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.......: kURuş ADANA GUNLUK GAZETE ON İKİNCi YIL - SAYI 3172 
zı w _e as: • 

Giriddeki .A 

ası donanma da teslim oldu ·-·---------------------'~ 
Yurddaş ! .. Palestine Yahudi akım 

.4 · Yartn bayram ... 
~Qrof Zırh/ısı Ven İze fosla taraf dar/arını /ta/yanlara Gtizd yurdumuzda rahatltk 

Qıf it' içinde bugıiıui kullarken emni· 
l\.OSSQS adasına czkardı Ve teslim o/cağını bildirdi uel scmbulıimüz olan (Türk 

• Tayyare Cemiyeti ) ni unut-

Yafa limanına bir vapurla yenid 
l .bin Yahudi muhacir geldi. 

~ manwk vazifesiyle karşı kar· 
nıarika hükumeti dış işler bakanı Makedonya ve trakyada şıfjayız. A Keseceğimiz kurbanların 
nıenkan tabaasının himayesini hükCımetimizden rica etti ya parasım veya d~rl ue bar ,, 

1 
isf anbulda toplanacak Kadınlar koni, 

sine Palestinden bir heyet gelecek. 
At. saklaruıı , lm yliksek amaçlı 

• " 
1nı · 12 • Ak"i: [ Huıusi muhabirimiz 1Jııı81 1 

·. (A.A) - Atina i ~ cemiyete verirsek borçlu oldu· 
22 d, teLl ~-935 tanlıinde S!al ğumuz vn:if eyi yapımş saytlırız. den 1 -

lJı lıg ediyor : Cemiyet memurlarc geldi- - Hayfada on gündeoberi 
"' 1) UeaJ Ordu bu sabıb ~erez tilnde bil deri ue barsalriart Irak petrolyUm firlceti amele::;i 
'6,,.e~İrbisara girdikten sonra ma/dmz cılaral.; 1Jermcliyi: . grev yapıyorlar. Sebebi şirketin. 
llık ~· Uvvetleıinio darma dağı- amelenin ücreti arttırma ve iş Sll-

~"~ ~: haıe gelmesi o ı..actar ça- y us uf Akçora öldü aııerini azaltma gibi isteklerini 
terey muştur ki hir gfüı içinde kabul etmemrsidir. 
dıı./ll ecfen bu kadar ·~ok lıa B d l 1 İ Şirket amelenin bazı dılekle· 
""l!,,ı ta' • u eğeri sayı avımız stan-. d ı ı lıı oJın •ih etmek bemea imkan-

1 

rini kr.bul ettiyse e ınıe c •ii 
h. Uttur . bulda şehitliğe gömülecek tün dılekleri kabul cdilmedıkçe 

L. Olt la f ki • . ıql 91 ra tao Hİ zabitler ted- -- it baıına döomiyece • eııoı söy· 
•ltı.d •ıtalarife günlerce emirleri Ankara : 12 ( A.A ) - Karı lediler. 
•irtt te' kbulundurdukları asker le uy lavı v~ Türk tarihi tedkik ce· Grev yapan ameleye memle-
blıta,ı' ederlt'rkt'n bu askerler lsuam baslll'cın Yunan /ıii.ldımel kuvvetleri lıarcf.;el halinde miyeti ba~kaoı Yusuf Akc;oranın k,.tin her tarafından mali yar-
ltau111 or

1
duya kafileler halinde ölUmQ haberi şehrimiz mabafilin· dımda bulunulmaktadır. Çünkü 

deı rtıı () nyorlar ' o bir taraftao Sofya : 12 (A.A) - Havos lerio teslimini iıtemi!?tir . de bOyük bir teHsürle karıdan· bunlar fakir olup bhşeyleri yok-
~t~11··ı ordu Dramayı işgal ajansı bildiriyor : Diğer taraftan Dedcağaçtan mııtır . ilim 111basinda olduğu tur. Bu grevin daha nekıdar sü 
t~ı,.._ l<•valayı ilerliyor \ e Ka Harbiye Bakanı Yunan zahit- bildirildiğine gö~e şümendüferle lııdar siyasal hayattaki gerekli recrğiai hilmiyon.z. 
'it d, Hlik... t · · · t Ierinio memleket içerisinde bir gelen bir asi taburu derhal silah ".tlışmalariyle berkesin takdir ve - yafa Aıab yardım cemi· tdi" ume otorıtesıoı e ,. 

it JOtd11 · temerküz kampını sevk cdi· larmdan tecrid edilmişlerdir • muhabbetini kazanmıı olan Yu- yeti 1929 daki kargaııh"ta ölen 
-~~~?~et ~ülki '\e eskcıi me- Jecelılerini bildirmiştir . Serez livasına kumanda <edeD Fuf Akçoramn bu ani ölümü ile ve mağdur olanlara - gelecek 
'1.\ed §lrndıden bütiin doğu Sofyı : 12 (A.A) - Havas Anagnostoputos ile erkanı harbi· memleketin ilim J.sıyatı ve Tiirk kurbao bayramı münasebetiyle-
~0,1,0n1ası~dı yerleşmiş JJulu· ajansı biJdiriyor : yesine menı;;ub beş zabit motör- tarihi tcdkik cemiyt>ti kıym,tJi bir 750 ;Filistin lirası 11rfın11 karar 
:~ ~ ... ;

11
: Ası :1..ıbitlefi Sertzde· Yunan orta elçisi Auuan lıu- lü bir kayık ile meçhul bir isti- üyesini lcaybelmiıtir . verdi. 

"'il 6() ıstao bankası knsa1arrn- dudunda Bulgar kıteatrnın tah·i kaoıctc doğru gitmişlerdir · İzmir sayJav.ı Mahmud Esad - Şarki Erden Emiri Ah· 
~·~ t lbilyon drahmi kaldıra~ yesi hakkında Ha~vekild~n iza- Kaüioeye memur nazır Jc. ~ugün inkılab dersine başlarken dullah Kudüs'e ve oradan Yafa· 
lt. ''•l• yolu ile kaçmışlar hıt i"temiştir . ta~sas gazetelerin vali olan bir Yusuf Akçotanın ıahıiyeti ve in- ya gelerek eski Hadi., Abbas 
~ {Jhıa.ı General Zlatef hu tedbirlerin sualiııe <'tvaben her lıan"'İ bir kılabcıbğı lıakkmda bir konfe · Hilmi Pş. yı yatında ziyaret etti 
~·~e 8 orduya kumanda eden Yunanistan lııcli eleri üzerine devletin araya girmesi Yunanis ra.ns vermek suretile hatırasını ve bir gece yatta Hidivc konuk 
ı: i._ ·~ •kanı Gener.l Kondi· •lın<lığıuı izah etmiş ve ıBuJgarists· tana karşı gayri do ıaııe bir ha-C taziz etmiıtir . oldu. Şarki Erden A. komseri de 
~ t. tı'-i '.'rn Kavalaya muvasa- nm sullıpen·H eweHcri hAkkınd a ıeket te1akki edilrhilect·ğioi v Uıun eneler profoöıltik etti· beraberdi. Ertesi gün Kudüa' e 
._t~)ll l~ır · Hareket bittiği için el~iye temil'\al veımiştir . bu noktai nazına hiltün devlet· ği Ankara hukuk fakültesi tale· ve oradan Amman'a döndüler. 
b~ •reket edecek ve yerıJJ Vaşington : 12 (A·A) - Ha lerce riayet edilmi~ oldutunu belerinden bir :gıup hatlarında _ Yafa'da Filiıtin gümrük 

, 4ti::a~• huluoacaktır . ucıye Bakanlığı Trakyadaki söylemiştir · ıaylavJaramııdan profeaör Sadri Jeri müdürünün başkanlığı altın 
1•a&, ~il· .ı~ (AA) - Höyter Amcrikcn tebaasının himayesini ~farsilya : 12 (A.A) - Gene· Mak~udi olduğu halde müteveffa· da mühim bir toplantı yapılarak 
li l\"er ~ı~ıyor : Türk Hükfimetind n rica eyle- ral Plastiras ile Biohq~ı ikola nuı cenaze merasimine iştirak et· hu toplantıda y afa'da bir lıman 
l· '-Gıte: &le hir deniz altı gemi- mişıir . Tuıicos gece yarısı Brendizideo mek için bu ıkıamki trenle lstan~ yapılmuıoıo rlzem olduğuna ve 
~~tf'ıiaa na olmak üzere Suda Aliııa : )2 (A \) Suda li dönmü~lerdir · bula gitmiılerdir . ı lıükfımctteo buna istemiyc karar 
Gl6-e~t bulunan asi gem:ler manında bulunan bütün ası do· Bunlar otellerinden çıkmış T. D. T. cemiyeti ikinci ba~- veıdıler. 

