklerinden hBşka, 
bu pakdm önemli bir psikolojjk 
cephtsi vardır ki bu, Balkan dev 
Jetleri münasebetlerinde yeni bir 
devrin açılmasını mümkün kılmış 
tır. Geçmı§ zamanların acı ders 
leri Balkanlılara .5östermiıtir ki 
Balkanlılar )enkkileriai, ancak 
kendiierinden bekliyebilirler ve 
bunun için, dıŞardaki büyük dev 
letlerin Emperyalist dütünüşleri 
ne karşı cephe almttk gerektir. 

" Menfaat mıotakaları ,, siya
sası, Balkanların en büyük düş· 

ınanı olan bir siyaıad1r. Balkan 
pak-ı, bu alanda büyük bir kıy
met göstermiş ve A9rupanın ka 
r1şık tanınmış bu kıımmda önem 
li bir d,.ğişm,.zlik etkeıi ol . 

muştur. 

Balkan devletlerinin sosyal 
ve ekonomik bünyelerinin bir so· 
nuucu olarak aralarındaki ekono
mik meofaatlar , bu devletlerin 
siyasttl menfaatlerini kouvvetlera

dirmiştir . 

Dı§araya kartı birleıik bir c ep 
be alınmasının önemi gittikçe da 
ba fazla ktadisioi göstermekte
dir . Bunun iyiliklerini göjtermek 
için TüJk Yugoslav anlaşması· 
oı ileri sürmek kafidir . Bu an 
laıma dofayısile her iki memleket 
istihsalinde der bal yüzde elli faz 
lalık göıülmüştür . Bu beraber 
ber çalışma gittikçe genişlt'til 

melidir . M,.s,.ıa , Yugosla\-·ya ve 
Homınya duruıken YuPJanista
oın Amerikadaa buiday satın al· 
ması biç de manalı bir hareket 
değildir . 

Hu devletler arasında gümrük 
tarifolerinin kaldmlması ve nak· 
fiyat itinin Jasyooalize edilmesi 
bu gibi maoa&ıılıkları zamanla 
kaldıracak ve Balkanların gerek 
topıak alh geıek toprak üslü ü
rünleri bundarı ziyadesile fa)-<la
lanacaktır . 

Hu yoltla , kurulmuı çvk ar 
zu o:ııoarı bir Balkan bankasının 
yapacağı h:zmctlcıi ayrıca teker 

teker saymağa bile hacet yoktur. 
Hu çalışmalar nihayet bir para 
ittibadr ile de taçlandırılabilir . 
Ve bu suretle fioans bakımından • 
dış tesirden kurtuian Balkan pak 
tı devletleri diğer Balkan devlet· 
leıi ile birlıkte , ekonomik istık· 

lillerini tam olarak alır ve çalış · 

ma a lımnda büyük adımlar la iler· 

liyebiler · 

çıkursa <,akarsın , bütün neşriyatı 
bir kül halinde top]ayak bunlan 
<loğrıulan doğruya tfovle!İn vo ke
malizmin ulusal düşüncelerinıa bii 
yük bi; önemi varılır . Başvekil 

ismet lnönü bunun ne suretle yapı . 
lacağrnı , kongreden evvt-1 ve: kon
gre esnasında Mılli müdafaanın 

önemi hakkında verdiği bir söylev
de izah etmiştir . 

