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5 KURUŞ ADANA : GtJNLOK GAZ:t1'E 

Babeşlstanın en giizel şebrl 
Barrar alevler içinde 

Altmış İtalyan uçağı şehri harabeye çevirdi 
İtalyanlar ~imal cephesinde hiç mukav&mete maruz kalmadan ilerliyor 

AdiHhaba ; 30 ( Radyo ) -
Bu jüo Harrarıo üzerinde altmış 
İtalyan uçağı birdenbire görül 
mOotür . Bir müddet f r lırin üze 1 

ıiode uçtuktan aooıa uçaklar g t 
mitler fakat bir müıldet ~onr a bü 
yült bir k11mı tekrar döne r< k ş · -

bire yüzlerce yangın bom h • sı 
Y•İdııôlağa bı~lamışlaıdır . Şe hir 
alevler içindedir . 

Paris : 30 ( Radyo ) - O tuz 
İtalyan uçağı H11rrar şehrini müı 
hiı bir aurette bombardmao et 
miılerdir • 

Şehir yangınlardan harap ol 
muştur . Zayiat mikdarı beuüz 
belli değildir . 

Huraruı bu suretle barap ol · 
mHı burada ve blitün Ha beti&· 
tııoda bllyük bir nefret ve lees&lir 
ü~indırmı§lır . 

İtoıtıa : 30 ( R•dyo ) - Har
rarıo bombardmıoına dair bura· 
Y• henllz resmt v" mufassal bir 
malilmat gelmemiştir . . 

Aımara t lıO ( ltadyo ) - İta! 
Y•n kuvv~tleri 4imal cephesinde 
llerlemoıktedirler . au kuvvetler 
Dekvayı hiç bir mümanaat gör· 
medeu kolaylıkla ıfgal etmi,ler
dir . İtalyan kuvvetleri 1 ileri yll 
rllyüılerioe muvaffakıyetle dıınm 
etmektedirler . 

Paria : 30 (Radyo ) - Otuz 
İtaly•D bombardman uçağı Har· 
tar ıehrioi mülhit surette bom · 
budmao etmiılerdir . Şehir yao
ııulardan harap olmuştur . Zayi · 
atın mikdarı bolli değildir . 

Arap birliğine 
başlangıç mı? 

Irak-Hicaz muahe
desinin esasları 

Ş•m : 25 - Irak ile Hicaz bll· 
kümetleri aruıoda hazırl•nmış 
bulunan mııahedenirı resmen ila-
nı günleri yaklaşmaktadır • ~ 

• 1 
Hıcaz hükumetinin mümes~ili 

ve İbniasuudun huausi sekreteri 
Yuıuf Yuiu ,elyevm Lazkiyede 
bulunmakta ve kralın ~on mua
hede §ekline vercceği muvakkat 
Cevabını beklemektedir · 

Söylendiğine göre bu Ar•p 
birliği muahedesinin eıaslarr şun· 
lar olıcakıır . 

1 - Gümrük kayıdlarının il
gası ve bunun paoaportlara da teş 
lllili . 

2 - Irak - Suudi hükiımeti 
•skeri taavünü ve diger devlet 
lecevüze maruz kaldığında öbü 
•ünün yardımı . 

3 - imkio derecesinde ted
risatın tevhidi . 

4 - Lüzum görüldüğünde ıi· 
YISİ ve ticuı mümessillerin bir
leıtirilm eıi . 

5 - Her müstakil Arap dev 
letioe bu muab.deye inzimam 
•lmrk için açık kapı bırakılmış· 
tır . 

İmzadan sonra Yemen hükii
nıetıoin de bu muahedeye inzi . 
lllım edrceği bildirilmektedir . 

ltalyaıı uça /\Zarının bir harabeye çevirdiği Harrarın 
ıımıııni görıiııüşii 

Adiaababa : 30 ( İladyo ) -
Buraya gelen habere göre altmıt 
İtalyan uçağı Buran bombard · 
mao etmişlerdir . 
Bcımbardmın tıelicesinde Fran 

sız baıtahauesi ve bit de kilide 
yıkılmı~tır . 

Mıeu Kızılay , Habeş , İsvrç 
Kıııılbaç baeıabaneleriyle ; İtalya 
nıu e&ki konaolosluk biııaeı, l:<'rao
sız konstılosİıa o esi , kilisesi bir 
çok m•ğaza ve dükkan ~rap ol
muştur . Şehir yanmaktadır . 

Halk uçaklarm gelmcıindeo 

bir buçuk saat önce şehri boıa I· 
tıp sığınaklara kaçtıklarıddan nü
fusça o kadar zayıat olmamıştır . 

Ankara : 29 ( A.A ) - Roy 

trr ajansı : ftaİyılularıb Hıbeıiıta
uın batı Şimaliudcki ileri hare' 
ketlerioe dev.aı ettiklerini bildir
mektfldir . Habeşlcrde İembien 
bölgesinde muvaffakiyetli bir •km 
yaptiklarıoı iddia ediyorlar . Otuz 
lıalyan u9ağl evvelce Habetlerin 
açık bir bastabaiıeler ttıerkhi 
olduğunu resmen bildirdikleri Har· I 
ıar şehrini bu ıabah bombard· 
mao etmiş Fransız hastahanesi 
k ato lik ıtıauaStır i ve bütün Kıptı 
kiliseleri harap olmuotur. Habrf 
hükumeti Habrş kıtaatının talim 
ve terbiyesine memur Brlçikelı 
zabitlerle olan mukavt!leleri mali 
sebeplerden ötürü feshetmittir . 
Bu ıabitler üç ay içinde nzilele
riol bırakaeaklardır • 

Fransa Alman hududıınu demir be
tonla geçilmez bir hale getir.niştir 

Bu tahkimat için şimdiye kadar 
650 milyon Tiirk lirası harcandı 

Almanyanın bu kadar parayı harca• 
masına imkan yokmuş 1 

Berliu : 24 (Özel) - Lokarno 
devletleri Alm•oyadao Rende İs· 1 

tibkim yapmuıuı istiyorlar . 
Huna cevap Almanya hükume

ti, Fransa Ren boyunda ve Bel 
çika ile beraber daha ileride öy 
le İatibk~mlar kurmuş ve kurmak· 
tadır ki, Almany• Rende istih 
kamlar kursa bile daha seneler· 
Ce Fraosaoıo emniyeti tehlikeye 
düşmüş olmaz diyor . 

Almanya bükiımet mahafiliue 
görP, Almauyaoın ~ sekizde biri 
olan Renin müdafusız olduğunu 
düşünmek her Almın için müd
hi§ bir şeydir . 

Çünkü bütün Alman nüfusu 
nuo dörtle biri bu mıotakada ya
şayor . 

En ığır ve büyük Alman en 
düstrisi buralardadır . 

Fran»a, son senelerde bilh11· 
sa Lokarnodan iki seoe ıoora ya 
ni 1927 danberi Alman hududu
nun ceuuburda İsviçredeo başla 
yıp şimalde Lüksembuıga kadar 
u?ayan müdhıt bir müstahkem eı 
nır kurduğu halde Alman smırla 

rıoın açık ve müdafaasız kalma
sını istiyor . 

Franunın bu istihkamları garp 
ta Maa1& kadar uzamakta ve L· 
ougvy de Belçikaoıo Frauee ile 
yaptığı askeri ittifak muahedeai
siuiue göre şark ve şiınal cephe
lerinde inşa veya edrceği iıtib
kimlara kadar dayaoır . 

Bu iıtiblcimlar birbiıi erkuı
ua sıralanmış ve mürekkeptir. 

Fa ön sıra en modern bir is 
tihkim zinciri ile birbirine bağlı 
olduğu gibi arkaya doğru da E
pinal, Toul ve Verduu gibi emki 
istibkamlara dayanmaktadır. 

Bu istihkamlar dünyada şim . 

diye kadar eşi göıülmemiş bir 
mükemmeliyet, büyüklük ve aağ
lamlıktadırler . 