,. ~ti,,'. t~slim olmuştur . naııma Averof i'r. bir denizaltı larsa da tahmin olunduğu gıbi kaoı Bolu saylavı Hasan Cemilde _ Bhissebi Arab şeyhleri-
Mt.,, bu<İ· 1:2 .<A.A) - Höyter gemisi müstesna olmak iizere hü Paris trenine binmemişlerdh · ~e- cenaze merasiminde T. D. T. cemi- nin büyükleri1ıden birkaçı Yafa-
~ fft~u ırıyor : kumetc ıeslim olunmuştur . rryc gittilderi belli değildir . yetini temsil etmt.k üzere ayni tren- ya gelerek Cenub livası baki· 
~ Oaıylldllıct kuv\ etlerinin l\1a- Yuoao hllkumeti Bulgar h6 Atina : 12 (A.A) - Venize le İstanbula gitmiştir . miyle görüştüler. Şeyhler hakim· 
'~ )ar\ zayiatı yckuou 11 ö.ü kfünetine miiracaat r.derck Bul- losa karısı ve asilerin reisi A'le· Aldığımız habere göre Yusuf den Bıri8ıebi'de y abudilere arazi 

' •dır garistana sığınmış olan ni zabit· - Gerisi üçüncü flrli/\de - Akçoraoın cenazesi yarın saat 1 lde satılmasının durdurulmasını ve 

Ilı ~· partisi • ı,, --. -----
ı~ ... •rı bakanımızın 

•tını dinledi 
t\~•ra .;----
!\ "i ltaın· 2 (AA) - C. H 
l~ ls t 1ltay gurupu bugün '"' n: loplaamıı t dış bakan 

il d tl& A d·w .. '-·"' İQI d· raıın vu ıgı ı· 
~Qaeaı:d •kten sonra parti ni · 
~)tt di e Yapılmasa g..rekli 

'~ y,;~nıoı ve kamutay ku 
\ -4'1 tıı 1 

.. ll»ası karar la şan par 
f\. • cu111enı • · · ,.. ennı ıeçmış · 

~,~.d 
a Yapılan tenis 

C...., ltı~tarı 
~ı., ~.: 12 -
' ' 

