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A.lman murahhasları Londraya vardılar 
Henüz, ne Lokarnocular toplantısında, ne de 
Milletler Cemiyeti konseyinde müsbet bir 

netice alınamadı. Fakat .•• 

Atatürk 1 Bütün İngiliz imparatorluğunu 

Türk kuşu alanını 
şereflendirdiler 

Ankara : 18 (AA) - Atatüı le; 
dün sut 17 de Türk lcuıu •l•nı· 
na gitmit paraşütle atlama bare 
kederini! takihetmitlerdir. •• 

Oy le anlaşılıyor ki Almanların yaptıkları 
yanlarına kaı· kalacak .• 

cüret 

• 

icra vekilleri heyeti 
toplandı 

Son ihtilaf üzerine fiklrlPrini 
anlatan Lltuinof 

Londra : 18 [ Radyo ] - Mil-
1,tlcr sosyet•si konseyi toplantı 
•ınd• ilk olarak Türkiye dıt i§
leri b•kant Tevfik Rüştü Aru 
söz almış ve Mediy•tör rolünden 
lllüetekil olarak bir vazifesi oldu· 
ğııııu ve bu vazifeyi yapacağını bil· 
dirmittir. 

Bundan sonr• ıöz al•n Sov
ht Ruıya dış işleri b•k•nı Litvi
llof ; beynelmilel muahedelere 
riayet edilaırdikçe Avrup•da kol
lektif emniyetinin temin edile 
llleyectğinl ıöyledi ve Almany• 
htn Avrupada hekemonyası te
aisine müıude edilip edilınrye
ceğioi ıorrlıı . 

Şıi murahhıs, Şii'oio hu ıon 
ibtilafted• kendiı>e düşen vezlfc 
yi cuaretle yapacağını bildirdi . 

Konee y toplantısı bugün saat 
Üçe bırakıldı . 

Lond .. ; 18 ( Radyo ) - Lo· 
karno konseyi dün ekşam toplau 

ınış vr wüzakrrd•r g•ce yuısın· 

dan sonraya le.dar devam etmiı 
tir. 

Toplantıda Eden, Makdonılt, 
Flaoderı, G.raııdi, hazır bulun· 
muştur. 

Delegeler toplantıdon mem 
ouo görünmekte idiler . Temio 
rdıldiginc göre henüz luti bir 
karar• vaulmamıt olmasına rağ
men bir noktai nazar anlaşması 

vukuıı gelmi~tir. 

Londra : 18 ( Radyo ) - Al
man bükümeti, Bitle• in mektu
buna Edenden aldığı cevap üze
rine Almanyanın daveti kabul 
ettiğini bildirmiştir. 

Alman mur.bbasları Peraıım · 
b, günü bereket edeceklerdır. 

Londu : 18 ( A.A ) - İngi
liz dıt işleri bakanı Eden, Mıllet
ler konseyınde İngiltere hüln1me
tinin meselenin bir •n önce bal 
edilmeıini iıtediğini söylemiştir. 

Londra : 18 ( A A ) - Fran
sız belçika teklifini projesine ba· 
:z:ı devlet mümeHill•ri mü~bet ve 
bazı devlet müme11illeri de men
fi rey Yermitlerdlr. 

Londra : 18 ( A.A) - Yükaek 
lıir logiliz devlet adamı, Royter 
ajansı mümce~ilinı, ealı:i Lolı:ar

no•no yeni bir Lokuno ile biri
rıin öldürülmesini ve Almanya ile 
yeni bir •nlaşma vasıt•larının 

ar•nmaemın lazım gelece~ioi söy
lemiştir. 

Londra : 18 ( Radyo ) - Mil 
!etler konseyi, bugüıı dörılüncü 
drfı olarak gizli bir celse yap· 
mıştır. 

Loodro : 18 ( Radyo ) - Al
manya, milletler konseyinin da 
velini kabul etmiştir. 

r'---.---------, 
lngilterenin 
yeni teklifi 

Londra: 18 (Radyo) 
Garbi Avrupada sulhu 
tesis için lngilterenin 
teklif edeceği yeni bir 
anlaşmada , Almanya , 
Fransa ve Belçika hu
dutlarında 30 kilomet
relik gayri askeri bir 
mıntaka kurulması ve bu 

Ankara : 18 (A.A) - Dün lı 
illet loöoföıün reiıliğinde tupla
nan icra vekilleri heyeti; mubtelıf 
işler üzerinde rgörüşmelerde bn
luıımuş. !.ararlar veım;ş t ir. 

Dış siyasamız 

Şükrü ~aya gruba 
izahat verdi 

Ankar• : 18 (A.A) - Cumu
riy•t halk partiıi kamutay guru 
hunun düıılcü toplantısıada dıfİf 
leri b•ken vekili Şükrü Saracoğlu 
genrl eiyual durum bıkkında par
tiye izahat vcrmittir. 

mıntakaların beynelmi- İngiliz hava büdcesi 
lel polis nazaretine ko- ltasdik edildi 
nulması, Fransanın Al-
man hududunda daha Loodrıı: 18 (Radyol - Avam 

kamarnı emele partiıinin tenzi
fazla tahkimat yapma- llt teklifini red rderek b&98 büd 

maSI gibi maddeler Var• Craİni ekıcriyetle kabul etmiş-

dlr tir . 
• 

------·--ıYunan hükumeti 
Oo be§ kitiden mürekkep mu

r1bbaıı heyeti Perfembe günü 
( Bugün ) Londratla bulunacak· 
tır. Almaıı mur•hhaslıuı milletler 
konseyinin Peışembe günü yap• 
cağı aleni toplantıda tezlerini mü 
dafa• edeceklerdir. 

Loodra : 18 ( Radyo ) - Tür 
kiye dıt işleri h•k•nı Doktor Tev· 
fik Rüştü Aras, lıogün öğleden 
ıoora saat 16 da toplansa millet· 
ler konseyinde hUkümetinin sulh 
taraftarı olduğunu söylemiştir. 

Bundau sonra diger devletler 
murabhaslarıds söz alarak hüku · 

- Gerisi ikinci sahifede -

memleketimizden 
pamuk alacak 

Yunan hükümetinio muhtelif 
memleketlerden 1,500000 kilo pa· 
muk satın alıc•ğına dair bir ka
rarname neşreylediği Türkofis A 

tine kolumu•dın bildirildiği Mrr 
ıin Türkofıs Dırektörlüğün · 
den bildirilmektedir . 

Pamuk tecimnl-rim'zin na:ı:a· 

rı dik etlerini celbederiz 

sonsuz bir sevince diişüren haber 

İngiliz kralı evlenecek fakat!. 
-·- - ----·-- ~ 

Bir prensesle mi? yoksa ''canının 
istediği bir kadınla mı? 

Rus arşldiisesl 
Kyra 

Yunan prensesi 
Katrin 

Danimark prinsel 
Aleksandrin 

Londradan Fransız gazeteleri· 
ne bildiriliyor: 

İngilt•ıe bu ıabah, a:ı: kalsın 
Lokarooyı d• Reni de ve Londra

. ya gelmi~ en maruf lwn•hi devlet 
adamlarını da unut.cıktı. 

lngilte . "' bu sabah kendini .,,,. 
vinçle dolduran bir haber alcJı: 

Kral sekizinci Edvar belki e" 
lenecekıir .. Bu hf'nüz rumi bir ha
ber değildir. Yalnız maliye nazırı 
Neuville Şambarlayın düu avam 

kamarasın• kr•llığın bir mektubunu 
okudu. 

Bu mektupta ktal mabeyn kad· 
röerıou mrclise bildiımekte ve bu 
meyaada muhtemel izdivacı -
nında nazarıtibara alınmasını iste
yo•du. 

Mamafih bu, kralına karşı çok 
hürmetkar, ve ayni zamanda çokta 

Sontimootal olan bir milletin 
htyecana düşmeıine kfifi geldi. 

Bü:ün Lond ra, İugiltere, bü
tün İmparıloıluk çoklanheri bek
lenen bu hadiseden başk• bir şty 
konuşmuyor. 

Ve timdiden bin dürlü proje
ler, yıpılıyor, ihtimaller naurıti
bara ılınıyor. 

İngiltere kraliçesi kim 
olacak? 

İngiltere kraliçesi Hindiıtıa 
İmparatoriçesi irim olıcık? 

Bir hükümdarın izdi.,acı daima 
çok kuııık bir iştir. 