- Gerisi ikinci salıif ede -

YAKINDAı 

1 

1 

rt Er.; t_· __ 

Ren meselesi 
Etrafında olup 

bitenler 
Parla: 30 (Radyoj- Yeni lıııll

babat mllnıislibetiyle fı'ir nutuk 
söyleyen Dı§ işleri Baksnt M, 
Flınden son siyasi badisdere do· 
kuuarak , beynelmilel taabhüdle
re riayet edildiğ'ioi gördüğü tak 
dlrde Fraıı .. uın ıızlaıma müzake 
relerine baıır oldu#uou, ve Hiı 
ler ıulb tekliflerini mevzuubahs 
ederken de : 

- Kendi kendıme, Alıı:lınya 
ile akdedilecek yeni bir muaİie
denin ne değrri o'lıibileceğiui ıo 
ruyorum . Eğer Hıtler koôuşdtak 
ve anlaşmak istiyorsa bunu müp
hem nutuklarla degil açık bir be 
yanalla ve siiıl e bildkmelidir . ,, 
Demi§tlt , 
Almıoyanıo taleplerinden babı· 

eden Dış işleri Bakanıı eğer Al· 
manya kolouilcriui iatiyoHa, bo 
büyük harpten önceki bütlln ao· 
mürgelerini mi , yoks. bunlardan 
bir kısım mı istiyor bunu izah et 
melidir . 

Fransa içi11 sulhun ncbzisi gay 
rı kabildir . 

:Franı•, harbe mıoi olmak için 
karşılıklı ysrdımlarınlmubıfPzaaı 
fıkriudedir . 

Hııt 1111ydeo evvel Avrupa mil
letlerinin eıtıniyeti temin olu oma· 
lıdır . 

Sovyet - Afgan 

Oostluğuda daha on 
sene uzatıldı 

Ankar• ı 30 1 A.A ) - Sov
yct Rusya ile Afgıoİltao ırasın · 

da bitaraflık ve ademi teclVUZ 
muabed~l!İ on eeue dıba uzahl
mıftır . 

Trenlerimizde 
TE&~T? 

Telgraf ve mfiktup 
kabul ecılilecek 

Ankara : 28 (Özel) - Poıta, 
telgraf ve telefon ve Devlet De 
miıyolları umüm direktörlüiü ara· 
sıoda trenlerde telgraf ve mektup 
kabul edi ime si için bir muk•vele 
ii11za edilmiatir . 

au mukavele ile hareket ba· 
Jindeki katırlardıı bulunan yol · 
cular yazacakları mektup ve tel· 
greflannı tıeuden inmedrn gön
dermek imkioını bulacaklardır. 

Mektup ve telgraflırı posta 
memurları • ve posla memurları 

bulunmayan katarlarda tren me · 
murlırı alacaklardır . 

Trende verilecek telgraflar 
telgraf merkezi bulunan ilk is· 
t&1yoodao mahalline çekilecek· 
tir . 

Mektuplar da gidecfjği yeı e 
göre trenin hareket iıtik•metiu

deki iıtuyoolarda bırakılacıktır. 

Posta ve telgraf idaresi bu 
itin temini için 1936 büdcesi ile 
istediği tahıis.tı alırsa baziraodıo 
itibaren)renlerde mektup ve tel· 
gres kabulüne baılauabilecektir. 

11 TDRK SOZIJ ,, nü : 
yepyeni bir çehre ile-~ 

·- Alman seçimi bitti ve 
Hitler milntahiplPrin yüzde 
doksan dokuzundan r~y 
aldı. 
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Suriye vafanileri heyetlerinin Parisfe mu-
vaffa~iyeti için camilerde dua ediyorlar 

Humusla Çerhesler ikiye ayrıldı 
-----· ~--------~~-

$•m : 26 ( Özel )- Heyetin Pa tanınması yolunda bir mazbata ha-
riıd hareketinden sonra Şamda ei zırlamağa başlamıılardır. Bu maz-
yaeal barı!lıt•I hemen durmuş gibi · bata Frans ız hariciye n•zırıo• 
dir. Herkes; Pariıte yapılacak gönderilecektir. ı 
konuomaların sonunu belılemek· j Şam : 26 ( Özel) - Gebeli 
tıdir . I dliruzde vahdet iatcnen ve bu uğut 

Vatani kütle , Pariıde beye· da çalııan bau geuçleı bükiimet· 
tin muvaffak olması için Cuma ı çe Or•d•n uzaklaıtırılmııludır. 
ğllnleıi uamazdın ıonra dua edil - Cebeli düruzün m ·~ ıkezi olan 
muini kanrlı§tırmıttır. ı Sividada akşam saat dokuzdan 

Bu karara ilk defa olarak önü - sonrı sokağı çıkm •k ya1ak edil· 
miizdeki Cumıı güoü tatbike bat· mittir. Bazı mufrit gençler tara-
lauacalı: •e be yetin muvaffak ol· fıod•D dağıtılan Vahdet propa-
maıı için dua edileçektir. gaodasına •İt beyannameler top 

Humus ; 26 ( Özel ) - · Bir laudırılarak müsadere edilmiı ve 
kııım Çerkeılerin vatani parti Jj. bunu yapanlar hakkında kanuni 
derlerini ziyaret ederek ekalliyet takibat baılamışlır. 
halılarından vaz geçtiklerini bil- Şamdan Cebeli dürze gidip 
dirmeleri üzerine diger bir kısım gelen otomobillerdeki yolcular 
Çcrkeılerde ıkalliyet hakluınm 1 kontrol edilmektedir . 

A.lman milleti bir kere 
daha hükmünü verdi 

Hitler 45 milyon reyin yüzde 98.ini iıaldı ' 

Genç Naziler, şefleri Hlilerln önünden geçerken 

8erliu ı 30 (Radyo) - İnti
habat Afmany•nın her tarafında 
ayni gün ve sıatta Hitlercilerin 
b!iyük bir muzafferiyetile aona er 

ı 
İntihabata ecnebi memleketle

rinde bulunan Almaıılar hemen ki· 
mileo i§tirak etaıit ve reylerini 

mittir. 
1 Bitlercilere vermiılerdir. 

Rayittağ üyeleri ıalı günü 
(bugün) toplantıya çağrılmışlardır. Almauyaoın her gebrini bilbas. 

ıa Berliude halk sevinç içinde bu· 
ytılı bir b•yram yapmaktıdır. Her 
taraf• bayrık ve yeşilliklerle do
oatılmıttır. 

Saat 11 de Kolonyadan dönen 
Hitlerle Göbels başvekalet biol 
ııoıu balkonunda halk tarafındın 
oıddetli bir surette alkıılanmışlu
dır. 

Asker. mektep talelıeleri ve 
binlerce halk Bitlerin önünde hll· 
yllk bir geçil resmi yapmıo, büyük 
caddeleri dola§mlf ve sabahın geç . 
vaklına kıdar sevioç tezabuu· 
tıoda buluumuolarılır. 

Bitler; Halkın gösterdiği bu 
duvgulua ve intihabatın sükllnetle 
yıpılmasındau dolayı tıışekkür o· 
luomuştur. 

İntihabata 44,000,699 kiti İş 
tirak etmiştir. Hitlerciler bu ye
küaün yüzde 98 ini kızenmışlardır 

Almany•da şimdiye kıdar biç 
bir fııka böyle bir kabar ekseriyet 
elde edememittir. 

Görf'cPbiniz 

Hitler bu toplantıda Avrupanıo 
durumu ve bilbasea Lokaruo me · 
1Cle11 hakkında beyınıtt• bulu-
nacaktır. 

Safrada fakir çiftçiye 
buğday dağıtıhyor 

Ankara: 29 (A.A) -;Bafra il
çesinde muhtaç olan çifçiye 20 
bin kilo zahirenin bu gllnlerde da· 
ğıtılmuma başlaoacaktlr" 

Edirnede açılacak kız 
enstitüsü 

Ankara : 29 (A.A) - Önü· 
müzdeki ders yılının başına Edir
nede Cumhuriyet kız eoatitüıü 
ıçılac.ktır hezırlıklara ba§lı umı§
tır. 

Fransada iki tayyare 
çarpıştı 

Bir kadın doktor öldü 
Versay : 30 (Radyo) - İki ıi· 

vll uçak, uçak istuyonuuun üze· 
riode çupış•rak dll§mÜfÜr. İki lı..i
şi ölmüf, ve iki kiti de yaralan
mıştır. 

Ôllllerden biriıi pilot ve biri· 
si de yolculardan bir kadın dok· 
tordur. 