1
' 1" G 11 <AA) - Tenis ) "'l""' ç .. ııcij ·· d 'lt ""'lıy guoiio ea son 

~~~ılı ı:lt 1'Dıai(i takımı ltal 
(dQ 4 l'tk o•kırnını 3-2 yen· 

~L '6 7 YUr.cular ma,.ın<la 
"!tL , -s 7 >" .. ı ille 1 ' -S, 6-2 ile 

~ t iib etmiştir . 

-~t&nı - " 
namazı 

Dakika ..... -44 

Şehir oıuvakldtı 
Vehbi okcu 

Sinobda 
Sal'anat devrinden kalma 
mahalle adları değiştirildi 

n 7'<M .. 

Sinob: 12 ( A.A ) - Vilayrt 
dahilinde ~ultan , Şah, Şelı , Pa
l• , Hacı ve Derviş gibi ıaltanat 
devrinden kalma mahelle ve köy 
adları umumi mecl!s karariyle 
kaldırılmış buralara öz TOrlı:çe 

yeni iıimler verilmiştir . 

Samsunun idhalAt ve 
ihracata 

Samsun : 12 (AA) - Şubat 
ayında memleket dışında Sam 
suna 35, 877 liıa drğeriodc 243, 
699 kilo türlü eşya girmiş ve 36, 
612 lıra değerinde 388,037 kilo 
eşya memleket dışnrıSJna çıliarıl· 
mıştır . 

Muğla Halkevinde veri
len konser 

Muğla : 12 ( A.A ) - Bu ge· 
ce Haıd,.vinde çayla bir kon11er 
verilmi§tir . Konser çok mükem· 
mel olmuş bazı parçalur tekrar 
edilmiştir . 

Konserden ıonra garb mnsi· 
kisi ve musikimizin nasıl bir yol 
alması lazım gcldıği ve garbdtn 
neyi almak İcab ettiği aDla ~ 
tılmııtır • 

ıMançuri şimendüfer 
1 meselesi 

Moskovı : 12 (A.A) - Tokyo· 
dan bildiriliyor : 

Sovyetler birliği bOyDk elçisi 
Yurenef ile hariciye bakanı Hi· 
rota ve Meoçuri murahbasfar be 
y~ti reisi Tieriyuan Çia doğu Şi. 
mendüferi hakkındaki anleşmayı 
parafe etmişlerdir . 

Anlaşmaya Mançuri tediyah· 
nııı Japon hükumeti tarafıodan 
tekeffülOne ait bir nota ile veri· 
lecek eşyanın fiatlnrınt teıbit e· 
den bir Sovyet - Mançuri pro 
tokolu merbuttur . Anlaıma 22 
Martta olmazsa 23 Martta kati 
olarak imza ~Jilecektir . 

lspartanın 935 yıh 
bUtcesi 

Isparta : 12 (A.A) - Vilayet 
umumi M(cliıi dünkü toplantı· 
sındı Vilayetin 935 bütcesini 
302,466 lira olarak teshil etmiş· 
tir. 

Haydupaıa hastabancıindeo kal· hükiimetia resmi memurları olan 
dırılarak lstınbula geçirilecek tellallırın hu iıten menini iste· 
Ye Sultanahmet camiinde namazı diler. 
kılındıktan sonra Ediruekapıda _ İılim meclisi başkana lla· 
şebUliğe gömülecektir . ci Emin el Hüseyin ile Arab zi· 

Ankara : 12 ( A.A ) - TOrk raat bankası müdürü Ahmed 
tarihi tedkik cemiyetinden: Ailmi Pş. Elbule'ye gittiler. Ora 

Türk tarihi tedkik Cl"miyetinin daki arazi meselesini ve arazinin 
kurulduğu gündenberi ulusal tari· kurtarılmaıı işini tedkik ettiler. 
himizin aydmlanm•sı işinde ve Bu a(azinia kurtarılıp iılctil 
tarih kurumu b•şkanlığında bilgi· mesi için Arıb sermayesiyle 60 
siyle , erdemile , ferağatli çalıı- bin liralık bir şirket telkiline 
maaile değerli hizmetinde bulu· teşelıbils ettiler. 
nıo ve ebedi gaybubetiyle arka· Vatanı müdafaa fırkası 
daşluı arasında büyük bir boştuk hf'yeti Melik Ali'nio öHimiiflden 
bırakan Kars saylavı Yuşuf Akço-
rrnın acıklı öliimll dolayısiyle 
TOrk tarihi tedkik cemiyeti derin 
tee11ürlerini bildirir ve yasla aile· 
ıine ve yanrulanna yürekten ge
len taziyet duygularını sunar • 

Uluslar arası tediyat 
bankası müdürlüğü 

Bal : 12 ( A. ı\ ) - Uluslar 
sruı tediyat bankası idare heyeti 
banka reisliğine namz"d:turupu , 
muninliği de Fiterdan bankası 
müdürü Beyeni seçmiştir . 

Bir protesto 
İngilizler ge

çeolert1e hir be 
yaz kitab · çı
kararak bazı 

siyasal işler hak 
kıoda lngiliz 
hükfımeıin n 

üze") görii~leri-

ui anlattı . Bu 
kit.ıbdıt ileri 
sürülen· gôriiş-
leri beğinme· 

yen ve İngilte

1 ----------···--------~-Fransız - talyan tica-r Cumuriyet meydanı 
re hükumetinin eııahıara hirakma 
konferansmdı biricik mümessili olan 
Bayan Korbf'rt hu kitabı prott>sto ret münasebatı 

Roma : 12 ( A A ) - Fren ~ 
sız - İtalyan ticarf't enlaşmasıDı 
müıa~ ere rdectk olan FraLsı:ı 
beyeli Romaya gelmi§tir . 

Atatük'ün heykellerinin dikile. maksadile mümeesillikten istifasrnı 
w • C · d d.. l vermittir • 1 

ccgı unmrıyet me anının uze · Korbtrt, istifasrna ilişik olarak 
tilme~i işine d~v•m edılm~ktedir. , gönderdiği weluubda, Beyaz kitabın 
Buraı-u güzrl hır Park balıne ko· •ne rioi İngiltere için ahlaki bir fe. 

[nulacaktır. ~ ii et. iye.tasvar eımitlir . .,L ~ 

dolıyı taziye etmek üzere 
man'A Emir Abdullah 'ın y 
gittiler. 

- 4 Martta bir vapurla 
fa'}a bin Yahudi muhaciri 
Büyük mikdarda Y alrnıli g 

\ digi bır gün geçmiyor. 
- Ayın birinde Ali ko 

Hayfaya geleHk Hidivi ya 
ziyaret etti . Ali "komser Ji 
Hayfa hakimi, Limen ıe"si, 
Halıd Pş. Ebülbüda ve Hi 
bazı maıyeti tarafından kar ş 
Yatla Hidıvle birlikle yrme 
dıkten sonra tayyare ile Ku 
d6odü. Bidivin Filisline gel 
nin srbebi hali bir sırdır. 

Bu ziyaret bugünlerde 
vin Mısıra yakın bulunmHB 
lunda bir lngiliz siyuetidi 
yenler var, lci bununla Mıs 
ra Hidivin kendılerine yakı 
duğunn telkin etmek istiy 
Bunu teyid edeçek bir badi 
FıliıJtindelti İngiliz büyükl 
sık sık Hidivle temaslarıdır. 
zılart da Bidive Filistinde 
satın alması teklif rdildi, 

- Gerisr dördUncU firtikte 

iskan işleri 

1500 dosya tekm 
1 ettirilmiş ve sahible 
/ tapuları va~!lmiştl 

Tapu dairuince 7 8-934 
hioe kadar mübadil , mu 
ve harikzedelere aid bin 
dosyanın muamelesi ikmal 
rilmiş ve sahiblerine aldı 
emlalc ve arazileria tapu 
leri verilmiştir . Bunla 
baıka muameleli dos 
ellerinde bulunub prak"ııde 
retile müracaat eden bu gibi 
racaat sahiblerinio de mua 
leri ikmal ve tapularının 
mesine d~vam olunuyor . 
lanma kanununa tevfikan 
mıt olanlardan da müracaat 
lerio işbu malları hazineye 
ci derecede ipotek edildikt,. 
ra tapuları verilmektedir ki 
lardın müracaet etmiyenl 
mevcud bulunmaktadır . 

Meyve ve sebıe 

lhracntam'z 139,319 lira 
metinde 893.704 kilod ---Geçen 934 yılı içinde 
mızdın seyrUıafifle dışuı ıa 
kasabal.ra 47,756 lira kıyın 
de 214,099 kilo meyv~ ve 91 
lirn lcıymtfinde 579,605 kilo 
ze 1tıkaı ılmışlı r. 

Mesajcriyle çıkarılan mey 
sebze mikdarı bu yekuna d 
<l, ğildir. Çünkü bu sevkiyat 
caret Oflamıza giinü güofü1e 
rilmemektedir. 

Bu mıkdara takribi olara 
okadar daha ilave edecelc olu 
geçen yıl içinde 278,638 lir• 
metinde 158,408 kilo meyv 
sebze ihrac edil mi§ dem,. kti 

u B meyvelt-ıin içinde en 
de karpuz, kavur , portakal, li 
ve mandalina kııımlaıı trılci 

~mektedir. 



Alman 
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asker~ ne düşünü• ~.,Haleb~arıarı 
• t• ? ( Ş AR SAV A LA R 1 ) . Şimendifer k• ınpa0Y1151~1 yor ve ne ıs ıyor . - karşı boykut yııptılııl 

..... ~ odifef 
1 §jJ)lC • 

_ Dürılcii. sayıdan artan - Bağ ve meyvelik Valimiz Necati ilk mektebi Haleb tüccar afi k t yıP 
ve otoray şirketine boy u plıtl•'' 
mak için bir toplantı yııPLıt•rııı• 

V8 ymardan sonra her gel~a ı 
kabinenin otorituine alet e~ı?· 
mt k istenen ordu daima kendısıne 1 
hususi bir a>evki yapmasını ve ı 
fırkalarm üstünde yer almasıDI 
bildi. işle ordunun bu fırkala~ 
üstünde kendisine yarattığı mevkı 
onun memlekete 1918 den 1933e 
kad'ür yaptığı eo büyük siyasi 
bizme\tir. Ancak bu aayede lrdu, 

Alman birliğinin çelik temellerini 
korumuf ve 1923 ve 1924 teki gi
bi tehlikeli zamınlarda bile Salc-
10oya ve Thüriogte devletin da
ğılmasına mani olmuş ve kendisi 
önderlerin en S•ğlam dayağı ol · 
duğuau ispat etmiştir. Ancak bu 
81kerce düşünce ve merdce 11are· 
ket Alman ordaıunno, uluıuo i
r~desindeo doğan yeoi ~ekilde 
teşekkülüne imkan vermiştir. 

sosyalizm fikri bir daha ayrılaml • 
yacık ıekilde birbiri'e bağlanmış Yeri yaptırmak isteyen· Evinde bayramlaşacak Fakir çocuklarına elbise ve k di he9• ıt• 

oldu. Alma,1 ordusunun Adolf lerin müracaatlar i Vali Tevfik Hadi Bayeal bay· ayakk'1bı ahndı 
ram tebrikini birinci Cuma günü --

dır • Bunlar eo k 111• 
15 büyük kamyon atar:ıııai' ~a-
rını bu kamyonlarla taŞ ~ Bitler önünde verdiği yemin bir- k 

leşmiş, serbest ve kuvvetli bir Al· tat ik ediliyor saat onbirden itibaren konakla· l ccati ilk mektebi çocukları rar vermişlerdir · 
manyada şimdiye kadar verilrn \ 
en büyük bir yemindir. Ve bu Bağ ve meyvtlik yeri talimat-

.. b ti M F t h Al nımt'&İ mucibince emlaki milliyeye 

esirgeme h"yeti tarafından bay· 
unda hususi surette onaylıya- ram münasebetiyle yoksul çocuk-
caktır. lardao on üçüne elbise ve yirmi 

* . ,tt 
• "' r.ek1'». ··re v 

Gelen haberlere go k sııı11 
. r·· k' e ıra ıo 

Mayor Foertslı, Nasiyonal aoı
yalizmin kuvveti eline aldığı gün 
