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1 -- -- ·- Havalanmız ! 
Düşman uçaklanmo tehdidi al

tındadır . Buodao kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 
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'r İtalyan uçağı düşürüldü Bu gün ,,. 
-

1 

Bayındırl.k 
bakanımız Şehir stadyomunda [ stadyom kupası ] ilk ma

beş İmparatoru cephede ordu· Bugün hususi trenle çı Adana İdman Yurdu - Mersin İdman Yurdu 

nı yeni ~e~zilerine aldırdı~e . Diyarbekirde~gelerek _a_r_a_sı_n_da~ya_p_ı_la~c-ak_t_rr_·~~~~~~~~~~ 
~·- .., . ? Ankaraya gıdecek 
l{erJerİne modern Sİfiih dagıtb. ! Fevzi Boşa:_ Dlyarbekir bat 

1ı 1 lını açmak üzere üç gün öne~ şı-h-

flQ bP.şl er muvaff akiyetJer kazandı, rimizden geçerek Dıyarbekire git_' 
miş olan Bey.nd1rlık bakanı Ah 

Soma/iden gönüllüler gel1yor Çetiokaya ile ~aylav heyl'ti .. ve 
dığer zevatı getirmekte olao ozel 

~tıkara : 23 ( Radyo ) - E ha dostene bir lisan kullamlmak- trenler bugün şehrimizden geçe-
e •e Somalideki yerlilerin Hı- tadır • ceklerdir. 
Otduıuna iltihaklara günden Adiıababa: 23 (Radyo) - Şi- Birinci tren 10,5 da gelt-rek 

,e Çoğalmakta ve buolar ordu mal c .. phı-sioi teftişe giden Ha- 11,5 da ve Bakanla diğer zevatın 
flQe«bti ödevler görmektedir beş İmparatoru, btJ C•phed top- biodiği ikioci tren de 12,29 da 

lırnmı§ olan Habeş ordularını gelerek 13 de Aokaraya hareket 

~ n,ıı kabile haıkanlaıının 1tal· 
~· 0rdusuaa geçtikleri h•herieri 
ı~abebıda yalaolea:ıakte ve 

~ı 11'•1ı ıon ana kıda r Habeş top 
arını mudefada b u undukla-

1 bildirmektedir . 

ll~~kara : 23 ( Rıdyo ) - Ma-
• ~llın kuzeyinde HabPşlilerin 

11dıldarı büyük zafu , t-labeı 
~'r'toru Haille Selaaiyeoin or· 
·'Q teftişi ıorıunda onlara ver 

1:tl~inattan ileri ııeldiğine baml 

1 
lllektcdir • 

~l\•hire : 23 ( Radyo ) - Bı· 
*&beşlilerin İtalyanlara caeus 
~1Ptığına dair gelen haberler 

~;111e HaheıistsnJD ber larafın
u 0e11ıu incelemeler yapalmak
'11ıt . 
\ ~ıtkara : 23 ( R•dyo ) - A
tık, Birleşik hükômetlerioin 

Yan - Habeş savaşının aldı· 
•oıı d •· • f' 1 
1 urum ~ıerıne ınansa ztc 
~ tdbirJ~r almığa karar vermek 
}e bulunduğu haber verilmek
~lt 

\~~takarR : 23 ( Radyo ) - Ro

l~' toplanmıt otao bir çok ıi 
1 iÖaılekliler, General Greı· 
~bı~ lbaiyetinde çalışmak üzere 
'·lg~rı Napoliden vapura bine -
ı ~oğu Afrikaya hareket ede
~tı, 

1 ~o~. : 23 ( Radyo ) - İtal
ıb~enubunda şiddetli yağmur yü· 

1 
tlrı ıeller olmu§, ırmaldar taş

ttır . Bir çok baş.ret vardar . 

a ~o«ba : 23 ( Radyo ) - Hü 
~ftı~t. dahili iıti krazı karşılık 
ı1 'k Gzere İtalya kilisalarıodaki 
~ı~ ."e gllmüş tıktmlarıoı göstere 
~tır 

1~~0ınQ : 23 (Radyo J - 1tal
~1'tı Ztocri tedbirler hakkındaki 
it'81na İngiltere ve Fraoıadao 

;P. gelmiştir • 
~n ~ 1 bükfımetde c~vaplarında 
~ tı~ı•aya son verilmesi arzusu· 
~.t0stcrmekte ve akvam cemiye 
ltl .. 

'b <>de11lerindeo ve kararların-
! babsetmektedir ter . 

lıp tıtlyan gazeteleri bu tedabirin 

1,()'-Ya ~a karşı niçin a im madığı-
Oruyor lar · 

müdafaa mevkiler\oe tr.v~i etmiş edeceklerdi,.. 
ve kf'ndilerioe yeni gelen sılab · Bakan Ali Çetiokaya durak-
ları dağıtmıştır. ta tö ·enle karşılanacak ve uğur· 

la nacaktır. 
Loodra: 23 (Radyo) [Roy · 

ter ajansı], Habeg lmperatoru
oun ziyar~tind"n sonra Habeşli
lerin mukavemeti şıddı:tleodiğini 
t~ yid ediyor . 

Şimal c phesiode mühim bir 
temas olmuş ve Babf'şliler bu 
müs•demede muvaffakiyd gös · 
tcrmişlerdir. 

İtalya
0

nlara yüzlerce maktul 
verdırmiş, salah ve mühimmat 
zaptetmiıleıdir. 

Bir ltalyan tayyaresi düşürül 
müş ve Pılot maktul düşmüştür. 

Somaliden Habe§iıtaoa gönüllü 
yeni kuvvetler gelmektedir . 

--~------··------------
Kahirede nümayişler 

devam ediyor 
Ankara : 1 22 (A.A) - Dlln 

Kahinde bir çok hadiseler oldu· 
ğu ve polis ıle nümayiıcıler ara 
sında bir çok çarpışmalar vuku · 
bulduğa J ... ondradaı:İ bildırilmek
tedır . 

Gizli cemiyet 
Loodra : 24 ( Radyo ) - Su

riye v Lübnanda §İmdiki rejimi 
değiştirmek için çalı~an gizli bir 
cemiyet keşfedilmiştir • 

Dış ticaretimiz 
ltalyaıılara karşı tatbik edilen zecri 

tedbirden zarar görecek mi? 

İtalya,ya karşı tatbik edilec~k 
olan zecri tedbirler hakkında res 
mi gazetenin 18 ikinci teşrin ta· 
ribli sayısında çıkan kararname 
kükômlerinio tatbiki için büku 
metimiz icabcden makamlara e
mir vermiştir. 

Kınarnameyf! göre esHha, mü 
himmat ve- harp malzemesi edde
dHen maddelerin İtalya'ya ibracı 
mennoluomaktadır. 

İtalyaya kredi açılmaması ve 
istıkrazatta bulnoulmas11 İtalys 
dan altın ve gümüş nakit ve kül
çelerinden maada her türlü mıd 
dderio ithalinin me11olunmasa 
bazı mahsulla ıo İtalyaya ihracıoın 
men'i kararlaşlırılmıştır. 

Bu kararların tatLikinde bü 
tün devlet müesseseleri itina gös 
tereceklerdir: 

Uluslar so~yetesi irtibat komi 
tesinin teklifine göre ball"n Ha
beşistana Ct'phane ve mevaddı 
harbiyt>, sılab ihraç ve transitini 
men veyı tahdit tedbirleri tatbik 
etmekte olan uluslar sosyettsi 
üyesi hükumetler bu tedbirleri 

kaldıracaklardır. 

lekete ihraç eılilen liıtede •yazılı 
sHab, cephane ve harb maddele
rinin doğı adao doğruya veya hil
usit• İtalya veya hakimiyeti al 
tındaki memleketlere tekrar ih 
raç edilmemrsi için tedbirler al• 

calclardır· 
İrtibat komitesinin İtalya veya 

ltalya hakimiyeti altındaki yerler,. 
ihracıoıo meo-i veya tekrar ihracı 
busunu t"şmil edeceği maddeler 

ıunlardır: 
At, kıtır, eşek, deve ve nak · 

liyatta kullaoılan sair hayvırnla, 
kau~uk, oksid, aleminyöın, alümin 
bamız aleminyöm, ham demir
ltr , hür türlü demir, luom, man 
gaoez , nikel, tonguş' on, mand· 
yom ve buoların ham madenleri 
ve demirle karışık halitaları, ka· 
)ay ve bam kaJaylar. 

Bu liste ; zikredilen maden
lerin bütürı ham şekillerini, tasfi
ye edılmış madenlerini , ıuruf 
ve haliterıo ı da ihtiva etmekte
dir. 

Hayfa limanı kapatılıyor. 
İtalyanın Suriyeden satın aldığı de
velerin Afrikaya gönderilmesine 
Fransızlarca kısmen müsaade edildi. 

Fransız uçak sosyetesi Şam -Bağ
dat posta seferlerini ilga etti. 
Berattan 18 tarihiyle bitdiri

liyor: 
Poıte ve telgraf umum müfet 

tiıliğı Fransız tayyare şirketinin 
Şam - B~ğdat gidiş ve geli§ poı· 
tasını ilga ettiğini ilan etmİ§tİr. 

İkinci bir tebliğ nc-şredilinci
ye kadar salı güoü sabahleyin 
hareket ettirilen posta kabal edil· 

miyecektir. 
Şamdao cumartesi sabahı kal· 

kan ve Suriye Hindi çini posta 
•~feriyle gönderilen tayyare poı· 
tas.na mektup kabul edilmeısi de · 
vam edecektir. 