Evnli din meıelui vardır. ln
giliz teıkilatıesaaiyeei lngiliz kral· 
larının K•tolik bir kadınla evleıı
meainı menetmektedir. 

Bu memnuiyeti dinlemiyea bu· 
lıümdar İngiliz tacı üzerindeki bil 
tün h•klırını kaybeder. 

Halbuki K•tolik dini ise bir 
prenssia mezheb değiştirmesini 

- Gerlıl ikinel 11ayfada -

lurnürı Venizelos öldü .. 

Ambaalagide 
hci tarafa ağır zayiata 
lllal olan harp devam 

ediyor 

Ankara : 18 (A.A) - Şım.I 
C.cpbesiııde ltalyan ı.arruzu bü 
tün şiddetile devam etmekt•dir. 

Ambavlagi ınıntakuında İtal
yan ve Habeş kuvvetleri arasıorla 
ınübim muharebeler olmaktadır. 

Her iki hrefta da bir çok za
Yİlt \'ardır . 

Habt § ~uvvetlerine bizzat im· 
Paralor kumanda etmektedir . 

Cenupta mühim uçak bombard 
ıuauları olmsktadır . 

Habrş kuvvetleri Dolo mıo
lakaeınd • ki İtalyan ıc.,arğahla
rıoı bombardmao ,etmişlerdir . 

Adisababadan bildirildiğine 
ııöre Habeş imparatorunun ıulb 
teşebbüsündı: bulunduğu haberi 
yulanl.m.ktadır . 

Ankara : 18 (A A) - Bizzat 
llabeş imparatorun kumanda et
liğı kuvvetlerle ltılyanlar areaında 
Ambaal~jı çivHrıoda büyük bir 
ıouharebc olmuş ve tarafeyn ığır 
ıayiat vcrmi,ıir. 

Ankara: lg (A.A) - Royter 
•jenıı cenub ct>pheıinde de kara 
Ve havad• büyiik bir faaliyet hü· 
L,;üm sürdiiğünö bildirmelıttdir. 

Venizelos öldü 

Pariste bir sııikasle kıırbdn 
gidt>n Venizelos 

ı<abire : 18 (Redyo) - Dün 
Pariıten bır telgrafla Müsyö Ve
nizelosun vaziyetinin çok vabim 
olduğu bildirilmekte idi . Bugün 
alınan bir telgrafta i~e veniz~lo· 

sun öldüğü haber verilmelıtedir. 

Kamutay 
Ruznamedeki madde
ler üzerinde görüştü 

Ankara : 18 ( A.A ) - Bu· 
günl<ü kamutsy toplantısınd• ruz 
namedeki maddtler ilz~rinde gö· 
rüşmüştür . 

İrak muahedesi ve 
Suriyeliler 

Cemil Mürdüm 
ne söylüyor? 
Şamda çık•ıı Elmuktebu ga 

zetesi şu satırları yezmakdadır: 
Irak muabedeıinin iyiliklerini 

sayalım: 

1 - Muahede Irak milletler 
cemiyetine aza yapmıştır. 

2 - J,ak ile lngiltere aruıo
daki ihtilaflar milletler ceraiye 
tinde ilci aza sıfatile balledılecek 
tir. 

3 - İıtiklil ile euretten 
mürekkep olan manda ilğa edil. 
miıtir. 

4 - Dahilde ve Heriçte em
niyeti temin etmek ioini Irak 0 ,. 

duıuna vermiıtir. 
5 _ lıak kralını İngiltere 

kralı ile mlittefilı.. 9c dost olarak 
müıtıtkil bir bükumdar tanımıatır. 

Orada bildiğini yapan bir ko 
miser yoktur Mes'bliyet vuir. 
!erle ınüıt•şerler arasında kayip 
olmuı bir vaziyette değıldir. 

Buna rağmen, lr•kt• lıirçolt; 
kimseleri lt;uşkulandırao bazı 

nolcsaolar da mualıedede mev· 

- Sonu ikinci sayfada -

-3-
Pazartesi 5 Mart 
Demek vaziyet gettilıçt kötü 

lefiyor. Dün öğleden ~onra birıir. 
ruzgar vardı. Öğleden evvel altı 
buçuk kilometre, öğleden sonra 
beş saatlık bir yörüyüştco sonra 
on kilomrıre y~ptık. 

Birer fincın kakeo ve biraz da 
kons-.ve et yedikten sonr• yattık. 
ayakları acınıcak bir vaziyette, 
bir ayağı çok §İl, ve bu sabah za· 
rallı topallamağa ba§lııclı. 

Dünkü gibi birer fincan çay 
ve konsene et yedikten sonra yo
la koyulduk Konaerve etin bu 
ıekilde dabı iyi olduğunu iddia 
ediyoruz. 

Bu sabah birez da ba az fena 
olan bir yolda beş saııt yürüdük, 
yolda yine donmnş kar ldodeoi 
çok olmasına reğmen .. İki dafa 
kızak dtvıildr. 

Bunun üzeıine Ski siz yola devamı 
edenle takriben on ki loınetıe yap· 
tık. Yakacak Stokumuz müdbiş su
rette az Zavallı Oıtes h('men h.-

men kuvvetinin son damlaluıoı 
sarfediyor denilebilir. Or.a izti
uplırını unutturmak için biç bir 
§•Y yapam•makt•n ne derin bir 
azıp duyuyoıuz. 

Sicak bir yemek belki on• bi · 
rız can verebilırıli. F•kat pek az .. 

Hiç kimse bu kadar şiddetli bir ıo
uğun ol•bıleceğini zannetmezdi. 

Vilson çok şayanı takdir bir 
fragatle Oat•ı'ro ıyaklarına bakı 
yor, tedavlsine Ç•lışıyor. Bunun 
içio de ar•rnızda eouğun §iddetine 
en çok maruz kalan d• o oluyor. 

Bir birimıze hiç bir suretle 
yardım edemiy c~k veziyetıeyiz. 

Çünkü herkes kendi drrdile uğ
rı§mak mecburiyetindeyiz. 

Yöıümemize rağmen ıouğuk 
vııcüdümüzüb her tarafını istila 
ediyor. V r rüzgar çok kalın olma
larına rağmen elbiselerimizi deli· 
yor.. Mamııfih çadirın altında top 
landığımız zamaıı aramızda neşe 
nin bala devam ettiğini gurüyo-

- Gerisi ikinci sahifede -

Atalarımız tevekktli dememit· 
ler : Su testisi su yolunda kırılır, 

diye .. 
İşte nihayet Venizelos da, oıu111 

kırk yıl süren ve hin bir çeıit ma
ceralarla ağzını kadar dolu olan si· 
yesi hayaıının sonunda, ham bir ha· 
yal uj!runa, dökülmeıine sebebiyet 
verdij!;i bunca kanların şahlanan müt· 
hiş öcüne uğrıdı ve garip illerde 
bir sui k11te kurban giderek tanrı· 
sına kavuşıo ... 

Ben, he ihtiyar politikacının bir 
yandan bilhaaH vatanım ve milletim 
aleyhine çevirdiği meı'um m•nev· 
ralırı, sonra da bizzıt kendi milleti 
için açtığı kanlı badireleri şöyle dü
şilnüyorum da, yarın abreıte olsun, 
onun oğrr uslu oturabileeeğine bir 
türlü inanmıyorum ! Alışmış , lrn· 
durmuştan beterdir derler de ... 

Her ne ise .. nlı:ıa ölüleri hayır 
ile anmak lazımdır , ama , ne ya
lan söyleyeyim, ben miltenffa Ve· 
nizelos için bu lüzuma uyabilmek 
ıçin şimdi hakikaten zorluk çekiyo
rum .. Bununla b~raber fazla bir ıey 
demiyerek sadece şu meşhur ııözleri 
onun mı-zer taşına kazılmalı: üzere 
münasip bulduğumıı anlatmak isıi· 
yorum: 

Ne kendi eyledi rahat , 
Ne halka verdi hıızur ; 
Yıkıldı gitti cihandan : 
Dayanıın ehllkubur ! 

Ve ıanıyorıım ki , Venizelos 
için bundan daha yakışı.. alır bir 
u Jri18b~İ 8Pnki meziir n yazı)amaz ! 

}'aprakçı 



'Sarf•' ır 

C~İ Bayarın 
.,;· 

fa b_r_i_k_a_s_i_y_a_s_e-ti miz 

hakkında beyanatı 

İktisad Vekili C·lal Bayar bü 
kümetiıı fabrika kurmak yolunda 
ki büyük fBKliyeti dolayıeıle 
fHdi teşebbüslerin ne olaco~ı hak 
kında şu beyanatta bulunmuş 
tu .. 

