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5 KURUŞ ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

Atatürk 
Oııafh yıl önce Ankaraya 

bugün gelmişti 

lıld·ll~~iln , Ataıilrküo Aokaraya 
8.ı ~tının ooaltıncı yıldönümüdür . 
ı_ 1 ır yaylası , kuruluşuodanberi 
la •cı ve iştiyakını çektiğini büyük 
'lfrtarıcıyı 'l:7 kanunda bağrına bas
,~;'~dan dolayı ıevioçli ve onurlu 

ıl ı\tatürk , Ankaraya büyük Türk 
Usu k ~I nuo aranlıktan aydınlığa çıka· 

~ 111.~sını ülkü idinerek gelmişti . 
lu gunlerde , yurdun üstünde kor-
1, n.ç. • kara bulutlar koyulaıarak , 
. rıyı görmeğe imkan vermiyecek 
r bal almıştı . 

-· Ümitler sönmüş , gilcler dağıl
~ ı, gelecek günler kararmıştı. An· 
~~'!• ayak baean Kamal Atatürk 
ıe '.~•.~etli görüşü, yerinde buluşu 
bıı~~tunüşü ile bu k'rartıları da· 

löı~u.n~ao sonra Ankara , acauuo 

l
~Q erını üzerine çeken kurtarıcıla· 
~d~ Y.apıcı ve yaratıcıların merkezi 

ltlc·!ıllarca süren kYrtulaş savaşı, 
41 Doii, Aokaradan, Çankayadao al
,,;1 •ğlardao yuvarlanan çığlar, sı· 
'Oli•ra ulaşırken gittikçe büyüdü , 
ı; 01°e. çıkau engrlleri devirdi , en· 
!u •_rı •şıi . Bu k!'dret Ankaradan, 

/ ~u çıg Çankayadan doguyor . Bütün 
•k ulusunu içerisine alarak yeoil

lı Pt bir kuvvd b•line gelerek düş 
1""'::'1r? •oları boj!uyordu . 

~ ICcrıuluı savoımdı Ankaraya ge· 
C~ Atatürk, bugün yine buradadır. 
11
Uçler, kudrr.tler yaratan, hayretler 

it •ecek eserler baıarao büyük Türk 
•dadır. 

1. Ankara, dün:başarıcı bir ıehir ti-
11~1 Atatürke bordu itli. Bu gün Jc, 

1~•ın da yine o büyM: Ataya borclu 
•caktır. 

j Ankara, bugün iki bayramı bir 
;n yopıyor. Onun içie gelerek, be 
lllııeyerelı:, lı:utladıgı bu bayramlar· 
~ bütün Tiirlı: uluıu hazırdır. 

Zaten biz, Ankaraya Türkiyeoin 
~lbi demiyormuyuz ? Kollar, ba
'~lar, göğdeye bağlıdır . Kalpte o 

, jl~ '.'1gde de olduğuna nazaran biz de 
lü~~~ ,1 ~un bir parçasıyız . 

1 d ~ " ~uygularımız bir, düşünce ve 
U 111,bı ~.'U§lerimiz bir olan bir bütünün 
k ~i lıf 10de kendimizi buluyoruz . 
pte

11 
j i° 1, ~nkaranıo sevinci, büıün Türki

.de 14 ı~~ııı sevincidir. Atatürk, senin Z1 
;U 

1 
ı ıı 4noo 1919 Aokıraya elişin, Türk 

ii s•1 ~ uıuoun doğuşu ve yaşayıtı olmuş· 
!il t. 

O' ı 11· 
ı;ıl''J ~ ız, doğular, yaşayanlar ve yaşa-

.• de 1 ~u•k olanlar arasıoda buluoduuğu· 
µı ,ıŞ ır ldan kendimizi mutlu sayıyoruz. 

uf ı .. 
11 niı8~ "-. Omer Kemal Ağar 

11•'1 

Filistin de 
~~: Sayıavlar meclisi 

8 1 kuruluyor. 
~el lıı T 
ol•P 'ti ~ı ız yüce komiseri neşret-
·ıııııe, o~k· hır kararoamed~. logiltere 

ıısı .111 11 aıeıinio Filistiude bir Say-

isıi1~o ~i~ •r .ınc.cliıi kurma:ı-a kar•r ver· 
, purJ bıldırmektrdir. 

rı ı~'~ ~, ~ e_ni kanuua göre ~aylavlar 
er · gdf ~ clısı aı•ğıcla göslerilı:lıği ıekil-

pS 
1'1kil olunacıktır: 

. 1jc9r' ,_Stçilıoiş iza, 8 islim, 1 biris
.1 8 pı ' ıu~ büklirneı: tarafından tayin 
1 J,ır 01 

•, h·•cık iu 3 isliim, 1 hiristiyan 

JJ'~ ~ ~r ekelliyeı. 
1 rij' !~~k ·~udilerden ha 4; tayin ecli 
e ı ' aza 3 dır · 

i09 a 
fil "" ı ~'te 1111 dıo başka meclisle İogil 
1 I~ ı lar,t d . 

b" '~il. , .ıo •n ı. ayın olunacak brş 1 
r 3,...5 l~lk ·t aıa bulunacak ye meclis r a~lll da lngilızlerden olacaktır· 

!~~ 1 besıba göre, halk hrofın-
. •e 1 
ı,~ :• ccok müılöman \le hiriı 

1
't•h adıaoın yeküoü 9, logılizler 
~· ı:ı a 1 te İıı 0 .tayin olunacak Yay hu 

llu k gılız azanın ... yııı 18 dir. 

lıtiııdean~n'.. Fılıstın Arab mu 
~%. buyuk bir tnir uyandır-,, ' 

bBI· ı\ 
,, rap gazetelui İngiliz memur· 

Laval, saylavlar kurulunda 

1 vereceği cevapları tespit etti 
Fransa zecri tedbirlerde ileri gitmenin 

sulhu zorlaştıracağı kanaatındadır. 

italyan uçakları Somali cephesinde 
. bazı tahaşşüt merkezlerini 

bombardıman etti. 
Rom&: 26 [A·A] - Reımi 

ttblik: 
Mareşal Badeğliyo, şu telgrafı 

göndermiıtır: 

Dana Kandiyo bakimi yük8ek 
yeylinın doğu bat maili üzerinde 
Habr ş mubarıblerinden bir grup 
Sör ovasına inmek iıtemişlerıe 
de Danakıliı müfrtıe tırafınJan 
d ğıtılmıştır. 

Habrıler meydanda beş lSID, 
altı yanlı bırakmışlardır. 

Makalle bölgesinde yapılmış 
olan bir iıtiktaf, biç bir mukMVe 
mete maruz kalmamıştır. 

Somalı C•ph•ıiode uçaklar 
bazı tahaşşüt merkezlerini bom
bardıman etmitlerdir. 

Pari8 : 26 (A.A) - Kabinenin 
bu gün yapacağı toplantiya büyük 
bir ehemmiyet veriliyor . 