olan 30 sonkanun 1933 gününü 
taıibi bir gün olarak yadediyor, 
Ftıhrer Hiller, hundan çok zaman 
evvel bir zabit He görütürken 
harb sonu Almaoyasından oasyo· 
nal sos; '~- .• ıe ve Alman ordu 
sunun yr ı kuruluşuna en büyük 
iki hadise demi~ti Mayor Foerıscb 
de kabul ~diyor ki, ordu ile nas 
yonııl soıyaliıtlik an~ında harb 
zabitleri yeminlerindeki gibi Ver· 
eaya karşı mücadele ve fırkalar 
Ozerine kurulan her hükümeti 
redetmek gibi: eaastar müşterek 
olmakla beraber aralarında ıüi 
tefehhümler eksik değildi. Esaı
lan •e gayeleri bir ,. lakin: yolları
nın ayrı olmasıDI F oertscb,~bu iki 
teıekklllün! asıllarmın haıka baıka 
olmHıaa hamlediyor. Ordu baki· 
kateaı f1rkalır üstünde bir teıck· 
kül olduğu içir.IHitler , bu hükü
meti eline almakla orduyu yanı 
baıınJa ımldn . 

Şimdi1e kadar ibtilallarda gö
rülen, ordutarın rolleıi ekseriya 
Alman ordusunun ilk 1933 ayla· 
rmdaki rolnnllen büsbütün başka 
idi:. Alman ordusu oaıyanal 
sHyılizm ihtililine katiyen iıti

rak etmedi. Çüokli nasyonal sos· 
yalizmin arzuıu or<lunun 11zusu
aun aynı idi. Bu ihtilali ordu da. 
ha e.vel kendisi yapmış ise bu
nuo sebebi, Foertschün dediğine 
göre , ordunuo; hakiki ve doğru 
ibtilihn halkın içinden doğması 

llzım geldiğine inanmasmdadır • 
Halktan doğan, halkın ve ordu · 
nun müıterek gayesi olan ihtilal· 
ler en cs11h ve en kuvvetli ibti· 
llllerdir. Bu düşünce birliği 1933 
Sonkinunda Almanyada görül 
mü§ idi. Nasyonal ıoıyalizm ihti· 
lill orduda biç bir mukavemet 
ile karıılaşmaıh. Çünkü yeni Al· 
man hllkfımeti 11kerce dütünme 
ti bildi ve askerlik düıünc~sini 
kendiıine prenıib edindi. O or
duyu yalınızhlctan kurtarıp yine 
balkın kucağına verdi. Oı<lu bu 
ıtın btıkumeti taııyan mühim bÜ · 

tilnlardao biri olup ulusun ıiyaaı 
iradesini taşıyın fırkanın yanında 
ulusun yegane s ldh hıııyao kuv
vetidır. Bu surtlle yeni siyasi 
mevkiini lıulnıuf oldu 

Aımanyaoan muazzam ir \:ilabı 

ancak Rcicb~fübrer Hiılcrin ka
faıuııda ve rubunda sert bir osk r 
rubu te şıması snyuiode nıuvaff ak 
olabilmıştir. B• zzıt Hii:lerio şnhsı· 
aa sadP' .ı. ,.,.. :ıin i veren ordu, es
ki Alınb 1skerlik bığlarile or 
duyu fL...ırer ile bağlamış oldu. 
F·'Iıreriıı adına 2 Aguıtoı J934 

d~ yemio vermekl~ -~ ki. bu~ü~ 
harbin IHşlıd:1ğı gunuu. yırmıncı 

1 dCS ... müne isabet edıyor) Mıı· 
Y• Fuu t h"n dedi~i gibi, Al· 
yor oer sc u e 

k l.A>. ı'le Alman natyonal 
oıan as er ı.ı 

munase e e ayor oer sc • • "d 
d t k b

. f le • aı yerleıde bağ ve meyve bah 
man oı usunun ar ı ır ır a a· . . 

Pamuk fi atı düştü yedisine ayakkbı , çorap ve kas· 
ket alınmak ve bir kısmına da 

ler Surıve ur ıy ' JJıı 
J ' ı dır · ·oı• 

larında tohomlaın!§. ar iiç biik0 ~' 
l t

. · A b' d ld ğ 'd çclerı yetı§tırmek istiyenlere 2 5 
e & ve 11yası ır or u o u u ı · d'" . . . onüm araımda arazi veıilec .. ğı 

bomların imhası 1~ 10 tek•'r 
1 ı:nnsı 

tin müşterekeo ça ış 
d~11101 rededıyor. Harpten evvel- yczılmıştı . 
kı oıdu ne kadar kıralcı idiıe bu 
günkü ordu da o kadar oasyonal 
sosyalisttir. Siyaıi işlere karıımak, 
askerlere ukidenberi olduiu gi· 
bi yine yasaktır. Lakin siyasi dü 
şünmelc biç bir zaman askerlerin 
kıf 11ırıdın çıkarılamaz. Alman 

Ancak bu gibi yeı leria em 
laki milliyeye aid olup hiç bir 
suretle bışkı birisine verilmemi* 
olması icıb etmelitedir • 

Düo Borsada pamuğun kilo 
su 38-38,S kuruştan satılmıştır. 

Evvelki gün ise kilosu 37 -
39,5 kuruşa satılmışta. 

nıkdi yardımda bulunmak sure 
tiyle sevindirilmişlerdir . 

Mektebin esirgeme heyetinin 
• yavtUlarımııa kaış~ göstermiş ol· 
' duğu bu kıy~etli yardımı t~k~i~le 

etmiştir . 0 'l 
* . ııar 

"' "' i'abrı ll 
C ·ı M"rdünı ve t ·uı>r 

Hı·ıaA ıı·abmerı·mı·z karşılar ve dtğer mektebferıml7.ıO 
ço<'ukları esirgeme beytderinin-
de a~ni suretle hareket ederek 
yavrularımızı bayramcla sevindi· 

emı u kil gı 
dioin Fırka nauııııa lr'ıauo>ı~ıır 
leri kati surette 

008~ dış bJ~~ 
Bunlar Bağdad'da frn r• fAcO'~t 
niyle görüştükten 50~·,aı .,e 
ve :Mekkeye giderek 

1 gôıoşr 
Bu gıbi yerleri Lulub ta şim 

diye ka<lar mnracıat edenlcrio Evleri yanan vatandaş-
yekuou yirmiyi bulmuştur . llara yardımda bulundu 

askeri 1932 ye kadar devletin u · 
mumı ıiyaıi varlığı dışındı dü· 

Bunların müracaat evrakları -· _. 

şünmekte idi. lıte yeni Alman· 
yıda şimdi değişen yalnız budur. 
Nuyoaalsoıyalizm ibtilili orduyu 
şimdiye kadar hiç bir zaman ka
fasını uycluramadığı siyasi bir 
muhitin elinden kurtarmış, onu 
Lugüa keodiıiac uyğua bir Al 

aidiyeti dolayısile emlaki milliye \ Hilaliabmer Umumi Merkezi 
müdürlüğüne gönderilmiıtir . Bu· tarefından Çarlı pare köyünde ev· 
radı muameleler ikmal edildik leri yananlara bir yardım olmak 
ten sonra evrak bu işle uğraşan üzere yUze\li lira güo<lerilcliğini 
tapu müdürii Eminin başkanlı· yazmıştık · 
ğıutla bulunan komisyona gele· Otuz ki~iden ibaret bulunan 

nıan varlığının bekçisi yıpmııtar. 
Mayor Foerlacb, ordu ile S S. , 
S. A. ve diğer NSDAP. orgıni · 
zasyonları arasında aola~amamaz· 

lık olduğu iddisını tcmamile red· 
ediyor. Onun kıuaatrna göre se
neden seneye ordu ve fı,ka lt·şek· 
külleri gittikçe birbirlerile kayna· 
ıayor ve birleşiyorlar. 

cek ve orada bir karara bağlan- bu evleri yanın vatandaşlarımız 
dıktan sonra istenilen bu ycı ler dün Vilayette Yali Te\'fik Hadi 
müracaat edenlere verilecektir · Baysal'ın başkanlığı altındı top· 

Bu yerlerde gerek bağ ve ge· lanan komisyona mürşcaatla his-
rek meyve bıbçelerinde bunun selerine düşe

0

n brşer lirayı almış· 
yüzde altmışı oisbetinde tuttuğu lardır . 

ve yetiştirildiği görunrse o zaman Kas~m Aı·, Hasanın 
tapu senedleri verilecektir . ' 

Başkatiblikler 
Nihayet Foertıch, yeni Alman 

ordusu nkııl olacak ? sualini so· 
ruyor, benuz ordunun organiıH· 
yon, silablanmı, askeri techizatı 
nın teferrüatıodan bahsedilemez. 

Talimatnamesi Adliye 
bakanhğından Müddei

umumiliCie bildirildi 

Bu gibi ıeylcr acele ile yapılımez 
Yeni zamana uygun ve iyi eilabh 
bir ordu bugünden yarına elde c· 
dilemez • Halbuki zamanımızın 

ordulara çok daha bilgili zabitle· 
re mübtaçtırlar. Bu söderden pek 
çok askeri neticeler çıkarmak 
mümkündür • Foertıcb , bundan 
sonra şimdiden ibliyac hissedil 
meğe baılanan yeni Alman ordu 
te§kilal "•oHnunun ne şekilde o· 
1acağı sualini ortaya atiyor ve bü· 
tün ulusun yurdu korumağa haz1r 
olması Hiıımdır diyor. Devlet, ulu· 
sal kültürü ve değerleri korumak 
için ulusun bütün kuvvet ve ka· 
b.liyetindeo istifade edilecek ıe
i.ilde onu terbiye etmek , bugüo 
hükumetin htm hakkı ve ıı ~m de 
en büyük vazifesidir. Yurdun ko· 
runmaaı için ber tek Alman ade 
lcıi, Almao siniıi gerilmelidir. Si
yasi önder , lıükümetin idaresin 
dea tek başına mesul olduğu gi· 
bi , askeri önder de askerliğin tek 
baıma mesulUdür. Geleceği lıu 
sına kims~ bilemez. Önümüzdeki 
harbleria nasıl olacığmı hiç bir 

kimse tahayyül edemez. Yalanız 
böyle olma\&la beraber geçen 
harblerdeo alıo&n deıslt.rdeo is 
tifade edilmelidir. Harbi yalnız 

silahı taşıyan kuvvet değil, Lütün 
ulus birdt:n y•par. Harbeden mil. 
letlcr; yeni bar hll'rio u.lus birliği 
ve ıılfılı birliği ile kazenılıacağmı 
her ao göz önün<le lulme hdıı lar. 
İstikbal en geniş manıı8ıle bü•un 
ulusa okrrlik ve luub mı•suliyeti 
) ükletiyor. Bunuu i~io Alman or · 
drusu Arlık yalnız pa•a ile tutul · 

muş bir kütle h•!iode kalnm11z. 
Çüukü bundan sonraki harb!erde 
cebheuin genişliği, sınırdan mrr
keze kat.lnr olan derinlik olacaktır. 

-·-
Adliye Başkatihlikleri talimat · 

namesi bakanlığından Cumuriyet 
Müddeiumuiliğine bildirilmittir. 

Bu talimatname mucibince 
mahkemeler bışkatibinin adı Ağır 
ceza mahkeme1i başkatibi ve mu-
aviuleri olan Asliye ceza ve hu · 
kuk bı§katibleri de o mahkeme. 
leıin asıl baıkitibi olacaklar ve 
her mahkeme ba§katibi yövmiye 
def terlerioi ayrı ayrı tutacaklar
dır. 

Şaramızın talilileri 

Evvelki gün çekilen tayyare 
piyaogoıunda ıarımızda bulunan 
Özenin 14651 numaralı bilctioe 
10 Liu ve muallimlerimizden 
Vedatla arlcadaşlarınau 19082 nn· 
maralı biletine de bin lira isabet 
etmiştir . 

Kırşehir Nafia 
Başmühendisi 

\1ı liiyetimiz afia Ba~mühen
d isi Zekainin kai!Dbabası, Kı•şe. 
bir Nafia Baımühendiıi Mazhar 
m,zuniyetle §3rımıza gelmiştir. 

Fransada 

duruşması 