Sayf. ; 2 (Türk Söz&) ,,1 Marl 1fJ6 

--,--~1 Fransa Almanya 
Dünya pamukculuğu ve hududunu ge-

dü ny a pamuk pazarlan çitmez bir hale 
getirdi 

-2- -·---
- Birinci sayfadan artan-

Bu cedvel müraakip tesbitleri- İskendcriyede 327,000 • Bıızelden Lauterburga ludar 
yapmağa müsait olduğnadan su Bombaside 569,000 » uzayan 190 kilometrrlik Ren cep 
reli bususiycde ilmidir. Avrupa yolu besinde Ren - Seiten kanalıyla 

Bu son on senelık mahsul dev- üzerinde 384,000 " Ren - Rhone kanalında Moder 
resinden birleşik Ameıika, Hin- Avrupa limanla- de sayısız betonArme kı~la ıeklin-
distan, Mısır, üç büyük pamukçu rıoda 9,536,000 » de yapılmış, makinalı tüfek ve 

memlr ketten biç hirinio hasılatı Mıs1r ve Hind müst1ıbs ı- lleri toplu ile tccbiz edılmiı olup bil· 
tevessü rtmtdi; bilakis bu hasilat oezdiode, uzak şaı k yolu üzcrınde tüa kanal ve nehir yolların• her 
yüzde 30 nisbctinde azalmıştır ve tızflk tark antrepollarında: istikamette bakim olmaktadır 
bile.. Uzak şark 872,000 balya lar · 

Ayni devre esnasında diger üç Bunların arlcaıında Vogazen 
Bir ı ~ şik Amerika 1,053,000 " 

memleketin basıJiiırn,, Çin, Rusya tepelerinde de ayrıca mOdafaa 
fabrikalarında 

Berezilyaı> yüzde 92 nisbetinde noktttları vardu . 
93- 1936 Büyük Britanya 186,000 ,, 

artıyor. Bu üç memlet 1 ::>- Öyleki hu sınırı g~çmek hiç 
fabrikalar ıoda 

ıcnesi tlünya pamuk istilısaliitının 
4000 

hir kimse için mümküa değil -
l Avrupa ölkeleri 1,36 ,, 

yüzde 10 nu ve 1934 - 95 de fabrikalarında dir . 
yüzde 23 u gösteriyor. 829 000 Fransız ietibkamcılığının bil 

Diger meuıleket 1, , " f 
Bu siyasi tadilBtın sebepleri fabıikalarında busa tabii müdafaası pek z.yi 

malumdur: 3 7 OOO olanlar da rnütbiı birer mildafaa Mecmu 9, 6 , ,, 
Berf'zilya son senelere kadar d "d ·d· 1 r Fakat müteakip seneler e bu ej erı ır e , 

Monocuhurı ·, memleket deg-ils~ de B beo·n üç mu""dafaa nok 
sl<ıklu 11.113,000 balpdır . u cep ı 

kendini esaslı olarak kahve istıb 31 Temmuz 1331 de 13,966 hal· taslD• dikkat etmek istihkamla· 
salaAırna hasr eden bir hülıümetti . ' b- nkJOğü ·· lam "x.ı yebr 

Yaya kadar kabarıyor . Ve 31 rıo uyu nu ac 8 6 · 
K ahve fiatlarının tedrici bir T h'-. t"l H n nuo 18 k Temmuz 1932 de makabili" olma· a "ım e< ı en agc a · 

surette düşm•Sİ, stokları nisbet k" · f d 1 m. •imalıode t.»uluoan Hocl1vald, yan ve müteakip i ı sene zar ın ı I "S 

kabul etıniyecrk derecede artırdı . B"t b Diedenhofeo'oın 17 lLi-da pek az tenakus edecek olan ı sc ve 
Olout kahveler, Berezilya re l tre ıa kı da bulunan Haken· "' 17,412,000 rakamını l uluyor . ome r n 

şitlerine karşı artıcı bir rf'kabet Tabiidir ki fietlarda stoklar berg müstahkem mevkilerinin her 
Yaph ve neticede oo milyon çuval b" · · • ıA 25 kılomctre uzun 

arttıkça bu minval üzere görüşU- arısı a.,gaı 
kahveyi fiatı daha fazla dücürme- ı ti- nd 15 '-ı"lometre geniıli· 

y yor. 1927 - 1928 İlampanyası u6u a ve " 
mek için imha etmek lizım geleli., - · d 1 h bı"rı"sı· yı'ne bir çolı 

için mevcut pamuğun Nevyorkta gıo e 0 up er • 
Anlaı:ılfıyor ki, bu ~arılar altın · t ı· hı·rıı· oazlara '-arıoıı milı· ~ - tekerrür eden vuati fiah centı a eş ı ve ze • " -s 

da Berezilya zıraatını; kauçuk ve 1028_ 1929 , 20 , 42 de livreyi tahkem , küçük milda{aa m~~zi 
Pamuk, istibsalatmı fazlalaştuarak J · d Q kk ptı"r 

19,73 ü geçiyor . 1929 -1939 da erın eo m re t • 
çeşitlendirmeği a adı. 1930 _ 1931 , 16,30 senesi için Bütün hu müdafaa m~vkile•i 

Çio çok iyi bilinir ki, erzdn O 8 b b d dan müteessir olmı-
1 

1 ,3 . om ar man 
yaıyan iosarılaıın dörtte biri kadar 1931 -l932 içio 1932- 1933 yacak yeraltı yolları ile bitbiıleri 
nOfusu mevzuubabsolan bir mem- 6,34 de ( 7,37 ceots yüz) oluyor. oe bağlanmaktadır . 
lekeı: tabiidir ld psmuğun daima İşte bizim tafsilatlı bir tarzda Bunlaırn hepsi de arazinin 
en büyüle müatebliikdir. mütalaaya aldığımız ve Amerika arızalarından azami iatifade edi 

B•şlıca pamuğu imal rden Hint· hükümetinin müdahalesi ile eıaalı lerek )apılmıılardır · 
lilerdir. Çin iokiliibı zuhur ve olauk karakterize edilen devre- Buoun için gtrek kuadan ve 
Lenteancı er L'uulare bin de ak nin ilk \'eziyeti bu idi . gerekse hava fan y • pılacak keoif-

aadı. 1930 da President Hoover ta- leıe kartı iyice gizh· nmiştirler • 
Memleketin ehemmiyetli bir rafıo<l:n tesis olunan ve buğdı1ya Bunlar bir lıiıini yalnız lop ve 

parç.11 pamuk ziraatıDa elverişli olduğu kaıiar pamuğa da ucu do · makinalı tüfek atrşi ile himaye .et 
olan bir mıntıkaya girdi. Ve buno konan Federal Tar m Board şekli- mekh: kalmıyorlar, top kuvvetle-
inkişef ettirdi. nin bahahya mal olan ( 500 mil · rile ~ıuırm öte tarafındaki tren 

U.H.S.S krza iplik istihııaliitıLı yon dolar ) ç•liik iubiumını ve tramvay ye bir çok mühim mevki 
artırmak iıtiyerek ' beş senel·k sebetsızlığmı anlatmak tasavvu· leri de ateş altına alabilirler . 
plan ar Plan ofoin ofurmal ilh,, ruuda değiliz . 9 Eylül 1932 de Mesela Hocbvald ve Bitech 
inle şayan mülabazolar oeliceler '' fiatı 16 ceots de tutulmak ,, mü!!tabkem mevki toplarının ate 
elde etti.j istenilen pamuk , 4,85 den fazla ti Geımersbeim Laadau, Pirm•-

Gerek Bereüilya, Çin ve gerek etmiyordu. Biz yaloız Roosveltin seos ve Zveibrücken ve batta de- · 
Rusyadaki bu iı;tihsalatın artma- reiskiira g çişinden ıtiLaıen olup nildiğine Maoobeim Ludvibsba-
ıında kayde değer olan yt'gaoe bu bitt-nleri gözJen geçirec,.ğiz . Zi- fen' iKaiserslautern, Hakenberg 
euıiyeı, bunun aısıulusal bir pa- 18 bu safha bir tamemiyct , hain ve Diedenbofen taa Sarra kadar 
muk buhranı içinde oluşunda, üç ki bir mikyası te§kil ediyor . uzamaktadır . 
büyük ihraç memleketinin stokh- 3 Mart 1933, birleşik Ameri· Bunlardan başka Belfort iıtib· 
ranın boğucu bir şekilde ve fiat kıa bir kıç güodeoberi dramatik kamı temelinden moderaize edil-
Jarın da düşmekte olduğu bir dev. bir vaziyet içinde bulunuyor . miş V f' Neu _ Breisach, Strasş· 
rede zuhur edişindedir. Mühim lıir kısım hükumetleri hurg, Metz ve Diedeobofeo'nn iı · 

Normal senede bir mahsul tedavülünden düşen banka , de· tihkamları da bu günün ibt.yaç 
devr~sinden digerioe kadar stok poları idaı i kanunlarla tahdit !arına göre tadil edilmişlerdir . 
olarak kildırılan pamuk, altı ile etti . Ve digerleri de bir teebbll • ı Fransa bu suretle memleketinin 
dokuz milyon balya idi. re karar \'erdiler . mü<lafnası kin dünyaJa hiç bir mil-