:Filvaki Türkiye kara ve de· 

Adana Borsası Muamc='leleri 

PAXiUK l'e KOZA 

CİNSi 
Kilo }'iyatı 

En az 1 En ı;o~ 
Satılan Mikdar 

K. s. K. ~- Kilo 
-

,-Kapımalı pamuk 
-

44 Piyasa parla~ı •• 
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. 
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1 1 
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Yf'rli "Y'f'mlik,, 
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HUBUBAT 
Buıtday Kıbr1s 1 2:87.5 3,12,5 

.. Y t>rli 2,07.5 3,20··--
Men tane ,, 

Arpa -2.57,5-- 2,65 
Fasu7a 
Yula 2.62.:l' 
Delice 
Kuı yemi 
Kf'ten tohumu 
Mı-rcim~k 

Siııam 1 
UN .... Salih 

-
625 - - 575 -.... ., ·- ~ ~ IU Oiiz kırma 500 

.!il.-~ •• 
::ı- Simit ,, 

- c: 

~~ 
..... Cumhuriyet 625 ... 575 

C"I ::ı " 
" (.)o - Düz kırma ,. 400 ·-

Alfa " 
1 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
6 I 7 / 1935 l~ Banka:;ıodan alıomıştır. 

621 Sanıım l'uıe 

-1 
- Liret Tf'mmuz Vadeli 6 54 

1 
9 

1 inci T. Vadeli 6 22 Rayşmark 1 97 
Frank'' Fransız,. 

Hazır 6 911 Sterlin "loıziliz,, 622 
Hint bazsr 5 76 Dolar .. Amerikan,, 79 60 
Nevyork 12 -· 

ns Frank "lsviçrı-., 

Ayran gazozu 
~Yeni çıktı 

,,....,.aHiHt 
°AYR,AN Gazozu 
·· A.v~AN Sodası 

_ ..... ~ , . :AYRAN 8uY-u 
J) iÇMEK iÇiN - ' 
Du MRRKnYR oiKKilT eoiNiz ' 

56 5370 

niz kuvvetleri bugünün , müda
faa şar ti arına · ygur dur , fekat 
diğer drvletluio modtrn ltclıiza· 
tıle mukayese t dildiği zaman Za· 
yif olduğu göriilür . 1 

Türkiye matbuatı bundan son-' 
ra bava kuvvetlerinin fazlalaştı· 
rılmasına yardım e 1Jecektir . Ak· 
tıf veya pasif müdafaasının zaru 
reli hakkında halkı tenvir etmek, 
bava donanmasının tedariki için 
bütan ulusu &eherruata , yardıma 
davet etmek ve nihayet Türkiye· 
nin inld ,.f ve müdafaası hususun· 
da halka düşen vazifenin önün 
de bütün şahsi menfaatlarını ge
ri çekılmesi lüzumunu izah et· 

5593 8 

mek , artık matbuatın esas fikir
ı~rinden biri olacaktır . 

Mubarrirlerclen millet ve dev
lete karşı kayıtsız ve hudutsuz bir 
merbutiyet beklenmektedir · An· 
cak rnubarrir]erin kafi dcrecedr. 
malumat , ulusal ı ub ve enerji 
sahibi olduklara takdirde bunun 
mümkün olduğu görülmüştür . 
Onun için bu mesleğe ancak 
memlek "'tin ~lıtc kısmmııı dahil 
olmasına müsade edileceği zan 
olunuyor . Höyleliklb Kemaliz· 
mia , serbest ve ulu~al bir dev~ 
lelin ruhu , eo geniş halk kütle· 
ltrine kadar yayılacaktar . 

( Kölnisch<· Voll\zeitung ) 
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İtalya - Habeşis
tan meselesi 

- ikinci say( adan arlan -
"Habe1i11tanda inıanların de 

lil mandaların bile sivri sinekle
rin hficomona dayaaamadıiı dü · 
fÜn&lmelidir .,, 

11Maten,, gazetesi muharrir· 
lerindro biri Habeşistan kralı ile 
bir konuımada bulunmuştur • Ha
ziraaın 17 inci ıünO yapılan bu 
konu§mada muharririn: "Bugün 
Habetiıtenın duruma aedir ?,, 
diye ıocduğu ıuale verdiği kar-
11lıkta kral demittir ici : 