* 
Emniyeti umumiye memur· 

hrı bazı kimselerin, Fuat Uıumiye 
mükellef bir muar yapılması için 

mühendislerimiz 
Nazari derslerini bitir
diler ve ameli tatbikata 

başladılar 

Ankara : ~2 (AA) - Mosko 
vadan bildiriliyor : 

N ızi lli mensucat kom binasın 
da çalışacak olan yetmiş dört 
Türk mühendisi ve amelesi Mos
kovadaki mı-osucat enstitüsünde
ki nazari derslerini muvaffekiyet
)e hitirmi§ler ve ameli tetbikatta 
bulunmak üzere Sovyet meDsucat 
müeıseselerine gönderilmişler
dir . 

Almanya~- Avusturya 
Yahudi C'lleyhtarhğı gün 

geçtikçe artıyor 

Berlin : 22 (A·A) - Aiman 
Ekonomi Bakaoı Alman borsala
rtodaki Yahudi mubayıcılara bu 
günden itibaren işlerini bırakma 
larıoı emı~ttiğini Berlioden bildi 
riyor : 

Ankara : 22 (A.A) - Prşt<>deo 
bildirildiğincı: göre Yahudiler a· 

leybindeki nümayişler gittikçe 
ağır bir mahiyet olmaktadır . 

Yunan kralı 

herkesten t r: berrü to.pladıkiarını 
işiterek tahkikata girişmişler ve 
Reoit Ebu şiir, Sait Ebu zaıgam, 
Basıp Abdüssamet; Mahfuza Ebu 
Hasuo, Muhammet Sabit isimle
rindeki şahısları ve bu maksatla 
tabedilmiş defterlerle toplanmış 
paraları yakalamışlardır. 

* 
Ş amda Habeşiıttın Müdafaa 

cemiyeti toplauarak İtalyanların 
satın aldığı develer işini göıüşmüı 
ve bu hususta komserliğe bir ha
rita göndermiştir. 

Buodıt SuriyeMerio Habrş is
tiklalini kayırmak için secri ted
birlHi seve seve kabul ettikleri · 
ni, Milletler Cemiyetinin karara 
mucıbioca cepheye gönderilecek 
olan develerin ibrac1Dıo menedil
mesi rica edilmektedir. 

• 
Komserlığio ne§rolunan 257 

numaralı kararnamesinden: 
1- 125 ayarında depolar için

de geJen petrolun kilosundan adi 
tarifede (I,75) kuruş, büyük ta
rifede (3,5) kuruş alınacaktır. 

2- 150 ayarında adi depolar 
içinde gelen p~troluaı kilosundan 
adi tarif ede (0,80) , büyük tarife· 

de (3,66) kuru~ alınacaktır . 
3- Façdarda gelen benzinin 

kilosundan adi taifede 2, büyük 
tarıfede 4 kuruş alınacaktır. 

Dökme kablarda gelenden 
adi tarifrde (0,60) büyük l•rifede 
(3,20) kuruş alınacaktır. 

Asyetartrık, yüz kilodan adi 
tarifede (800) , büyük tarifede 
(1600) kuruş elınacaktır . 

Rışya ve Rayak belediye he
yetleri fesh,. dilmiş ve belediye iş 
lerioin kazı kaymakamları tare
fıo dıın görülmesi emredilmiştir. 

• 
Emniyeti umumiye müdürlü 

ğünüo daveti üzerine Lazkiyede 
müstakil kilise metrepe>lidi Ebi
gaoiyos bazı Hiristiyan ileri gelen
leriyle birlikte Beruta •imiştir. 

Gazi Antepfe 

---
Gazi Antep ; 22 {Özel ayta

rımn.dan] 

Gazi antep halkevi, her yıl 
verimioi artıran bir varlık halin
de ülküsüne doğru koşmaktadar. 
Evin son bir yıllık çalıın11ları , 
geçen senelerden çok verimli ol · 
muştur . Bu çahşmayı şubelere 
göre şöyle ., tas11if edebiliriz . 

Dil , Edebiyat, Tarih şubesi: 
1- Bu şube bir taraftao folk · 

lor areştırmalarilc uğraşırken, di· 
ğer tarafından dil devrimine Ö · 

nemli yardımlarda bulunmof, der
leme fişlerini elemiş, tarama der
gisinde incelemeler yapmıştır . 

2- Geçen sene neşrettiği Ga
zi Antep dilinin tetkiki,3 Gazi 
antepte Eti eserleri, Hasib derei 
adlı kitaplara bu yıl da Antep 
büyükleri, yeni ve eski dil , l öz 
Türkçe dersleri ve balkevi bro
şürünü eklemiştir . 

Gezi aotep büyükleri; şehrin 
550 yıllık alim, şair ve büyükle
rinin eserlerile tercümei ballerı 
ni anlatan değerli bir eser oiqp 

öğretmen Sabri Şakir tarafıodaa 
yazılmıştır . 

Öz Türkçe derıleri, Osman
lıcadan Türkçeye karşalıklar kla · 
vuıu üzerinde halkevi baıkanı 

Gazi anteb saylavı Ömer Asım 
Aksoy tarafından veri\en dersle
rin bir ıraya toplanmasından 

meydana gelen küçük fakat, öz 
Türkçe oğrenmek için çok fay · 
dalı bir ueı dir . 

Halkevi buroşürü Cumhuriyeti· 
mizio 12 inci yıl dönümü münasehe· 
tile neşredilen, halkevi çalışmalarmı 
ve bu çalışmalarını muh81salası ola-

rak Gazi anlepdeki Eti eserlerini, 
Gazı Antep tarih ve müdafaHını, 
Gazi an tep büyükleri, Gazi an
tep kültürünü , dilini ve ıehrio 
tecim [Ticaret), endüstri [Sanayi) 
hayıodırlık duıumlarıoı anlatan 
beş yüı büyfik sahifelik, içinde 
yüzlerce resmi, harita ve kroki
leri bıvi çok kıymetli bir eser
dir . 

Ar şubesi : 
Bu şubenin muzilt kısmı yeni 

Tilrk musikisi üzerinde çalışıyor. 
Ayrıca konserler de veren bu 
şube muzikinden müsamerelerde 
de istifade olunmaktadır . Şube· 
nin güzel bir piyanosu da var· 
dır , 

Spor şubesi ; 
Futbol, voleyhol, hokey oyun

larile uğraşıyor . 

Gösteril [Temsil} şubesi ~ 

ı1 ~hatn cemiyetinin ( bir ha

ı~~?lu ) bolmağa memur edile11 
ı~lt~•Yo:ıunun nasıl çalışmakta 
q ~u da Fransız cevabıoda ya
lllakta ve ltalyanlara karşı da· 

Sivas -

Ulııılar sosyetesi üyesi hüku
metler; ltalyadan gayri hir mem 

Erzurum 
Ôerniryolunu da devletin milletten 
QlQcağı ödünç para ile başaracağız 

İrtıbat komitesi tıırafından tı-k· 
lif edilen beşinci teklifte de mü· 
tekabil müzaberetio tanzimi yo
luod" hükuml.-r vardır . 

Hükumetimiz zecri tedbirler 1 
bakkıada almış olduğu kararı u
luslar sosyeteaioc: bildirılmiştir. 

Bu tedbirlHın hangi tarihte tat 
bik edileceğini de haber '/ermiş 

Fırtına yüzünden 
gecikti 

Ati na : 23 ( Radyo ) - Fu h · 

Emoiyeti umumie müdürü, 
Patrik Aleksandros Taban tarafın · 

dan Patrikhaneye bağlı kiliıeler 
de taarruz ettiğine dair şikayet 
vaki olduğunu söylemiş, Ebigani 
yos, bunlarau kuru isnaddan iba 

-Gerisi üçt'inücü 1tayf adda-

Bu şube bu ıene eo verimli 
günlerini yaşamıştır. Geçen Cam 
buriyet bayramındanheri beyaz 
kahraman, Has bahçe, Mıvi yıl
duuo ve Mete piyeslerini tem
sil etmiş ve her piyesi , gös
terilen genel arzu üzerirıe tekrar 

l~tmiştir . 
- Gerisi üçüncü say{ ada -

nalar yüzüodeo kralı getiren Elli , ~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

zırhlısı bir güo ğecikmiıtir . Bu 37 
sebeple karııldmıı proğramı Pazar g Ün 
günü Y"rioe Pazartesi gönü tat· sonra 

/ tt} 4 buçuk milyon liralı~ ikinci t~rtip t~hville: sa-
/ i~l~or. Müddet, 5 İlk Kanunda bıtecektır. 20 lıralık 
/ fıt-bari kıymetindeki bir tahvil 19 liraya alınabilir . 

Satı kaçırmayınız 

---~-----..... ---"'!"------~-----------------

tir . 
Türkofisİb; buna dair bir izab 

oame nt"frt tm• ıi muhtemeldir . 
Mıemnuıyetin tatbikine başlandı 
ğı sı ada yo!a çıkarılmış emtea 
bu kavıdlarciıın ıstisna edilcct'k 
tir . Çıkarılacak ızahnamede İtal 
yadan nt1kliyat için lazımg.-len 

normal mfldd"z nazarı itibara a
lınarak t-mteanın memouiyete ta-

- Gerisi üçüncü sahifede -

bik edilecektir . 

İngiliz kabinesinde 
Yeni değişklik olacak 

Londra : 23 (Radyo )İoiiite- ' 
re kıbinuircede tadilat olacaktır. 
Mister Tomar yerine Marton Mak 
donald gelecektir . 

Kabine başkanı Baldvin İrlan 
da ili" iyi geçinmek istiyor . 

İki tenerlekli öküz ve camus ara
baları yasağı başlıyacaktır. 

Şimdiden dört tekerlekli araba 
edinmeli. 