Kar111 dudu ile çocuğunun 

metresi Karaantıh Ayşe tarafın· 
dan zehir lenerck öldüıülmesi hıw 
dhesinde alikısın bulunmaktan 
suçlu ve mevkuf Çarbpareli Ka· 
stm Ali Hasanı duruşmasını dün 
devam olunacaktı . Fakat, mah· 
keme reisinin izioli ve bir azının 

da bastı bulunması dolRyısile malı· 
keme bcyeli teşekkül edememiş 

ve duruşmanın yapılması 3 Nisan 
935 çarşanıhı günübe bırakalmı§· 

tır. 

Lik maçları 

A•ıınki Cuma günü yapıla · 
cak J.,ik maçlan şunlardır : 

1 - Torosspsr - ~lersio İd-
man Yurdu. 

Oyun yeri : Mersin . 
Orta eri : Zühtü . 
2 - Adana İdm•tn 'uıdu -

Tarsus l. . Y. 
Oyun yeri : Adanı . 
Orta eri : Şevket . 

. Merkez Sıhhiye 
Baytarhğı 

Vıliyetimiz Merkez Sıhhiye 
Baylırlığma tayin edilmiş olan 
Osmaniye kazası Sıhhiye Baytarı 
İsmail Hakkı Doğu şırımıza gel· 
mi§ ve \'azifesine başlamıştır. 

tren · kazası 

receklerini kuvvetle umaraz . 

lran konsoloshane
sinde resmi kabul 
lran Şebcrı§abı Ala HazHti 

Hiimıyun Riza Şahı Pehleviniu 
viladeti müoasebetile lran k(lnso 
losu~lS Mart 1935 e~tesadUf eden 
Cuma gUoü 1aat 9-12 ye kadar 
Muhterem zcvatları ve lrau teba· 
alarının tebrik merasimini ka • 
bhul edecektir . 

Öğle~eo sonra saat 5 - 8 e 
kadar yapılacak olan resmi kabul· 
de husuıi ıurette davet ediltnler 
hulunacaklardar . 

Kule dibindeki dükkan
lar yıktırıld•. 

Saat kulesi dibindeki sekiz 
dükkanın yık,Jmesına Belediye ' 
encllmenince karar veriMıği yazıl 
mıştı. 

Bu dükkanlar dün kamilen 
yıktırılmıştır. 

Bahçe kazasında 
Üzerinde resimler 
bulunan bir sütun 

bulundu 
Bahçe kazasının yediyüz mtl· 

re garbiode üzerinde ufak uf ak 
kadın kılığı bulun11n biı ~ütnn 
görüldüğü ve burada eşme işine 
başlandığı Vilayete bildiril

cid kralı \bnissnude de -~ 
,,-,ıı 

ceklerdir . cı ı.ı111 
h · em" !' ~:ı ıı-.aya atan . . . iıJJif ı 

Aralı birliği ile ilışıkh i 
* ... ,,o. 

.. • • ıt• !.ıl 

1 .. Qnt\~ reır 
Moııopo yu7. IJOr , 

P 'k' ·ı L"b an cuırı f f atrı ı ı e u n açıloıı .,1if' 
Habib Psşanu1 ara: 1 paşııY' 1 

hatta Patrikin Habıb uır . ~i" 
teklif elliği şayi olJ.llUJe p9tr• ı 

Ancak son günler .. 
1 

9011.' 10 
Habib~Pe§a ile barı§~:P l'•'':oı 
mış ve Habib Paşn 

1 
)'eııın 

k "" e yanına gidere r Oı::ı iştir · bO 

kendisile birlikte ~e~htilif~ll iıJ el 
İkisi arasıodak• pııır>~ .~ 

suretle zail olduğu ''.~ :ı 11111§1ldl 
d""U 

ki fikrinden döo ug 
tadır . f ,ı * ıe ..... d "'ı dt~' 

.Monopol şirket•~ :ca•t ı e~iS 
k • . • k te IJJL.r d • ma ıçın şır e Ş ıı:ı 9 b 

lerin sayısı yalorı a eııo111 ' 111di' 
bin kişiyi buhııuştur · geı eter 
çoğu Bakalorya alo>•§ ı.il 

#<" k'·eb • .. re ., ·c 
Dört kişiden oıu gcl01iştı ı• 

Ya budi beyeti Şıın~ 18r111d!l ~r'~ 
Ş J.ll c•' bıl • Bu heyet a k içiı> ,ıı' 

araıileri satın allll 0 bıışl!lıJJ', 
salıibleriyle temasa t:ıJ 

• 1·11 r " • ııc ,te ı ., ı• 
V" (1)11 b• 

Yüce komiser 0 oidcıı .Jl 

miştir . 

Kozanda 

saya gidişi ortaya yepr . a: ;bı' 
kım şayinlar çıkaro>'!ş8ruııi t;şl 

t k 1 d J))U '(il 'I 
8 0ŞU 8rl alar ara~~llD a ' ...._ pliİbJ ·.lf 

111 ,ı· ııı' 

29 Mart 935 Cuma günü Ko. 
zaoda biiyük al ko~ulaıı yepıla· 
caktır . Bu koşulara Vilayetimiz 
<le ve kom§u vilayetlcrcle ko§u 
kazanmış hay\'anlar girecektir . 

Bir hırsızhk vak' ası 

Heşad Bey mahallesimlc otu
ran Devlet Demiıyo!ları hekim· 
liği katibi Necib oğlu Tevfik ka 
ragola mür&coatla gt ce yattığı 

bir sırada knpıaın kilidi açıl · ı 
mak suretiyle salonda asılı bulu· 
nan bir pantalonu ile bit· kadın 
paltosunun ça lınclığım §İka yet 
etmiş ve: tahkikata haşlaumı§
tır. 

~~-------·------~~-

Parisde konuşar.ı'c ı:Jlb"t e 
sırasında Lübnarı u dıJğıJ "ıııı'' 
meselesinin de bulııllıo st~,Jt 

b. F aıısıı 5" 
makama ır '. ıdııiıı 
fıkrinin kuvvetlı 0 !Jlıııı' 

d. cı• t 
mekte ır . ..,e , ti•ı '.ı 

Söylc:ndiğioe go 11ıeC 1ıı r1 husaı1 f 11"5 ' 
Tr İsini y:ııe [llC JI t 'f ~ 

f k t lıuflU bJ ~ 
~'.ecek \C a D esıısiY~. ~ıı 
ması için kanuP\J MaGJ• J ·c'b 
<le konulacaktır · JıııJlıık 1 

b . 'bt' tla lıatŞl .. ı• en ı ıya bo1
• 

mektedir . )eri ise ıe' 1'
1 

Berut g• zete. alı•ıe / 
"dd th ı:J] aleyhiude şı e ~ 

maktaılırlar · ~O 
---------. , -.:ııt re 

SiJf p 

Gaziantep Halkevi Otomobil __ _. .. 
24 Haziran 932 dt~ açılmı§tır . 
Oı1, tarih şuLl!si Le~ t:ser ıı,.ş. 

retmiştir . 
Güzel sanatlar ıki ıcsim S!'r· 

gisi açmıştır . 
Hı•r ::ıy u n~tcz ııı koııc:erle• 

\rıi)or. Y.rli türl.Ült'ıİ topln)ıh 
~umon ze l dhor . Evn·ns1l mu-_, 
zikiııin ynpılm ı s·ııa ç 'ı~ lıyor. 

İçtimai ) .... r lı m 500 c:oc· gu 
b de · ın 'ş' 250crıcuğ:.)enıc1 \t"f• 
nıişlİr . 

H1ık t.lt. rshacc•I ıi L,~if ; zı·e, 
Frausıu·:.ı kuı slaı ı 70 mrzuıı çıkc:ı. 
nııştır • 

Kütübbaae.de 1155 cild kılrıb 
vardır . Mayor Foeıtsch son söz ola· 

rtk, yeni Alman müdafaa or<lnsu 
nun uas düşüncssi huh iıteği 
değil; Vatan ve yurd varlığını ko· 
rumak için çahımıktır diyor. 

/· !Jlr lwf'la lrnclar 611ce Fra11sa111ıı IJordo şclıri yakımnclu bir Lrerı 
dlwOSl of nwş/11 · /111 kazada ~ kişi ufmıiş ve 17 kişi ağır surcl/e 
yaralanmışlll'. l'ukarulaki resim , bu kllza yerimle aral>alarw prı
rom purça lıarab şcldllerlni enk<ı'l Jıall11cle göslernıeldrdir. \'ak'a 

l 
malwllinde al111arı bu resim , tdevlzyorıla Bcrline gönderllml oc 

Köycülük ~oruitesi köyleri 
gezmekte v~ sağlık yar damlan 
yapmaktadır . ı 

Temııl şübesi mubte~em bir 
11boe yaptırmış , 35 temsi 1 'er· 

- Bitti - oradan da bl.:e gclmlıtir . ş mittir . Her temsilde 500 Be-) irci 
hulonmuştur . 



ıL"" ............ ____ lmmı!! __________________________ ~=~------------..!----... -----~--------..-------
se mecmuası Girtdeki as_i _do_~~.~? ..... ~_a_d_a teslim oldu Asri ...... ... 

ve düşündüklerim 
-----------·------~~-~li Yazan : Ma/ımud Akçalı 

ç.~•rdaıl111mızıa üç yal· ı(anlışıldıktın sonra itiraf etmek 
b •rıgeldikleri mecmu· gerektir ki Lise mecmuaaı ilk sa· 

""i:ı yılki ilk aayı11 bir ıu· yılarında taşıdığı olgunluğu gittik-
1"1 er taıımasma ratmen 1 çe yitiregelmektedir .. 
bl)~lae ~e~ehiJdi .. Çık· Bunu, hele ıu ıon sayıları 

L.a bır ııtelde bekle· açıkçı g6ıteıiyer ... Ben ııhıan 
.. ,., .. lb~cmuının bu yılki bu yılki çıkan bu ilk 11yıyı öte-
... 

1 aıtın ıonadek o kilerden çok daha üıtlln garmek 
~crrıua bıkkındaki gö- isterdim .. Maalesef ki umduğum 

~Yllladan Cince bir ilci çıkmadı . Mecmua, Uıeli kardaı 
Ôtecte. •~e biraz durayım . larımızın gnr seslerini duyurmak· 
~be'1• ıu ıikiyeti eıidi- tan uzaktır •. Bir kaç kelli felli 

bır okur lcitle1inia başhk taııyan yazılar başhklannın 
,.:.u Adınamızda niçin ğölgeıiade ıiJinip gidiyorlar . 
~ l•lık veren olgun bir Meseli '· Bir ulusun ulu1ıal 
ola 1'~•ınıyor ? Ba pek birliğin,., deıtanlan eaaslı bir a· 

'Plt,a, 'il ııtetı. bir çailar mil olabilir mi? bıtlıklı yazı 
lt1ir11aı,. tııa detilae de, ye- tıııdığı büyük baıın y•nında çok 
"-dit te çıl.ııyordu .. Fakat cılız kalıyor ... Çelimsiz vllcud 

'ta_ ... ~k Q dı~erli mecmua da ağır batı taşıyımadıiını daha ilk 
.:~, lllaz oldu. ıahrlarda hi11t!ttiriyor • Kerim 

bi;~lıde ökonomik ha- Ergeaekonu ağar baıhk taııyan 
'uıtanınk giSstereo ıe· bu yazııında çok tışt• g6rilyo · 
\oı'-f:lll~! o~ur yazarları . r~~ ... Anlatılan kAcluı her keıia 
lıl, '' ıtıbarıle de kendine dılınde Yar .. 

~.~:.maktadır .. O hıl- isterdik ki Ke.im Ergeaekoo, 
'-içi llD ; yıplığı etüdünü daha derini•§· 

-~· ıenç\ik faaliyetini tiııin ve bir çok ilmi kaynaklara 
Or ?. t'• bir mecmua çıka dayanarak tahlillerini daha esasla 

ftt ~ . uıuQ için bir çok· yapa&n .. Biz de okuyunca mevcut 
tı... · . bilgimize bir yeniıini daha ek 

eflrtını yapamaz da 00 lemiş bulunalım .. Yazıda Şelı-
~ name yerine, "kalevela., Firdev-

ki; sinin olarak ıasteriliyor .. Uma-
. rım ki bu bir mürettip hatuı ol· 
ıs-

arada ıun" 
Şiirlere. nesir lere gelir,ce : 

'-ı

Bunlar fena oluıamıkla beraltet 
nesirlerdeki o ksranlıklarda ha)al 
aramadan yıngılara tutulup teV· 

gilinin ardından ıaç yrlmalardan 
kalan vaz ğeoçilae dah11 iyi olur 
sanırım . Gençlerin kalemleri 
gençliğe yıkııır mevzuler llzerin· 
de oynamalıdır .. 

Mecmuanın paraca deteri de 
ÜZP.riode durulmağıı değer bir 
noktadır . Bugün meçmua tçin 
kıyı1ao değerin çok oldutu lcana
ıtında yım .. Eğer sürüm yapa 
mıyorıa, kıldaçların birinin de 
bu olduğa kabul edilmelidir . 