.Şu halde 18 bPfta da dünya Hareket genişledi . Ve Ame· • !etin erişemP.uiği b' r büyüklükte 
istihlaki on iki olur. Bu rakam ilk rika bütçeainin s.oularına hücum ·ı · t 
b k k h · ı· ·· -k- ile nihayet buldu . yaptığı istihkAmlar ı e emnıye ve 

a ışta ço e emmıyeı ı gozu ur müdafaasını temin etmiştir. Ldkin 
fakat: ı evyork büküm . ti : Vilayet 

onlaı:ııldıg·_ ına göre Fransa bunları 
1 llf b ı ı f • • b borsaları biri dıg· erinin arkasıo · " 

- l l a su < evre erının mu da kdfi görmiyor. Çünkü sınır tah· 
ı ' f ı k t] · · 1 dan emtea ve paralırmın kapıla · t~ ı meme e er ıçın B)D

1 o ma - kimatı lıl'lfi llevam etmektedir. Ce-
.,111, rını kapıyorlar , hususi vrya ff'de· 
1 nupta Trouee <le Belfort de daha 

2- Müstahsili rnüstehlikten ral bankalar ayni ş e yi yapıyorlar. d'l 
Ve 4 Mart sabahı bütün dün ziyade şurka <loğru tahkim e ı ayıran muhtelif merhalelerde 

ya Ncvyork boualarınm kapan miştir · 
normal bir "Nazım Volant• göze- - Bu tahkimat için miihllıusen'ın 
t ·ı · · t dıg- ı oı eııdiAe ve aüı priz ile ög- re -
1 mesıııın zarera ı, :ı llart-WalJ ve KAıubste <le yeni niyor. 

3- Deniz nakliyat müddetle· istihkAmlnr incıa odılmiştir. Şimal le 
- Sonuvar - " 

rind,., yeni Urla andan Porteaide Longwy ıloki şark istihkAmları 
veya Bombaydan Hamburg ve -----------, Longuyon üzerinden MontmPdyoin 
Livetpula giden yüklü deniz nak r 

3 
N• şimalioe kadar , Belçika istihkAm 

Hyat vas,ıılarının seyahat müddet ı 2 1580 sisteminin cenuLuna erişen yeni 
le.inin uzunluğu hesaba •lınarsa istihlcAmlar ile tahkim edilmişler 
bu rakamın bu kadar ehemmiydi 1 Çocuk haftasının d" 

olmıyacağı görüliir. başlanğıcıdır. Bundan başka Suarın her iki 
1 

ır. 

Mesela 31.Temmuz 1929 "son 1 -- tarafında ve müstahkem noktalar 
normal sene• de hu stokların tev· 1 ki Sovyet uçağı ku- yapılmalı: üzeredir . Rski Alman 

zii şöyledir: tup seyahatine çıktı islıhk~mları tadil edildikten sonra 
Birleşik Amerika müslahıille- 8pinal, Toul ve Verdun da moder-

·inin elinde mevcut 275,000 balya Ankara : 30 ( A A ) - İki nize edıleceklerllir. Bundan başka 
Birleıik Amerika 
Antr,. pol.rda 972,000 ,. 

Sovyet uçağı dün kutup seyyaha- 1934 te Fraıısıının şimal sınırında 
tına çıkmıılardı . Valenciennesnin her iki taraCında 

Halepte 
Şehir Dayakları -------

Yağmur ve soğuk 
Halep: (V abdet)-On bet gün 

evvel muoitimize yağan yağmurla 
beraber civar dağlara kar dügtü 
ğü ınla1ılmış~1r. 

!Hava şehitleri ihtifali 

Bu yüz<l.-n gündüzleri bavaaın 
güneşli gitmeıioe rağmen, soğuk 
bir ruzgar eamekte ve giceleri 
ayn yapmaktadir- Köylerden 
ald1ğımız malumata gö ~e bu ayaz· 
lar henüz çiçek açmamış meyve 
ağaçlanna oldukça :zarar vermiı· 
tir. Devam ederıe mezruatın mü · 
leesıir olacagı söyleniyor. 

Filistin buğday 
almayacak 

Berut - Filistin hilkumeti. 
N11an, Mayıa ve Haziran aylan 
içinde Suriye ve Lllbnandau beı 
bib ton buğday itbaliae kırar ver· 
mİ§tİ . Filiıtinde son günlerde 
mebzul yatmurlar yatmıı olması 
ve depolarda meYcut botdayın ih 
tiyaca kafi gelect ği anlaoılmaBı 
üzerine Fıliıtin hükumeti rıki ka
rarmdan dönmüı ve Haziran ni
hayetine kadar Suriyeden mal 
alamayacığını yllce komiserliie 
bildirmiıtir. Gerek tüccar ve ge. 
rakıe ziraımızı endiıeye dllgüren 
bu kararın buiday fiatlarını bir 
kat daha ucuzlatmak ta amil ola · 
cağı tüpheeizdir. 

Kömür havzasındaki 
tetkikler 

Prcıf. Grınig, yanınrla bir to
pograf ya mllheodiıi olduiu halde, 
Arit kömOr mıntıkesıoın jeolojik 
haritasını çıkarmak üzere Zafran· 
boluya ve oradan Bartın• gitmiş· 
tir . 

da tahkimata başlanmıştır. Burada 
bilhassa eski Maubeuge istihkAmı 
Alman cephesindeki Belfort,Bitsch, 
ve Diedenhofen istihkAmları şek

lir do tadil edileceklerdir . LAkin 
Fransız hudut tahkimatı daha bun
larda da bitmemiştir. Çünkü tah
kimat bu cephed'! de h~lA devam 
odiyor . 

Bu muazzam müdafaa hattı yal · 
nız Fransanın her türlü tecavüze 
karşı emniyet ve müdafaasına ya· 
radığı müddetçe Alman devlet ma 
hafıline göre bütün Almanyada hu· 
nu haksız görocek tek bir kişi l>U

lunanınz . Çiinkü Almanya bütün 
arazi ihtilaflarını holletliği Fran. 
saya tecavüzü hiç bir zaman dü
şünmemiştir. LAkin emniyet ve mü· 
dafaa hinde Almanya da ayni bok 
larıı mani olmaktan hiç bir zamıın 
~az geçmiyecektir . 

Almanya başka devletlerin ken· 
di müdt1fo11ları için tahkimat yap 
malarına itiraz etmediği gibi kendi 
tahkimatına da kimsenin karışma
sını istemiyor. Almvnyanın elinde 
tutmak istediği müdafaa hatları an 
cak Almanyanın garp cephesinin 
müdafaası içindir. 

Bundnn başka bir memleketin 
ınüdllfuası için ietihkAm kurmak 
hugünden yarına yopılabilen bir iş 
değildir. Bu işin bitiriJm,si sene
Jere mühtaçtır . Bunun en büyük 
isbatı Fransız iatihkAmlarıdır ki 
l 927 de başlandığı halde. henüz 
bitirilmemiştir. 

Almanyanın iUP ctpbesi tahkı
mah biç bir uman Fransa istih· 
kamları derecesinde olmayacak
tır. Çünkiı Fransanın §İmdiye 
kadar bu istihkamlar için sarfet· 
tiği parar.ın yekunu 8 milyar fren· 
~· g~çmiıtir. Bn parayı Alman
ya hiç bir zaman sarfedemez. De
mek oluyorlfi Almanyaaın ıarp 
cıopheai mOdafaıt kuvvetleri ne: 
kadar kuvvetli olursa olıun hiç 
bir zaman F ranıız letihlcimlarına 
üıtDn olamazlar. Fraoı•z iıtibkim· 

Bundan sonra 15 Ma
yısta yapılacak 

Şimdiye kadar 27 Kanunusa· 
nide yapılmakta olan hava gebit
leri ihtifali, Türk bava kurumu 
nun genel kurultayınca drğiıtiri· 
len nizamnamenin 23 en maddesi 
iereğioce bundab böyle her yıl 
15 Mayu günü yapılacaktır. 

Atanmalar 
Adana dotum ve çocuk bakım 

evi ba§ tabibi doktor Hamdi, Af· 
yon K•rabiaar vilayeti belediye 
doğum doktoru t•yin edilmiıtir. 

* • • 
Açık bulunan Adana dojum ve 

çocuk bakım evi ebelil1oe Emir 
dığ ebesi Saniye tayin rdilmittir. 

* * • 
Ankara hoıuıi idare ıeyyar 

doium mütaba&alBı doktor 
ŞUrD Adını doğum ve çocuk ba
kım evi Dİlaiye mlitabaaetlığı ve 
bıı tabibliğinc tayin tdilmiıtir. 