Cüzel san' at 

Brrlin : 17 (Özel aytarımız· I 
dan ) : ı 

Almanyanıo Rasbay - Film- 1 

Odası geçenlerde bir kesimli bı o
şür çıkardı ve son Berliode top
lanan arsıulusal film ko11gresine 
armağao gıtti . Koog,eye gelmi~ 1 

olan herkes gönderilen Ve Alman l 
film odaaı baıkanıom yazdığı gi-
bi, arsıulusal ilgileri tilm 1 
yolu da ilerlemek İsteyen 

Bu broşürün haşıoa Rayh Ba· 
kını Dr. Josef Göbbelın film hak 
kındaki söylevi konmuştur . Dr. 
Göbbdin söylevinde fılm ile ilgi· 
si olaol1r için o kadar göz önü· 
oe alınacak fryler vardır lı:i bun
ların tekr.r anlatışlı yayımı her 
kes ıçıo çok faydalı ola bilir sa· 
nıyoruz . Rayh Bakano Göbbel 
film ve filmciliğio t•meli için şöy· 
le diyor : 

Siyaea ve .,kooomiyi birbirio 
den ayıran şeyleri ortadan kaldıi· 
mak ve bunları birleştirmek arın 
en yüksek ödevidir . 

O, uluslara fayda kayiusu ile 
meydana ielen ayrılıkların öte
ıiode el birliği ile çalıımak, ba
rıtıp anlaşmak yoluuu göeterir . 

Bir ulusun en asil kültür ifa 
desi arda görükür. Her ulus ken 
di arını kendi dütünce ve duygu 
su hünerile, yapar . Arın en bü
yükll'ri nihayet yine kendi mem 
leketlerinin çocuğudurlar . 

Bu dünyanın ölme:ı: Bf yar11tı 

cıları ancak kendilerini göklere 
çıkaran atılış, kudret ve cesareti
ni yiue ana toprakları içinde kea· 
di uluslarının bağrına de~en kök 
leıdeo alırlar . Aslıoda oasyonal, 
halktan doğan ve halk için olan 
ar ancak onu yaratao yüksek a.c 
adamının kendi ulusuna aıkı bıığ· 
larıodan aldığı kuvvrt ve eoorji 
ite kendi kültür alanından ı.şa • 

rak arsıulusal 'bir öuem alır . 
Çünkü hangi yuıtdıı banii u 

!uslan olursa olsun teıniıı: ve le 
kesiz iosan gönüllerini ta içinden 
tıtretik heyecana getirmek ineıııı· 

lık aııoa yakışan en büyük sıfat· 
tır • 

Bir ar. oe kadar halkçı olur-
18, onun coğufya sıoırlaııoı aıa
rak ve bütün düryaya yayılan da
ha l!'enit bir alanda keodi milli 
varlığını iddia eden milli kültür 
eınırları yarılmak kuvvet ve can· 
)ılığı ve ( vitaliteai ) o kadar bü 
yük olur . Göıbe ve Vogoer, Sba
kespearr, ve Byron , l\lolioere ve 
Korn•ille keodi milletlerine arsıu· 
luaal hir ar yaratarak birer lrül 
tür serveti olduler . 

Çüokü oolar rublaıının derin. 
iklerinde en iyi bir Alman en iyi 
logiliz ve en ;iyi bir Fransız idi. 
iM, 

Hükumetler ve kanunlar sa
nat v. ar yaratamazlıu . Onlar 
ancak arın yürüteceği yolu diiz.,lt 
mek gibı asıl va:ı:ifelerıni yerine 
getirebilirler . 

Ooluın yapacakları yardım 
ve ilul•tme gayretlerioden sanat
kar bükümetin ilgisioi görür. Bu 
yardım va nnaıkarlau rrsmi va
zife verilerek yahut takdir ve ulu 
aa arın önem ve kıymetini onun 
en esaslı yaşamı elemanı olduğu

nu anlatarak olur . 

Bu daha iyi ve daha meyve 
verici bir yoldur, Z!lnnedaim . 

Bir ulusu ar ve ar yepanlara 
yaklı§llrırn en doğru yol gercek 
ten budur. 

Yaratıcı filmine ve film ii.ıoın 
yaratma kuvvetine yükıeltm k is
ediğim ödevin , yani ıhtiyar ta· 
rihin ynğurup sertl•ttırdiii bu il.r 
laouolarının ona da konulması· 

ıın ne kadar ağır ve güç old11ğu· 
ıu biiyo ı um . Fakat filmin ulu-

filmlerinin 
yedi şartı 

sal ve arsıuluaal önemi düoünü· 
lürse bu yeni ve modern yaratı
cı er vuıtuıoın yüzlerce yıllık 

auana ve tarihine dayanan diğer 
vRsıtaları orasında onlarla boy öl \I 

ÇÜ§erek yoşayabilmeei için uymo
sı liizımgelen bir çok ş11tlar tabii 
gö.ülmelidir. Fılm ancak bu pren 
sipler üzerinrle aı kudretini giis
terip yükselebilecektir . 

Bıınd•a sonra Dr. Göbbels 
film , onu yapan ve yaratanla
rın ayale uydu•mak zo -unda ol· 
dukları film, lirınıo ) edi temeli
ni uyıyor . 

Birincisi diyor : Her güzel sa· 
nat gibi filmin de keodi kanunla
rı vardır . Film ancak bunlara bo
yun eğmek şart•le ker.dı varlık ve 
şahsiyetini koruy&biltrektir • Bu 
kanuolar sahne kar.unlaıının ay
ni olamazlar . Sahnenin filme 
üıtüulüğü düşüncesi ancak orta· 
dao kalkmalıdır . Sabne kendi 
dilinı film kendi ifadrsioi kulla 
nıyor . Kulislerin al•ca kuanlı
ğında tab•mmül ı:dılebileo bir çok 
§eylerin kuvvetli jupitel lambala
rının ışık deoiıti ıçiode boyası 

meydaı:e çıkıyor . Şüphe yoktur 
ki tiyatro yüzleıce yıllık varlık 

ve ıaoasıııoa dayanarak bütün kuv· 
vetlerile filmin vasiliğini yapmak 
iıiiyecektir . 

Sanal noktalarından bunu kı · 
rıp kendi ayakları üstünde dııvra 
mak film için bir bayat '9e olüm 
meselesidir . 

İkinclai : Film kütlelrıİ rğlen
d ' ren aleladelikırn kenı:Iİ•ini kur· 
tarıp batını , ağırlıkblıt , goklere 
kaldırmalı lakin b·aık ile olan sıkı 
il#:i'ini h!ç bir zaman kaybetme· 
melidir . Halkın zevkı ri<"iitmeı 
cansız bir şey deiildir . O , eyi 
yahut fena yolJa tetbiy~ edilebi
lır . işte bu teıbiyeyi yapmak ve 
lütutn görülürse maddiğ ferağatla 
yerine ifelirmek ist~ği fılmin ar 
bakımından yüzüuü ağartacaktır. 

Üçüncüsü filmin ödevi &olgun 
bir retetızme yardım değildir . 
Bıliikis , pek geniş bir alanda 
yayılmak kuvvetinde olan fılmin 

dığer güzel sanatlardan ziyade 
kelimenin bütün nnlaını ile bir 
halk arı olması lazımdır . Lakin 
halkçı arin en büyük ödevi balkın 
acı ve sevinçlerini söyleyebilmek 
onu ar vasıta~ıule yaıatabilmek
lir . Demek oluyor ki fılm güoürı 
acılık ve güçlükleıinden kaçarak 
yalnız gerçeğe yal>aııcı rejisöı 

lerin ve yazıcıların tıpinde yer bu· 
lan bir rüya dünyasıoda kendisi· 
ni kaybetmekten sakınmalıdır . 

Dördüncüeü : Dünyada lı:eudi 
kendini doyuran tek bir güzel sıu· 
at yoktut . Ar için y•pılacak mad· 
diğ faragat oouo menevi meyulsi 
ile bol bol ödenir . Her büküme 
tio , yüksek bir ar yaratıcısının 

yaralma iradesiei taş üstünde ebe
dileştirecek büyü~ yakılara pıra· 

ca yaı dım etmesi , balkın acı ve 
gü üııç heyecaolarınm lemsi! edil· 
dıği sahneye ma :ldığ yardımlarda 
bulunma11 , bir ulusun resim kül 
tür snvetiaı koruyacak galeriler 
kurmas. bugün p~k tabiı göıülen 
ıeylerdir . 

işte buolnr gibi ber bülıüme 
tin film arma da maddiğ fedakiir
lıida•la or.un , bu yeoi güzel san 
al varlığ nın diğerl•ri arasında 
yayıimas na yardım etmesi da ta 
biidir . Aksi takdırde hükumet 
filmin ar kuvvetinin ulus•I fıydıs
sıodan ve onu güzel onatlar ara
ıına almaktan vezgeçmelidirler . 

Beşinci şart olarak Dr. Göb 
beis filmin bütün arlar gibi za 
maoımıza teeir edebilmesi İçin 

zamuıa uygun olmasını istiyor . 
O.:ıuo çöz · ceği sorgular, diğer 
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Şehir Duyu ki arı 
Atatürk Büstünü 

Dilnkil atletizm yar•~~rı 
!idntında İdtnan Vur 11 

kazandı Kömür meselesi 

Uray , ilçelerden kömür 
gönderi lmE>sini istedi 

Urbaylık , ş.:hirde kömilr bub · 
tanına meydan verilmemtai için 
bu işle uğra§an esnafı katına 
daY< t edeıek şebire getirtecekl<ri 
kömürler için kendileıioe çok ko
laylık gösterilrc•ğ-iııi bildirmiş 

ve ayrıca Osmaniye , Ceybın , 
Karaisalı ve Haru.ıiye uray ba~· 

kanlıklarına birer irzkere gönde
rerek Adaoaya kömür gönderil 
meıioi dilemiıtir . 

Buradao gönderilecek olan 
kömürler bugünlerde §ebrimize 
gelecek ve Hatlar yaııdan fazla 
inecektir . 

lıbaylık ve urd ylık katları bal 
kı karakııta kömÜ•SÜZ bırakma 
mak içın h r r türlü tertıbah aldık 

lıırından halkımızın beyhude ye· 
re telif etm•mekrıoi tavsiye 
ederız . 