« Habeşiıtanın durumu hiç bir 
saman dPğişmemiştır . Bu durum 
eıaa bakımdan barış severlik du
rumudur ve ıimdi Eksperlero ve· 
rilmit bulucan dosya, 9 ilk kanun 
1934 tarihınde 1 yani , Ual-Uaı 
hadısesınden dört gün sonra Ha
betısıanın , ltalyn - Habeıistan 
dostluk andlatmasına uygun ol
mak üıere meselenin hakem ile 
balledilmeıi tekJıfınde bulunduğunu 
gösterir. Bütün tahriklere rağmen 
H11bqistan soğuk kanhhktan ay
ralmamıt ve ordusunu seferber et
memıttir. Uluslar aosyetesi kon
nyi husorunda yaptığı hakemlik 
İl\eiine Fransa ve lngiı~erenin 
yardımı Habeşimnın gayretini 
kunetlendirmittir . 

inğiliz hükumeti 

- Birinci say{ adan artan -

c.evıbı buglln Londradaki Alman 
b6yilk elçisine verilmiştir. 

Hatu lardadır ki Almanyı, 
Fransız - Sovyet aadlışmasıoın 
Lok.arno andlaımasiyle bığlanmı· 
sı (telif edilmesi) mümklin olup ol 
mıyacığı hakkaoda Lokarno and
Jışmasını imzalayan devletlerio 
düıilncelerioi öğrenmek iıtemiıti. 

Sınıldığına göre İngiliz ceva 
bındı bu iki andlaıma arasında 
biç bir karışık (tezad) olmadığı fik
ri ıür6lmektedir. 

Loadrada dDıüaüldOğüne g& · 
re bundan böyle Almanyamn bir 
Doiu Avrupa11 andlaşmasına gir· 
meıiai sajlamak kolay olmıya
caktar. 

Mersin ithalat gümrük mOdOrlOIOndan. 
Mersin ithalAt gümrüğünde mev 

cut on dört bin üç yüz kilo mazot 
gerek dahile ve gerekse Türkiye 
haricin~ çıkarılmak suretile s .. tı
lacağındao talip olanlaran temmu
zun onuncu günü akşamına kadar 
Mersin ithalAt gümrüğü müdürlü
ğüne mürar.aat edilmesi il An olu· 
nur . 5611 

Habeıieıan sulh istemektedir. Sultansuyu harası dlraktörlülündın. 
Habeıiltao, bundan yıllarca önce 
baılanmıı olan modernleıme işine 
devam için sulha müb&açtar . Harp 
bu iti harap eder . » 

Muısolini ise geçen pazarteıi 

günü Romada Koloseum'da söyle · 
diği bir sOylevde demiştir ki: 

• Romanın mazide olduğu gibi 
iıtikbalde de büyük olacağı hak · 
kandaki inanımızdan bizi uzaklat 
hracak dünyada hiç bir kuvvet 
1okıur • Hepimiz kanamızın son 
•.ıeanı Romanın bu parlak atiai 

tine tahsis ediyoruz . 
ftalya;Habeşistan ile harp eL 

Kurumumuzun 935 st'nPSi hay
van yemleri ihtiyacı otan 80000-
100000 kilo Yulaf 1500- 2000 
kilo bakla 500-1000 kılo keten 
tohumunun 27 - 6-935 tarihinden 

itibaren ve on bet giin müdd .. tie 
açık eksiltmeye konulmuı oldu· 
ğundon talip olanların l 1-7-935 
tarihine tesadüf eden perıenbe gü· 
nüne kader hara merkezindeki ko
misyonu mahsusuna müracaat et -
meleri illo olunur. 5598 