• * 
* 

Adana birinci 11oıf orman mü 
bendisi A. Ali 40 lirı maaıla 
Konya vilayeti orm6n müd&rlü
iOne tayin edilmiıtir. 

* * • 
Adana dogum ve çocuk bakım 

evi ebe&~ Hatice Kony• memle
ket haatanP.si bcmıireliği~e tayin 
edilmiştir. 

Barda sandalya san
dalyaya geldiler 

Ylldız barında dört kişi 
az kalsın birbirini 
harcıyacaklardı _.,._ 

Geçen akıam Yıldız brında 
istirahat ve sükôou bozan bir kav-

ga olmuıtur . j 
Gece bara gelen Sofubahçe 

mahelleeinde oturan Hüeryio {)ğ · 
lu Htııan ve Hüseyin oğlu Sala 
hallin , Haydar oğlu Bahri , Hü 
aeyin oğlu Ramazan adındaki d6rt 
kiıi , baddiodeo fazla sarboı 
olauk birbirletine aövmeğe beg· 
lamı~lar .ve kavga gittikçe ateş
lenerek ıonunda eandalıyalarnı ıa 
vurmağa baglamıılar ve ttllrabi 
bardak gibi ellerine gr.çeni fırlat · 
mışlardır . 

Hadiıeyi haber alan zabıta he 
men yetiemiş ve kavg11yı ayararak. 
igin önüne geçmiştir . 

Hasan , Sılihattin , Sıhri we 
Ramazan haklarında , i.ıirabıti 
umumiyeyi aelp ettiklerinden do
layı lcanani takibat yapılmaktadır. 

Tahkir 
Eıki iıtasyonda HuriDah ma· 

balleıiade oturarı İbrahim oğlu 
Haaan Tabıin adında biriıi mil
oazaa ettiti dayııının , kendisini 
hükumete ti~lyet edeceğini aöyle 
mui üzerine , küfllr dmeğe baı 
lamı§ ve burada hükumetin ma
nevi ıabıiyetini tahkir eder yollu 
kelimeler 11rf attiğiaden yaka
lanmıt ve hakkında kanuni ıerek 
yapılmııtar . 

l .. rı ıiıtemi böttıo mütlhı11ıslı · 
rın fikirlerince f ransay11 mutlak 
bir emniyet bahıedecek derecede 
kuvvetlidir. Buna mukabil Al
manya ancak, Alman topraklarını 
mUdafaa için aoanavi hakkına 

t.imıenın kar•omımHındın bı§ka 
bir ıey değildir. 

Muallim okul 

Talebeleıri dUn matba 
mızı gezdiler 

Düo, bocalariyle birlikte T .. 
ıöziı müe11.-ıuioe gelen Adı 
muallim okulu talebeleri, Mat 
a ve gazete tertip kııımlarıaı 
rı ayrı gezmiılcr ve matbaacı 

eanayii hakkında ameli fikirler 
diamiılerdir. 

Geaç muallim namzedlcri 
memurlaramız tarafaodan etraf 
izahat vcrilmio ve makineler 
tccrlibele r yapılmııtır. 

Hırsızlıklar 

Eılci istas7onda .~ Kıptilerd 
Oeman kızı Fatma we Moıtafa 
zı Ayıe adında ilci kadın Çina 
mahallesinde oturan Yakub 
evine girerek bir Altın bilezik 
iki lira çalmıılar fakat kaçarl•1 
ken ctırmü meıbut halinde yakl' 

lanmııl•rdır . 

• • • 
DUn Paıaaebi maballesiad 

oturan Muıtafa kar11ı A11••• 
evinden iki Çioıene ka . ası tara~ 

dan 17 parça çamaıır ııuılm~ 
tır . 

Hırsızlar tahkik ediliyor . 

Belediye 
Talimatına aykırı gi..ı 

danlar cazalandırlld 

Bakkal Ahmet ojlu Süley 
muayeneye iitmediiiodeo 1 
Kebapçı Hasan otlu Diyep m 
ayeneye gitmediğinden 100, E 
mekçi Necip otlu Hacı Ali E 
mek üzerine pıçak vurmadıiı 
dao 200, Ekmekçi Ali oğlu Kı 
Mehmet Ekmek üzerine pıçak 
madtğından 200, Kalıvtcİ çıu 
Hasan oğlu Auiz muayeneye gi 
mediğindcn 100, Bakkal Hani 
oğlu Remal Cımekinl.,mı 
tutluğondau 100, Tuhafıyrci H 
ıeyin oğlu Muetafa ruhsatıız dü 
kan açtıimdan ( hakkında mu 
mele yapılıyor ), AraLıcı Alı 
yalı İzzet Ahırının ııbbi olma 
ğından 200, Arabacı SOleym 
oğlu Hüseyin açıkta bela bulu 
durduğundan 200, Yapıcı Abm 
oğlu Mrhmed rnbsatsız in§HI 
çalı§tıjından 300, Ali karası Eı 
rubHleız iDıaat yıptırdığıad 
hakkında muamele yapilıyor, V 
lca1 oğlu Hiro Yuıuf kanara b 
rici 111ğır kesliiindea 200, B 
mamcı Dinkçi o:Clu Ahmet B 
mamm ıoyuoma yerine cımek 
yapmadığından ( hakkında m 
meie yapılıyor )!, Hamamcı Se 
S6zgüç Hamamın ıoyuoacak 1 
rloe cam~kio yaptırmadı~ıod 
( bak:kında muamele yapılıyor 
Mehmet oğlu Mehmet Yeni 
reste ıaUığındaa 200, Kerratı 
Mehmet oğlu Halil yeni k~re 
ııttiğından 200, Kahveci Hıy 
otlu Mehmet muayeneıiz ad 
çalııtardıiından 200, Hancı M 
tıfa oğlu Mahmut yataklarını 
bnluudurduğundan( hakkında 
amele yapılıyor ) er kuruı P· 
cezuiyle crzalaadmlmıtlardu. 

üç mürettip 
arıyoruz 

G•zell mizde çalışmak üz 
llç Mürettip alınacaktır.. Çal 
mak iatiyenlerio Tö· Juöıft idı 
ıiae müııcaatları 
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SPOR 
1 

( T&rk Sösft ) 

Liselerdeki pansiyon 
ücretleri 

Vilayet O. encümenin
den: 

S.,ta : 1 

-- Asri Sinemada -.. 
lik maçlarının ikinci devre- ı Pansiyoner talebelerc\en alına-1 

cak ücretleri büküınet 1936 büd
ce projesinde tesbit ~derken ba
zı mıntakalardıki ücretleri indir· 
miı , bazılarını da çoğaltmııtır. 

1-4-936 güııünden itibaren =--------·-------------------""! 
bir sene müddetle açık artırma-

sine dün başlandı [ 

Toros Tarsusu 1-8, Sevhan-Ada-. 
naspor idman yurdunu 1-2 yendi 

bir gol yaparak Seyhan-Adanspo 
ru 1-0 galip vazıyete çıkardı. 

Bu arada Ankara ücreti 223 
ten 200 e , Galatasaray li~e ve 
ilk kısmı 250 şerden 240 a indi 
rilmittir . Diyarbekir ve Kayıeı~ 
pansiyon ücreti 150 den 160 a , 
Konya ve Sivu 120 den 130 a 
çıkarılmııtır . 

Şebrimiz kız ve erkek liseleri 
pansiyod ücretlerıode bir deği§ik 
lik olmamıştır .u 

! Kerestecilik ve orman
! cılıl< için bir şirket 

kuruldu 

ya konulan (451) lira (75) kurut 
aabık bedeli Bıbçe kazasının Ha
runiye nabiyuindeki kaplıcıııın 
936 yılı kiruına tenıdiden tayin 
ve ilin olunan nkıtıa istekli çık · 
madığından pazarlıkla kitaya ve -
rilmeıi 14 4-936 Salı günü saat on 
bire kadar uzatılmıştır . 