Mutemed Rişifin 
duruşması 

ZimmPtiue parti ğ~ltliiekten 
•uçlu vp me~kut ~ehrimızi tohum 
arıtım dureğı eski mut•med Ka· 
şifin d u rutmuıoa dün :ı~\r cen 
bak ııerirı•le de\iam olunmuş ve 
eblivtıkuf tarafından ıaporuo göo· 
derılmed.ği aalaııldığındao bunu!I 
gönderilmesıoin tekidib~ karar 
verilerek dıııUfııia bışk• bir gü 
D! bırakılmıştır . 

memleketi , rin ya but eeki tıırilıin 
koynnn~oe trltdlr \11! ıt*kaza top 
ıeyablıit . Lakin bunların bugü 
rün insanlarına hitap edt bilmek 
için , bugüoe uyğun olması f&ıl 

tır . Bu anlamada film de - ilk 
bakımda acayip ve aksi gilrUIOJek• 
le beraber - bütün diğtır arlar 
gıbi , yaratıcı ve öğrttisisi ola
c•ğı z,mısna uymak m•churıye· 

tindedir . 
Altıncı şart : Bu esaılar llze. 

rioe kurulan fılmiıı en Lllyiık vaa· 
fı kendi ulus•I çebreaioi korumak 
la beraber, keudi vaılık ve mil· 
liyrtinden guıur duyan ulusları 
ayırm•ğa değil belki biri• ştirme· 
ğe çalışmuıdır . O , uluslar ara
sına kurulan bir kültür köp•ilsü 
ve ulusların binhirleriyle anlaş· 

masıoa yardım edeo bir kuvvet 
tir . 

Çünkü o , ulusları kendi mil· 
li varlıkları içiııde yabaocı arları 

arlımak fırs .tıoı verir . 
Yrdiocisi: Filmin ödevi doğ· 

ruluk ve tebii varlıktan ayrılma 
maktır . Fılme boş , patetik şey 

ler kadar , kulis sibirbazlıiı da 
yab~ncıdır . Bunlar onJ üveyanası 
sahoeoin verdıği v• ağırlık etmek
tro başku bir şeye yaramayan , 
kendısinio olmay&n bir yolçantası 
gibidir . Bugünkü hay•h canlı 

ve mücessem bir ıfade vtrrcek 
olan tabıi ve doğru fılim , daha 
eyi , daba lr miz ve realist fakat 
d&ba güzel bir dünya yaratmak 
içi~ kullanılauk eo büyük kuv· 
vetlerden biridir . 

Dr Gö'>hels son olarak, fılın 
bu ~aıtlara .. yak uydurursa, yeni 
bir ar kuvuetı olarak dünyayı kap• 
lıyacaktır , dıyor , o önüne geçil 
mt"Z bir ar öncüsü olarak , trcrü
be eskilık Ye aoaoaları ile kendi· 
ıinden daha kuvvetli olmakla be
raber ifade ve sanat kıymeti nok 
tasından keodisiuden üstün olmı · 
yan diğer arlar o,heında ünlü bir 
yer alacaktır . Eskimış bir larıbi 

olmıdığı içiu fılm kendi aleoını 

istediği gibi doldurabıl•cek Ye 
rakip sanatlul~ boy ölçü~dı.le · 
uktir • 

Ekmek fiatla 1 

Her iki neviden yirmi
şer para indirildi 
Buğday ve un fiatlarıoın bir 

mikdar düşmesini göz öoürde tu
tan Uray encumeni, ekmek fiat 
!arından yirmifH para iıldiıilmek 
suretıle birinci nevi ekmeğın ki· 
losunuo on kum§ on l>aradao ve 
ikinci nevi ekmeğin kilosunun 
9,5 kuruştan satılmasma karar 
vermiştir. 

Fabrikacı ve 
preseciler 

Hafta ta,ili günlerinde 
~alışmağı istiyorlar 

--
Öğrendiğhe göre ft:bıimiz 

deki çirçır fabrikaları S.bıple 

rıho pıese makineleri •aliipleri 
borıaya b t \lllnırak haha tati 
liiıin b•şlaogıcı olan cumartesi 
güoü saat on üçten baılayarak 
pazarı .. si güoü sababıoa kadar 
süren tatılde y~gıııuıl:lrın yağııı 

ve kafı .ııikdarda h~ngarlar mev· 
cut bulunmamasından dtlla)'i ta· 
rımerlerin tıaWuklarinıo çekilme• 
hin~ miisaac:le edıimesıoi \lr bu ıu· 
retle bugünleıde çekil~cek pB· 
mukların bır ao evvdl:!e bitirile· 
ceğıni ve tarııbt:rlerio çok ııtifa· 
de ec:lrcekl•rinden icap edrn yer
lerle temasla bulunularak müBa· 
de verilmesini istemiıterdlr . 

Borsa , fabrikat:ı Ve !1reseci 
lerin bu dılrklerini 'oeml göz 
öııüodc tutarok llizım geleo ma 
kamlar nezdinde tetebbüeutıa bu·, 
lunacaktır . 1 

ilbay 1 Urbayı ziy ret 
etti .. 

İlbay Tevfik Hadi Bayh( , 
dün ögleden önce Urbay Turban 
Berikeri ureyda ıiyaret ederek 
ybrııtı saat k.dar gÖ ÜfmÜ§lür . 

Borsada pamuk ve 
buğday durumu 

Borsamızda p•muk ve buğ
day 8alışları normal bir ha~de 

devam etmektedir . Satılan buji 
dayiarım • z kimil•n tehir fabrı 
kııılarımız tarafından iıtibliik ve 
sarf edilmektedır . Pamuklar da 
yerlı fabrıkalar tarafından 

makta ve işlenmektedir . 

ikinci pamuk 
muadele si 

İkioci pamuk muadelrıi öoü
milzdeki birioci kiioııoun 22 ıin
de toplanacak olan boru eocU 
mrninde s.ptanocalı: V• ilgililere 
bildirileceklir . Şimdi birinci mu 
adete üzerine iş yepılmıktadır. 

izinsiz yaptırılan evler 
yıktırılacak 

u~aydao izin almıdoo karıun 
aykırı olaıak ev yapt.,ao yedi ki
şinin yaplırmış oldulılari, bu yedi 
evin yıktırılmasına Uroy tDCume· 
nioce varar verilmiştır. 

lran konsolosu geldi 

lran hükumetinin Adana ve 
İzmir konsolosu 1 A. M•cidi, İran 
t~basına ait işleri görmrk üzere 
lımirdeo şehrimıze grlmiştir. 

inhisarlar baş 
direktöaü 

Borsa ile inhisarlar b•t direk
ıörlüğüne it rfıan ataodığıııı yaz
mız olduğumuz ilimiz inhisarlar 
direktörü Emin, bugünkü trenle 
yeni ödevi b•şınıı gidecektir. 

Artırım haftası 
Kemisyonlar heyit 

haUnde bir toplanh 
daha yaptılar 

İ2 bibnei kanundan başlıy•
rak bir hafta sl1recek olan artırım 
l\afıasıııı ıı-efell yıllırdai:ı daha iyi 
bir suı•tte kutlamak üze•e tetkil 
edilen komiteden ayrılan komis 
yonlar, kendilerine ait olan iidev· 
lerioi ıatılamışlarclır. 

Bu komiıyonlar gen•I heyet 
balindı: Kültür llakanı Yunuı Kii· 
zımın baikaolığındıı bir toplantı 
daho yaparak b•fta itleri hakkın 
da ~ormli kırarlar vermiştir. 

- Bıı cümleden dlar•k ıehrlnıi:ı:· 
de açılacilli: olan Seriinin Halkevi 
biba!klnda açılmasını ve bunu iÇin 
de Holkevi paşkanı Kaaım Eener· 
le tr masta bulUnarılk evib alt ve 
iht katlarıoın l!rrilye tahsilli diİe.; 
meyi onay l11111ışlardır. 

Bu ıeneki serginin g•çen yıl 
lara na:ı:aran daha zengio ve mü 
k~ınmel olmasına çalışm•kta ve 
komisyon Oyelerl fimdiden fahri 
ka \le ınUe11eae sabipletiyle te· 
maslı bulunıbaktadırlar. 

Komtu illerde ve bilhasPe İ~
tan bul ve İ:ı:mırden ıergiye iıtirak 
içıh fimdıden ttıuracaatlar vuku 
bulb1•kta ve keııdılerine komite 
tarafından az!mi tesbılit gösteri 
lece~i bildirilmektedir. 

Şebrlmir okullarında bahanın 
iyi bit surette kulıanma11 için bıi 
yük hatırlıkhr yapılmal<tadır. 

H4ftanın müfredatlı krsin 
programı:, öoümüzdeki çarşaoba 
g , oü toplanacak olan komite ta 
rafından saptanacak ve gaz• leler· 
le ilan edilecrkıir. 

KUltür dir&ktörlük 
emrine verilenler 

İstaobul kız öğıetmen okulu 
eslı.i çıkanlarındao Bandırma ilk 
okulu eılıi öğretaırleıinden Mu· 
ammer Cemille trhrimiz eıkek 
öğıetmeoi Lu yıl çıkaıilarınd<ın 

olup Bilecik ilı emrine verilmiı olan 
Hüseynin ilimiıt külıür direktörlOğü 
emrine verildıkleri Bakanlıktan 

ilbaylığ• bildirılmiştir. 

Terfiş ettirildi 
İlimiz Varırlat di.ektörü Züb· 

tür.Un mufı kırkbe§ liraya çıka· 
rılmak suretiyle Finans bakanlı 
ğınca terfi ettirilmıştir. 

Sulh hakimlifii 

Şehrimizde açık bulunan sulh 
bakimli&'ioe Mucur İlç~si genel 
savımaoı Abdurıazak atnnmıı· 

tır. 