Laval sulh müzakerderi ve 
Franıının ittir•kl der.ceai hak
kında arkıd•tlaıına izahat vere
cektir . 

Bu görüşmelrrin S•ylavlar ku
rulunda dı~ ııya~u hakkında yapı · 

lacak iıtizablara vrırilecelc cevap 
lar için hazırlık mahiyetinde ha
:ı:ır lılr olduğu s.nılıyor. 

Pariı : 26 ( A A ) - Gazete 
ler , yine zecıi tedbirler mesele · 
sioden bahsediyorlar . 

Metro , Frınıanıo bu buaustaki 
müzakeıelerde rolü uzlaştırıcı 

mıhiyeıtr olac•ğ•nı ve zrcrl tııd

birleode ilen ııitmeoin sulh müze 
kerelerioi asli kolaylaıtırmıyaca
ğını yazıyor . 

Bu gllo, Popoler g•zeteıiode, 
beç busulh alometi belirmediği · 

ni ve Cıınevrede temsil edilen dev· 
Jetlerin gösterec•klerı ouanut 
karşııında Muıolininin \IBıiyetbde 
bakim olacak bir ıfeğifiklık ile bir 
AYrUpa feliketi"io önüne geçile
lıileceğini yazıyor. 

F•k&l Milletler cemiyeti ile 
Musolini ıraııodı bir uılaım• ya
pılabilec•ğioi uzak görllyor. 

h reketi 
Yüce komiser bayram ertesi 
Şama geldikten sonra başlıyacak 

( Şom ) 22 (Öıel) - AH Ko· 
miser Lübr.ao işi bittikttn sonr• 
Suriye id•ruine yeni bir şekil ve
r•cektir . Bu yeni ıekil iki tar f 
yani Snriyenin ve Franıaoın men
faatlarına uygun olacaktır . 

Suriye rejimi mebuun mııcli
sinin talılif edilen kanunu esasi 
yi reddederr le tecilinden sonra 
iki yıldıoberi sellantıda kalmı§ll. 
V rzirler mecliıi Başkanlığına ge
tirilen Şeyh Taceddin ~uriye ve 
Pariste yeni idar• şekli için uzun 
müddet ~·ran11zlarl• görüştü. V•
tonilerio ıığroşmaların• rağmen 
nihayet uyaşaıak bir bal sureli 

buldukları anlaşıl • yor . 
Ali Komiser Parislen son dö· 

nüşünde Fransaoın artık Suriye 
ve Lübnanın \IBziyetioi epeyce 
tetkik edeıek anladığını ve ikti 
sndt proğramını tetkik ederken 
siyasi hayat için de hüsnü niyet 
sabipleıile görüşerrk .n~uşmağ~ 
hazır ( lduğunu ıöylemıştı . 

Bu beyanat Ü• erine Suriyrli
ler artık ıııecliıin ıçılacağıoı ve 
trtdi hayalin geıi ğelecegioi ümit 
etmeğe haşladılar . 

İki buçuk ay olduğu halde be 
nüz kat 'i bir netıce alınmadı. Bu 
müddet zarfırda Ali KomiPer 
Lubnan R.iai Cumurnnuo intiha· 
bı ile meşguldu . 

Artılt Suıiyede de muahede 
üstüne anlaım•ğa \le meclis aç 
m•ğ• teşebbüs etmesi bekleni-

larıoın rkseriyet ala .. ağı böyle bir 
meclise, Arabların iştirak edemi
yec•klerini yızmakta halkı böyle 
bir ıeçime iştirok etmrkte ve ey

leınektedirler. 

yordu . Şimdiye kadar hep efrad 
ve •§has ile görüşmrkte devam 
ediyor . Milleti toplayıp onlarla 
uyuşmak bekleniyordu . 

Bunu biızat Şeyh Tac• Tn
fik Neııim paşı bih bir mektup
la anlatmak iıtemiıtir . 

Likio işler başka mecrada 
gidiyor, (Adem merkeziyet pro
jesi) hazırlıkları görüşülüyor . Bu· 
nun için bir takım komis)onlar 
lrtkil edilmiştir . 

Bu komiıyonlar mebusin mec 
liıi yerine umumi meclislerin ve 
idare meclisinin teşkilatı esasla · 
rıeı kurac1ktır . Şubat sonlarında 
bn totbik edilecrktir . 

Yüce komisrr kooı Domarte-
~lin bayramerte11 Şama gelerek 

beklenen siyası! devrimi ilan e· 
deceği, iyi haber alan ,kaynaklar .. 
dan teyit olumnaktadır. 

Müşarileybio bugün yarın 

Lübnanda Cumur başkanının se
çim tarihini bildiren kararoome
yi netredeceği tahmin olunuyor. 

Bundan sonr• sıra Suriyede ya 
pılacak devıime gclmektedır Bu 
meseh etrafında bir çok dcdiko· 
dılar, tahminler, rivayetler alıp 
yörümüıtür. Fakat bunların hiç 
birine inanmadan ıcraa tı bekle 
mek icabetmektedir. 

Sur/yede de kumar yasağı 
lsterılyor: 

Din adamlarındatı bir heyet 
haşbıkan Şeyh Tucccttioi ziyaret 
edeıelr, bayram ve yılbaıı müoa 
•ebetile ve Lüboaoda olduğu gibi 
Suriyde de kumarın yHak edilme
sini, ahlakıumumiyeye aykırı o-

- Gerişi üçüncıi şayf ada -

Dış işleri bakanımız 
Paristen Viyanaya 

hareket etti 

Pariı : 26 ( A . A ) 
Tür kiye Dış İtleri Bakanı 

Doktor Tevfik Rüıtll Aru Viya
oaya hareket etmiş ve durakta 
Türkiyeoio Paris Büyük Elçisi Su
ad, Sovyet Ruaya hükumetinin 
Ankara Büvük Elçiıi Karahan, 
YugoılB\lyR , Romanya ve Yuna.; 
oistan elçileri tuefındnn uğurlan
mışlardır . 

Fransız kabinesi 

Dün önemli bir 
toplantı yaptı 

Parie : 26 ( A . A ) 
Kabinenin bu gllo yapacağı 

toplantı çok önemli olacak ve Baı· 
vekil Liival, ıon daram hakkında 
arkadaılarile görll§eıek saylu\llar 
kurumunun yarınki loplantıaında 
hükftmetin aon alacağı teclbirlerio 
zeminini haıı rlıyacııktır . 

Çin dışişleri 

Muavini Nasyonalistler ta-1 
rafından evinin önünd 

öldürüldü . 
Şangbay : 26 ( A.A ) - Eski 

Dışi~leri bakanı muavini Karol Jo· 
jeni evinin önünde otomob ı iden 
inerken hüviyetl~ri anloşılmadıın 

kııçan mulaarrızlarıo alt ı kları on 
kuıyııola öldürülmüştür. Kurşıın
ların üçü isabet etmiştir. 

Katillerin kenJisioi mühim bir 
devoy& ihanetle ittibam eden Nas
yonalıstlordeo olduğu sanılıyor. 