- Hu. nsi sermaye ve teknik 
bakımlnından memlekette ttıev-

İngıltere Kralı evle- t 

necek fakat! 

Birinci sayfadan ariaıı -

ş'ddetle menetmektir. Binaenaleyh 
bütün Katolik ptenısleıini, Borbon, 
Badıra prenslerini, Avusturya ar
oıdoşlaııoı benplan çıkarmak la
zımdır. 

İkinı>i olarak (Devlet mulaba-
111<1111) m•ydaaa çıkmaktadır. Eğer 
~ekizinci Edvar bir Alman pıeoae
si veyahut bir Ruı arşıdoşutaıle 

cuJ VJziyeti hepimiz biliriz . 
evlenecek olur~• (Foreigo dıtiıler 

Memlrketio sanayiloşmraiol: 
hakanlığı) neder? 

bu cılız kuvnte bıraksaydık da- Prensij:ı olarak lngiltoıede Me 
h11 senelerce bekliyecektik . 

. . Ş•enıt tnec l isı azaları hanedandan 
Bunun ıçıo devlet yapmayan b' . . I · k ı·1c · · ·• ı· · ı · b k 'f . .. . ırıHı ev enır en ı rını soy ıyor. lf erı aşlrma vazı eıını U-'erıne 

ld Fakat kral bu kontrolun baıi -
a ı. I 

Fakat yaptırıcı rolde vardır .. ciudedir. Bununla beraber O da 
Başırıcı husuıi tepbbüsler ; her ı tabasıDın ve onun ttsmi mümusil
vakıt korunacaktır . !erinin hislerini, fikirlerini heHhıj 

Hükfi'Detin •n esaslı prenıibi 
hayat bahalılığıoa karşı uğraşmak
t~r • 

Buouo için fabrikalarımızın 

hem 11.:uz istihsal etmesine dik
k~t edeceğiz, hem de salış fiatla · 
rını kontrole tabi tutacağız . 

Çimento, şeker ve kömür hak
kındaki yaptığımiz fiat kootrolü 
oü zamanı geline" pamuklara ve 
diğer mamulata da şumul ederek 
satı~ fiatlarına hakim olacağız. 

Alman Murahhasla- · 
rı Londraya vardılar 

- Birinci sayfadan artan-

metleriom noktai o azar !arını izah 
etmişlerdir. 

Milletler l<0oseyi gecede top· 
lanarak miizake elerine devam 
-edtceklerdir. 

Londra : 18 (Radyo ) - Ed•n 
Makdonald, Üsten Çemberlayio 
fr91ısız dış işleri bokanı Filaodeo, 
ltalyarı murabbası Granti ve Bel. 
çıka baş vekili bugün yiue top 
lıoarak Lokaroo miHkı üz rinde 
uzuo uudıya görüşmüşleıdir. 

Mur41bhular, son alacakları 
kararı Alm nyaya hildirecekler
dır. 

Ankara : 18 ( A.A ) - Fran
sız gazeteleri in ıiltcreye karşı 

aleyhtar bir lisan görülmekte ln
gilız gazeteleri do Almonyanın Lon· 
drııya bir heyetı murahhasa gön
derm•k koı arını eyi bir tarzda 
karşılomakta ve vaziyeti nikbinlikle 
mutalıla etmektedirler. 

Ankara : 18 (A.A) - Loku 
vo devletleri arasındaki konferans 
henüz tıkib edtcekleri pıogram 
üzerinde bir neticeye varmamış-
tır. 

Ankara: 18 (A.A)- 1gilttre 
Almanya ile Fransa aruında ha· 
kemlik vazifesini yapmak ar· 
zuıuode bulunmakta Fransa ise 
İngilterrnin Lokarno imza ed•n 
bir devir! sıfatiyle IAahhüdlerini 
yerine getirmesini b•kl•mekte 
dir. 

Fransız Dış işleri Bakanı Al· 
manya ıle her baogi bir görü§· 
meye giıişilmrden önce Lokaroo 

aodlaşmasıoın bu de"l•t tu•fın· 
dan Ç•ğnenmesi hat:lisesinin Mil 
lrtler cemiytti tarafından tescil 
•dilmesınde israr ttmelıtedir. 

------··------
Büyük zeplin 

ilk büyük uçuş tecrü- 1 

besini yaptı ı 

Berlin: 18 (A A)-Hiodeburk 
adı veril n h ü y ü k zeplin 
23 ı"atlik hi: l•rrüb .. uçuşundan 
sonr• muv ffaViy~tle y• ıe İPmiş 
tir 

katmağa mecburdur. 
Bu takdirde lngillercnia müs 

takil kraliçesini İskandinavya 
mtmlekrtleriode aramak en t.bii 
,ey olac• ktır. 

Filh•kika bir laveç, bir Nor
veç, bir Holanda prensi Protestan 
olat:ık ve kralın bu prens~slerle 
evltomesi dıplomatik biç bir mtlş 
İı:ılat meydana gelırttıiyrcektir. 

Fakat bu memleketlerde de 
prentıealer nadirdir. Ancak Dani 
maaka p•ensi Haroldua iki kızı dü· 
şüoülmektcdir ki, ıeldziı ci Ed11at 

Bn prensesleri §lıudİye kadar 
görmemittir hH ... ls.eç preos•• 
lagird Loodrada muhtelif zaman
larda rpeyce uzun müddet kal 
mıştır. 

Bir çok dtfalar Dukdö kent 
lhaıta Prens Dogalle bilı> viıanla
nacığıd• söyleomi§lir. Halbuki : 
Prens İogrit geçen ıene Dani
marka veliabtı ile ıı!vleı.di . 

Fakat Menşeleri itibariyle Da
nimarka Kral baoed.orna menıup 
digrr Preoıulerde vardır. 

Mesela şimdiki Yunan Kralı
nın hemşiresi Ptenses İren de 
'namzet olarak göıtorilmektedir. 

Prenses İreo çok güzeldir. Ve 
bütün İngilterenio kendiıine bü
yük bir sempati•i vardır. Geçaa 
sene Preoıes İroo'io hemıireei 
Prenıes K.trio ile beraber İskoç 
yaya gidcrkeo üçüncü mevkide 
scyahll ettiği haberi İogilterede 
büyük bir hayret ve takdır uyan· 
dırmıflı. 

23 yaşında olan Preoıes Kıt
rin'ıo de evlenme çığıoa girmiş 
olduğu düşüoülmektedir. 

Bu P.renses İtıgılıerede ve bir 
İngiliz mürebbiyesi tarafından 
büyütülmüflÜr. Bunun İngiltere· 
de çok ehemmiyeti vardır. 

Unutmamalıdırki : Dükdö Kent 
geçen sene evlendiği zaman İn· 
gilıerenin, k•rııı hakkındaki fık 

ri ve takdir edildiği Ç•pb-.'si şöy· 
le ifade edilmişti ; 

" Tam man&1iyle bir lagiliz 
tavrı var ,, . 

Bunlardan hışka ıiyaai bir 
maeuı olacak olan diger bir izdi
vaçta düşünülmüyor deıiil : Eski 
Alın.o imparatörü Kayserin to 
runıı ve m,.şbur lnll'ıltere Kralı. 
çısi Viktoryanıo torununun kızı 
Prenses Frederika veyahut " be· 
yaz Rusların çarı ,, Gyrille'in kızı 
Grond düşes Kyra ile .. 

Aşağı yukarı yerinde olan bu 
hallere rağmen uoutmımalıdırki; 
İngiliz Kralı bügün hüküm süren 
v .. ya evvelce siirmt:ş olan bir ha· 
ner:lana mrnsup bir kadınla evlen
moğe biçte mecbur değildir. La
aletıayio İogilız ariıtokruiıine 
mensup bir kadınla da evlenebi· 1 
lir. 

Şunı;da ilave ed limki, düşüa
celerindrlıi hayreti bir çok dafa 
iıbat etmiş olan sekizinci Eedvar 
bır çok defa " hay• I nın istediği 

kadınla evleneceğini ,, de söyle· 
mişlır. 

( Türk Sözil ) 

Şeblr Dayakları 

Sıtma mücadele işleri 
- -

9ölgemizde sıtmalılar mühim nisbette 
azalmış ve çocuklarda ölüm vaziyeti de 

asla korkulaeak derecede değilmiş 
- . .. 