Bir arabacı 
cezalandırıl dl 

- bii•ıa 
Geçen Pazar At• türk ifil 

aıleti:tııl mü~abakıfları yıp~aı 0 
Ancak iıu müsabakılarıİ• d:;1 
Yurdu ile Stıyban ıpor bera 11• 
kalmıt ve Balkın lıayrak yarı§ 

1
• 

rı da IJir yaolışhk dc:ılaylsiyle ı, 
ri bırakıl mıfh . Düo Balkaa b: 

0 
rak yarlfı ldmao Yurdu , S ~1 :e 
Adana spor arasında yıpıl iJC 
İd'1Ja,ı Yurdu güiel bir kof~ tÜ 
yarış kazanmış ve Atatürk bul 
nü törenle almıftır . 

1
,,d• 

Geç~h h.Etaki milsabak• 
0 

üç adımda 12,50 aılay•u }dııı;O 
Yurdundan:It.ean , dlln de 12~ek 
ve yüksek atlamada 1,65 ve. eıi· 

adımda 5,95 metre gibi öoeınh n 
t:•ler almıftır . jd· 

Oünkü e!lrat koşulırınd• et 
man Yurdundan Nedim 1?0 ~.ı, 
reyi 11,4,5 ve 200 metreyi de ·eı 

· eli 4 5 de kCiıarak 6nedıli bir o 
elde elııiişİir . 

0
. 

800 metreyi İdman Yu•ıl~ol' 
dıo Akkiiş ~t: Hurfİt 2,22 <le f· 
muştur . Atletlerimzin bu ro01' 

fakiyetlerini kutlarız . 

• • • Jın 
Stadyom heyeti tarafıo 

~o 
kouulın kupa maçlarına bug 

ot · §ehır stadyomunda betlanıy 
1 

Bugün k1<r§ılaıacak olan Ad•P, 
ldman Yurdu - M-rein İdııı' 
Yurdu; Çukurova bölgesiııiP ti: 

B . 'b•' kuvvetli takımlarıdır . u ıtı ~ 

bu m•Ç•D çok ilnemli ve ıe'~ 
olaceiını tahmin edebiliriz . 

M Göıe0 

ikramiyeli siğaf~ 
Serkldory:ın Bafra p8' 
ketlerin f'de fiş kanacak 

·oe 
Yenice aigaraları palıeılerı , 

. 1'•' 5 liradan 100 liraya kadar ı . 
miye fişleri konması bu siıı•~, 
ların ıürilmünü çoğıltmııtır. e 
çokları siiaralarını değiıtiıınif '. 
Yenice ıiğarası içmeğe baılaJllll 
tır . t' 

İd•re bu rağbet ii:ı:rrina Se ,. 
kldoryan ve Bafra ıiğaralarl P 
kr tle ine de ikranıiye fitleri ~O' 
yacaktır . -

Araba ücretleri 
artırıldı 

U .. . b t,ri' rBy eo.:umenınce ara a 
feleriode anbacılar ıarafıod•0 
alınmakta olan ücıetlcre gece'' 
gündüz seferlerinde beıer kurul 

ı. . fır· ve g•ce yarısından sonra ı se . 
!erde dıı bir mieli uç.et .ı.no:ı•&I 
na karar verilmiştir. 

Cezalandırılan esnaf 
ve halk 

Geçen bir b•fta içiode ur•1 
• ıJ ' 

aeyrilıefer talimatoamuıno ııı ı; · 
halıf harekette bulundukları g 

1 ~cı 
ıülen üç şoför ve oobir ar• ·~İ 

Mükert•r suç işliyen arabacı ile yine muhı.lif ıuç işle\eo \il 
Hasanıo bir h.fta aoüdd~tle ara yüz yirmi esnaf ve holk mubl• • 
bacılık yapması Uray ee,ümeoin- p••• C•·z&laıiyle cezalanılırıloı't 
ce yasak eılilmıştır. lardır . #'1 

r---------------------------------
C. H. Partisi 

Ocak 
/ 

kongrelerine faaliyetle 
devam olunuyor. 

-İkinci trşrio Gün Saat Kongreei yapılacak oc;, 

24 Pazar 6 Yortan 

25 Pazartesi 6 Çınarlı 

26 Salı 6 Nacaran 

27 Çarşmba 6 Kayalıheğ 
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lnıanya ve-

1'ıbyanın, İtalyan - Hobet 
~zlığıo• kar§ı ıröıterdiği 
~ıklar bUyllk bir tezat teı 

ek Üzere, Alm•nya siyasaıı, 
Cı llleoıleketlırde, lUzumsuz 

:kadar da mınuız olan 
Pn ~ e ve tereddüt mevzuu ol 
1 luquyor. 
1111

0 •ıya~aıı, ilgili ve meeul 
ığı bu ibtiiafıo ba§langıcın
;; (Ü~tiiğü mantıki, tam bir 
b Gk ıle gizlenmiı olduj'uoa 
I u ferahlık veııci samimiye· 
~1110 • bir sual işueti koy 
ikikaten lüzum yoktur. 
dllliltkül anda Almanyanıo 
h Urum. bir taraftan hukulrn 
•kımıodao işgal ettiği ö
'.kiden diğer taraftan öte 

·ıı 1•k1p e(tiği barış ıiyau· 
i 'e qibay.ı keodı ulusun• 
QYduğu derin mesuliyet his
., 'l 
1 1 eri gelmektedir. 
~•oyanın Ceoevrede karar

u110 tedbirleri .kabul etme 
Uılar Soıyetesine dahil ol 

~ıınırı tabıi bir sonucudur. 
,~•tıya, eıaseo keııdı barıı 
l q . 
lıJ •ıoına, bu borıt ıle tezaı 

1. tcek ve bugünkü durumu 

1'."cek her §eyi, kabtıl et 
cburiyetindedir. 
'•b•ble Almanya, buptan 
''an devlet rolüı•Ü , barı§ 

11~'• dayanan ıiyasusı le ka 
1 bulmadığı için, reddet
~ Uıou karfısıoda lı<almııtır. 
ıt ayııı zamında, ilgilli ve 
Ul olmadığı bir takım ha · 

1 
~ doğuracağı ;ııelicelerio 

, 'l olınak niyetinde rle de· 

'•ıı b. 
ı~ı lrleşik Amerika devlet· 
1lı ukıı düvel, ıiyas• ve coğ
. , ~~tıı bakımından iığ•I et 
b tel oıevkie vs arııulu1al 

ıı 'kkıodaki eus pr•Dıiple· 
· •e lcendıleıince bir hare· 

{j 
tedbirler hakkında 

llırnkJerin tamimi 

~~1 İikler genel direktörlüğü ] 

1
10ayetesi irtibat komiteıi 

\&n kararlaştırılan zecri teli-
. t,rafım•zdan tatbiki hak-

1 :.6t~rnomeyi aynen güm· 
1 1<.lırirken şu üç mad lelık 

ltda telgrafla gönderm·ştır. 
1

1IYn- Hobeş harbi dola
~1~ıııası ldzımgelen teJbir-

ır 1 • . 
ı 1 o up r~smı gazetenıo 

6Yı 12-11-1935 tarihli 
'~d ., 
1 

a intlşar eden 2.3503 
I' 5-11-1935 tarihli icra 
~ hP,yeti kıraroameıile bağ
~a e~ tekliCten .ıirinci, üçu:ı
~ı'düncü teklırleri gümrük
~ -lendırmaktadır. 
İl u üç teldıfin dikkatle mü 

1 e bunlarJa yazılı eşya ve 

1 ~hayvanatın ltalya ve (tal· 

1 llııyetı altındaki memleket
&cın , ın veya oularJan mem-
te · h ı ıt alııtıoın veya memle-
~1691tesıle beşka bir y~re 

ilıen'i İçin icobedeıı ted
&111nıı:ıası. 
ı3~ kararname hükmü 18 -
·~ tarihıntlen itibaren meri 

4 
göre yanlış tatbikata 

. 
11'rllıııem?.sİoin temini ge-

l&t , 
111 Ve fıtraları uçak 

tuınuna verınız -ı'.'~ Oruç ayı, 28 llkte~rin 
' 11b. 

1, ~•ne rastlamaktadır . 
1 ,ı alkıoı,zıo fıtre ve ze
'tı ' b r yı 1 ordumuza , 
'ı t: 1~• bir çok uçak ar 
'•ııı to Türk bava kurumu· 

~k b.. le ti . uyu vatao borcu 
•ıdir . 

( TU rk Söz it ) Sıyfaı 3 

sanksiyonlar 
k~t battı çizdilersl!, Almanya da, 
aynı bakimlardan kendisince en 
müs•it ve barış sıyuaeı bakımın 
dan en muvafık olan özel durumu 
almıştır. j 

Bu barış ııyasuı•un en başlıc~ I 
amacı, uluslı., arası münasebetlerı I 
bozacak nya mevcut anlaşmazlık 
ları g!'nişletecelı: her şeyden ka
çınmaktan ibarettir. 

Dış ticaretimiz 
-------

-1 'Birine say{ adan arian -
bi olmağa başlıvacağı tarih tea 
bit edilecrktir . İtalyadao ve İtal
ya hakimiyetindeki araziden ge 
len yolcuların zati eıyalan da 
memnuiy• ilen müsteana tutula· 
caklır . 

irtibat komitesinin mütekabil 
müzaberetin tanzimi hakkındaki 
kararlarında müeyyıdelerin tatbiki 
netice8i olarak ltalyada mahreç 
kaybetmiş memleketler lehine bu 
ıhracatı münasip tedbirl erle tezyit Almanyanıuın bu sırada nor

mal ekonomik fuliyetioi her ci 
betten emui.<et altında bulundur· 
mağa ve istibliik maddeleri ihti
yacını teminletmiye gayret etmesi 
yukarıda aolaşıl•n es•• prensiple
re mani olmadığı gıbi, batta Al 
marıyanın hayati ihtiyaçları için 
d~ elzemdir. 