Süngerlerimiz 

Alman, lnglltere, Ma
caristan pazarlarında 
müşteri bulmaktadır 

Denizlerimizdeki süngerlerin, 
iyi bir iıtibsal mataı haline ge· 
tirilmui için, g•çen ıene hü
kiımrtin hşebbüsile kurulan süo· 
gcrcilık §İrketi, bu yılki istihsa· 
lini hitirmiıti r . 

Bu ıeneki istihsal 20 tondur 
\le bu miktar. bütün Akdeııiz is 
tih8alinin yüzde 15 ini tetkil et
mektedir . 

lstihealimiıin büyük bir kıs
mı Bodrumda eıkidenbeıi sün
gercilikle geçinen esnaf tarafın· 
dan ve diğer kısmı da Marma· 
ıada ıirketın kendi ekıperi t• 
rafından yapılmıt ve çıkarılan sün 
grrlerio yüzde 80 i ıirket tara 
fından satıo alınmııtır. 

Şırket , satın aldığı süngerleri 
İstanbulda tesis ettiği bir ima 
litbanede kendi işlemekte ve is
tıblak piyaaalarıoa iılenmiş ola 
rak göndermektedir . 

Şimdiki halde çıkarılan silo· 
geri.cin yüzde 20 si satılmıştır 
ve tn iyi mütterilcrimiz, sıraıile 

Almanya , lngiltere ve Mocaris 
tandır . 

Şiı ketin kurulması, memlckc
timiıdc süngeıcililı. yapan tüccar 
(arın ellerinden bu işi çekmiş 

ve seoe bu yüzdrn , müstabıiller 
geçen seneki l..azançlarıodan yüz 
de 40 fazla almıılardır . 

Süogeılerimizin yavaş yavaı 
diğer büyük istihlak piyas.ıarı
na dıı taıııttırilması için çalışıl· 

mıkla ve kısa biı zaman sonra, 
memlekete bu yüzden çok mik· 
tard• para gireceği tahmin olun
malı.tadır . 

-- J'~.--~=--""'!"'"--------'-- Türk sözü 
Sayın okurlarının Şeker 

bayramını kutlular . 
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-- · Tunceli ili 
ilbaylık ve komutanlığına 

bir kolordu komutanı atanacak 
• 

ilbay ve komutan vekillerin haiz 
bulundıığu salahiyetleri taşıyacaktır 

Ankara: 26 (A.A) - Dün Ka . 
mutayın kabul ettiği yııni bir ka. 
oun ile ltşkil edilmekle olan 
Tunceli vilayetine koloıdu ku 
maııdaoı rütbe ve salahiyetini bai:ı: 
bi~zot \l&li ve kumaııdao tayin 
edılecek ve bu zat Yiliyet umur 
muamelata ve viliyet memurları 

hakkında Yekillerin kanunen haiz 
oldukları bütün salahiyetleri beiz 

olacok emniyet ve asayış noktasın
dan lüzum görUrs~ vilayet hakkın · 
dan olan fertleri ve aileleıi vila 
yet içinde bir yerdea dığer yerıı 
nakletmeye ve bu gibilerinin vi
layet içinde oıurmalarıııı men et
meğe b er hangi bir ,ahıe hakkın_ 
daki takibatın tehirine ve cezala
rının levcibine salahiyettardır • 

İngiltere Kralı 

Noel münasebetile bir 
diyevde bulunacak 

Loodra : 26 ( A . A) 
İngiltere Kralı Corç, Nüel 
münasebetile bütün ımparatnrluk 
ulusuna hitaben bir diycvde bu · 
lunarak bu günkü dllnya durumu 
nu anlatacaktır · 

Mugolistanda 
Japon mançuri kuvvet· 

lerl mogollarfa 
çapışt•lar 

İstanbul : 26( Radyo ) - Dün 
dış Mugoliatan kuvvetleri ile Ja
Pon ve Mançuıi ka\l\letleri aıa . 
sında mühim bir çarpişma olmuş
tur . 

Üç Japon zobitiyle bir Mançu 
ri nef.ri yarılanmı~lır . 

Japon karargahı yakı
nına bumba atıldı 

Şanğbay : 26 (A .A) - Japon 
bahriye erkinınıo genel karargibı 
yakıoındı bir bomba patlamıştır. 

Mısır intihabatı 

için lngiliz komiseri 
Nahas paşa ile görüş

meğe başladı 

Mısırda Martta yapılacak olan 
saylav 1eçimi için hazırlıklara 
başlanmıştır . 

Yeni seçimi Mısır halkını tem 
sil eden V .ft partisinin kazanarak 
Nahas paşanın iktidar yerine ge· 
lccrğine mubakkak gözüyle ba 
kılmaktadır . 

Seçimden sonra m<elis topla· 
nır toplanm.z illı iı olarak İngil
tere - Mısır muahedesini konnş 
mağa bulayacak ve kabine mev
kiini , seçimden 80Dra Nabas p• 
şa ıııraaında muahedeye ait go
riltmelerP. şimdiden başlAnmııtır. 

Son hadisrler dol•yısiyle ko 
nulan bütüo istısuai it.arar ve ted
birler kıldırılmı§, Hükumet kuv 
vetleri yerlC1rine dönmüştür. Mı
sırın brr yönünde tabii bayat baş 
lamıı bulunmaktadır. Nahas pafı, 
h r vesile ile balkı sükiıııe davet 
c tmektedir. 

V •Iİ ve komutan tarııfından 
idam hükümlerinin Jtecili Jün m 
görül mcdiği takdirde infazı emr 
olunaceklır . 

Vilayelte oluranlaıdan biri ta 
rafından Etaziz, Maletya, Sivas 
E0 ziocan, Erzurum, Gümüşhane. 
Bingöl viliyetlcriı;I' g~çerek lıu
rada Türk crza kanununuıı fasıl
larında yazılı bir kısım saçları i' 
leyenler bunların ortak ve yatak · 
lorı ve yukarıda isimleri geçen 
lıomşu vilayeti< rden işlen mis o
lııp Tunceli vilayeti içiııde işle, 
ucu suçlula irtibatı olan suçlar 
Tunceli viliiyelindrki salabi)etli 
~abk~mele. de ve vilayetin t~şki 
lıoe aıd kanar.deki usullara ğöre 
görülecektir 

Hasta ınemurlar 

için ayrılan para sarf
edilmiştir. Yeniden has
talananlaı· ne olacak? 

Sıhhi mü.sstselerde tedavileri 
yapılacak memurlar hakkınd• 
İç itleri Bakanlığından İlbaylık 
lara şu bildirik göoderilmiıtir: 

1 786 S•yılı Memurlar ka
nununun 84 üncü maddesinin 
D fıkrası hükmünüo tatbıki ve 
bu hükme istiuadeo basta me . 
muılario tedavisi için evvPlemir
d• tedavi iic ı etleılne yetebilecek 
taboiu tın mevcut olmuı şarttır , 
Vekaletin 93.5 eenesı bütçeeioin 
338 inci faslının 1 inc.i modd.~ioe 
1920 lira tabsisot konulmuştur. 