2 - 5-7-10 

mele karar vereceği saman kim· ' • _ _., 
18DİD fakrini aormıyaoaktır . Şim 1 bu g&C8 nÖb8tÇİ 1 
11iye kadar askeri tedbirler aldık; E § 
fimdiden ıonra da alacağız. Dışar- czane ~ 

dan yapılan tehditler bizi hıç de 1 p t . d· ' 
allkadar etmes. Afrikadaki Şark ; 08 ana CJV3~1~ H 

aınırlarımısı boynk bir tehlike teh- ı Yanı eczanes1d1r 
mı ediyor. Biz bu tehlıkeyi herta- •ıı•ımı••·-------
ref etmek husu~uo~ vak.tanda dü. Sayhan Deftardarblldın : 
ıtlnmek mecburıyetmdeyız. Bond 10 

b •ıka bu tehlıke günden güoe bü
yöy ·cektir. Bütün bunlar b•zi Ha
heıi1stan ile aramızdaki davayı 
temelli bir surette halletmeğe mec
bur kılmaktadır . 

Bis Habeşiıtanı ilhak edersek 
Hıbe9iatan bundan bir ıey keybet 
miı olmaz, Habetistırn giLi bir 
memlekette medenıyet ve kültür 
teıkıJatı yapmeğa ıstidath bir ulu-

Abdi oğlu köyünde 59 dönümlü 
tarlanın bedeli sekiz müsavi tak
sitte ödenmek ıuretile 24-6-935 
tarihinden itibaren 15 gön müd · 
detıe artarmağa çıkarılmış ve 9 -
7 93'1 tarihine müsadıf sah günü 
saat 15 de açık artırma ile ihalesi 
icra kılınacı.ğmdan taliplı:rin yüzde 
7,5 temina& akcalarile birlikte milli 
emlAk Haresine müracaatlan ilin 

olonur.5592 29-2-5- 1 

allan •eralllılarm 
'' M e le k ,, 

Markala sabunlar ; saçların dökülmesine • k~pek yapmasına mona 
.a-. Sıhhatınuu, keaenizı korumak ve çamaşırlarınızın çürümı meeini 

ara edeneaiz mutlaka" Melek,, sabunu knllanımz. 

Katkıııs Te temiı zeytin yağından yapılmıt aabuo arıu ederseniz 

Ue)ek mar~asıoa dikkat ediniz Ve bu sabunu ta)Ppte ısrar 
WI '' edinız. 

Markala sabunlarımızı perı; kenJe s•ıretile bütün bak-
kallarda bulabJllrsirıiz 5bOO 5-30 

in temis 19fi Urfa sade ya19 arzu ederseniz. 

PlllllM•lCllr Melek evlAtlan tioarethanesindeo 

l'optao sat•ş Me e 
Abıdin puşa cadde· 
ainıle Ziraat bankası 
bitişiğinde Abdulka
dir Melek ve evlAt · 
ları ticaretbanesinde -
dir • 

( Ttlrk Ski ) 

l Ziraat bankası ilanları 1 B e 1 e d i y e i 1 i n 1 a ' 
--------,•----------s: 

.~alılık ev 
lstanbul Ziraat bankasından : 

Adanada Yeni istesyon civarınıla Narlıca mevkiiode kAin Ziraat ban
kasına birinci dereC'3 ve sırada ipotekli bulunan Şioasiler fabrikası na

mile merur pamuk ve n11bati yağlar S'lnayii Türk anonim tirketinin malı 
olan t numarala fabrikası dahilinde mesken olarak kullanılan çimento 
bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev 