Bölgemizin sıtma mücadele 
durumu hakkında öğrendiğimiz 

malümata gör•; 935 tedavi ıene
si ilkbahar de\>r•si !arfıııda mıD· 
tıka dabilinde 204073 kişi maa 
yene edilmittir . 

Bunlardan 540057 dalaklı bu 
luoinuştur. Ve bunların bepsi ııt
ma muaytaine tabi tutuhnuılar 

dıT · 
Yioe bu d~vrede 74440 kan 

muayeotsi yapılmıı ve bn devre· 
de dalak e:odeksi yüzde - 26 -
kan ~ endekıi yüzde dörttür , 

Hılbuki mıntıkallıb !)25 de 
ilk tcfekklil ettıği zolııan mınta, 

kanin dala" cndtlui yüzde 69, 
kao endeksi de yüzde otu iki 
idi . 

ilkbahar dehe§i zarftalİ• ame 
le \re füıntıka: dahiliodrki ahali· 
den 78213 lltmalı tedav.i edilmiı 
tir . 

Amele b111taları da lS'()(X} i 
müıecavirı;dir . Bu lıebe kinin !iar· 
fiyatı 1100 kilodur • 

4615 adet ampul , İ6894 kuv
vet bapı , çotuklır için 192042 
l•llı sulfaı komprime te\zi edil· 
mitti• . 

Yine bu d'ev, ede &ularda bu
luDao ıivıi ıioek slirfelerioi öldilr
mek için şehir , kas.ha ve köy· 
lerde 2982 kilo mu:ot ve 73 kilo 
745 gram Paris yeşili saıf edj)miı
tir . 

Bu m•yand• kurutulan b.tak· 
!ıklar da vardır, 50154 metre kı· 
DAi açılmış ve lıu kıoallarla 

8002988 metre mikabı bataklık 
kurutulmuştur . 

Evvelce mücadele !•rafından 
açılmıı aı klardao 155 kilo metre· 
si tatbir edilmiş 20 metrelik kiİr· 

Dün gece 
- ........... _ 

Halkeyinde Çanak· 
kale zaferinin yıl 

dönUmü anıldı 

H .. llctvinin tertip ettııii proıı· 
rama göre Çanakkalede kazanı· 

lanl8 Mart 915 zaferinin 21 ioci 
yıl dönümll dün gice Halkevi 
ealonuode büyük bir yurttaş ka 
labalığı öollnde aoılmııtır. 

Bu Zbfl'ı io askerlik ve siyasa 
bakımıodan ehemmiyetini anla• 
tan lıatipleıio sözleri ayni za 

manda şehrin kaleb•lık yerlerine 
konulan boparlolerle yapılmış ve 
daha geniş bir yurttaı kütlesi ta 
rafından dinlenmeai temin edil
miştir. 

3 sene 9 aya mahkOm 
oldu 

K&raisalınıu Y ağlıı.ş köyün 
den Süleyman oğlu Yusufu öldür· 
mektcn suçlu buluoao aynı köy 
deo Halı! oğlu Mehmet baklıında
ki dorı11ma dli<ı ağır cezada soo 
bulmuı ve ıuı,:lu Mebmedin üç 
seor 9 ay hapsin• karar verilmiş 
tir . 

Atanmalar 

gir bir bent ya plırılaıı§ ve 8900 

metre mikabı su birikintisi moto 
poniple tabliye etlilıtıittlt . 

Açılan kanallar üzerine de 
d6ıt köprü yepılmııtır • 

kış mesaisin~ gelince ! 
Kış devresinde 182631 muıye· 

oe yapılmıı 34000 dalaklı bulun
muştur . Aynı zamandı 23306 
kan bakılmıııır . 
Yine bu devrede 16812 11tınalı te· 
davi edilmiştir. Bu haıtalara 232 
kilo kinin , 4tl3 adet ılmpul , 
32633 tatlı kinin ve 7704 adet 
kuvvet hapı daiıtılmııtır . 

Kış devresinin dalak Eodekıi 
yüzde 11,8 ve kan Endckıi yib:de 
2,1 dir; 

§,.yhao 11tma mücadele mın 
tıkuınıo on şubcai vardır. Bu 
ıubeler 705 köy üzerinde çalıt 

m • kıadadırlar. 
İlk nüfus a686~4 dır. 934 ıe· 

nesinde (705) köyde 1~8554 DD

fuıtan 7990 çocuk dolmut 
3091 lı.lfi ölmilıtür. 

Döğan çocukhrın nüfota na' 
zarın binde nisbeti 4,25 dir. 
Öllim,niı!ıeti ise biode 15,Sti dır. 

Doğ'iıu çocuklardan 717 si 
ölmüştür ki bunun da nisbeti 89 
dur. 

Son sene lstatirtiginde: -
209000 köy oüfuıuodan 
10036 çocuk doğmu§, 
1126 kiti ölmüştür. 
Doğum nisbeti binde 47,05' 
llllim viab•ti binde "21" dir. 

il dahilinde umum çocuk ölü· 
müde binde yüz ona kadar in
miştirki bu niıbetler en modern 
bayat tarzıuda yaşayan memlf!
ketleriıı llll)ületinden farksızdır. 

Maarif cemiyeti 
Tekrar canlanıp 

çalışacak 

--
Bir müddetdeoberi İ§ ba§ın

dan çekilmiş olıo " Adaaa Türk 
maarif Cemiyeti ,, idare heretl 
seçimi için 20 - 3 - 936 Cuma 
günü llbayhk ulonuoda bir top
lantı yıpılacaktır . 

Muhit içio çok faideli hizmetler 
beklenen C•miyetin buodao böy· 
le tekrar faaliyete geçmlf ol•ca
ğını memnuniyetle karıılarız . 

Çaldıklarını 
Satarlarken yakalandılar 

-
Dün , eski iıtaayood• amele

den ŞOkrü oğlu Snlabatıin ve Ah
met adlarında iki kişi , bir anda 

bulundukları Hasan ve Salih adında· 
ki •damlarıo 151ira kıymetindeki 
elbiseleriyle iki adet saatlerini 
aşıraral. kömür pazarıoda Slllu· 
!arken elbiselerle birlikte cürmü 
m•şhut halinde yakalanmışlerdır. 
Haklarında kanuni gerek yapıl· 
mıştır 

Sıçağı alındı 

Kah~amanca bir ölü ı 
mün hikayesi 

- Birinci sayfadan artan -

ruz. Partiyi n•§e ile bitirmek isti

yoruı. 

Fakat bütün gayretimizi sarf 
ettiiimiz halde çok az ilerleme
mize ıebep c:Jlıo bu kızaıiı çekmek 
i§i ne müdhiŞ bir imtiban .. İJo· 
nuyoruz .. Ve hepimi:ı; de taham
mülümüzün son kısmını sarfedi
yoraz. Buna rağmen yine hayal 
yapmak istiyoruz. Halbuki Allah- ı 
tan başka kimıeden bir ıey uma
cak vatiyette deiiliz. 

~adır altında ktınufmalarımı 
zıii muhtelif mevzular ~üzerinde 
dolaşıyor. Tam yiceceğe kavuşa
lıdınberi, gıda meselesini nadıron 
mevıuubah1ediyoruz 

Bu rejimle aclıktao i:ttirab çek

miyeceğit.: 

Salı 6 Mart 
Yemekte. Dün ôıileden ıcınra 

ruıgar sayesıode yöıüyüşümz biraz 
daha iyi oldu. Bu sabah ki yörü 
yüşlc beraber ooyedi kilomdre 
yapmıı oldnk. Şimdi depoya •ocak 
elli kilometre kıldı. 

Bugün, e•bahın batlaUgıcı çok: 
can y•ktcı oldu. Gece sıcaktı. Ve 
uyabatımızın başlangıcıudan be
ri ilk defa olarak bir sut fazla 
Uyudum. Sabahle}·in ayak kahları· 
mızı giymek için Çok vakıt kajbet

tik. 
Bundan sonra yola koyulduk. 

Ve bütün kuvvetimizi~ kızaıil çe· 
kerek - Çünkü artık bayat me· 
eelesi - saatte ı 850 metreyi çok 
zorlukla yapabİıdık. Hava kıpın
mıştı. Ve eski izleri bulmak için 

üç dafa durmak lazım gelmişti. Sa
bahleyin ıltı buçük kilometıeden 
biıaz az yurüdük. 