İstekli olanların yüzde yedi 
buçuk pry akçalaıile birlikte sözü 
geçen gün ve saatıa Daimi encü 
mene müracaatları . 

vilayet daimi encümeninden : 
Muhamm~n kıymeti lira 600 
Miktarı metre 644 
Cınsi : 9 odalı medrese 
Mevkii: Çukurmesçit mahal le-

sinde kurtuluş mektebi civarı. 
Belediye No. 46 

1 

28 Mart cumartesi 

iki büyük 

1 

akşamından 

film birden 

itibaren 

Mari Glory- Albert Prejan karşı karşıya 

(Sevda maceraları) 
Filminde : Si:r:lerin bütün kederlerinizi unutturacak neşıı ve zevk 

içinde yaşatacaktır 

Pek 
Çloskin 

2 
intikam sesi 

FevkaladP heyecanlı sergüzeıı filmi 

yakında : 
6 1) vün buzlar arasında ,. bö~·ük Türkçe film 

6607 

Dön Lik maçlarıoın ikinci 
devreıine başlandı. Havanın gü
zel oluşu ıtadyoma oldukça bü
Yllk bir kalabalık toplamııtı. İlk 
lllaçı Torosıpor ve ı ar sus İdm~n 
Yurdu yaptılar. Her iki takımın 
rlı canlı oyunluile maça baılan 
dı. Birinci devre maçlaAında Tar· 
ıuaa 5-1 mağlup olan Toros bu 
ınaalubiyetin acıaıoı çıkarmak 
için ııbütün hatlariyle harekete 
geçti ve bu çalıımanın ıemereıi · 
ııi attığı 8 ırolla görmllş oldu. 

Bu goldan sonra oyun daba 
heyecanlandı ve S eyhan-Adana
spor kalesi §ud yağmuruna tutul 
du. Fıkat netice yok. İdman yor· 
du bütün hatluile Sey ban Ada
naapor kalesine yüklemiş bulııa· 
duğn bir sırada ofsayt vaziyetin · 
de bekleyen Kerim müdafaaıun 

gönderdiği topu kaptı. Bu suretle 
bedavadan ikinci bir gol yıpmıt 

oldu. Bu yal gibi ofsıydı da ha
kem gol saydı · Dıtarıdan bığrıt 
malar, gürültüler duam ediyor. 
Karıı taraf oyuncuları da bu hak
ıızlığa s nirleudiler. Vr. bunun 
gol olmadığını .. ylüyorlar. Bu 
gole Yurdlular itiraz ettiler ve bu 
gol meselesi sonradan halledil· 
mek üzere maça tekrar başlandı . 

Adapazarı Türk Ticaret ban
kasının iştiraki ile "Ormancılık 
ve endüllri limiteli" adıyla, ke
rutecilik ve ormancılılcla meşgul 
olmak üzere bir tirket kurulmut 
ve ıirketin ış kadrosu l•mamlan
mıştır. Şirkt:tio merkezi Bartın '· 
dadır. Banka umum direktörlüğü 
İsten bul şubeai ikinci müdürü B. 
Nuri Tanberk'i Bartın'a gönde 
rerek ortakların birlikte idare 

Tapu senedinin tarihi Teşrini E/934 =-----------·--·-------------...:. 
Numarası: 149/75 

Tarıuı bu 8 golle ancak bir 
golle mukabele edebildi. Çok 
atızel ve ata koyunlarını seyret
diğimiz Tarauı takımı dünkü oyu· 
nuyla eski ye giizel oyu11larını 

artırmış oldu. Kırılmamalarını 

Ve çılıımalarını tavıiye ve Tar
ıuaada • ır•libıyetlerinden dolayı 
tebrik ederiz. 

İlcind maç gilnlln en mühim 
ınıçı. Sabaya evvela Seyoan-Ada· 
ııaspor biraz ıonra da Adana id
man yurdu çıktı. İdman yurdu 
buglln en kiymetli bir oyuncusu 
ıol ıçık Kadiıd.ın merhum bu· 
ııun yerine ikinci takımdan Enver 

var. Oyun başlar bıılamaz id
man ynrdu beman hakimiyeti al 
dı. Bilhassa Doğanın güzel oyu
nuyla bu bakimiyd devamlı bir 
ıekılde, yalnız Kadirin solda bu· 
lunmaması bu tarafa gelen pasla
rın tema men hür olmasına !ebe · 
biyet veriyordu. Ne Ethem ve ne 
de Enver bu taufı bir tüılü işle· 
lemiyorlar. Ve neticede de bütün 
yük ıağ tarafa bi11miş oluyordu' 

Oyunun daha başlangıcında bir 
gı•gaıalıktan istifade eden İd
man yurdu farları Seyhan Adana
apora ilk gulu altılar. Saba iule
yor fakat hayret! hakem bu go
la of.ayıl verdi. Dünkü maç tek· 

rar ve tekrar bir daha isyan etti 
ki hakemaizlik yüzündım netice· 
de haklar heder olup &'itmekte 

dir. İdmao yurdu dün mükem· 
mel ve haklı bir galibiyetle sa
hadan çıkıyordu. Fakat hakemin 
işten anlamaman neticeyi bu ta
kımın en büyüle bit avantajını 

ıraip etmeıioe sebep oldu. 

Gelelim tekrar oyuna: Maç 
idman yurdunun hakimiyeti al · 
tında devam ediyor. Bılhusa 

haftayimde Cahil, Kemal ''e Av. 
ninin çok güzel yer almaları kar· 
tı tarafa for haltını fırut ver· 
miyordu. Birinci devre bu şekil 
de nihayet buldu. 

ikinci devrede ruzgırların ve 
j'Üneıin aıtına düten İdman yurdu 
yine hakim oynamalctadır. Fak•I 
bu hakimiyei hep neticesiz Ka • 

dir' n takımda bulunmamaeı do 
layuiyle ıol taraftan yapılan akın· 
lar hep akim kalıyor. Topu Ne 
dim çeldi, Ve gayrt ustalıklı bir 
diltilnüşle kaleci Haaaua pu ver· 
di Hae.n topa ç · lı•ş )Bplı gögıü 

ne çarpuak Talatin öoüoe dllşıll 
T alal bu ıuretle çok bedavadan 

İdman Yurdu yine bakım fa
kat bir türlü gol çıkaramıyor · 
Oyunun sonları yaklaşıı Sey
han - Adana sporlu kalele· 
rlnin öoüne birikmi§ler sıkı bir 
müdafaasını ıakip ediyorlar. Top 
Muzafferde batön Seyhan -
Adına spor müdafaasını geçiyor 
ve ııkı bir vurutla kalecinin gol
leri arasından Yurdun ilk golünü 
yaparak bu şansızlığı bir " neb
ze ., gidermiş oluyor ve maçta 
bu tekilde büyük lıir kültür ar•
aında neticesiz olarak bıtiyor. 

Oyunculara gelince ; İdman 
Yurdunun bilhassa haf ve bek 
battı güzel oynamıştır. Santrabaf 
Kemal, •ol haf' Cabit ve sağ baf 
Avni mükemmel biı oyun çıkar· 1 

mışlardır. 

Zeyoel ve Nedimde vazifele· 
rini Hiyıkiyle yapmışlardır. Mu
hacim hattının ıol tarafı dün hiç 
iıleyememiştir. Bunada sebep bu 
kısımda oynayan oynncnların biç 
ıol ayağıyle topa vuramamaları 
dır. Dün sol açıkla Kadir ols•ydı 
netice hiçte böyle olmazdı. Bu 
çok kıymetli oyunctınun takımda 
bulunmaması muhacim hattınıo 

sol tarafını felce uğrattı . 
Muzaffer iyi idi . atlığı golde 

kendi emeğinin mahsulüdür. Hay· 
d., ve Edip orta bir oyun çıkar
dılar. 

Seyhan - Adana spora ge· 
lince : En iyi oynayanlar 11nllra 
haf Şeref Okçu, Kemal Yll Ahmet 
Remzi idi. 

Hakemi oyuna, dikkataızl ı ği yö. 
zünden hiç mllessir olamadı . Ve 
oyun bundan dolayı çok gürültü
lü bir §ekilde geçli . 

Sporcu 

Markoni, İspartan, T ungus· 
ram ve Kelvinatör 

sahiplerine 
lıtanbuldan hususi montörö· 

müz gelmııtir, Sayın m6şt.rileri · 
miıin rmir!Prine amade olduğu 
muza arzedtıriz , 6296 

Yeni Eczane 

( Tarzan geliyor) 
Türkce • film 

Pek yakında Alsarayda 
6605 5 

mekanizmasını tanzim etmiştir. 

Şirket bir Nisandan ıtibaren fa· 
ııliyele geçecektir. 