Meli scnenie henüz 7 inci 
ayında bulu>Jduğumuz halde bu 
tahsisat tamamen sorfeditmiş 
tir. 

Yeniden tahsisat almağa ve 
başka sur etle do para tedarıkioe 
imkan görülememekl • dir. 

2- 1050 sayılı mubasebei 
umumiye kauununua müzeyyel 
2517 sayılı kıououn 1 inci mad . 
desinde yazılı istisnalar haricinde 
de\llet namına bir iş için taahhüt· 
ten evvel tahsisat temin edilmesi 
lazım olup tahsisat teıoin edil
medikçe taahhüt altına girilmesi 
meurdilmiş ve hasta memurların 
788 sayılı kanunun 84 üncU mad . 
desi mucibince resmi ve hususi 
müeueselerde tedavileri de dev
let taahhütlerinden olduğuna gö 
r., memurun hastaneye sevkinden 
evvel tahsiaatın temini zaruridir. 

Mali sene bütçesindeki tabsi
ı~t tamamiyle nrfedilmiş olduğu 
cıhetle badema tedavıl•ri lüzuıou 
fennen aabit olan basta memurla· 
rın Maliye vekaletinin umumi 
tebliğalıoa sıhhi mürıseselcre 
karş ı tabsi~alsız taahhüde giri,il
diği takdıede 2518 sayılı konu~un 
6 ıncı madılesiyle kabul •dilmiş 
olan cezai hükümlerin müs ebbib 
ler hakkıodA tatbiki icab eder.,. 

r- Gazetemiz-., 

Bayram dolayısiyle Cunıar· 
lesi, Pazar ve Pazarlesı !JIİ!l
lerl çıkmayacaktır· 

--~~~~~~~~-! 



Sayfa : 2 

Şarki Ak Denizde 
Kamal Atatürk, son yıllarda Tür
kiyeninyalnız kara ordularını yep 
yeni bi.ı kudret halinde kurmakla 

kalmamış, denizciliği de 
kuvvetleştirmiştir. 

Berliner Tağbelıt gnetesi, 
Yunanistendaki ıoo değiıiklikleri 
takib etmek üııere Yuoaniıtana 
gönderdiği husuai muhabiri Feo · 
dar Berkes, gazetesine Atioadan 
17 ilkkioun tarihiyle yazdığı bir 
yazıda, Şarki Akdt-nizdeki politi· 
ka vaziyetini tabii! ederek diyor 
ki: 

Oniki adanın, ııyasal olduğu 
kadar politika !bakımından da 
merkezi bir halde olan vaziyeti, 
yıllardanberidır ki, Yunanistanın 
bu merkeze kuşı olan durumuou, 
Yunan diplomatlarının ve busu 
aiyle erkAnı harbiyesine, yeniden 
yeniye tetkik ettirmektedir. 

Bu defa da Habeı meıele1i 
dolayısiyle gergin bir ıelı.il almıı 
olan İngiliz . lıalyan mOnasebe 
tinden sonraki durum aynı ehem 
mieyettedir. 

Bu böyle olmakla beraber, 
bu anlaşmazlık fili bir ıekil ala
cak olursa, Y nnaniatenıo kat'i bir 
bıtaraflık gülmek niyetinde oldu
ğu söylenmektedir. 

Çünkü, hem İngiltere ve hem 
de İtalya Yunaniıtanla dostturlar. 
Ancak, Atioada deeiliyor ki, Yu
naniatan istemediği halde, bu an 
laımazlık meaelesinde lıarb ha
diselerinin ğirdabına ıürüklene· 
cek: olure., o vakı t mesele deği§e· 
bilir. 

Yunaniıtanın Anupa kıt'Hın
daki kara toprakları sınırlaıi, bu· 
gttnde, yalnız askeri bakımdan 

değil,büyük devletlerle yaptığı 
doıtluk paktları ve hususiyle Bal
kan antantı dolayısiyle güven ıltı· 
na alınmıştır. 

Fakat Yunanistan adal.,ının 

emniyet mueluinde, manzırı 
bambaıkadır. 

Çünkü' "zorla aktedilmii ıulh 
andlaamaları" dolayııiyle Ege 
denizindeki bazı büyük Yunan 
adılırı bitaraf bale sokulmuılar
dır ki, bugüne bugün bu adılar 
hala tahkim edilmemiılerdir. 

Bu adaların emniyeti çok dü
ıllnlllecek bir meseledir. 

Mesela, 1923 yılında sabit ol· 
muştur ki, büyllk bir devlet, yani 
İtaly•, bitaraf olan Korfo'yu to 
pa tutarak ioğal etmekten çekio
memiştir. 

Bu vaziyete gözönllnde ıutul•
cak olursa, Eğe denizinin cenubu 

ıaıkisindeki Yunan sınırlarının çok 
daha büyük bir tehlıke karşısında 
olduğu anl•§ılır. 

Çllnkü, herkes bilir ki, İtıolya 
dost olduğu h•lde. 1912 yılında 

Oniki adayı işgal etmiştir. 
Her ne kadır, Yunanistan, ha

lis mublia Yunan olan bu •dal•rın 
iogal edilmiş olmalarına kuıı bü
tnn milli varlığiyle protestoda 
bulunmaktan, ve bu adaların bir 
çok ındlışmılarl• vadedilmiş 

olan ıınavatana katılmalarını iste
mekten ula vazgeçmiyecek ise 
de, bugünkü gllnde çok 11kııık 

bir vaziyette olan dost İtalyanın 
durumunu gözönüode tutauk, bu· 
nu buğün bir mesele yapmak ni 
yetinde değildir. 

Aocak, giloün birinde de bu 
onild •danın, Yunan ulusunu, 

"ya doattur vey.hut da dü§mandır,, 
gibi bir meseleyi halletmek m• C· 

buriydi karıısınd• b11akacağını, 

Yunaoistanın muul şahsiyetleri 
pek ıyi ıeziyorlar. 

Bu mesele burada ıöyle izah 
<ıdiliyor: 

Farazı, İtalyıı, ıarki Akdeniz 

havzasındaki başkı bir denizci 
büyük devletle bir harbe tutula
cak olursa, bu takdirde, bugünkü 
bahri ve askeri vaziyete göre bu 
harb, Patmos - Aıtıpalaia - Hal 
ki . Rodoı - Karpatos adaları 

battı üzerinde cereyan edecektir.I 
İtalya, uıl müdafaasını, boıu

ıitle Lakki körfezinde, yani Le· 
ros •dasınıo garbında topl•mış 

oldu~una göre, düıman taarruzu· 
nan da ğarpten gelmui icab eder. 
Başk• türlü bir ifarleyle denebi 
lir ki, bu turruz Yun•n suların
dan gelecektir. 