• etmek ciheti de bulunuyor . Her 
memleket ihtıyacını hutludu dai 
resind" menşei ltalya olan ithalAt 
yerine müşarık devletlerden golen 
mümasil mahsulleri ikame etmPk 
üzere münasip tedbırleri alacak
lardır . 

Sanksiyon tedbiıleri daha bu. 
günden, arsıulusal tecim münase · 
betlerinden birçok lüzumlu med
deıerin kıtlanmaeıaı mucıp oldu
ğu için Almanya, bilhassa bu nok· 
tayı ırözöıünde bulundıırmak ve 
memleketin iç tecımioi emniyet 
altına almak mecburiyetini his· 
setmektedir . 

Almanya, Hab ş - İtalyan an· 
latmazlığıoıa başındaoberi toma 
mile tarafsız aldığı için, şimdi de 
keodbiai, mesul Jolmad•ğı ve ile 

1 ride de mesulıyetioi yüklrnmiye
ceği bir ihtıllfıo .haricinde addet-ı 
m•kt,,dir. 

Alman aiyasuı, bar hangi bir 
tedbirin mevzuu veya batta kur
banı olmaktan ve bugünkli duru 
mun ıidd<tleomeeioe sebep ola 
cak her türlü bar.ketten kaçına 
rak, meıulıyetini idrak etmıt bir 
siy.asanın bütün esaslarında iıtıfak 
etmek ıuretil•, bu müşkül anlarda 
g~nel barışın temini için elinden 
grleu yardımı ifa etmiı oluyor. 

"Deu/sehe Diplomal/sch-Po· 
litisrhe Korrespndenz• 

Afganistan sporcuları 
Moskovada 

ı ürkistanın muhtAliC şehirlerin

de Özbek takımlerile müsııbaka
lar yaptıktan sonra Moskovaya ge
leıı Afgunıstan sporcuları törenle 

karşılanmışlar . Afgıınistan spor
cuları Başkanı ve Kabilin tanııımış 
sporcularıntlan Serdar Abdülvahid 
han Alganistanla Sovyetler birliği 
arusındaki dostluk hakkında bır 

söylev vermıştir. 

Moskova birinci seçim Voleybol 
takımı ile Afganlılar orasındaki 

karşılaşma Moskova spor sarayın

da yepılnıışıır Oyun Afgan usftlleri 
dahilind· ceryan etmiş ve bu kar
ş laşmarla n"tioe Afganlılar aley
bıne olarak 2-0 ıle netıcelenmiş
tır . 

Stalinin 75 dilde basılmış 
116 milyon eseri 

Stalinin eserlerinden bazıları 

75 lisana çovrılmiş ve milyonlarca 
nüsha nPşredilmiştir . Bılhassa 
" Leninizm mcselelerı adındaki ki

tabı yalnız 1934 de 17 lisanda 6 
mılyon niısbadan f,,zJu basılmış

tır. 1933 de bu kitabın tirajı 2,7 
mılyon nü~ha ıdi. Staiioin 17 inci 
fırka kongr~sindeki nutku 50 

muhtelif lisanJa 14,5 milyon nüs
ha olarak basılmıştır. Y~ni durum 
ve yeni ekonomi bayınılı• lığının 

vazıfeleri isimli eser 39 lisanda 12 
milyon nüsha olarak ç k rııştır. 

Paıti mPrkez komitesinin b :r 
ıçtimaınd~ Vttrilen söylev , 24 li 
sanda 11,5 milyon nüsha bosıl 

mıştır. llüldsu 15 yıl için le Stalın 

tarafından 160 m • ıht~lıf eser, etüd 
ve rapor yazılmış ve bunlar 75 
lisanda 116 milyon nüsha olHrak 
neşrolunmuştur . 

* • * 
Bizim hatyaya en ziyade ihraç 

ettiğimiz maıldeler alehlmum hu
bubat,bılhassa buğday, bakla, no
hut, mncimek, arpa ile z•ytın ya -
ğıdır. ikinci ve üçüncü derecede 
hurda demir, t ftık, yapeğı , üzüm, 
incır ve pekAz tütünduı . ltal
yadan ithal ettiğimiz başlıca 
madıleler manıfaturıı eşyasıdır. 

İtalya , ticaret muvazen?mizde 
daima ilk gelen bir mahrecımiz 

olarak görünmekle beraber haki· 
kat büsbütün başkadır. 

hulyayı böyle Türkiyenin oi· 
rinci ~•nıf mahreci haline koyan 
şey Triyeste yolu ile merkezi Av
rupa memleketlerin~ bilhassa Al
manyaye yapılan trenıit ihraca 
tıdır . 

H!l.kikatte ltalya. ith ılatcıları 
mız arasında dördüncü mevkide
dir. Şu durum göstttriyor ki, lt&l
yaya en ziyade ıhraç ettigimiz hu
bubattır . Hububat stokumuz ise 
bn yıl hiç kalmadığından bu ci 
betten gelecek bir ziyan yoktur . 
Zecri ttıdbirlerd~n az mıktarda !tal· 
yaya yaptığımız krom ihracatı· 

mızın mutazarrır olması muhte 
meldir. 

ltalyada bloke kalmış olan Türk 
pfralerının geri alınmaması husu 
suna gelme~: Aldkadarlar bundan 
pek te endişe etmemektedirler . 
Çünkü bunun karşılığı da bızim 
Mnkez bankasında bulunmakta
dır . 

Hayfa\ lirnanı 
kapatılıyor 

- Birici sayfadan artan 

ret oldugu cevabını 9ermişlir. 

Melropolid, müdürün yanın· 
dan izazla ayrılmıştır, 

* 
Eritreye üçyüz devr gönderil 

diği bildirılmiıti. Şimdi limanı

mızda bekliyen İnas Kurado va· 
puruyle gönderilmek üzere yeni· 
den üçyüz deve d:.ha gelmişıir. 

Birinci vapurla otuz yerli 
amele gitmiştı Bu vapuıla da bu 
mikdar smele gidecf'ği zannolun 
maktadır. .. 

logili:ı: mühendisleri evvelki 
gece denize torpil indirmiye baş· 
lamıılardır 

Bu it için iki tabtelbabir tab· 
sis edilmıştir. 

Torpiller Drkoville gemilere 
yüklenmektedir. Bu gemiler açık 
denize çıkınca taht.Jbabirler tor 
pillNi denize indirmektedir. N •. 
koredeo Hayfaya kadu denizin 
18 t•şrini unideo evvel torpil· 
ı~nmesiae çalışılmaktadır. 

kıra/ık mağaza 
Abidin paşa caddesinde Ada 

ııa kulübünün eskı bulun.Jıığu bi 
rıa altındııki No: lu büyük 
ınağaza kiralıkıır.ıstekliler Z•raı.t 
Barıkıısında Bey Fehmi'~ mürn 
~aat etsinler 6130 

19-21-24-26-28 

--

Gaziantepte 
-birinci sahifeden artan -

Yine bu temıil oubuioio yar· 
dımile balkevi 1ahııeıinde yedi 
mekteb temsili verilmiş, Mıırat 
11e Urfa kurtuluı piyesleri oy 
naamış, çocuk esirgeme kurumu 
uığıoa [meofHtını] Kör, melon 
ve üçüzler. piyesi temıil olun 
muıtur . 

Soysal yardım şubesi .' 
1- Çocuk esirgeme kurumu 

ile el birlik eden bu :şube kırk 
fakir lise talebeıioi iaıe etmi§ , 
39 ailenin 67 çocuğuna ber ay 
pua ile yardımda bulunmuş, ilk 
mekteplerde 172 fakir talebeye 
sıcak ögle yemrği saglamı ve i 
ki yüz elli fakir çocuğu geydir 
miş. Cumhuriyet bayramına öyle 
çıkarmıttır . 

2 - Geçen tışrinde Fılistin· 
den gelen 72 Türk göçmeoine 
yardımda bulunmuş, iafe ve iba· 
lelerini, hamam n etlllerioi sağ
lamış, gidecek kuma§, 1abua da· 
ğıtmış ve lılabiyeye kadar nakil 
ltrine tavassut etmiştir . i 

Kllaps ıray ue yayııı şubesi; 
1 - Evin kilap ıerayı ııenit· 

letilnıiş , kitap sayısı bin üç yü-
z~ çıkarılmış, okuma odası tan- j 
zım 11e islih oluomuıtur , Kitap
baneyi her gün yüzlerce yurddaş 
ziyaret etmektedir . 

2- Mevcud olan radyo her 
kese açıktır. 

Asri Sinemada 
23 Teşrinisani cum<ı rtf'Sİ akşam ından it' haren 

Fevkalade proğram 

Anita page ve vahşi hıyva olar mürebbiye&! Gliyde Baitty tarafından 
temsil edilen 

.- Kanlı kalel , 1 
Aşk , heyecan ve sergüzeşt filmi 

• ayrıca • 
iki kısımlık fevkalade gülünçlü kome.di 

Ağrısız diş çıkar 

yakında : 

kıyamet nasıl kopacak !a. 

Bugün gündüz 
Bir matine ikide üç film birden 

Kızılova suvarileri - En çılgın gece 
Kanlı Kafes 

Nazarı dikkate : 
Geceleri 12 yaşından aşağı çocuklara 

ğınden lütfdn getirilmemesi rica olunur 
sin~meya girmesi menedildi-
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3 - Muhtelif mevzular üze-ı 
rinde 17 konfora us ver ilmi§tir • ----------·--"'!"'---'!""!'-'"'!" ________ _ 

Köycıilıik şubesi: Y ep yeııi bır salon mükemmel bır konfür temiz ve 

Bu gube, köylünün şehirdeki güzel bir ses 
iılerioi takip etmekle beraber ge· h 
çen lene ele alınan OD numune meş ur Viyanalı muharrir 
köyünün aağlık , bayındıdık mek (A tb s bit i ) 1 ıeb yönlerinden ilerlemeıine ça- r ur C z er D 
lıtm ktadır . 