Bürücek köy muhtar
lıi:jından: 

Bürücek köyüne ait akıratıa 
peşin para ile ihalesi yapılmış 

oldugundao 31 Mart 936 Salı gü · 
nüne kadar namlarına ihale ya
pılan kimselerin köy ihtiyar hey'e. 
tine müraceatla borçlarını verip 
noterde mukaveleoamelerini tan
zim etme•iikleri takdirde emanete 
alınan paralarıoı şartname muce
bince köy sandığına irad kayde
dilec~ği ve muhammen kiymeti · 
ni bulmayan Cağşak kır kahveha
nesinin karar veçhile on b•ş gün 
temdit edilmiş olduğundan 7 Ni
san 936 Salı günü bir mevsimlik 
irarı ihale ed ı leceğinden talip 
olanların o gün saat on a~kizde Ta 
hir pamukcnnun Yeni Cami ya
nındaki evinde hazırilıuluomaları 
ilan olunur.6618 28 31 

Satılık kazan ve köten 

20 beygir kuvvetinde her tarafı 
sağlam işler bir halde l\1akler mar 
kalı bir çift knzan, bir adet dörtlü 
ve diraPkti köten satılıktır. 

Almak istiyenlerin Buğday pn· 
zarında Türkistanlı Abdurahmanll 
müracaatları . 6566 

17-19-21-24-26-28- 31-2 
4-6 

Hududu: Doğusu: Sakine evi ile 
H. Murtaza evi batısı: bakkal Cab
bar evi Şimali: lbrahim Rasih evi 
ile kısmen berber Ahmet evi Kıb 
lesi: Yol ile çevrilmiş. 

Hudut vo mevkii ile sair evsafı 

yuklirda yazılı Hususi idareye ait 
hurmalı medresesinin mülkiyetinin 
peşin para ve açık arllrma ile s1-
tılma~ına lemdiden tayin ve ilı!.n 
olunan vakıtta ist~kli çıltmamış ol 
duğundan pazarlıkla satılması 14-
4-936 salı günü saat ona kadar 
uzatılmıştır . 

istekli olanların sözü gecen gün 
ve ıaetta yüzde yedi buçuk pey 
altçalıırile bir tikle daimi encümene 
müracaatları . 6631 

Fırıncılar cemiyetinden 
Cemiyetimizin yeni idare heye

ti intihabı 1 Nisan 1936 Çarşamba 
günü saat 14 de Ticaret oclaaında 
yapılacaktır . Esnafımızın mezktlr 
gün ve saatte odaya gelerelt rey
lerini kullanmaları ilAn olunur . 

31-1 6627 

Yitik imza mUhürü 
28 3 936 tarihinde köyden 

Adanaya gelirken ölen babam 
Mehmet Ali oğlu Abdülcebbar 
ötedenberi her işini Noterlikten 
tasdikli imza ile yapmakta oldu 
ğuı:ıdan iki yıl öoce kazdırmış ol· 
d a ğu ve bu geçen iki yıl içinde 
ula kullanmadığı mühürü met· 
rukalı arasında bulunmadığından 

gaip olan bn imzalı mühürle ib· 
ra:ı edilecek olan her hangi bir ee· 
nedin veya vesika kagıtlarıo hiç 
bir bükmü bulunmadığını bildiri
rim. 

6626 

Ölü Alıdulcebbar vereaeıı 

adına oilu 

Mehmtl Hilmi 

~------------------------------------, 
SOCOD y -v acu .m' 

Gaz 
Benzin 
Mazot 
Makineyağı 

Müstahsilat ı 

Develi 
Kanadlı atlı 
Socony- Vacum 
Ejderli 

• • 
• • 

• • 
• • 
Gargoil- Mobiloil 

T enekelı ve dökme m:ırk:ılarımızt tavsiye ederiz 
Miıkemmel ombalaj, CevkalAde evsaf, eyi servis teşkılAtımızla her 

zam&n hizmetinize amıl.deyiz . 6457 

Merkez kı mandanlığı atında 

Muharrem Hilmi 
14-18-21 - 25-28-30-31 

-------·----

-~~-S""'ll'8~_n"""l'! .... :1-a-s_ı_n_d_a_I __ _ 
Bir kadının Elim hayatını bütün fecaatıle gösteren ve Çarlık Ruıya 

devrine ait yapılan filmlerin en mültemmeli, Tolistoy'ııı cihanşumul ro
manından alına n iki saat daimi bir güzellik ve temaıa ziyafeti 

teşkil edecek olan 

( &ilav ihtirasları ) 
Büyük, muhteşem fılme bu akşam başlanıyor . Bir kadının aşkı yü
zünden ne derece zavallı vaziyetlere düştüğünü görmek isterseniz 

bu filmi seyrediniz 

Anna 
Yaratanlar 

Sten-F redric march 
Rejisör : Roııbeo .Mamoulian 

Bu milıtesoa filme ilav,. olarak çok güzel ve renkli bir 

Dikkat • • 

( Noel gecesi ) 
Silli Senfoni 

Bu fim için numerolu koltuk biletlerinizi erkenden alınız 

Gelecek proğram : 
Cioayetlerile, Gangesterlerile Brodveyin Gec& hnystını gösteren lıe-

• yecanlı ve güzel bir eser 

Brodvey Geceleri 
6602 

Alsaray sineması 
Mevsimin son turfandalarını sunuyor 

Bir aşk gecesi 
Mümessili : Clace moore- Tullie Carminati 

Bu şaheser opera Cilmlerinio şaheseridir. Bu filmde 

Karmen- Travyeta-Madam Batrflay 
dan nefis parçalar dinliyeceksiniz 

ilave : Dünya haberleri 
Gelecek proğranı : 

Tarzan Geliyor 
büyük Türkçe film 

Tenzilatlı matine ; çarşamba 2,30 da 

(Aşil senloalsl) 
1 ı:-------~------·-----------....;66~3~2:...., __ __; 

ilaçlarınızı Tuvalet ve ParfiJ.meri 
ihtiyacınızı yalnız 

seyban eczanesinde 
tedarik ediniz 

Çünkü: menfaatiniz olacaktır. 

1 
Ji 
ı· 
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Ad M 1 1 B • ana orsası uame e erı 
fi A'.flı'(j'.ir ve fÖ~A 

Kilo li'iyaıı 

CİNSi En En çoL. 
Saıılao Mikdar 

az 
K. s. K. s. Kilo 

fepımelı pamul< 36 
Piy .. a parlaj!1 ., 32 35,50 
PiyHa ıemizi .. 27 29,50 
laoe 1 
lene il 34 :16 
Elupres 
Klevlaoı 36,50 

YAPAGI 
Bepz 

1 1 1 Siz ah 
Ç 1G1 T 

Ekspres 1 

1 1 

la ne 3,50 
lerli "ıemlik., 

.. "Toh uıoluk,, 
HUBUBAT 

. 

Dui!;day Kıhrıe .. Yerli 5,40 
.. Men tane 

Arpa 
F'Hulya 
Yulaf 
Delıce 

Kuı yemi 
.Keıeo tohumu 
Mercimek 
:::neam 18 

UN - Salih 800 
... .... .. 725 
·- .D Düz kırma ,. .J:J .. 

1~ Simit ., 
Öc ---....------- 800 
!ı2 j •• Cumburiyeı - " 755 

~ B.I Düz krıma ,, 
Alfa 

" 
Liverpul Telgrafları K.mbiyo ve Para 

30 1 3 / 1936 İŞ Bankasından alıomı§Ur. 
Santim Pene 

6 47 Liret Hazır 
1 101 

Mayıs V •deli 6 00 Rayşmark 1 97 ,_ 
Franku},raosız,. 

Temmuz Vadeli 5 

:ı Sterlin "loııiliz,. 622 50 
Hint hazır 5 Dolar 0 Amerik:ao,, 

1 
124 92 

Nevyork 11 30 Frank "laviçre,. 2 

SAYIN HALKIMIZA 

Senayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca takdir edil•n Sovyet Rus
ya fabrikalarının son moJel yaptığı kopalı bütün dişliler yağ içinde 

dönen Sac tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak 

mıkineler ve yedek parçaları dişli bıçaltlar ziraatta kullanılan her cine 

pulluklar Çayır makinaları Tırmıklar ot presel~ri Pul· 

varizatörlt>r bütün Anadoluda kullsnılan ve çok höyük bir şöhret 

kazanan ve sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağ· 

lam olan Sütmakinalarımı z ~ifçilerimizio çoktaoberi beklemekte 

oldukları halis çelikten yapılmış Ot kazmalrırımız son moıl~I 

zarif ve şık Dikiş mı-ıkinalarımız g .. lmiştir Fiatlar rekabet 

kel.ıul etmez derectde ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 

Pek yakında altı ve dört öküzlü pullulı:larımız da gelecektir. 