Atinada gene deniliyor ki: 

Böyle bir vaziyet karşısında 
. durum, Yunıınİltan için çok teh 
likeli olacıklır . Çünkü bitaraf 
kalmak isteyen Yunanistan, Yu 
nan bitaraflığını hürmet edilme· 
ıinimil•pet bir tarzda görmek 
arzusunu taş11Jığıodan , Yunan 
hükümranlığı altında olan Yunan 
ıularını, üçüncü bir devlet aley. 
hinde olmak üzere ulu orta hırp 
hareketlerinde kullanm•ğa lı.alkı 

ııcak olan düşman donanması· 
na kuşı koymak mecburiyetin 
de kalacaktır , 

Fakat bunu nasıl yapacak · 
tır? 

Yunan deniz kuvvetlerinin ka· 
fi gelmiyeceği bellidir ; Yuna
niıtao henüz topıaklarının şark 
sularıad•ki sınırlarında, yani Fu 
ri -Maksos-· Amorgos Siti•
Girit battı üzerinde bile aske · 
ri tedbirlerini alamamııtır . 

Yunanistanıo . İtaıyaya kar§ı, 
bu adalarda ne torpidoların•, ne 
rlenizıltı gemilerine ve ne de av
cı tayyarelerine mahsus askeri li 
manları olmad1ğı gibi, buraluda 
telsiz istasyonları. depoları ve sa
hil bataryaları da yoktur . 

Yunanistanın mesul ıabsiyet· 
leri , iddialarını bu tuzda izah 
edip, Yunan suları hükümranlık 
hukukunun zorla ihlal edilmesi 
sonucund• ortaya çıkacak ekibe 
tin her tnılü meıuliyetini öoce· 
den reddelerken, vermiı olduğu 

ıözü tutması, mukavele ve in· 
sıoi haklara göre Yunanistana 
ait olduklarına §üphe olmıyıo 
on iki adının iade edilmesi için 
İtalyayi zorlamaktan geri durmı 
yorlar . 

Bu davada, yalnız , "lıalyaa 

mefkilreıini aydıol~tan ışığı tem· 
ıil etmekte olan büyük Duceniıı 
feruetine,, müracaat edilmekle 
kalınmıyor . 

Bazı hakikatler de ileri sürü· 
lüyor ve deniliyor ki : 

On iki adadı kireç kayalık· 
)ardan başka bir şey yoktur. Bu 
kayıhklard•n i1e, ne ham mad
de ve ne de başka bir §ey çıka
rılabilir . Halbuki buralarının iı· 
g•li, İtalya hazınesini telifı edil
mez masraflara boğınaktan baı· 
ka biç bir ite yaramıyor . Bu 
itibarla bu adalardan ekonomik 
biç Lir fayda bekleomiyeceğioe 
göre, İtalya· i§gali imperyalist bir 
gaye gütmelı:t~ olduğundan baş 
ka türlü izah edilemez . 

Ancak bu takdirde de, aske
ri ve sıyasal işlerin, günün bi
rinde, Akdroizin §••kında alacı· 

ğı tekle göre, ltalyanıo bu oyu 
ou da kaybettiği sanılmaktadır • 

Darma dakınık bir halde o 
lan iç durumu dolayısiı~. TDrki 
yeye 1919- 20 tarihlerinde ta 
arruz hareketine geçilmesi müm -

( Türk Söz6 ) 27 /Ik kdnun 

Teoriler Vadisinde 
. 

ita/yan şirketleri 
Türkiyede iş yapama- . 

Proleterya 
dıklarından çalışmala- ·------------------·---· ---- -·-

Proleter ... 

r•n• b•r~k•vorıar Adana merkez, ilçelerinde 
Memlekctimızdeki bir çok 

Bu, yaısız, genç, edebiyat f'1 

mesi, yirminci yüz yılın orta ,,~ 
halesinde bizde eıen bir ı ügi• 

İtalyan müeseeleri tatili fealiyet 
etmeğe hazırlanmaktadırlar. Bun
ların baıında Aeroeıkresso adın

daki İtalyan Tayyare Şirketi var
dır . Bu §iıket yılbaıından itiba 
ren mukavelesini yenilemiyeee~ini 
alikadar makamları bildirmiş 

tir . 
Bilhassa İtalyan - Habrı 

harbinden sonra bu tirketin yol
cuları son derrce azalmııtır . 
Hatta ıon aylar zarfında tayya
reler.boş olarak gidip gdmege 
başlamıştır . Evvelce aktarma 
ıuretiyle İtalyan tayyarelerine 
binen İogilizler soıı zamanlard• 
Eıansız tayyarelerioi teıcib etme· 
ğe başladıklarından lııılyan şir· 
keti çok müşkül bir vaziyete düş· 
müıtür . 

Diğer taraftan F raosızların 
uzak§ııka tayyare seferleri tesiı 
etmeleri.İtalyan şirketine yeni bir 
darbe te§kil etmiıtir. Veıileo ha
beri.re göoe , Aeroespresso şir· 

keti 4 milyon liret zarar etmiştir. 
İtalyan tayyare şirketinden 

bıııka Beyoğlunda , eski Ruı kon
ıolosbıınesi de dükkanını bo§alt
mııtır . Bn kütüphanenin ltalyan 
kulübü binasında bir odaya tııı
nacağı ıöylerıiyor . 

ltaİyan vapur §irketleri de 
müşterisizlikten doloyı yılbaıın

dan itibaren ıseferlerioi azaltma
Q-a karar vr.rmiılerdir . 

Mühendis okulu 
Ankaraya nakledilecek 

Mühendis okulu önümüzdeki 
ıene Ankarayı taşınacaktır. Mil 
hendis mel.tebln~ Aokaradaki 
devlete ait büyülr. binalardan biril 
ttbsis rdilrcektir. 

Mektebin tatbikat atölyeleri 
de bu binaya ilaveten yapılıcak 
binalara götürülecektir. 

Talebe de bu şekilde buradaki 
atölyeyi ve tezgahları sökmek vel 

orada tekru kıırmık suretile 
ameli ve önemli bir staj göımÜ§ 

olacıktır. Hükumet bu nakil iti 
için Bayındırlık •bakanlığına bir 
buçuk mılyok lira tahsisat verme· 
ği kabul etmittir. 

kündü : fakat böyle bir hareket 
bugün Türkiyenin kudret ve kuv 
veti dolayısile, daha önceden ba 
şansızlığı mıhki'.imdur , denebi · 
lir . 

Buna bir de, Tlir k dostunı ya
pılacak her bengi bir taarruza, 
kaı§ılcoyacak olan Sovyetler birli
ğini de katmak gerektir. 

İtalyanın, bugünkü güode böy· 
ı~ hır hareket için lazım olan 
e11s unsur iare malik olmayışını 

da bit tarafa bırakalım ; fakat İ 
talya ile küçük Asya aıusindaki 
deniz yolu bil~, Akdeoizdeki Ö· 

bür büylik devldlrrin veya bu 
deniz yıyılarında bulunan küçük 
devletlerin herhangi bir taarru
zuna karşı güven altına alınmış 

olmadığınıı gör~, lıalya, b•şka 
hakikatlerle de karşılaşacaktır . 