Halk dershaneleri ue kur$- bütün dünyada nam kazanmış en meşhur romanı, güzelliğine 81114 
/ar şubesi; erişilmıyecek bir sinema eseri 

Geç•n yıl •çılan v' üç sub~ (bir a•k blkAyesl) 
for olan l11gılızce kursu bütün T il 
yıl ıürmüş ve bu yıl yenisi açıl· 

mıştır . Liseden ikmale kalan ta- Liebelei 
!ebeler için bir riyaziye kursu 
açılmıt ve burada otuz kadar ta· 
lebeye ders verilmiştir , 

Halkevi başkanı Ömer Asım 
Ak•oyun idare .ttiği öz Tüı kçe 
kurıu çrık rağbet görmüş ve bir 
buçuk aylık iki devre devam et· 
mıştir , 52 yurddat iştirik etmiş 
birinci devreden otuz, ikincidea 
on yedi kışi sertifıka almıştı . 

Müze ue sergi şııbesl; 
1 - Şrbrio mamulat ve mev

zuatını havi daimi bir B<rgi açıl· 
mıotır . 

Bat Rollerde en bQyUk trajyediyen 

'' Olga Çekova ,, 
ve güzel yıldız 

'' Mağda Şinayder ,, 
Bir iki güne kadar şehrimizin en yenı ve güzel 

Sineması 

(Ta D) 
da 

6133 
2 - Müze, Amerikarı kolle- i =---·-------·-----------------...: 

~:~::m:!·n~~ ~:re;0:eaı~:::~·:1; r"l '!'--A--l-s--a--r-·a·-,---S-l.-D-8--m--a--S-l--
beykel Ve kabartma resimlerle 
Z•bginleştırilmiştir . ı 

Yine hu yıl içinde halkevin 
de sekir toplantı olmuş ve bu 
toplantılara yirmi bet binden ar 1 

ıık yur<ldaş iştirak etmiştir · Sı
londa resmi 11e huıuıi on bir ha· 
lo verilmi§ ve balkevi üyelerinin 
[azalarının) nişan ve düğünlui yi
ne bu .. ıooda yapılmışıır . 

Ev, çalışm.larına büyük bir 
bızıa devem etm•klt dir . -------··------

Liselerde 
Askerlik derslerinin 
şekli değiştiriliyor 
Si.il okullft•da okutulmakta ı 

olan asker !iğe bazır lılc dersleri 
pıogranııoıo ibu yıl değiıtirilmesi 1 
karularştırılmıştır. 1 

Kültür bakaul ğı aslceılığe ha- 1 

zırlık deıalerioio yeni ders p·og- ı 
ramları bıldirinciye kodar '~ki 
ders pıogramırıa göıe verilmesini 

1 
ve yine yeni aıker liğer bazıılık 

kıtaplarıoın b&1ılıp dağıtılmuını 

bışlanıocıya kadar eski askerliğe 1 
bazıı lık kitaplarının kaldır ılmenıası 

hakkı ·da alikııdarlera bir tamim 
gönde rmittir. 

Bu akşam 

kaçak sevdalılar 
Oynıyanlar : 

Magda Evans - Robert mantgomari 
Haıikulilde trmsil güzelliğine erişilmiyecek bir sinema eseridir. 
lldu~: En yeni acun haberleri ve Hııbeş imparatorunun 8'ferberlik 

ilAnı V. S. 

gelecek proğram : 
Altun Brigit Helm 

Pek yakında 

Kastadlva 
Marta Eggert 

Zuzu - Siyah inci 
Jozefin Bayker. 
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Ad ana B arsası M 1 1 uame e en 
PA~1UK ve l((j~A 

CİNSİ 
Kilo F'iyatı 

Sar.lan Mikdar Eo En çol az 
K. s. K. s. Kilo 

Kapımalı parnulC 38,50 
Piyasa parla~ı ,. 37 - 37,50- -
Piyasa fPmizi .. 3 5,so 
laoe 1 38 -4{) -
Jane il 35 -37 
EkeprPR 41,50 
Klnlant 1 

YAPAGI 
Ht-vaz 

' 
1 1 Si vah 

Ç 1 G l T 
Ekspres 
iane 2,12,5 
-Yerli "Yf'mlik,, .. "Tob aıoluk,, 1,8:> 1,92,5 

_, 

HUBUBAT 
Bnttday Kıbrıs . Y~rli 6 .. 

., MPntnne 
Arpa 
Faımlya 

Yulaf 
Delice 
Koş yemi 
Keten tohumu 
MercimPk 
Si sam 15 

- lJ N .... Salih 
... ... .. 
·- J:2 ..C CG -Düz kırma .. 
~~ Simit " 
o = -.....---Cumhuriyet 52 'iii - " > 
('-t :s 
"" (,.>' Düz krıma ,. 

Alfa .. 
Liverpul Telgraflan 

!!3 I 11 I 1935 
San' im Pent 

Hazır 6 71 
1 inci K. V ııdeli 1 6 49 
2 ioci K. Vadeli 6 
Hint hazır 5 
Nevyork 11 

Amerika da 
94 yaşında bir ihtiyarın 

oğlu oldu. 

.. =·· 

45 
99 
89 

Amerikanın Şikogo şı:ı hrin<le 94 
yaşmdıı bir ihtiyar,bir sene evvel 
27 yaşınJa bir kaJınla nlenmişti. 
Son gunlerdı) bu ihtiyarın bir ço 
cuğu olmuştur. 

1 

900 
&50 

850 
800 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankasından alınmışnr. 

Liret 9 ı~ 
Rayşmark 1 97 
Frank" Fransız,, ,_ 
Sterlin "lnl!İIİZ,, ~620 
Dolar 0 Amerikao" 79 47 
Frank. 0 lsvi..;re., 

Tecim okutu bitirenleri kurumundan: 
Kurumumuzun senelik genel 

kongresi 24 ikinci Te5rin 935 pa
zar günü saat ouda yapılacağın

dan okulumuzu bitiren bütün ar
kadaşların Abidin paşa caddesinde 
operatör Bay Nurinin muayene
hanesinin bitişiğindeki kurumu
muza gelmelerini dileriz . C. 

ihtiyar adam evvele.! ıki defa 
evlenmiş ve bu izdivaçtan 16 ço · 
cuğu olmuştur. Çocukların çocuk
ları otuz sekizdir. 

Seyhan defterdarhğın-
1 

dan: 1 

1 Döşeme mahallesinde Amerikelı 
1 Baver tarafından inşa olunan fab-
! rikaya 927 seoesindtJn muteber ol-

lhliyarın çocukları üçüncü an
nelerinin kendilerine bir kardeş 

yetiştirdiğine inanmamı~lar ve bu
nu mirasa konmak üzı~re kadının 

peyda eylediğı başka bir çocuk 
oluuğırnu iJdia etmişlerdir. 

, mak üzere 4800 Hra ve y~nındaki 

Mesele mahkemeye düşmüş ve 
mahkemede işi en marul tabipler
den mürekkep bir ehli hibreye ha
vale etmiştir. 

Ehli hibre 94 yaşmdaki ihti 
ynrın zliriyı.:t yetiştirecek bir ka
bıliyt:ıte bulunduğuna müttı:ıfıkao 

rapor vermiştir. 
Amerika tahabet birliği bu ka

dar bir ihtiyar adamın çocuk ye
tiştirmiıı olduğunu tababet tarihi

~nin ilk defa kaydedıldiği bir hadise 
olarak il4o etmiştir . 

lhtiyarm zindeliğini naiıl muhn
fuza eyledığini herkesin merakıDl 

celbetmiştir. 

Hususi hayatıfüt dair elde edilen 
malO.mata göre ihtiyar tütüo içmi
yor. Bir kaç seııo evveline kadar 
içki kullanmıyordu. 

yitik senet resmi 
Adana malsnndığından almakta 

olJuğum maaş resmi senedini yi 
tirdim. Yenisinin götürulmesi için 
Seyhan defterdarlığına müracdııt 

edecf'ğimden yiten senet resminin 
hükmü kalmadığını ilAn eylerim. 
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Adaoa mülga R~dif taburu 
mülAzımsanisi ölü Şükrü 

kın ısı 

EMJNE 

hırneye de 60 lira gayri sıtfi irat 
taktir edilmiştir. Muınaileyhin ki\ · 
za .tuh ı liml ıı olmadığı ve oturduğu 
yer meçhul bulunduğu anlaşılJı· 

~ından ihbarnnmesi tebliğ edile · 
memiştir. Hukuku usul mubakıı me· 

leri lı:annnunua mevaddı mahsusa· 
sına levfıkan ihbarnane yerini tut
mak üzere keyfiyet ilanen tebliğ 
olunur .6153 

Toros fabrikasından : 
Çiğit anbarlarımızlla yer kalma

dığınılan bu yüzden fabrikamızın 

çalışması mlişkilllta uğramakta ve 
ayni zamonda da ciğitlerin bozul
mak ihtimalino hioaen fabrikamız· 
da çiğitı bulunan sayın müştHile
rimizin 27--11-935 tarihine ka
dar kendi menfaatleri icabı çiğit 
)erini kaldırmaları , aksi taktir d~ 
vukua gelecek her hangi bır ha
saratta n dolayı hiç bir mesul ıyet 

kabul edılmiyerek çiğitle r inin fab · 
rikamız tarafından hesa{'larıo a sa
tış edildiği günün piya-ıası muci
bırıce kırndilerine parasının veri-
Ject'ği ilôn olunur. 6151 1-3 

bürücek muhtarlığından: 
Güzel köyümıizun imar proje, 

)eri haztrl rn mış olduğundan yerin
de tatbiki eııırin<le kıymetli muta-
laaları diıı lerı.ınek ve oda göre ha·. 
reket edılmek üzere bütün aile 
reislerinin 25-ikinci teşrin saat 
on altıda kale kapusnnda çifçi kah 

:vesinde toplanmaları ilAn ve rica 
olunur. 6 !54 

.. 