Depoıu Adanada Osmanlı bankası altında 
Şubeleri Mersin Ceyhan 

6579 11 

llAçlarıaızı ve balık 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik 5370 259 Ucuzluk 

(Tftrk ısGd ) 

Meraki zade Mahmut vasiyetini tenfiz 
heyetinden : 

No. Tarihi Mevkii Cinai 
202 1.(. 18 ni 929 Cennetk4firkırun tarla 

203 K. saııi 929 budahi )) 

10 Şubat 929 Davutlar 

154 T .evvel 929 incirlik " 

155 T.evvel 929 
" • 

156 • Cennet )) 

157 • )) 

117 Tsani 929 )) • 

159 » Ahkocalı » 

105 Mart 934 Kumluk Arsa 

105 Mart 934 )) )) 

Miktarı 

12 dönüm 
2 bVlek 

30 

25 

68 
728 Zira 

49 

12 

22 ikievlek 

20 

40 

1300 
metre murbbaı 

762 metre 

Hududu 

Taktir o. 
kıymet 

Lira 
15 Ciün doğusu t arikiAm batısı Alice· 

nin oğulları boyrazı Yusuf iken Me
raki Mahmut kıblesi Ahmet. 

Oün doğusu Abbas hoca batısı yol 
boırazı Hadice iken Mer'lki zade Mııh
mut kıbleBi Refıka iken Yusuf ve 
Hadice. 

Gün doğusu Karabet iken Salih ba · 
tısı Yusuf oğlu iken Salih boyrazı de
re kıblesi yol . 

Gün doğusu Artin iken hazine ba
tısı Artin iken benzinci Mehmet boy
rezı Bağdat demiryolu kıblesi yol. 

Gün doğusu Art in iken hazine ha -
tısı A rtin ıken Mehmet kı olesi Bağdat 
demlryolu. 

Gün doğusu tarikiAm gün batısı 
Alicenin oğulları boyrezı M~hmet kıb
lesi Salih ılen Meraki zade. 

Gün doğusu yol batısı Zeynep boy
razı lbrahim kıblesi Mehmet. 

Gün doğusu Abbas hoca ve Bedir 
gün batısı yol boyrazı Kartum oğlu 
lbrahim kıblesi Salih iken Mereki 
Mahmut tarlası. 

15 

15 

IO 

IO 

15 

7 bu· 
çok 

15 " 

Şarkan Hasan iken timdi verese•İ 6 ,, 
garben Hıçır iken şimdi Salih ve de-
re ıimalen Hasan lbrahim ceouben 
Murtaza. 

Doğusu Suphi paşt vereseleri ha· Beher 
tıaı kuyumcu Ali ve kıımen Meraki metre 
Mahmut kıblesi tarikiAm boyrazı in· murabbaı 
hisar idaresi aııbıırı Vd kısmen kire- bir lira 
mitçi Avni. 

Doğusu Meraki Mahmut ve kire- Beher 
ınitçi Avni batısı tarikiAm boyrazı A- metre 
buzar Mustafa ve Ahmet kızı Naciye murabbaı 
ve Hayriye ve Cumaali ve kısmen ki- 75 kurut 
remitçl Avni kuyumcu Ali hanesi. 

Cins ve mevki ve miktar ve diğer vasıllerı yokarıda yazılı Meraki Zade Mahmuda ait gayri menkuller 
satışa çıkarılmış olduğundan talip olanların yüzde 7 ,5 teminat akçaıile b ı rlilı.te 1 Mayıs 936 cuma günü 
saat 14 de belediye mezat salonunda Meraki Mahmudun vasiyetioi tenfize memur heyetimize müracaat 
eylemeleri ve fazla tnfsilAt istiyenler müoadi Hanıfı çavuıa verılmit olan artırma kAğıtlarını görmeleri ilAn 
olunur. 6628 31-15 

[ Belediye ilanları dikkat ı .. 
Y ağcamii civarında 4 7 numıiralı Evren Dilek kitap eyinin l-Hazi

ran-936 tarihinden itibaren üç sene mudJetle açık artırma ile kiraya 
verileo•ktır . 

ihale 6-NiHn-936 pazartesi günü saat on beıte belediye encü
meni odaeında yapılacaktır. istekliler her zaman belediye hesap işle

rinde ıartnameyi görebilirler. 

En maruf 22 f ab
rikanırı en birinci 
makine/erile işti
rak ettiği bir mür 

J1 Mart 

Adana inhisarlar baş müdürlül 
Bir sene zarfında Aılana 

taiSalı arasmda nakil cdilecıl 
otuz bin kilo muhammen 
rında bulunan mamur tütün 
ve sair emval ve eşyanın ·· 
nakliyesi :.!490 numaralı k 
mucibince olbaptnki şartnam 
yazılı esaslar dairesinde açı 

!lil\meyH konulmuştur. ist•kli 
ihale günü olan 9 - 4-936 
şembe güııü saat 14 buçukt 
deli muhammen olan 30 bin 
ruşun °lo 7 bııçuğu nisbetind 
mi iki buçuk lira muvakkat t 
nat akçaeile Adana inhirsarla 
müdürlüğüne müracaatları.6 

20-25-31-6 

Adana lnhlsarlar baş müdürıoıu 
Bir ııend zarfında Adana 

zan , Kadirli ve Feke aralat 
s~vk ve n"kleıliletıek pİAn 
(400000) kilo muhammen mik 
bulunan mamul tütün, içki tu 
sair bilumum emval Ve ~şy 

ücreti nakliyesi 2490 num 
kanun muc ı bince açık eksilt 
konulmuştur. isteklilerin ihale 

nü olan 10-4-1936 cuma g 
ıaı t 14 buçukta bedeli muh 
men olan (3200) liranın •;, 7 
çuğu nlsbetinde (240) lira mu 
kat teminat akçası ile Adana 
hisarlar baş müJürlüğüne mü 
caatları . 6584 20 25-31 

Bütün sinr ma Münekkidleri 
Müttefikan 

Nana 
Bir şaheserdir diyorlar 

0604 

Doktor Rifat Sözatt 
Bu kere hasta muayeM ev 

Orozdibak otomobil durak yeri 
No 17 haneye naklettiğinden 
taların her gün saııt yediden 
ikiye ve saat on dörtten on ye 
kadar gelmelerini beklerim.659 

7-7 

istekli lor ihale günü tıhmini üç sene kira bedeli olan 1500 lira üze
ıinden (102,50) lira muvakkat teminatlarile birlikte belediye encüme-

sabakada bu ma- ~:.::=~ 
nine gelmelerı ılAn olunur.6596 22 -25-28--31 

ÖlçU va tartılar muayene edilecek 

1 - · Bütün ölçü ve tartıların muayenesine 1- niıan - 936 dan iti
bıır~n b.şlnnacaktır. 

2- Elinde ölçmek ve tartmak io'n ölçü bulunan herkee belediye 
-binası altında- ayar mHmurluğuna boş vurarak muayene gününü 
bildirir numara kAğıdını almaları lAzımdır. 

3- Ölçülerin temiz olarak muayeneye getirilmesi IAzımdır. 

4- Vaktinde ölçülnini muayene ettirip temgalatmıyanlardan 10 1i 
radon 100 liraya kutlar ceza alınöcağı ilAn olunur .6575 

18 -22-26-31 

Doktor- Operatör 

Tevfik Pamukçu 
Memleket has~:-nesi Baş Tabip ve operat~rü hasta

larını her giln sabah saal sekize kadar ve öğleden sonra 

üçten itibaren Abidin paşa caddesinde Ziraat Bankası 
karşıs·ndaki hususi muayenehanesinde kabul re h>!davi 

eder. 6617 28-31-3 

kinelerin Litvan
ya Yiiksek Ziraat 
mektebinde uzun 
mücldet yapılan 

tecrübeler neticesi 
22 fabrika mamulatı meyanında bi

rinci mükafatı kazanan 

Lakta ve Mllka 
markalı 

Süt makinelerimiz gelmiştir 
Adana 

6553 
Orozdibak civarı : Macar Şirketi 

15-18-22-27-31-5-9 
--~~~~~~~~~~-----

Yitik pare 
Martın 30 uncu Pozartesi günü 

Yeni istasyonda b·r cüzden İçinde 
112 lira para yitirdim. Bulanın 

saathane civarında bakkal Yusuf 
Ziyay~ teslim etmesini rica eder 
ve memnun edileceğini bilJiririm. 

C. Darendeli 

Ali 

~-Paranı /----ıı 

1 
Boş yere harcama ve har• 

cıyacaksan yerli malı ali 

Umumi ntfl'İJ•I aıwe.. 

Celdl Bager 
Aıluı 'nh-k .._. a••"-