Bu meyanda, Yunanistan -
Türkiye çift ittifakı ile, Balkan 
dörtler ittifakını göz önünde bu 
lundurmak mrcburiye'indedir . 

Her şeyder. önce şunu kay 
detmek lazımdır ki, Kama! Ata· 
türk , ıon yıllarda Türkiyenin 
yalnız kara ordularını yepyeni 
bir kudrtl halinde kurmakla kal
mımı~. drnizcılığini de yıllardan
beri kuvvetlendirmektedir. 

Topıaklarma yopılacak olan 
her hangi bir taarruza karşı Tür 
kiyenin karşı koyacak donan
ması olmıdığtoi sananlar ciddiğ 
dü§ünrmiyen kimselerdir • 

Geçen son teşrin ayındaki sağlık 
durumn memnuniyeti muciptir 

du .. 
Fakat bu toy ıistem, bu ·~ 

sız edebiyat bizde, doğduğu f 
öldü .. rüzgarın geçi§i k•dar yıf 
dı. 

Merkez ilçede son teşrin ayı 
içinde7 tifo, 2 kızıl, 1 difteri, 1 
menenjit ve l kızamık vakası ve 
bunların kısmen evlerinde ve kıı 

men Memleket hastahanuinde tec
rit ettirilerek tedavi ettilrilmi§tir. 

Adana merkezinde: 
Son günlerde iıtilali olmamak

la beraber bazı tifo vakalarının 
görülmesi üzerıne polis, ]andıma 
mektep, Fabrika ve murısrıelcrde 
7038 birincı' 6033 ikinci ve geçen 
ıydan kalma 164 kiıiye de üçüncü 
ki 13235 tifo aypılmıştır. 

Meıkez ve köylerde 1456 ki 
şiye çiçek ışısı, 176 ölüm, 55 do 
ğum, 70 çiftin nikahları yapılmı§

tır. 

Yine bu ay içinde 34 döğme, 
14 biçatı.la yaralama, 5 tabanca ve 
tüfekle yaralama, bir öldürme, 1 
boğulma, bir kız kirletme olmuş ; 

tur. 
Karaisalı ilçesinde Alpan kö

yilnde şüpheli tıfo göıüldüğünden 
340 kioiye tifo aşısı yapılmı§tır. 

Kozan İlçesinde: 

Az mıkdarda sıtma görlllmü§ 
ve bunlara da kinin komprimeleri 
verilmi§tir. 

iki §üpbelide görülmüş iı.,de 
bunlardan birioin de menenjit ol· 
matlığı diğerinin öldüğü anlatıl 

mıotır. 

10 döğme, 1 kurşunla yarala
ma, l kız kirletme 56 doğum, 33 
öllim. 90 l.i iye bi.inci. 474 ki.iy 
ikioci çicek, 15 kişiye birinci, 25 

Odun ve kömür 

Normal fiatlarını mu
hafaza ediyor 

Ş brimize ilçelerden ve köy 
lerden fazla miktarda odun ve 
kömür gelmrkte devam rttiğin · 

den Hatlar normal bir halde bu· 
luıımaktadır. Odunun kiloso l,10 
1,60 parıdan ve kömilıün kilo 
su d• 4-5 kuruş arası .. dan sa
tılmaktadır . 

Yalnız önceden de yazdığımız 
üzere araya her hangi bir han
cının veya bir başkasının girme· 
mui içio pazar verini çok ııkı 

1 

bir kontrol altında buluodurmak. 
lazımdır . Böyle olduğu takdirde 
fiatlrr şimdikinden daha a§ağıya 
düşeceğine şüphe yoktur . 

Cirid oyunları 

Hava müsait gittiği takdirde 
bayram günlerinde Demirköprü· 
alanında ciıid oyunları yapıla· 
cakıır . 

Çınarlı ocağı 
başkanlığından 

Çınar h ocağı baıkanlığından: 

kiıiye de ikinci tifo aşısı yapıl

mıştır. 

Kadirlide : 
Bir çocu kh tifo görüldü

ğiindeo buoun tecrit ve umu· 
mi tifo aşıijt ya pılmı§ , bir ağırca 
yıralamadığıodan bıak~· cürüm 
görülmediği , 19 doğum v e 9 
ölüm tesblt edilmi§tir . 
Feke ilçesinde : 

Emrazı sariye görülmediği , 
18 doğum ve 15 ölüm olduğu . 

Saimbeyli ilçemizde : 
972 kişiye çiçek aşısı yapılmış 

104 sıtmalı ya 766 grım kinin ve
rilmiştir . 

Ceyhan ilçesinde : 
1127 köpek öldürüldllğü, 133 

birinci ve 170 ikinci çiçek a~uı 

yspılmı§tır . 

Osmdniye tlçeslnde : 
Biri hapiıanede olmak üzere 

iki ıüpbeli tifo görülerek bunbr 
muıycoesinio yapılarak mahpus 
hanedekinin müsbet çıktığı dığe· 
ıioin olmadığı ve umumi tıfo 
ııısı tathık olunmuştur . 

Dörtyolj ilçesinde : 
Emrazı adiyrdeo 344 butaoıo 

muayene ve t<davileri, 435 kişiye 
tifo aşııı yapılmış ve bir para ti
fo görülerek ic.p eden tedbirler 
alınmıştır . 

Bahçe ilçesinde : 
Emrazı sariye görülmemiş , 

51 .Joğum . 17 ölüm olmus , 71 
kişiye çiçek aşısı yapılmı§tır • 

ilimizin sağlık durumu 

Geçeo son bir hafta içinde 
ilimizde bulawıklı hiç bir basla 
lık olmadığı sağl ı k ve sosyal di
rektörlüğüne gelen raporlatdan 
anlaşılmı§tır . 

Doktorların 
bayramlaşması 

R•mazan bayramına tesadüf 
t-den 27 hirioci Kaounun Cuma 
günü seat 11 de oda salonunda 
Ramazan bayramı kutlanması ya
pılacağından mezkilr saatte teşrif· 
leri rica olunur . 

Kutlama 
Ali Naim terzihanesi sayın yuıt· 

taşlarının Ramazan bayramını can
dan kutlular.628~ 

kutlama 
Halk Eczanesi sahibi Ziya Ru· 

na sayın meslek arkadaşlarının ve 
müşterilerinin bayramını kutlulur. 
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--Paranı!--

ı Boş yere harcama ve har- ı 
cıyacaksan yerli malı ali 
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Proleterin büyük teoristi 
ri Barbüs'de gözleri geride k~ 
rak mahrum bir veda ile bayıl 
uzaklaştı.: . t 

Hanri Barbüs, Proleterı, " 
bariz: ioçi lere maletmiıti.. . 