lst11nbul 6 ıncı noterliğince tastik edilmit 9-11-931 tarih ve 15142 
numarala ve Beyoğlu 4 üncü noterliğince tastik edilmiı 11- 2 - 933 
tarih ve 640/33 numaralı mukavelelerle pamuk ve nebati yağlar ı11na
yii Türk Anonim titketinin b~nkamıza olan miktar~ ma16m ~rc~ou 
10-4-935 tarihinde gönderıldıği kayden müsbet ıhbarnamfl uzeune 
de tesviye etmemiş olduğuııdao işb•ı borcun ihale tarih ne kad~r yüzde 
9 faiz ve yüzde 3 komisyon, sigorta ücreti, hesap maa~afı . n.a~b nukut, 
muamele vHgisi, avukat ücreti vesair bilumum uıasarıfle bırhkte tah
sili için bu borç mu'cabilinde bankamıza ipotekli olup yukarda cins ve 
sıir evsafı ve müştemilata yazılı Adana tapu müdürlüğünün 2-4-930 
tarih ve 87 numaralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında buluaan 
ve 2280 numaralı kanuna tevfıkan üç yeminli ehli vukuf tar fıadan 
800() Jira kıymet taltir olunan mezkur ev 1697 nu~~ralı z.ir.aat ban:· 
kası kanunu hükümleri dairesinde IO-7-935 tarı handen ıtıbaren hır 
buçuk ay müddetle açık artırmaya cıkanlmıştır. Muvakkat ih~lesi 26-
8-935 terihine müsadif pazartesi güııü saat 2 de lstıtnbul Zaraat ban
kasında yapılacaktır. 

Teminat akçası yüzde 7,5 tur 
Şartname Gıılatada kAin bankamızla Adanu, Mersin • Ankara ziraat 

bankaları kapılarına asılmıştır . 

satılık fabrika 
lıtanbul zirBRt bankasından : 
Adana yeni iıtaayon civarında Nerhca mevkiinde bulunan .ve ceman 

57915 metro murabbaı arazi üzerinde klin ve Şinasiler fabrıkaaı na
mile maruf: 

Koza anbar11 çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 3 numaralı di
zel motör dairesi, tifleme dair1Jsi, çırçır dairesi, platforma J -2 dizel 
motörler dairesi,buhar kazana daiıesi,biderlik,çiğit aobarı,çiğit anbarı, 
balya anharı, temizleme paçel ve prese dairttleri. 1Dalzem., anbara, zibil 
anbarı, otorno~il g~r•jı, kütlü anbar&, müberrit ıu d,.posn , müberrit 
kuyusu, tamirhaneler, çenb•n anbarı, tahta kurutma dairesi , yazıha
neler, 1 No. pavyon (fen müdürü hanesi ), 2 No. pavyon ( seak me
muru hanesi ), 3 No. pavyon ( tamirat Amiri hanesi ) , 4 No. pavyon 
( uıtebaşı hanesi ), amele hel4sı su molörü dairesi, ıu deposu binala 
rından müteşekkil içinde bulunun ve fabrikanm kuvvei muharrıkeıini 
teşkil eden 1-2-3 numaralı atlas markala beberı 150 beygirlik üç 
adet dizel motörü, çırçır makineleri, ıilleme makineleri , temizleme ve 
ve prese makioeleri, vantHAtörl.r, umumi transmisyon , kırıoı makine· 
ler, pamuk presesi, nemleme Aleti, kaotAr, kütlü kırması , ıu dr.po1u , 
bühar kazanı, demirhaae makineleri , marangozhane makineleri , plat 
cırcırları, plat cırçırlarınm kuvnf muharrekeai t lokomobil, roller gio 
atulyesi 1 yedek Al~t edevatı.o ibaret ve pamuk ve nebati yağlar 11na · 
yii Türk Anonim şirketinin: 

1 numrolu çırcır fabrikası 
lıtanbul 6 ınoı noterliğince tasdik edilmiı 30-11-931 tarih ve 