Arkada§larımızın bilyük bir 
itina ile çıkardıklarında ıüpbe ol
mıyan mecmualannın en çok be-

ğenilen y6nü, yazılarında az Türk· 
çe sözlllklere ger.ii gibi yer 
vermeleridir • Gerçekten b&yilk 
devrim çocuklara dil devrimini 
hakkıyla benimaediklurini bu ve 
aileyle giSıtermlı oluyorlar ... 

Kalan son ıiSz olarık diyebi
biliciz ki, mecmualarının ba sa· 
yısı Liseli kardeşlerimizi hakluyla 
tanıtamıyor .. Onları baı.ra
geldikleri bu pek yerinde olan 
faaliyetlerinde daba muvaffak ol. 

muş, daha çok olgun görmek, yap 
tıldarı etüdlerinde daha bilgili 
davranmılarını , seslerinin daha 
c~nh ve gür çıkmuını isteriz .•. 

• ,,,.Ü 
~ ö c!ar• ~ntçn lar rdan Danimarkeh Con T.ranum , 
~~ttı 90oÔ Y•ne bOyük bir paraşutla atlama tecrübesi 

''"•it öl ~the yükseklikte bava kesafctioin aılığı )Ü -

~- ııaüşUlr . 
b" r'kor kurbanı için bftyülc merasim yopddı . 

-Birinci firllktenarta11 -

rof zubl11ile Giridi terketmişler- 1 
dir . 

Hükômete sadık olubta asile 
rin elirıde esir bulunan Hnkumet 
memurlaıı serbest bıralnlarak va 
zifeleri başına dönmBtlerdir . Gi
rid adıtıınaa ber tarafında normıl 
idare iade olunmuıtar • 

Cannes : 12 ( A . A ) - Gene
ral Plastras Fransayı dönmüştür. 
Buraya yakın bir yerde istirahate 
çekilecektir. 

Atine : 12 (A.A) - U.vas 
ajansındao : 

Eski memurlar yerlerine o-
turmuılar ve bu suretle isyan 
kat'i olarak nihayet bulmuş -
tur . 

Girid Valui Apostikiı bu sa· 
bah vazifeıine tekrar baılamış ve 
General Dedesde Girid Fırkası 
kumandanlığını t.,krar ele almış
tır . Bugen her tarafta eski me· 
morlar vazifelerine tekrar haılı· 
yacaklardır . 

Diier cihetten Hanyada asi 
ler tarafından rehin olarak tu· 
talanlar da tabliye edılmiıler · 
dir . 

Aıilerin elinde esir olaa bah
riye zabitleri kumanda mevkiine 
tekrar geçmiılerdir • Psira ve 
Lton torpido mubriblerile Ne
reuı denizaltı gemisi Suda lima-
nında Hllkô.metten talimat bekli· 
yor. 

İsyan bu suretle Kondi1isin 
taarruz hareketinden 24 saat son-
ra nihayet bulmuı oluyor . İsyan 
kan dökülmemek suretile baı · 
tırılmışaa da maddi zayiat çok 
mühimdir . 

Atiaa: 12 (A.A) - Atina 
ajansı : 

Atinı aıilerinin ıefi General 
Papulanın Hükumete teslim ol
duğunu bildiriyor : 

Atina : 12 (A.A) - Hıyis 
ajansıodan : 

Hükumet Midilli • Sallız ve 
Sisamı tekrar işgal etmiştir . 

Atinı : (A.A) - torpidolardan 
İpıara göndermit oldup bir tel
sizle Psara ve Leon torpido mub 
ribleri ile ·Nireuı ismindeki tah-
telbahirdeki asi zabitl~ıin bu ge.
mile'i gizl;ce terk~derek mllret· 
tehatlarını bırakmış olduklaranı 

bildirmiıtir . Bu üç· gemi Suda 
limanında Hük6metin emirlerini 
beklemektedir . 

Bu ilk telsizden sonra müte· 
addit telsiz muhabereleri yapıl· 
mıştır . Bunlardan .anlaşıldığına 
göre Averof İtalyan sahillerine 
ve ihtimal Rado11 doiru yola 
çıkmıştır . J'ı-ılradın alınaa son 
telsize göre; Hanyada rehine ola· 
rak tevkif edilmit olan rthazın 
kaffesi serbest hırakılmııtır . 
Bunların içerisinde Hükumete sa-
dık kalmış olan babriye zabitle
ri vardır . Bu "zabitler asiler tı 
rafından Tersaneden abaarak 
getirilmişlerdir • Şimdi bu zabit· 
ler asiler tar.fındao terkedilmiı 
olan gemilerdeki vazifeleri elle· 
riae almıılardır • 

Girid umull)i Valiıi Apoıki· 
tiı tekrar vazifeaine bqlamııhr • 

ireı,ıı tahtelbabiri Tersane
ye avdet etmek emrini almııtır . 
General Dedes telcrar Giriddt!lcİ 
l4'ı kı kumandanlığını almııtır . 
Buglln diğer adalardaki Hükô 
met memurları yerlerine iade 
edilmiş ve tekrar vazife
leri başına geçmit olacıklır 
dır • 

Ationdn V nizelosun hesllhıoa 
hareket Pdcn ve dün akşuoıa kadar 
ortaya cıkmoınış olan general Pıı
pulos bu snb ıh t •slım ulınuştur. 

Bu surelle hükdnıctin efkArı umu. 
nıiy ırnirı n.üzııhorclioe doyacun ~·ok 
siirutli icrııotı sııycRİnılc cııniyRno 

isynn, g-.lrcral Kondilasin taarruza 
gf·çmtsi anından 24 anot sonra ta· 
mamilo tenkıl eılilmiştir . Bütün 
Yuoanistım sevine içindedir. Bütün 
şehirler bayraklarla donatılmıştır. 
Ati na genef91 Kondilf se parlak bir 
istikbal hazırlamaktadır . Paytoht 
bugün saat 16 da muazzam bir 
miting aktederek bütün Yunanis-

1 

tanın Çoldoriı hükumetine minnet· 
tarhğmı ve bağhhğını gösterecek
tir . 

Atina : 12 ( A. A. ) - Çaldaris 
matbuat mümessillerine beyanatta 
bulunarak memleketin her tara-

• fında tabii vaziyetin teessüs etmit 
olduğunu ve sükftn ve intizamın 
kati surette temini için icabeden 
tedbirlerin ahnacağanı iJAve etmİf· 
tir . Başbakan halktan ıükftneti 
muhafaza ve hüktlmete güvenme. 
sini istemiştir. Bundan başka rei
ıicumhur hükO.mete bir tebrik be
yannamesi göndermiştir. Müşarü
nill\yh alAkaJar nazırları • bütün 
memleketin sadık ordu ve donan· 
maya minnet ve şükranını bildır· 
meye memur etmiştir. Reisicum
hur halktan hüktlmtte itaat etme

sini istemektedir. 
Ayvalık : 12 ( A. A) ·- Mi

dillinin Averof tarahndan iıgali 
dolayısile Ayvahğa iltica eden Mi 
dilli valisile iki mebus dün lzmire 
gittiler . 

Venizelos tarafından Midilliye 
gönderilen adalar valisile kıdemli 
yüzbaşı rütbesinde bir bahriye za ~ 
biti ve Midılli mevki kumandanı 
kıdemli bir yüzbaşı motörle sahi
limize golerek bize iltica etmişler · 
dir. lltioalarma sebeb Millillidtıki 
askerin tekrar Atinaya müracaat 
ederek hüktlmete arzı sadakat et · 
meleridir. Venizelosun kan dökülme 
sine taraftar olmadığı , kendısinin 
Aveı of zırhhsında bulunduğu ifa
delerinden anlaşılmasma nazaran 
vaziyete tamamile hükOmetin ha
kim olduğu anlaşılmaktadır. 

Atina : 12 ( A . A ) - Reuter 
ajansı bildiriyor : 

Yunan isyanı gerek karada ve 
gerek denizde tamamile tenkil edil
miıtir . 

Averof kruvazörü Venizelos ile 
taraftarlarını Kassos adesına çı
kardıktan sonra teslim olmak ilz 
re Salamio ter11nesine gideceğini 
telsizle bildirmiştir. 

Giridde lıük tlmet memurları 
tekrar vazifelerine baılamıılardır. 

Makidonyada zabitlerinin ekse· 
risi tarafından terkedilmiş olan 
binlerce asi tıfroJ vukuu gelen mü
sademelerde hüktlmet kıta1tıoın 
uğradığı zayiattan çok ağır zayi
ata uğramıılardır . Hüktmet kıta· 
utının wlıfatı l 1 ve yaralıların 
miktarı 28 dir. 

Roma : 12 ( A. A. ) - Reımt 
mahal ılde teyid edildiğine göre 
Venizeloı Averof krovazöründen 
Kassos adasına çıkmııtır. Kendisi 
nezaret altındadır. Hakkında siyasi 
mülteci muamelesi yapıbyor. Yani 
iade edilmeme11i muhtemeldir.Zan• 
nolıınduğuoa göre madam Venize. 
los ile yüz kadar ıabit te ayni ada
ya çıkmıılardır. 

Roma : 12 ( A. A. ) - Kavala 
ıehrinio bombardımanı eanasında 
bir gölle lta)yao konsoloshanesine 
isabı1t etmiı olduğundan Atinadaki 
ltalyan orta elçisi Yunan baıba· 
kana Çaldaria nezdinde teubbüste 
bnlunmUflur • Çaldaris hadisenin 
vukuuoa son derece müteeSBif ol
duğunu beyan ve mesullyetin mey· 
dana çıkarılmaıı için tahkikat ya
pılııceğmı ve hasaratın tamir olu . 
nacağanı il4ve etmiştir. 

Sorya : 12 ( A. A.) - Bulgar 
memurlar ıne teslim olmuş asi Yu
nnn zah·tlerila efradı bu geceyi 
Kırca Alide geçireceklerdir.Bunlar 
yarın Karlovaya gönderilecekler 
ve oradan hüktlmet memurlıtrıoın 
nezareti altında iakAn edilecekler
Ji r. 

Çanakkale: 12 ( A. A ) -· Yu 
nanh asi kuvvetlerden bir fırka 

kumaodanile bir miralay, bazı za
bitler ve 26 nefer bugün bir mo
törle Ayvacığın Babakole limanma 
gelmişlerJir. Bunların Dedosğactan 

'ı evvelA MiJılliye geldikleri ve orada 
barmamıyırak hükO.metimize aı

lğmdıklan anlaşılmıştır. 

l~ .... 
~ 

•• 

Bu akşam yarın gilndnz matinelerinde 

Tarihi muazzam film 

.- Baspotla -.,. 

Sibiryioın küçük bir köyünden kalkıp Petroğratta impera 
rRyına giren bütün saray h~lkının nüfuzu altına alarak nazırlar, 
Ruayunın en alil aileleri arasında bio türlü rezaletlere &Pbep ol 

papasın macerası 

Gelecek protram : iki film birden 

Y..m-VaJıtUeİ' llr 
Bug{Jn g{Jndilz iki buçukta ma 

5051 

Maden kömiirü isterseni 

Fabrika ve sobalaranızda Zonguld•l•n yık•nmı• LAVE 

" " 
» » » K R 1 

··--·--- • Y e r li ---- K 

Döküm ocakları ve )) Alman ---- K 

Salamandri » lngiliz ---- A 

Kömürlerimizi tavsiye ederiz • Siz 

imi hararet va tasarrufu temin 

Adana ve Mersinde 

vardır • 
Adanada Seltnik Banlcuı sır 

1 11-20 Muharrem Hilmi 

Alsaray sinemasında 
Bu aktam 

GüzeHık itibarile misli olmayan 

Gençlik arzusu 
MUmesslll : Marta Egert 

Ş.h ... rlni taktim eder 