( 1'ftrk ~öztı ' 24 Son teırlıt 1 

Kapalı zarf usu/ile eksiltme Be- 1 
lediyeler imar heyetinden: ---------------ı 

Belediye ilanları 

1- Eksiltmey~ konan iş: 
Muhammen bedeli 
ve keşJ bedeli 
ve muhammen bµdeli 

429,061 28 
255,864 35 
208.259 18 

lira 
,, 

olan 
• 
• 

Adana 
Mersin 
Tarsus 

Yekun 893, 184 81 
Şebirlerlerine g etirilecek içme sularının evrakı: keşfi ye ve fenniye · 

leri dairesirı de her şehriıı ·ayrı ayrı veya her üç şehrin birden tositat
larının yapılmasıdır. 

2- Bu işlere ait şartdameler ve evrak şunlardır : 
A - Eks itme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
O - Fenni şartname 

E - Sılsel e i .Fiat Cedveli 
F - K~şıf hülnsast 

İAtiyenler bu şartn ameleri Vfı evrakı Adana için 10 lira 72 kuruş 
Mersin 6 • 40 » 
Tar8us • 5 » 20 • 

bedel mukabilinde le bakanlığı Belediyeler imar heyetinden alabilirler. 
3- Eksiltme 9-12-935 tarıhindll pazartesi günü sııat 15 da An

kara iç bakanlığı binasıoda Belediyeler imar heyeti salonunda yapı
lacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye gırebiJmek için isteklilerin Adana için 20,912.45 lira 

Mersin ıçin 14,043.21 ıira veiTarsuı için clo 11,662,95 lire "llUvakkat 
teminat vermeleri, hundan başku aşağıdllki ve8ıkaları haiz olup göe· 
}ermeleri JAzımdır. 

A- Ticaret Odasına kaJıtlı bulundnğunn dair Vt'Sika. 
B · Nafıa mütealıhıdi olabileceğme dair Nat a Mt>cl ısince v~riımiş 

müteahhitlik ehliyetnamesi veya bunun kAtibi aı.lillikten musaddak 
sureti . 

C- isteklilerin şimdiye kadar başka şehirlerde içme suyu tesiMtt 
ve boru şebeke~i yaFmış o1duklarıne ve bu işlerd~ taahhütlerini hüsnü 
suretle ifa Pttiklerine dafr mahalli Vıılıliklerden verilmiş vesı kı:tlAr . 
( şımdiye kadar b:ışka şehirlerde içme suyu tesisatı yapmam ış olan 
talipler Nafia müteahhidı oLıbileceklerine dair Nafia mı>clisince verılmiş 
ehliyetnameden moadtl iş kendilerine ıhale edıldiği tarihten itıbartın 

aldkalart kesilinciye kadar şehir içme suyu tesisatındcı çok tecriih~li 
müttihııssıs bir rürk veya ecnebi mühendis istihdam edeceklerini teııh· 
hüt edecek!erdjr.J 

6 - Teklif mektuplart yukaraJa üçüncü maddede yazılı saattan bir 
saat evveline kadar belediyaler fmar heytıtinde eksiltme ksmisyonu 
reisliğine makbuz mukabilınde verecekierdir . Posta ile gönderilPcek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması 

ve dış zarfm mühür mumu ile iyice kap:}tllınış olmasl lı1üımdır. 
7-- Keşifnameler Font borular üzerinden yapılmış olup talipler Çelik 

borular üzerine de takliftll bulunabilirler . Eksiltme neticesinde ihale 
komisyonu Font ve yahut Çelik boruları intihap etmekte serbesttir. 

8- ıhalede munakasa h·nzil oisbeti esas olmakla berabıır talıplıar 

tarafınd ırn vaki olacak tekliflerd~ tediyenin taksitlere bağlanmasmı ka
bul edenler ter-cilı edilebilir . 

9- Yap1lucak işler hakkımla daha fozlft melO.mat almak istiyeuler 
iç Bakanlığında belediy~ler ımar heyetine müracaat etmelidirler. 

25-24-9 6028 ( 3116) 

Adana il ve ilçe sayın halkına 
caba öğüt : 
C.rnını, kanın1 • midesini , iyiliği ve elronoruiyi seven her sayın Bııy 

• 
Bayanlara günlük tereyağ ı : 

Sn<le yağın ar1sını ve her çeşit peynirlerin yuğlısım her arı oko· 
nomik bir satışla buyruğa hı:ızır olan Adana Eski Buğday pazarı 
yolıında 144 sayılı Tecim evin~e Yeşil Bursa Pazarı sahibi Ömer 
Uysaldan alınız.6143 2-15 

Balis Balık yağı 
Norveçyanın halis Balık yağı 1 

Seyhan eczanesinde satılır 6112 
7 

Seyhan tapu direktörlüğünden: \ I 
Kıfüıe köyiinde Tuz·~uz zade 

mahallesinlle Yusuf oğlu Mehme· 
din ayni köy.la vaki gün doğus 11 

Toran Mıı hm • t ağa dükkanı gün 
bntı yol poyrazı yol kıblesi yol ıle 

çevrilı 300 orşın miktarında ev 
velce han~ şimdi l>ir kahvehane 
obonceıl iı tıka! etmek surAtile ie
nııtsiz olurak kırk elli seneJen· 

beri t&sarrufunda iken 332 yılında 
ölmesilıi VPresesi tarafından adına 
intikalen t puya tesçilini istemesi 
üzerine gaz" ttı ile ilAn tarihin<lı>n 

~ibaren on beş gün son~ıtesadüf 
edecek pazar günü mahalliı · e g •· 

, deoek memurlar la birlikte mezkQr 

Satılık ev 1 
Abidiıı paşa coddesınde " Et 

hem paşa vere8esine ait ,, Adana 
kıılübünün aşkı bulunduğu bina 
müsait fi ,.ıta sat . hktır. 

lsteklıler. Raşit zaı1P Bay Fe y 
ziye ve ya Z•raat Bankas·nJu Bay 
Fehime müracaat ehinler. 6129 

)9-21-24-26-28 

yer hakkındaıla ayni hak iddiasın 
J.1 bulunan varsa ellerindeki vesa• 

iklerile biı likte bulunmaları ve ya
hut tapu müdürlüğüne müracaat
ları il4n olırn ur 6 l 52 

Belediye kanununun 15 inci madılesi mucibince belediyemiz 
fından sınai müessesel•·rde yapılacak fenni muay ,. naler mukab• 
dokuma fabrikalarının imal ettıği bezin beher metrosundan on P 
ipliğin beher kilosundlıo bir kuruş, un labrikalarınd a imal olun~ 
beher çuvalından beş kuruş va yine yağ fabrikal arında imal edtl 
nevi nebati yağ ve sabunların beher kilosundan on para ve kez 
fabriko larınd1 prese edilen beher btılya pamuktan on kuruş ve 
çırçır fabrikalarındaki çırçır makinelerinin beherinden senede h 
alınması hakkındaki belediye meclisince kabul edilen tarıfe ~ 1 

makamınca da tastik edilmiş olduğundan bugünkü tarihten ıt ı 
meriyete girdiği alAlrndarlarıo maltlmu olmak üzere ilAn olurıur.6 

Şehir Stadyumu kiraya verilecek 
Şehir stadyumu üç sene müddetle kiraya verilecektir. 

]halesi Birinci kanunun beşinci perşembe günü saat on beşte 
diye encümeni daimi oda8 ında yapıl nc ığınılan isteklilarin ibal11 

teminatlnrile birlikte doi rni encümena müracaatları illln olunur. 6 
21-24-28-1 

Sebze hali üstündeki evler icara veriliY 
Sebze halı kapıları üstünde biri üç öt .. kı dört odalı iki ev bir 

müddetle kiraya verilece'•tir. 
lho)e bırinci kanunun be~inci perşemb · günü saat on beşte b 

encümeni daimi o tasında yıjpılacakttr. isteklıler her zaman be 
hesap ışlerind .. kı şartnameyi görebilirler. 

istrıklıJer ihale günü tem ı natlarile birlikte belediye daimi encil 
müracaatları ilan olunur .bl34 20-24-28-1 

Vilayet 'daimi encümeninden 
Muhammen 
bedeli No: Miktarı Tarihi 
500 218 1342 Şubat 

nrşın 340 

Cınsi 

Arsa 
Mevkii Mahalle 

Hacı Vaysal Eski Ha
mektebi civarı marn 

mine 
seleri: 
ben: H 
Ju M 

' vereseı 

Hueust idarenin malı bulunan yukarda cinsi, mevkiiyle sair 
yazılı 1342 arşın arsanın mülkiyeli peşin para ve açık arttırma 
retile satlığa çıkarılmıştır. 

lsMkli olanların % yedi buçuk pey akçeleriyl~ 2-12- 93 
günü saat 10 da daimi encümene müracaatları. 6144 

22-24-26-29 

-----------------------------------------------~ 

,...-- Foto Coşkun 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işi 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğrtıf 
rioi yapmağa başlıyan Coşkun Güven, ht-r gOO 
bahtan akşama kadar aç\k bulunan atelyesindP. sa 
den 19 kadar bizzat çahşmaktad ır. 

Amatörlere mümkün olan bil 

kolaylıklar gösterilir. 

~------------------------------------....-, 

UCUZ!sUIC 
5370_, 161 

"o' Umumi neşriyat IJlll 

M. Bakşı 

Adana Türk ıtözü w•1 