15142 numaralı mukavele ile pamuk ve nebati yağlar sanayii Türk A.· 
oonim şirketinin bankamıza elan miktara malam hr.rcunun 10 -4-935 
tarihinde gönderildiği kayden müıbet ihbarname üzerine de tesviye et· , 
memiş olduğundan işbu borcftn ihale tarihine kadar yüzde 9 faiz ve 
yüzde 3 komisyon, sikorta ücreti, hesap mHrafı, nakli nukut, muamele 
vergisi, avukat ücreti ve sair 'bilumum masrafla birlikte tahsili için bu 
borç mukabilinde bankamıza ipotf'kli olup yukarda hudut , cins vraair 
eVlafı ve müttemi14tı yazılı Adana topu müdürlüğüoüo 22-9-929 ta· 
rih 64 numarah tapu seneı.lile tirketin tasarrufu altın.la ve 2280 numa
relı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından ceman 72,000 · 
lira kıymet takdir olunan mezktlr fabrika 1697 numaralı ziraat bno
kusı kanununun hükümleri dairesinde 10-7-935 tarihinden itibaren 
bir buçuk ay müddetle açık artırmaya çıkarılmııtır .~uvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine müıadif pazartesi günü soat 2 de lstanhul Zıuat 
bankasında yapılacaktar. 

Teminat akçası yüzde 7,5 tur. 
Şa.rtname Galatada kAin bankamıı. Adana , Merein , Ankara Ziraat 

bankaları kapılarına ısılmııttr . 

Sallık fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından : 
Adanada eski istasyon civarınlla zincirli mevkiinde cem'an 45013, 

3250 metre murabbaı arazi üzer ı nıle kAin Belçika fabrikası namile ma
ruf: 

Makine dairesi , kezan dairPsi , ıskarta dairesi • çırçır ve temizle
me dairesi , şifleme dairesi , hallaç dairt'Si , sulama ve paçal dairesi, 
çiğit enba• ı , koza mağazası o•alıeme anbarı , petrol ve benzia maıa
zası , atalyeler , h ·il otomobil garaj• ve atalyeıi , müdüriyet binası , 
misflfirhane , ustabaşı binası , müdüriy· t ikamet binası , başmuhase
beci binasından ibaret ve içinde bi adet JSO bdygir kuvvetinde bol
lincik marka buhar makinesi ve iki adet kazanı , bir adet 285 bey
gir kuvvetinde Villiams markalı buhar makinesi , bir adet 50 bey~ir 
kuvvetinde Villiams markalı buharlı gurup al~ktrojen , bir adet 20 
beygir kuvvetinde kamyon motörQ ve o kudrette mütemadi Ct>reyanh 
dinamo , benzin cihazı , rntabetleodirme tesisah , bilQmum transmis
yon , çırçır makin .. Jeri , şifleme mak'nel~ ri ve elyafın tozlarinı almak 
için makineler , vantilAtörl"r , su cihasları , yangın tesisatı , çenber 
kesme ve delme aletleri , tozları nakil vasıtalara , bilQmum malzeme ve 
yedeklH ve sair alttı edevat bulunan Vd pamuk ve nebati yağlar sana
yii Türk Anonim şirketinin malı olan : 

2 Numaralı çırçır fabrikası 
Bankamıza 31. 7. 931 terihinde vadl'si biten yedi kıta s n,.tle 

l>Orçlu bulunan pamu~ ve nebeU yağlar "tanayit Türk A• onim ıirke, 

Nehir kenarında yildız parkının:cenup tarafına düten k 
sinema yapalmok üz,,re teşrini evvel -935 sonuna kadar ıoı 
ile icara verile_ç,,ktir. 

iğreti tutum parası beş liradır. ihalesi temmuzun 18 inci 
günü saat on beıte belediye daimi encümeninde yapıle~aktır~ 

isteklilerin tartnamesini görmt:k için her gün bdledıye 1 
kalemir.e ve ihale günü de belediye daimi encümeı ine geldi 
olunur . 5603 4-7-12-16 

Satıhk arsa 
Hüriyet mahallesinde Şeyh Mustafa mezarlığı denilen yttd• 

yeyfj ait 225 metre murab!Jllı arsa acık arlırma ile satılığ• 
mıttar . . . 