Proleterya, eodüstri kütlt
yaıayı§ını, faaliyetini, :ık·ııoı 1, 
teren, belirten edebiyattır. de 
F.kat öyle mi? .• 

- Asla!. ti' 
Bu edebiyat, milnbasir ellJ 

imkansız düşüncrlerioe oyıııı 
olmaktan başka bir yön doğ•" 
bildi mı? .. 

Edebiyijt.. Anlotışın , kon~· 
şun, yazışın, söyleyışin ynldıı1~1, 
yolu, renkli bir ifadesi drğıl rP ~ 

Böyle olJuğuna göre : Ed.8 

yatın endüstriye, endüstri artı 
şumulü, bu artist kütlesinin h•r' 
ketlerils alAkası nedir ?. ~ 

Koca bir volanın oğoltıısu.' # 
ejder motörJn homurtusu, bır I' 
tim piyanonun, demir yosunlu 
!okları, delen .. me.lodisinde~ , _d•,. 
canlı, pir endu~trı nağmesı bır 
nat edepiyatı olabilir mi ?. ııl 

Bundan daha belirli , bull"' 
da he. yayıcı bir neşir cinsi doı' 
aülebilir mi ? ti 

Teorilere göre hüküm yii ıJ 
tüğümüz du ebediyat .. ,ki Prol~ 
ya, bence : Endüstri artiıtl··~ 
boykotunda !.. Kanlı grevleri 
söylenen , krater ağızlıların ti 
şarkı uslO.bu olsa g.rek . Bir 
çeşniıi gibi .. 

Bence : Eodüs\ri edebiyatı 
anladığım, « Mülıariz işçilerin . 
diye anlattıkları bu edebiyat • / 
kAnsız düşüncelerin eoj~ksiy00,ı 
da, yayımında ... ( lostruııı~ f. 
( Y araç ) Alet yapılan Atıl h11 

13.h .. paslı bir nemluJur .. 

Nihad Tangiiııt' 

Orta öğretiıı' 
Okullarında iki yıl ~' 
nenier nasıl muarrı' 

görecek ~1 
Orta mektep ve liselerde~~ 

sene üstüst<ı döııeıo t•lebe h9
• ~ 

da Maarif vekiildinden ye111 

karar g~lmişlir. , 
Bu karara göre, bu iki ıe''il 

birinde herhangi bir sebepte- r 
tihaııa girmiyenle· io hakkı lı~ı 
muş ve imtihan hlimatnaı:ıı< >pi 

bu husustaki maddesi, ıoc•J J"I 
iki senede de imtihana gi~ 
halde muvaffak olamıyan t~1,/ ~ 
oin tabıilioe nihayet verı l 
şeklinde tavzih olunmuştur. 

Nahas paşanıfl 

teşekkürü ~ 
ııl 

Suriye Vaıaoileri ile ınııb f._ 
kimselerden Naha~ Paş•Y1 

derilen tebrık telgraflarıo• ~~;ı 
bu P•ı• cevap verr.rek tet• 
etmiştir . Parıill. ve ocaklı arkadaşlar 

bugün saat 14 de ocak binasın· 
da bayramlaşec,klardır . r 
Bir yaralama 

Ameleden Baıtal adında bi 
risi bir kavga soonoda Acem ha 
ııında hamallık eden Yusuf oğ· 
lu Yuıufu bıçakla sağ kalÇ•· 
sı ve ıol kolu üzeriuden olmak 
üzere iki yerinden yaralamıştir. 

Yusufuu yarası ağır olduğund•n 

mrmleket basıabanesinde trdavi 
altına ılınmııtır . 

5 •• gun sonra 
İki tel(eriekli öküz ve camus ar~' 
baları yasağı başlıyacaktır. 

1 

Şimdiden dört tekerlekli arab
4 
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!!,kaye: Bundan sonra 
( TBrk Söıfl ) 

~ayfa : :J 

Mısır hükumeti 

Güneşte yemek 
1 

pişirilirmi ? Özel, azlık ve yabancı 
okul açmak zorlaştı Bizden kestane alcak 

Ulusler sosyetasinin ittihaz et
tiği kuar mucibince zecri tedbir 
le e M11ır bükümetinio de iotira 
ke karar verdiği malumdur. 

Asri Sinemanın 
25 Kanunu e ·vel çarşamba akşamından itibaren 

Zengin vo fevkalAde proğramı iki büyük ve e ·11s~l•iz film birden 
biyıt"' 
orta il" 
r ı ügir 

Paçacı Oımaoın dllkkilnında: 
Önüne gelen bir tebak p•çayı 

hırıeğe çalıı~n arada ıırada yanan 
_.,.,.,ıoı ıiıkin •lnınınıo terıile silen 

tıknaz bir delikanlı : 

. - Ulan bu paçayı gün•fte
llıı pişirdin ağzımı yakıyor ? 
. - Eh eh eh güneıte paça pi· 
llrilirıni hiç? 
. Delikanlı bu t.f karıılığı üze· 

1•ne : 

k Göbeğini hoplata hoplata bir 
•bkaha tutturur ki bu •onsuı gü · 

16tıclio gürültülerine : 
Dükkin camına dayenan he 

llıallırın bile iliikasını uyandır
llııttı • 

~ K.öıedeki roermer bir masenıo 
ir eli~ tıınrıoa büzülmüş ve çıtalımıo 
oyııııc:r' hkaladığı iri bir paç• parçaaını 
do~,,ıt ~zıllla götüreceğim yerde panto 

111llnn üzerine ıiütürmllş bu de 
koııııt". ~kanıınıo müst.:hzi ve glllmeL:ten 
)dısi . 111§an yüzline baka kalmıştım . 
ıl ııı~'' Tabiatın yarattığı bu kısım 

: f;dl~ '9•danlıklaııo bolluğu ve değiiık 
i arlİ ~lthığu kaıtııında güneşin yamek 
in Jılr' Pııireceiioe bir türlü akıl erdi-

. 
1'11ıiyordum . 

ııso, 'I Bu hayretim kırşısında müı· 
u bir-

1'bıj delikanlı istifini bozmıyarak 
~nltl J1 "tktblığımı çoğaltmak için de: 
n , d•- ~ Güneo y•mf'ği piıirir yaya o 
j bir ı' '•le da yola düşürür pıçınıo 11· 

C-k ıuyu da; bedene güçlülük ve-
• " lir boll"" · 
i dof ~ Yeyip içenlerin karnını bir 

•t daha şitirir . 

y!J/ -•• 
Prolel" b Birdenbire kafasından doğan 
ıstl•·~ 1 11

° ıaçma kHid~li eözll yüzüme 
lvler•" 1 latm11tı . 
1 rın ~ Acaba dojrumu ? 

ir ti Kömür y•di kurUf, odun de
'tn at•f pahuına, tlektrik sobe 

ali 1İle ısıtmak demek pişirmek hu 
rin 'oğuk kara günlerde bizim ak ak 
t j lııoıo barcı dc-ğil . 