Şimdi lfÜD•f ıakin bir havada 
parlıyor •. 

Artık kıhiı çekemiyrcek. bir 
vaziyete gir~ıı zavallı Oates yolu 
uacken kııaıiıo üzerine oturuyor. 
Ceaareti tayan takdir. ayakları o• 
na çok iztirap viriyor olH ııerek .. 

Buna rakm•n ağzından eo kü
çült bir şiklyet kelimesi bıle kıç· 
mıyor Çünkü bitkin .. çadırda çok 
nadir konuıuyor. 

Petrol bittiğı zaman Primut 
kullıamak üzere bir alkol lamba 
1101 vaziyet• uyduıuyoruz. 

Bu bllyük bir işe yeramıyacak 
çünkü, fazla iıpirtomuz da yak • 

Eger günde oo aiti buçıık ki
lometre gidebilmemiz 1miimkün ol· 
Hydı, yakacağımız bitmedcıı de 
poya varmış olacaktık. 

Şimdi artık bize ancak serin 
bir ruzğlr ve iyi bir buz sathı yar
dım edebilir. 

Bu sabab ruzgar oldukça kuv
vetli olmasına rağmen kızak kur 
ıuo gibi ağır .. 

Eğer hepimizde tam sıhhath 
olsaydık işio içinden çıkacağımızı 
umardım F.kat iztirablarına r•k· 
men ellerinı!~n gelen h<r şeyi 
yaptıkları halde zavallı Oatea bizi 
çok geciktiriyor. 

Başka kocaya 

Varmak isteyen karısı
nı ve kayın validesini 

bıçakladı 

--·-
Sabıkalılardan kör Ömer is· 

minde birisı , çocuklarıoı bırakıp 
bı~kasiyle evlenmek isteyen ka
rısı Fatmayı iki yerinden ve ka· 
yın valideiii Şerifeyi t:le hit ye· 
riodeu ığır aurette yaralamıştır . Müobal olao s.yhao Otla okn-ı 

lu Türkçe öğreım.,oliğine , staj 

görmtkte olav Halil Okan uil ı 
olarak tayio edilmiştir . 

Düo , Hacıbayıamda , Cırık 
köyl6 .Mustafa oğlu kasap Meh 
met adında birisinin büyük bir 
bıçak: tDfıdıği görülmü§ ve zıbı · 
taca kendisinden alınarak hakkın 

da kanuni muam"I" yapıhnıttır . 

Ömer bıç•ğıyle beraber ya 

1 
kalanmış ue hakkındıı lı:aouni iş 
y•pılmıııır . 
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Irak muadedesi 
Suriyeliler 

1 

-Blri11ci say/ adan arta 

cuttur. İngılizlerin, impıtat 
iuo hava münakalatı için İl 
iki tayyare iıtaıyonu Jbulı.ınd 

lbilmeleri, Irak orduıunu s· 
Jandırmalt ve yetiıtirmek 
ıtında İngilizlerden yardıııt 
teaaıesi ve harici siyasette Jı 
tereden iatişare mecburiyeti 
ooksanl.,ın eo mühimidir. O 
içio bazı Fran11z siyasaları bo 
rı hatırlatarak Emir Şekip al r 
na : 

- İrak muahedesi bir bi . 
ye muıhedeıidir naııl onuok' 

1 

istiyo11uouz; demıılerdir. 
Kınaatımıza göre hiç bir 

Jet ta111 mao•ıile müıtakil dı r 
demektir. İki tarafın hiaseıJ 
ber ıeyi teklif eder. Me1eli Jı 
gilizlerin de hüsnüyetini bu~ 
kadar frakı mütkül vaziyette 
rakmamıttır. Vatani liderler 
Cemil rum "Elnehar" guel 
muhabirine beyanatta bulunf 
ezcümle ıuoları söylemi~tir: ~ 

Bazı kimseler, muahede Y. 

zakerelerinin par lemaoter 
murahhasa beyeti tarafıodaa 
pılması lüzumundan bahsedif 
lır. Vatani kütleye bütüu Su• 
halkı itimat ve bağlılııiıoı ıı 

ettikte& ıoara bundan daha 
rey almak ve hey' rt çıltarP 

olur mu? 
1933 de bunu Milleller cel 

;ııti mandalıır komiayonunda ! 
rıyeoio müstakıl olmak içio İ 
den şartları yani, bükum;ı 1 § 

kilatı, büJeesi, ct•trıııı ıı1 
hafaıa kudreti, akalliyelleri 1 
maye ve harici taarruza k• 
koymak gibi tartları haiz ol' I 
ğuau söylediği balde bıze veri 
ıon muabeılede istikliİli balata 
maddeler vardı· O muahed t 

onun için re:ldedtilt. • 

Teşekkür 
Babamız Taısus Müftüıü "I 

mi,, nio ölümü dolıyısıle taziy 
lerini bildiren dostlara ve ke 
rimizi paylaıan mııbarrir ve J 
zeıeci arkada~lara t•fekkürleıi \> 
zi sunarız . t 

Merhumun gerek hastalığı 
fıieında, gert kee Crna:ı:e mera 
mlnde gösterdikleri ıılakadan ~ 
layı da Tarsuslu hemşerilcrım ~ 
miooettarlrğımızı gazeleoiz va• 
srle bıldirirım · 

sayhan vilayeti daimi encümenind •t 
(8172) Jıra (69) kuruşla ek~ 8 

meye konulan Adana -Karataş . a 
lunun 0+375-10+375 kılome 

releri oıasınılaki şosaoın esıslı 1 
miratından geri kalan işe iatelc 
çıkmadığından 936 senesi mart 
otuz birıoci s1lı günü saat ond d 
pazarlıkla ihale edılmek üzttre 
eıltme miidıleti mart otuz bırıı J( ıı 
dar uzatılmıştır. isteklilerin lıu ı ,· 
rihte vildyet daımi encümenine ı 

keşfinı almak için de Nafia mı ıı 

dürlüğüne müracaat etmeleri il4 
olunur . tı58 I r 

Ceyhan asliye hukuk mahkemesinde1 ~ 
Adana borsasında Bekir Sıt~ k 

tarafından Ceyhanın Doruk köy ., 
den llacı Osman oğlu Ahmet B· • 
can uleyhine açılan 400 )ıra al~ d 
cak davasındlln dolııyı müdde 
aleyhin ıltametgıthı meçhul oldu 1 

aalaşılmağla ililneo tebliğat icrı 8 

sına karar verilerek muhakern o 
20-3-936 saat 9 a talik kılıD k 
mı~ olduı:ıundan muayyen tarihi 1 
saalt• müdJea aleyhin gelmedi~~ 
ve ya bir vekil göndermediği tB 

dinle hakkıodıı gıJap kıırarı ve d 
rilec~ği tebliğ makwııno knim ol Ç 
mak üzere ilan ohu ur. 6580 il'' 
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lnkili:lp ölçüsünde 
vatandaş şuuru .. 

t 

·~ d 

~ Bu glin. Türkiyede yeni bir ı 
"laoıyetenin lcurulduğuo.- inaamıt 
d~ bir idem otlu lnv•nçlıiıoı duy-
. OJadayım .. Bu ıosyete adım 
1 •dım inkıtaf yoluna girmekte-

J' dir . 

1
j Dünkü yan mvıtemlike ve top-

• 'lğı bir türlü gözlerimizden ayır
i lbayarmk düşündüğüm zamaolar. 

k içimi rDzgir gibi dolduran, rüı 
gir gibi koıturao, rüzgar gibi ko 
kularla, aealerle baştan başa kav 

ti rıyan bir baz duyuyorum . Şu 
,,aaomak kadar tadına doyum olmı 
İl Yaa ne vardır? .. 
' İnanıyorum ! inandığım için-
e dir ki, realitenin her köşesindel 
rl hu inanın öz mayaaile boiulmuı 

safhalar görmek istiyorum . 

Yazan : Kamıran Bozkır 

gi araaıadald niıhet büy8k ıer· 
maye erbabıom oetkadar müsaid 
bir ıeraitte çalıttıklannı i göster
meğe kılfidir . 

Bu memlekette b&yük kütleyi 
teıkil eden ve dolayııiyJe ıoıye · 
tenin inkitafına en çok yardım 
edecek olan zümre ; az paralı , 
parHlZ , gQn bulup gün yiyen 
güodelikci , köylü , küçük me 
mur , muallim ve du ıartlarla 
yetiıen mOoevverdir . Bu zümre· 
nin iç pazarda ucuz yemP.ıi, ucuz 
ıeyiamui . Ucuz aydınlık ve ev 

1 
bulması bir ihtiyaçtır . 