A) iğreti tutum parası altı lıra yetmıt beş kuruıtur. edi'/f 
8) ihale temmuzun 16 ancı sah günü saat oo bette bel 

1 

encümeninde yapılacaktır . . teri 
C) isteklilerin tartnameaini görmek .için b~r gün ~~zuı 

ve ihale ~nü de iğreti tutum paralarıl9 datmi encumene 
ilAn oluaur . 5590 29-3-7 - ı l 

' böf'n IJiıl* J- Şehrimizde bulunan ev, dükkAo, han vesaıre u 
salara bir kaç ay evvd numaralar yazılmıştı. 

Son gönlerde yapt4t-•lım bmirat dolayııile bir kısım oum• ~ 
lindiği görülmektedir. Oer"k bu sebeptt-n ve gerek her h•~ 
heple şimdiye kadar numarası yazılmamıt yerler varsa sah• 
lediyeye müracaatla mülklerine Y"zdırmaları gerek~ir kO 

2 - içinde bulundukları binaların numaralarını sılen ' 
meraları muhafaza etmiyenler, nuıoarnı silindiği halde 1 
dutmıyanların ve bu hususta belediyeye 10.giln ı~r~ınd: ~ li 
meyenlerin Hyım kaueunun 6 ancı maddesı mucıbınc 559' 
liraya kadar para ctzaıına çarptarılecakları il4n olunur. 

30-4-7-10 

Kuru köprüdeki kahve icara verl~IY 
Koru köprüdeki belediyeye ait kahvenin belediyece göt'! 

kilde ve keşfine göre tamir etmek ve tamir maarıfı möıwr 
mak üzere üç eene müddetlt! icara verilmesi açık artıraıa,. 
tor. iğreti tutum parası ~to~ liMdır. .. .. be &e 

ihale•i temmuzun 18 ıncı perştmbe gunu saat on 1 
daimiml encümeninde yapılacaktır. .. eli ı 

isteklil"rin ıartnamesini görmek üzere her gun be.'~ 1'~ 
kalemine ve ihale günü de daimi encümene gelmelerı allO 

4-7-12-16 

•• , .... 
ilacevi • 

Reçetelerinizi 
. t rınıı llA9 Eek ıbuğday pazarında Seyhan llAç&vande yar 1 

Elimle yaparım 
J. ııııçlor 

Jı'iatlarımızdaki ucuzl:ığu bir def11 görmek ktır. ır. 
ve ta :.rdir. Kczaca kimyııg r 

5586 7 Celdl Bayer 

. k•"Je• . . · .. d rild 1ğı " tin& bu borcu ö lemesı ıçm yu 1-.n ve gon ~ elllİf 
IO. 4. 935 iarihli ihbarname üzerine do tes~ıye t'~de 3 .j 
işbu borcuo ihale tarihin~ kadar yüzde 9 faı~ ve ıir b 

. . k t .. tı ve ı .... sigorta ücreti , muamele vergısı, avo a u~~" b kalllı ... 
sarifıle birhkte tahsili için bu borç mukabalıode '

0 
ilAU .,. 

olup yukarda hudut, cins ve sair evsafı V'3 mütt~~ .. pd 

Tapu müdürlüğünün nisan 930 tarih 137 numara 
1
1 

k•dll 
ketin tasarrufu ıltmda bulunan ve 2280 nucn•~ tir• 
ce üc yeminli ehli vukuf tarafından ceman 1?7 • bank•~ 
dir olunan mezklır fabrika 1697 numa~a!ı zırA~:.f>areO 
nuo hükftrnJeri dairesinde 10. 1. 935 tarahınden kkat ib•I• ,1 
ay müddatle açık arbrmaya çıkarılmıttar • Mu•9 b 1 zır••' 
tarihine mlisadaf pazartesi günb Hat 2 de isten ° 
da yapılecaktır . 

Teminat akçesi yüıd1t 7,5 dur · Mersid • 
Şartname GalataJe k4iD Bankomız, Ankarı, 

bankaları kapıların• asılmıttar . 5601 21--23 
3-5-7-10-4-8-1ı _ 14-18-