llAhi ıe1, güzel şarkılar ve fevkalAde enfes muıik ıonıuz iht 

içinde iki 11at 

İlave : Dünya havadisleri 
Gelecek proğrım hayrım ıerefine 

Baspotlll ve Çarl 
Rus ÇarlıAının kartelin ve esrarengiz tarihinde11tbir ynprak 



l<'irtik 4 

Palestine Yahudi 
akını 

- Birinci firtlkden arlaıı
Arablarla Yehudiler ara~ına gir· 
mek istemediğindnn .;uvafakat 

etmedi dıyorlar. 
Hidiv Cumartesi günü Hay

fadan Avrupa)• müteveccihen 
hareket etti. Bu münasebetle 
Hidivin Ha yfadao yatına g Iirıı 
nıuşla 6 Arab gemici •hndığı 
aöy!enİ} or. 

- Hayfa Arab kadınlar bir· 

fftırk S!Sztı) 

\
1 
_____ A __ da_n_a~B~o~rs~a~s_ı~N\~u~a~m.~el_e_ı~_r_i __ __ 

1
1 
________ P_A_M U K ve KOZA 

C l N S t Kilo Fiyatı 
Eo az En çok 

Kapımeh pamuk--
Piya~a parlaj!ı " 
Piyasa temizi 
iane İ 
iane Iİ 
Ekspres 
Klevlenı 

" 

K. S. ~ K. __ S'. 

38 38,!)() 

Satılan Mikdır 

Kilo 

YAPACI 

11_,B~e~y~az;--------l-----ı --..---------1 
11 Si ah 

Ekspres 
ÇİGİT 

iane 2,12,5 
Yerli "Yemlik" 

Ceyhan kooperatif 

şirketinden: 
Ceyhan kazası İktisadı milli 

alım ve satım ortaklığı koopcra 
tif şirketinin 935 yılı bütün or· 
taklar toplantısı 24 nisan 935 
Çarşanba günü yapılacağından 
o glin ortakların hepsinin gelme· 
leri ilan olunur. 

Konuşulacak şeyler 
1 - 934 yılı besabatının t·t· 

kiki, 

2 - 935 yılı meclisi iclare ve 
müfettişlerin tayini, 

3 - Şh k•tin vaziyetinin tes· 
biti . 

:--~-----------------------~ 
500 Lira mükafat 

Ayrnn mcoba suyu Adana ve hııvalis'nde şatıhn 
kimye,•i ve bakteryoloji noktasından en iyisidir, 1~ 

B k 
.. 'dd. . b d 1 L k' ükdfat yPrı unun a sını ı ıa ve ıs at o on ere yoaorı ı ın fi 

. . hilrlC J ~~ 
1'akliJlerinden sakınınız Damacanaların üzerindekı mu 

ediniz . 5008 ~ d 
cııııı 

Umumi deposu : Orozdibak civarı 

riyet oteli altında. 12-15 
)iği cemiyeti Filistin lıadıolarını 
topl•mağa çağırdı. Bu toplanmı
ya memleketin birçok yerlerin
den birçok kadınlar gelmiştir. 
V ~rilen kararlar: 

1 - Gelecek Haziranda Ku
düs'te senelik bir kadın kongresi 
akti. 

llliiüiiiiiiVK-;t;:;:;-;--_:.' \,\r~H~U~B ~U'..!B~A~T O ev 1 et demi ryo il arı iş. 
l_B_u"'-~d_ay'-'K~ı::ibrT'.ıs ___ ,1~~~9~,ı:.!..?7,~5 -1----_______ 1 1 etme m üf ettişl İ gw 1 n den: 

" "Toburnluk," 
Doktor Basri Uzel 

. . kliıı 1' " Yerli 

2 - Filistinde bütün Arab· 
!arın evlerinde tasarruf 8aDdık 
J.rı t•siı etmeleri . 

,, Meotaoe (Türkiye ) cenup demiryollu· 
ı-AAr;;p':;a-.....::::.::::;~'.'.'._--1-----1------------• ıt şirketi , Gaziantep vilayetinde 

asolya -- ( eski adı Ccrablus olan) Kuka· • 

Uzun zam3nlor muht~lif hastanelerin doh'li ve lıortl'\,i r,rıd 
müştereken idnre ile bu hastolıklnr hakkında müınorcsc~ 0çt•~ 1 

olan doktor Basri (Uzel ) eski Orrzdihak civarınJo yo 
1

ııırııl ~
1 

yrıne eviode dahili ve harici vo bilumum kırık çıkık 1ıostn iriP, tl". 
başlamıştır. Miirncaot c,lenlerin lüzumunda kan, balgam: ~jır-Y; 
gnite , illrar, mide usaresi ve kQn tazyikları ~ibi hokemı j13 ;ıı11t 
mikroskopik muoyenı lerini de lıizzat yapmak suret'.I~ 81·rc~ 
teşhis ve tedavilerini üzerine almnkta ve bu tahlilıit •ç' rı • 

ulaf ıoiştelı.i eczanesi için diplomalı 1 
Delice -- b Kuş yemi İr eczacı arnmektadır . Blitün 

3 - Fılistinin her şehriode 
kadın birliği şübeleri açılm4sı ve 
bu cemiyet ve şübel.rin umumi 
beyneldü\'el kadın birliğine ilti
hakı • 

KNeo tohumu vergiler kend•sioe ait olmak lize· 
ll-iei':a-i:k;::la:....::=~:__--1----ı------l re bu eczacıya başlangıçta ayda 

25 (yetmiş beş )Türk lirası maaş 

4 - Nisanda İstınbulda top· 
)anacak olan beynelmilel ka:lın 

birliği kongresine Fılistin Arab 
kadın birli~inden bir heyet gön 
derilme 

5 - :listin A•ah kadınları · 
na yerli malı almaları ve bilhas 
sa Yahudi malı almamaları husu
sunda hitabeltr neşıi . 

6 - Filistindeki Arab fırka
larına halka merhameteo arala
rıııdaki ihtilôfı bıupıb birleşme 
leri için müracaat . 

Si sam 

.... Salih Efendi 

-~ .c " 
..c ~ -Dliz kırma ,. 

9 

UN 

1------ ----------· 
----1----------1 

- ------ ----------· 

veıilecck ve Kukamiş istRsyo· , 
nunda idarrye ait bir meık(n de 
tahsis edilecektir . 

~:ı:: Simit o ı:: .~-'-~-'"--'------'·----· -------- ..:ı .. ., Cumlınriyet ·-

İşbu vaziftye namzet olan 
eczacıların 15 Nisan 1935 tarihi· 
ııe kadar mezkur şirketin Haleb· 
deki işletme müdürliiğüne tahri 
ren müracoatla şehadetnameleri · 
oiu neden ibaret olduğunu ve 
haklarında nerelerden malümat 
•lınabileceğioi bildirmeleri rica 
.:ılunur. 5112 - 14-15 

~~ -N ::J n 

" "' - Düz kırma ,, 
Alfa ,, 

Liverpul Telgrafları 
rn ı 3 ı 1935 

- ----------------· ____ , ______ _ 
1------------· 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından ahomı§Ur. 

9 58 
1 97 

-~1~2-105 

595 25 I Adana Sulh H. hakim· 
ı-..~.....,:;.:==!__-l-__:.:79:._ı 97 ı· v • d - ıgın en: 

-..;.;;:ı.--...ı.--..ı.- Adananın Yarbaşı maballesio · 

istememektedir,5075 5-20 ene oı· 

Paznrtt-si g·ürılor i öğl.ıJen sonra iukııralar parasız ııııl ' 

---------------------------
1 Sabun meraklıları dikkatle 

ıS1 

( M ı k ) sabıınıarıJll ., 
Katkısız, hilesiz, e e markalı "cruıeS' 

müşterilerimize bazı satıcıların snCıycıi şüpheli sabun 

tıklarım es,.fle öğreniyoruz . pb! • 
P S• 

Sabun alnn müştorileriu.ıizin Türkiyeoin en nefis ve 
6 

v~ b
1 

( 
dk~ 

nunu temsil ilden Melek ) mnrkamıza 
1 

7 - Hükumetten Yahudile 
ri memlekete getirenlerin ve ıı~ · 
len Yahudilerin teftişini iste
mek: çünkü buolar ıilah ğetiıe
rek mtmleketio emniyetini ihlil 
ediyorlar. 

Adana Milli Mensucat fabrikası memur ve iş- den mukim Mclımed Emin kızı 
Çileri mahtut mesuliyetli istihl4k kooperatif Şaziye ile Hankurbu mahallesin· 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. soçtıırı~ıD 
VücuJunun sağlığını, kumaşlarının yıpranınamasıııı. ( ~ 

eJeolM 
8 - Hükumetten kız mek· 

teblerinin de erkek mektcbleri 
sayııına vardınlmaeını ietemek . 

9 - frzahurat mahbusları 

nın - Iı-adın ve çocuklarına 
merhameten - bırakılması Ali 
koınıetden telgrafla istemek . 

10- Ali komaere Hayfadaki 
Arab grevlerine yardım için tel 
graf çekmek . 

- Arab Zir.at bankasının 
- ilk yılı elan - 1934 yılında 
••fi kiiu 5,261 Filiıtin lirast tut
muştur. 

Hüsııl ... 
A/rkd 

Milli Mensucat fabri

kası müdürlüğünden: 
Arkadaş 'le Tandılı.larımızla Cab. 

rikamızda biriaci bayram günü sa· 
at. ı_o da bnyramloşmak ieteJiği
mızı saygılarımızla dileriz.5106 
Milli mensucat fabrikası sahipleri 
Nuri H88 Seyit Mustafa Mirza 

Naci Yazgan 

Adana elektrik Türk anonim şirke
tinden • 

Transformatör istasyonlarımız
da yapılması gerek olan temizlik 
işleri dolayısıle 15-l\lart-1935 
cuma günü saat 9 dan 14 e kadar 
tekmil şehir şebekesi cııreynnının 

k·~sileceğini sayın abonelerimize 
bildiririz . 5111 

Milli mensucat fabrikası müdürlüğün· 
den ~ 

Fabrikamıza yeni kurduğumuz 
asri techizat ve makineler ile jan· 
Jarma ıtP · Jkçi, mekteh talebe· 
!eri ve h .mıza y:ırayışlı boyııh, 
knsarh ,.ı sair ı.~r nevi elbiselik 
kuınaşlH çıkarılmakta olduğundan 
•sasen yerli ınallarır.ı seven hal. 
~ımız her şekilde ucuz olarak ihti 
yaçlRrını fobrilraınız ~allarırıd~~ 
temin ve tedarik edebılecekh·.rıoı 
iJAn eJcriz.5105 

• k den Mebmed Emin karısı Hibe 
Şlr eti idare meclisi başkanhftından : lcızları Naciye ve Rtfıka ve küçük ', pek yapmamasını ve ciıdin bozulmamasını arzu 

1- Şirketimizin sonolik toplantısı 29-Maıt-935 tarihine müsa· oğlu Seyfeddinin muşaen muta· 1 

ılıf cuma gü"lü saal on dörtte şirketin ılöşeme mahallesindeki merke- sarıf bulııııdukları Haokur bu mı 
ziD<le yapılacaktır. Ruzname aşağıda yazılıdır. Bilumum ortakların mu- hallesinde kilo maluelbııdud fve ; 
ayyen gün ve saatte gelmeleri. zemini Mebmed paşa evkafındın ' 

5004 Jek } markalı sabun kullanırlar. JO~ 
d ı\lı 

Toplan satış yeri .\dona 
6 e~id~ 

. retlıan . 2- Şirketin 934 takvim senesi muamelAtına ait pilançosu meclis fevkani ve ı.htıni 40 arşuolu bir 
11.lare ve mürakip raporları şirk~t merkezinde ortıddarm tetkikine ama· evio taksimi kabil olmadıgından 23-30 Melek evlntları ııcıl 

dedir.Görmek istiyen ortakların şirket müdürlüğüne müracaat etmeleri. izalei şuyu tarikile sötılarak be- ' ı----------------------
3- Ortııklıırdan en az ılörtte birinin ruznamey0 koydurmak iste- deli m' byiin hıssadaran arasında ı::..tJ 