( Tlrlr Söan ) 
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Danslar, va. yeteler , komediler ve saire 

Fiyatlarda zam ~1oktur 

Yakın.da '' beyaz rahibe " 
6579 

' Yiae inandığım içindir ki , 
bu günkü yaıayııımızda )'eni 11os

I Yeteyi birazcık olsun geri çeke 
cek hareketlere göz yummayı bir 
cinayet telakki ·ediyorum . 

Halbuki buglln p"zar çok pa· 
balıdır . Bunada biç bir sebep 

yoktur. Muıayir ıebep vara& o dı: 1 
pazara bakım vatandaolarda in-

kıl4p ölçüı0ode birıuuruo olma· L~~~~~~~~~~--~~-~~~~~~~~~~--~~ 

-~ Bu güakll yışayıııada vatan
ul daşia iokilip ölçllsOnde bir ıuuru 
~ b~nüz yok gibi.. Ne müstahsil 

be tilccar, De b6yük Sermay ~ 1•· 
o bipleri, ne fikir adamı, ne yazıcı, 

ne doktor .. Ne aar.ıtkir .. Hare
# ketleri seıyetenin inkişafında en 
~çok müessir olabilecek bütüo idem 
j otulları bu gün tam bir inkilip 
ı Şuuruna 11hip olmadan çalışıyor. 

80 iddianın çok yerinde olduiu 
l rıu ıöıtermek için li§te size birer 
f. Çizgi, birer şema halinde misal· 

ı d ler . 
il Memleketin iç pazara : 

Bu gQn memleketin iç pıH
rını teıkil eden unsurlar ; büyük 
•ermay•, küçük. sermaye, hemen 
lupitaliz denecek kadar küçük 
eınaf , istihlak mall•rı, alıcı zen 
gio zümre, alıcı fakir zümndir. 

Bir memleketin iç pazarı ka· 
,
1 
dar ıoıyetesinin üzerinde müessir 
biç bir ır:y ollmaz .. Yine herban

~ gi bir sosyetede halı:ııılık ne ka · 
i dar müdafaa olunursa oluosuo,~ 
i Vıtaodaılar, ictimii ;, bölümüne 1 

1 
Ve f gelirlerini o d~recuine göre 
ıümrtle§melc zaruretiodedirlcr . 

8 
Bunun içi o iç pazarda. bir vatan

d dışın en ufak bir süiiıtimalı, di
ger vataodaı!arı zarara, buhrana 
"Ürülcliyecek en ufacık bir ibtiki· 
"• bile affedHemiyrcelc bi yolsuz• 
luktur . 

İç pazarda en geoit zilmre ia
f tiblik eden ve bunun için pazaı • 
ıfan talepde bulunan alıcı züoue 

8 Sidir ve en önde gelen parHı az 
j alıcı zümreaidir . 
e Bu gün bizim iç pazarda istih 

lik malları çok pahalıdar. Vatan-
1' daı ihtiyaçlara zor temin ediliyor. 
ıl Edemeyince ihtiyaçlarından, me
d deni arzularından kisıyor .. _Unut· 
1 mamalıdır ki. itte bu hareket yc

JC lli sosyetenin hiraz geri çekilme
•inde büyük bir amildir . Bir V• 

J tandaı yeni bir ihtıyıç duyar , o
. bu pahah olduiu liçin kartılıya-
4 lbnH aoıyttenin en mühim unsu· 

ru olın insan yeni olamıyor, bin
~ netice liosyete de yenilrşemiyor 

demektir . Bizim jç paıarı kuıp 
t# kavuran ve bu gibi sonuçlara ıe 
d bep olan az ~ok büyük olan bir 
ı •ermıycoin ortahğı istismarı -
ı1 dır . 

l~te asıl iokilip ölçüsünde va 
t•ndat 9uuru bu büyük sermaye 

'8•hıplerinde lazımdır .. Birazcık 
o olsuo §&hıi ihtiraslarından feda

karlık yapmalıdır hunlar .. Dcv

ma11 , fula kaz•nç ihtirasıdır . 
Bu kaz.aç ne için ? kim içia ? 
ıırf kendileri için 1 

Tekrar edeyim ki , bir ıoıye· 
tenin öz mah , ııhst k&HDÇ ihti
rası olmayan yalnız kendi men· 
ıup olduğu sosyetede oefsi hak
kına malik olan zilmredir . Yok
sa • istismıtcı :ıümr49 biç millıyet 
davası görmeden her baoıi bir 
ıosyetenio mah olabilir ve o soı
yete de müreffeh yaıar . 

Yine bu mıhzuıu ortadan kal
dırmak içindir ki , bir çok yaban· 
cı memlek~tlerde bDylik serma
yeye çok ıeoit bir devlet kontro 
lu konulmuıtur • 

BuıOa ucua yiyemeyro vatan· 
daı memurumuz , ucuz giyioemİ· 
yen çıplak , ucuz elektrik balamı· 

yan gaz lambaaiyle kalıyor . Ne · 
ticede umumi sıhhat memlekette 
bozulur . 

Doktorlar , fıkir hayab : 

Bugüo doktorlarımızda müt. 
big bir kazanç ihtirası göze çar
pıyor , bıa doiru değildir . Dok
tor her ıeydea evvel bir vahndaı 
olduğunu , dllnya müvacebesinde 
döiüşte bulunan bir inkılap ordu
sunun bir neferi bulunduğunu ha
tırlamalıdır . 

Bugün ucuz doktor bulımıyao 
ve devletin hastahaneleri huluo · 
mıyan yerlerde ba1telanan vatan
daılar mecburi olarak halk ili· 
cıoa , örümcek merhemine , üf 
rBte d6nüyorl.r . Bu menfi neti
celeri dopran yeDi soı1etenin 
yeni doktoru oluyor . 

Buıllnkll fikir ıdamıaıo , mu· 
harririn , ıairio , yazılarJDa ba· 
kın .. İçinde memleketi tanıyan , 
iakılibın realitesi üzeriarle tah
liller yapın yazılara hemen be· 
m~n rastlayamazaınız . 

Muayyen bir zümreyi fikir 
iıtismarana tibl tutmu§ bir takım 
adamlar vardır ; ıair taou~an bun
lardır , Edebiy•t tarihine gf'çen 

\ 
bunlardır . Yazıp kazaaan bunlar· 
dır . . Fakıt yine bunlar zerre ka
dar memleketin fikir , sanat ba
yatı namına bir fey yaratmamıı
Judu . Bu adaml.r en a§11ğı elli 
bele bazıları yüz yıllarca geridir. 

Neşriyat: 

Memleketteki De§riyat , açık 

resim , açık m• sıl , bıldırbacak 

ticaretine iıtibıJe etmiıtir . Bir 
kaç ciddi muke takınmıı Mecmu· 
•ların sahipleri bile lcapitaJlariy
le bir çok dtjenere neıriyat Mec
muaları ibdııa etmekten de çekia · 
miyorlar . Bu biçim ıahıiyetlerin 

ı letin kendilerinden aldığı fazla 
il ~erıiyi ileri sürmemelidir . BH· 
IJ trıelidirler ki devlet kendilerin· 
e den çok az bile vergi' almaktadır. 

ı ciddi neşdyatındao da ıüphe et 
imek hakkımızdır . Bu ıdamlarda 

da inkılap iUç&süade vatandaı 
§Uuru yoktur . 

ıl Çüokü küçük kazanca konan ver
li ile büyük kazancı koaan ver-

Bugiin memlt ket eodOıtrile· 
~iyor . Bu o'u§ yolunda C•oıoı 

~~.~::i in:i:: k:.~.:.:~n~r•::.~:~. 8:.~~,~.~~;~~:~,.- , ----~N Sinemasında 1 
dan : caat etmelidir . ---,B~u~~ak~ı~a~m ______ .... __ .._ __ 

Dosya No. 36-1540 
M~hmede 6760 kuruşa borçlu 

lmam Y.aEle Hüseyin oğlu Mehme
din llyaı eğada vaki 98 sıra K. 
evvel 933 tapulu 339 arşınlı nısıf 
şayi hi11e tarla olup elyevm tiztt· 
rinde alacakla Mehmedin inşa ot
ıiğı hana mevcut olup yalnız nısıf 
arsa utılacak . 

Gayri menkulün bulunduğu mev· 
ki, mahallesi , sokağı • numarası . 
Hududu: doğusu turikiAm batısı 
Anış poyrazı Nafia kıblesi belediye 

parkı. 

Takdir e.lilen kıymet : Beher 

arşını otuz kuruş . 
Artırmanın yapılacRğl yer gün saat: 
24-4-936 cuma soat 1 O- 12 

1:::.. ışbu gayri menkulün artırma 
şttrtnamesi 24-3-936 tarihinden 
itibaren 5140 numarası ile 36/1540 
icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmeıi 

için açıktır. llAnda yazılı olanlar-
dan fazla malumat almak istiytnl<'T, 
işbu şartnameye ve 1540 Josya 

haıını vnmeğe hazır ol•nlar yerli 
malı kullanılmuıaılıenit bir pro · 
paganda ile sempatik gösterme 
ie çalııırkf'o • ıeyabatl•·ım eına
sıoda gördüğüm sahn~ler pek fe · 
cidir . Meseli : bir müıteri bir 
manifatura düklcinıoa ıiriyor . 

İki kumaş beieniyor . Fiaula
rını soruyor . Knmaııo birisine 
yedi lin , biriıinr: dÖ• t lira 
lıteaiyor . Aradaki fiat farkının 
ıebf'bini anlamak isteyen müıteri
ye tüccar : .. tb .. efendim . Bu 
yerli malı , ucuz .. Bu İngiliz • 
tabii pabah ,, diye yerli malının 
kendince , eheuımiyetsizliğini , 
değersiılitiai istihfafla milıterioin 
göz8od•lbllyütüyor . 

Bu tBccar da birazcık inkılap 
61çiiallode vataodaı ıuuru olsay
dı, mOtleriyi •ldatır yine bu men· 
fi propagandada bulunmazdı . 

Son ıöz olarak diyorum ki : 
İnanıyorum . Memlekette çok 

ileri we yeni bir ıoıyete kurul
maktadır . 

Her vatand•ı , bu ıosyettnio 
inkıtafana yarayacak inkılip ölçü 
ıünde bir ıuor kazınmalıdır . 

Yeni Türk soıydeıi t•kısları 

zeaıia etmek için değil , Türk 
milletin her huıuıta bayatını ko -
rumık i~ia 1Yroide111 kurulmakta
d11 . 

Biz fedai bir nuiliz . Y arınuı 
çocukları • batı yıldızlara değen 
&ima.bahçelerde fabıilca bacalara
oı diol,.ye dialeye • mukaddes 
bir kitap gibi okuyacaklar bizi 1 

K~muran Bozkır 

2- Artırmıya iştirAk için yu- iki müste~nn ve giizel film birden 
karıdu yazılı kıyoı1:tin •% 7,5 nis- ] • Si.nemanlll en şöhretli iki artisti CLr\ V BROOK 'e ANN flAR 

' 

betinde ptıy okçasile ve ya milli • DING'in temsil ettikleri hissi VA müessir bir mevzua sahip 
bir fılm . 

bir bankauın teminat ınttktubn t ev-

di edilecektir. ( 124 ) ( ba•at karbaaları ) 
3 - ipotek sohibi alııcaklılurla .J . . 

diğer alakadarların ve irtiCak hak- 2 • Parıs batakhanelerını ve Apaşların hayatını gösteren ibret 
kı sahiplerinin gsyri m•'nkııl üze- • alınacak bir eser CHARLE VANELE tarafındın temsıl edilen 

rindeki haklarını hususile faiz ve ( llAWl'A ) 
maırafa dair olon iddialarını işbu "I ... 
ilAn t.arihioden itibaren 20 gün dikkat • Proğramın uzunluğuna binaen iİ emo saat 8,30 
içinde evrakı müsbitelerilo birlıkte • da başlıyacaktır. 
memuriyetiınize b.ldirmcl~ri icap 
edt'r. Aksi ho ldo hakları ta pn si
cil ile sabit olmad ı kça satış bede · 
linin paylaşnıasındıın hıır iç kalır

lar . 

4- Göıttfırilen gündP. ortırm • ya 

iştirAk ellenler artırma ş ırtn ·ıme

ıini ok um :ış ve lüzumlu malO.matı 
almış ve bunları te-nomen kobul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç Jeta bağrıld kten iOnro 

en çok artırono ıhale elidir.Ancak 
artırma beıleli nıuhamme" kıyma · 

tin yüzde 75 şini bulmaz veya sa- j 
tıs istiyenio alacağına ıüçhani olen 
diğer alacaklılar bulunup tıı bedel ' 
bunların o gayri menkul ile temin 
e.lilmiş alacekl:ırır ın mecmuunıian 

fazlaya çıkmazsn tın çok o ı tıranın 

1 taahhüdü hoki kalmak üzere or· 1 

tırma J 5 1:ün daha temdit ve 15 inci 
günü eyni eaatta yapılacak artır -

mada bed..,li satış istiyeı.in alaca
ğına rüçhani olan diğer alacaklı
ların o gayri menkul ile temin eıliL 

miş olacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile , en çok artı,.ana 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmPzse ihale yapılmaı: Ve satış 
talebi düşer . 

6- Gayri menkul kendisine 
iholfl olunan kimse derhal ,·eye 
verilen mühlet içinJe p·ırııyı vn 

mezse ihııle irnrarı fesholumrrak 
kendisinJen evvel en yüksek tek
lıft~ bulunan kimse nrzelrni~ ol· 
duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, rnzı olmaz, veya bulunmazsa 
hemen 15 gün müddetle artırmaya 

gelecek proğram : 
Kürl'k mahkumlurının feci hayatını bütün dehşetile gösteren beye· 

canlı ve pek müthiş ırnhn ı:. leri havi emsalsız bir eser : 

( Zencirli mahkumlar ) 
6574 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

iki büyük komik filmle kahkah=-. haftası yapıyor 
1 

Malek bira krab 
Bütün dünyayı güldüren meşhur kornik Muloğin 

2 

Rahmetli Ammucem 
mümessili: Lorel Hardl 

Fevkalade komik ve t>ğlenceli kahkaha filmi 

Gelecek proğram : 

Adananın şimdiye kadar mislini görmP.diği şaheser 

&evgini_µ • 
sesı 

mümessili: Jankipora-Marta Egert 
6569 

ilaçlarınızı Tuvalet ve Parfümeri 
ihciyacınrzı yalnız 

çıkarılıp en çok artırana ihale edi 
lir. İki ihale orasındaki fork ve ge· 
çen günler için yüzde beşten h r.sep 
olunecok foiz ve diğer zararlar ay

rıca hükme hacet kolmaksızın me
muriyetimizco nlıcıdaıı tJhsıl olu 
nur. 

Modıfe ( 133) ı seybaa eczaaesladea 
Uayrı menkul yukaı ıda gös

terilı·n 24- 4 - 936 tarihin ie 
Adana ikinci icru mcmurln~u oda 
sında itbu ılAo ve gösterilen ar· 
tırma şortaomcsi dairesinde 1'atıla 
cııtı il4n oluuur. 6582 

tedarik ediniz 

Çünkü: menfaatiniz olacaktır. 
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S nnvi işlerind•· il , r oyişi biitün dünyaca tallllir· edil.-n Sovyf't Ruı-
y ı fabrıkalarınııı so1 ıııo t ,ı yaptığı kıp ılı bıitürı J ış ıler ya~ içinılıt 

1 
dön,..n s e bfa' Be rgUza,. s stımıi v~ cok hutıt oıan oral 1 
mıkiı eler ve ~ de'U p rç arı d şlı lııçrıklar ziraatta ku1lonılon he 
cins pulluklar Çayır ıuokineları Tırınıklıır Ot preseleri PulvarizatörlAr 
biıtün Anadoluda kull~Aıl ıı ve çok böy-tik hır şöhret kazanan ve süt· 
lı;rinizden en temiz y ğ çı ıır n kullııoışlı ve sağlam olan sut ma-

kinalsrımız ~·ifcjlerimııin ço"t ınheri hekl~m~kt~ olıluklıırı halis çelik

lilıh n yapılmıt Ot kazmal"r mız son mo ı .. ı zarif 'e şık Diki~ 
mokinalorı ı z g·•laıqttr.Pıathr -ekabet katiul etmez derecede ucııl:

dur. ıraal\Ra istıta<le diniz 

yakındıt altı ve dört öküzlü pulluklıramız da gelec .. ktit-. 