~~~~;~e:ıie~~vaı.lı İçlİmaiden on gün evvel bir takrirle iı.lare meclisine Aved hisscsleri nisbetinde taksimi vilayet daimi encümeninden: Satılık ... ~ ı 
ana ulh bukuk mahkemesinin .~r ı, 

6 10 
Ceyhan Mulınsebei HususiyPsine erı ' •· 

- -934 tarih ve 597 numa· Ad.ınunın ~ (C P 4- Müzakere uısabı hasıl c•lduğu taktirde toplantı 
rarlıır ittihaz edileceğinJen gelmeyen ortakların ileride 
kı idJiasında bolunamıyacakları ildn olunur. 

yapılarak ka. 
hiç bir söz hak-

- l'\UZNAl\IE -

1- 934 Takvim sonesi muamolO.t hesobatına dair iJare 
porunun kırnat ve kabulü . 

2- Mürakip rnporunun kıraot ve kobulii . 
3- 934 s•ıne~i pilançosuaun kıraat kabul ve tı\stiki. 
4- İdare meclisinin ibrası. 
5- Dir mürakibin seçilmesi ve ücretinin tayini. 

mecl'si ra. 

5107 

Sovyet pamuk mibzerleri 

' 

' 

Sovyet fabrikalarının pamuk mibzerleri geldi M ·ı, ı · · · ı zer erımız ('Ok 
kullanışlı ve dııynnıklıdır. Mibzerle ekıltıı hı laların çapa · ı · · ·r . ı ı· ld - d ., .1 , . ış erı ('Ok 
ıstı aue ı o ugnn an çııçı erım 1ze tnvsi)'O ederiz Fiyat! d . . . · nr ucuz ur . 
Taksıtle de verılır.4991 Satış yeri : Osmanlı honkası altında 

10-15 

ralı kararı iktizasından bulunmak- oit İstasyon c:yarınJe voki yirmi kain !ıalr.n ),an~~; ~ull,oJ~~ 
1 k

• parçaJa 9945 metre nıuroblıaı nr· lurıı" h ıı. . 
a mez ur gayıi menkul 16-2- carethane o . . ,,o ,. JJ 

935 taribinden itibrnn bir ayın salar açık artırma surctıle satıla- Fransız Kol ,11 • ı·oo c~ ı 
1 

cag-ındıın şPraiti aolJnıak isleyen· y · i•Uı5 'o~o ·ıı 
sonu o an 17-3-935 tarihinde arsa ile ~nı • plı0 11 .ıt 
Adana belediye müzaytde salo· )erin her gün Mulrnsebei Hususiye havııJar yerJc or•B . ı ~ 
nunda ilk açık arttırmau icra kı· Müdürlüğüne , talip olanların da döı.üm iki psrl~~g ııl iP ,P. 
hnacağı ilan edilmit ise de mez- yüzde 7.5 P'Y akçesile birlikte Ni- isteklileri Pcr ~.ı~Lı Jı 
k

• sanın dördüncii pı·r~·'mlıe .,.iinii · ıı<'"''l 
ur tarih kurban bayramına te · • " Şerefe mur ·' 30 

sadüf etmiş olmasına binaen Maı- saat on birde de Enciinwni Vildyete zO,... 
t 25 

müracaatları ilua olunur . 5108 ııl. ın İnci pazartesi güoü saat 9 u-menıır, Lifi 
la l

.b. "d 14 --20-24..,-30 ~ ' ~ 
r 1 yenı en salış gÜILÜ Olaıak r enu tıt'' l~sbih ve tayin edildiğinden ta- Seyhan Vilaye 

1 kıYfll'ıi 
lıp olanların mtzkfir günde b•lt'· Vilayet daimi encümeninden. ~luhaıno1P6IJO . 
ılıye m·· d Adana Memlekı t hastanesinde K uş · 330 uzay• e salonunda bulun· şını ur · ıo : 
malan liizumu ilan olunur . yopıluc&k (1984) bin ılokuz yüz \liktarı or§ . 

5109 ~•ksea dört lira kırk Jokuz kuruş Cinsi : Ars
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bcdı li keşifli tamiratın açık eksilt \lahnllesi : 
1 01:,.~ •
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U aOSUyU harası müdürlüğünden , mesine, ikinci JeCn olarnk tqyin ve ~Jcvkii : 13° 

H 
, ilde oluaan vakıtta da istekli çık· N 214 4tl ·/ ı 

. . 
a.ranın hawidiye mevkiinde o : 3 ~ı ı.. ı 

b 
madı" d t · t 1 • b T · ı · · <:Jb01 ~§r 'ili ırıacı nevi buğdaydon 

00 
bin ikin- gın an amırR pazar ıga t • arı ıı . ., .ı.a": 

ci o.evi buğdaydan elli bin üçüncü rakılmıştır. 1 luıJuJU : ŞJI . ı'e ı . v~ 
ne b ~d d Pazarlık 935 seoesı' mar\ıııın l "' \ ı ı vı Uı; ny 'n yüz bin kıl o bug" doy 'crı-sr• ı · 'k' 

1
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. · b' · · b .,.arı 1 

,, ~ •• 
3 935 t ·1 · d j ırmı ırıncı perşem e günü saat Garlırn.: ' l·,en ., 

.- ,- arı un en itilıaron ,. 6 yırmı gün müddetle açık artırma on birde yapılacaktır . zadı' Tevlık-,fJrıkidtıırı ~e~ 
suretile müzayedeye konulmu•tu isteklilerin şartnameyi görmek ş,:u•lan · ,111 ~10 J~ 1 

·r ı· 1 • r. ·· h ·· S hh' k usta ' lıl u ıp o anların 23-3-935 cu- uzere er gun ı ıye müdürlü- ı,:oknıu çı , v~ }ııl ı 
· ğ.. 1 k 1 k " evk1 ı•· maıtesı günü saat ikiye kaJar hara uae ve pazarı yapı 9ca s:ıal vo Cın~. ın. kM'ıı e · 

merkezind~ki koınisyonu malısu- günde lle Vil11yet encümenine gel- safı sniresı Y~ par~ '~11r 
suna müracaat etmeleri ildn olu- meleri ildn olunur, 5099 0 ,ülkiyeti peşın "01 ,ı ... c• f, 
nur. 5081 6-10 _\
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11-12-14-15 tırma huretıle · rı ;1ıel•
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-· Çitçi fabrikası müdür-
5 inci mıntaka Etlbba lüğünden: 
odası reisliğinden : 

Kurban hayramıno tesadüf eılen .F~bri~amızın mal sigortası bil. 
15 'lıırt Cuma gı·ı·n·' t ( 

11 
) , mıştır. ~ııbrikomız,Ja mıılı bulunan 

" u sıa de 
Ola 1 d 1( 1 

muhterem miiştPriler'mizin s'<•or-
sa oauo a ur ıan hayrnmı ,., kutlulnnn.ası yapılacağınılan nr , tal~rırıı yeniletmek İçin fabrik~nıızaj 

k~da•larımızııı mezkür saatte t . n'.ura?aatları alısi t•kdirJe folırikıı \ 
rilleri rica olunur. rş lııç bır şeyden mesut Jeğildir.5 IOO 
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·· 11JO imi cı cüınU~ 7/ 
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