Depoıu Adaoaila Osmanh bankası •ltıada 

Şubeleri Mer ·in Ceyhan 
6579 

Nasibi eczo.rtes;nden alınız 

1ıe11.1Wik sa10 250 Ucuilluk 

f Gayri menkul malların 
açık arttr ma lllnı 

Adantt 1 inci icra ınemurlu -
ğu odan: 

Dosya numaraeı : 936- 194 
No: 95 
Tarihi: Haziran 327 
Mevkii: Salman beyli 
Cinsi: tarla 
Döuüm : 44 

ro 
Tapu huJu: Şa. ga. Şakir Bed

s el. t.ulası şi. Ali oğlu Selia ' 
ta 

81 

rlası <'e. Zalha tarlası. 
No: l 
Tarihi: Şubat 336 
Mt1vkii: Salman beyli 
Cınsi: tarla 
Dönümü: 50 
Tapu hududa: Şa. Diyep ağaya 

lalan mahal ga Zeliha iken el· 
y 
ef 

evm Bedir ağa tarlası 'Şi. Katım 
. hiraderinden elyevm Selim ve 
asan ağ .ya geçen tarla ce. lb. 
him veresesinden Ahmet •• Di~ 

H 
ra 

y ap ağaya geçen tarla. 

'-=-= 

No : 218/219 
Tarihi : T. saoi 326 
M~vkii : Mürsel oğlu 
Cınsi: Tarlanın 8 de 7 
Döoümü: 165 

v 
Tapu hududu: Şa.Şıh Ali hamam 

e Hasan bini Ali tarluı ga. tari
kiAm şi. Şıh Garip sade SacLk ef . 
rluı ce. İbrahim Şadan ve kara 

ri 
ta 
A ll ve Havaoa Marko . 

b 
95 v~ :!05 No:lu tarlalar Ziraat f 

ankaıına i(l9tekli VfJ J No.ha tarla 1 

ip 
-800- liraya 8.tdir oğlu O ,rvitt 
oıekli ve diğ.,rH hacııli olup iıbu 
otek fazlaları doktor Süleyman 
rrı ve Basil Sorsok tarafından 
aczedıl~ştir. 

ıp 

Sı 

h 

t 
Takdir olunan kıymet: 1 No.lu 

arlanın dönümü on iki "' 95 No. 
u tarlanın dönümü oo bir ve 218· 
19 No lu tıırlaoın dönümü bet li
adar. 

1 
2 
r 

• 
Artırmanın yapılaeaıı yer, gün, 

aat: lcra daireıincle 2004 No.lu 
onun mucıhioce 30 gön içinde 
akdir edilon kıymetin '/• 75 ini 
ulduğu halde 24-4 - 936 cuma 

k 
t 
b 
günü Hat I0-12 d~ bulmadığı 

takdırde artırnııının 15 güo tam· 
ılıdile 1 1 5 - 936 tarihinde ve 
oyoı sl.ıtı\tu ihalesı yapılacağı. Ve 
bundıt ,fa % 75 İııi hulmaHa H · 

tışıo 2280 No.lu kıtnor a t.abi tu 
tulac~Jğı . 

1 ..:.l işbu gıtyri menkulün arıırma 
şartıwıuesı - - 935 taıihındını 
itıb.m~n ,210 numara ile Adana icra 
ıl~i.es oin ınuayy .. n numara• oda 
herkı>siu ,g·irebilm ıi ıçin aoıkt·r. 

İIAuda yı;ızılı olunJarJa•ı fazla ma
lumat ıılınal iıLiyeoler, işbu ıart
namrıye ,;e 210 Joıya ownarasile 
momur4yetimize miiracaat etmeli
dir . 

2- Artl' mıya iştirAk i~in yu
karıda yazalı kıymetin °/, 7,5 nİA· 
betiudti pey akçaeile VflJIA milU bir 
bankanm ttjminat mektubu tevdi 
edilecı-ktir. ( 124) 

3- ipotek ıahibi a'acaklılarla 
diğer alAkedarların ve irtifak hak
kı ı hiplerinin gayri menkul üze
'indeki haklıuını hususile faiz ve 
masrafa ıJair olan iddialarını işbu 
ilAn tı.ırihirıd •JD itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsb telerile birlikte 
memoriyetimize bildirmeleri ictıp 

eder. Aksi halıle hakları t&fU ıi • 
cilile sabit olmadıkça 11tıı bedeli
nin paylıtmHnıdan hariç kalarlır. 

4...ı..:. OöıterildD günde 11rtarmıya 
iştırAk edenler artırma şartnAme· 
ıüi okumuş Te lü111mlu mal8matı 
almıt ve buntuı temımen kabul 
etmiş ad ve it>hnr olueurlar. 

5'-Tayir. edıteu :ı&amanJa gayri 
menkul üo defa bağrıldıkt1tD ıooıa 
~n çok art.Lrana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli ruuhsmmen kıyma 
tin yüzde 75 şin1 bul111n v•ya ea
tış ietiyenin alacağına riiçhani olan 
diğer •lacaklılar bulunup &a btJ
del bunhmn o ~ayri menkuı ilo 
temin edılmiş alacaklarının mec• 
muunJao fazlaya çıkmıua en çok 
ortıraoıo taahhüdü btki k~loaalt 

Satlık hane ~ 
HükQmet caddesi üzerinde Kız 

Liıeıi kflrşısınJo 24 N .. v sat ı lık: 
tır Üst kat 4 odll v~ bir sorı ve 
aıt kat iki oda VA bır mutfağı '"ar 
dar. ~o\m olmak iıtiyeııftır glıze
\euıi14idarı ıine b:ışvuruıalorı ıldn 

olunur .6567 3- 3 

üzere ar&arma 15 güo daha .temdit 
ve 15 ci günü ayni 11attıı JRP lıı
oak artırmada bedeli ı.-uı ie~iye-

. oia alacapa rlçbani olao djğer 
alacakhların o gayri mtmkul ile 
temin edllmiı alaca~ları meamu
andan faalaya çakmak şarıile , en 
çok artırana ihale ed lir. Böyle bir 
~I elde edilme11e ihele yapıl· 
mas. Ve aatıt talel>i dü9eı:. 

6-. Gayri menkul k~ .disine 
ihale olunan kim10 duhıµ veya 
"Yerilea mühle& içinde par.ayı ver
meue iluile kararı lesholuoıuok 

kendiıioden evvel eq yüksek tek 
lifte b11luoad kimee arsetaaiş ol· 
daA'u bedelle almep ru• olursa 
ona, razı olmaı, veya bahıomazsa 
bemea l 5 gün aiiddetle al'tırmıyn 
çalrarıhp en ook artaraaa ihale edi
lir. iki ihale arası9daki fark Te ge 
tf'D günleT içi• ylzde ~ıte hessp. 
okıoaoık faiz •e diğer ııır~_dar- ı.y. 
noa hükme hacet kalmakıııın me
muriyetimizeı alacıdan tahııl oru
nor. Madde (133) 

lıbu tarlaların yukarıda gös
terilen --. _ 935 larlhiode Adı
na 1 fnet icrı memurlu~ odasında 

ifbo itin Vfl ~terilen artırma 

prtnamftl deireeinde M.taliicnğı 
ilb .J>huı ur. 6583 

Macur zira al makineleri f ab 
Hofherrs·Chrantz anonim şir 
en son model ve sistem 40 b 
kuvvetindeki, mazot Traktörle 
miştir. Bu Traktörlerimiz : 

Az manana çok •ş gören gayet Stığlom ve ,,ayanıklı ol 
yüzünden lroloyell idare edilebilen asnn eii mütekAmıt Trali 

Adana : Oroıdillak civar• : Macar Şirk 
13-17-19-21ep-24-,1-7 

6553 

20 bbygir kuvvetmı\e her tarnrı 
sağlam fşler bir hald 1 Makler mar 
kalı f>ir çıft kazan, bir adet dörtlü 
ve dirsPkri köten satılıktır. 

Zencirli meh 

Korek mahktm•a 
yat10• gl>stereb h 

Almai istıyenlerin Buğday pa· 
zaranda 'tnrkisfonlı Abdurabmana ~-...-.... .._._._.. __ 
mürscaatlorı . 6566 Umdmt nt-ft'iyat • 

Ctlc2l İJa~r 
17-19-21-24-2.ô-;ıs 31-2 Adana Tür.: Mir.'& "' 

4-6 