~ '0f Bununla berab-r bu kafiyele 
sıyo 
uırıe~ l~r. Bana : 
1 bİI ,ı Atomdan kuvvet •l•ıak bütün 

1 
duoyayı teısine çevirmeie yelte-

·ııtl ben hılıir.in ketfindc n üstlln gel-
gıı d; 

Beaım neme lazım, atomdan 
jJJJ 0 

bilgin aıaıı ve güc bulsun : 
b K.ıı kıyam•t ucuz değil hatta 

1 1 tdeva olarak güneıle ısınmak 
1 .~ 9

e yemek pit' rmek imkinı • 
111 bı Veren bu kr~if keyfime git· 

, llıeııni hiç ? 
erde 'ı/ ~ Bazan kırlara grzmeie çıkar· 
b•~ 'I ~'"- kıbritimi unutur gözüm bir 

yeol ,~ 1 Ça değil eni konu kıaa gördü 
~ij i . 
~ Çınde yanınmda, ince ııaıete 

ı•"'·ı ~•rflerini 1tçtirecek bir pertavsız 
Pteıa ı tırd ım 

f • 

kı lı~ t l'ityaldlık başa bela ıüjürtlü · 
aı:ı:ıt 6ıııdcn kibrit alamadımmı, kır-

cat.,:JI 1 tıe yapacıkıın : Beni bırakmı· 
,.;,~ •ıı p . d d . . "j/; Cu ertavsızım ım a ıma y•tıfır . 
ts1,ıı/ ııı 0 •ıin ııı~ını gaıdemle cığaıa-

erı l:ıı. Ucuna toplıyaıalı yakar ve 
0

'· • Y
1
hllli Ç•l•ıdım . bu hatırıma ,, d' 

ırt 1 • 

d ~veı güneş yemeği pişırmek 
'tıl .. 1 'tıı Otcsine bile geçer . Geçer, 

ınııb1.J( • : 

ıy• ~~ 'li Cıgııradan öteeine g•çirmek 

ıı• ~-ı ·~ De vapmalı . Aııl meıcle bu 
tet•~ ' ; 

,, Ôy le bir meaele ki oe Lavozi-
1 b•e ne de Edison libratuvarın· e . 
d1 k nıın kadar mllşkill bir durum

r lıııııtı . 

l,f .A.ına benim ne kadar kısa ve 

r
lf' ~.ı~ ~" 81'.11da bir paı ça lıüçükae de 
" 1,,k •luyane fıkirlerrinden ÖtÜ•Ü 

'
8 gıbi bana ha)ret ederdi. G .. 

'-ıı, 11 ~•§ Yeıneği piairir mi ,al 

ab~ 
1- ~,~~ı lllt'çhullu ve bır maıüm · 

lf lr llıuadeleıi : 
~ 1 Ydi herabrrce kalled • lim . 

'-t, ~iD lluüne koymak için b•ı 
e kutrunda, bir adeseyi gö· ç 

ôzel azlık ve yabancı mek -
ld' teplerde tatbik edilecek talimat 

f•brikasıua ısmarladım, ıe ı i nnmeni t•n:ı:imiyle uğraıan encü 
Ve kömllr alamay•rak şunu meiıin hazırladığı esaslara göre, 

bunu dolandırarak bu adescyi timdiden sonra mekteb açacak 
dam• yerl•ştirdim, bu da oldu · olanı .. bakında esaslı bhkikat 

Yaz 11caklarında bu aJeaenin yapılıc•ktır. 
evi tutuoturarı.k bir halt etmesine Bu tahkikatta mektebi açacak 
meydan vermemek için de llstünü zat veya heyetin içtimei durumu, 
kalııı yelken beziyle örttün · tabail ve terbiyevi vaziyeti teıbit 

Bu da iyi ; edilecektir. 
Parasını düşünme ; Bu noktelardan durumu müsa· 
Kömüıcü ve oduncu un• ve id olmıyanlara mektcb açmak 
· e I •mm• bı'r enayı' ruhHtnamesi verilmiyecektir. resıye verm z er 

komisyoncu ve bir de tuhafiyeci Bundan başka alakadar zil 
bularek bunları parasız derlemek veya heyetten, mali durum hakkın-
mümkün ; da bank• m•ktubu istenilecektir. 

Kıt geldi . Bundan başka mekteb idare-
d · lcri ruğele istedikleri adamları Adeseyi orta per eyı açtım, 

adesenin göz kamaştırıcı ışığı al ötretmen olarek alamıyacaklar-
tına çoluğu, çocuğu toplayarak dır.Bunlar ancak Kllltllr Bakan-
sığıodım yanı batına da piımek lığının öa.,etmenler; için ka!:ıul 
üıeıe fasulya tenceresini yerle§ etmiş olduğu vaııflara malik olan. 
tirdim . ları alabileceklerdır. 

Bu daha eyi , Halihazırda bu mekteblerde 
Feket 1 gllneş nerede ?.. dere veren birçok öğretmrnlerin 
Kızgın güncoin yaıın adese men§eleri mllsaıd olmadığ. halde 

vasıtasiyle bir halt edeceğioi dü bunlerıo vaktiyle almıf Oldukları 
şünerek üstllne örtü örttüğlln hal- ehliyenemelerle ders vermelerine 
d.ı , bulutlar da bu t lılıkeyi an· müuade edılmektedir. 
!ayarak glineşi kara kabuklariy~e Şimdiden sonra bu gibi halle -
kapatmıyacaklarlnı dütilnmedın re münade edilmiyec•ktir. 
mi ? Bu mekteblerde öğrttm.nlere 

Veya güneşıiz karı gecede verilen ücretlerde tohalüf olmıya 
ne yapacakdıa • cacaktır. 

b h Ancak öğretmenin kıdemi Deser.e , yiae ize ya ey ; 
Değil bu gllç muadeleyi batti naurı dikkate alınarak ücr.tle-

11 d rinde fark olabilecektir. yüı malum bir meçhu ıı mua e · 
leyi de halletmek iktiduında de- Mekteblerio t.lebeden ala-

cakları ücretler arasında da bir ğil mitim. 
Hem parasızlıktan kilmür ve fuk olm.yacaktır. 

odun alamıyarak avrattan dayak Her mekteb ayoi llcreti ala-
caktır. Bu ücretlıırin verilmesi za yemek ve hem de bu delikaolıoın 
manları d• bir intizama aokula 

kl'§fini hatır için olsun yerine ge· cak ve her mekteb iduesi, taksit 
tirememek. 

leıi ayni zamanda tahsil edecek, Bu durum be Aı·m için ıordur 
u •diler de bu zamanı evvelden 

amma ne yapacakaın . Bu hülyam bilecektir. 
araaında uydurduğum ıu lulayı Bundan maksad, her ay başı, 
okuyucularını ister beğensin ister aylık para yüzünden talebelerin 
britrnmnla kafamdan fırla111or der.ferden ıreri lrelmalarrnıo önO-

ltaly• hükümeti her yıl Mı~ır'a 
külliyetli mikdarda kestane ihraç 
etmekte idi. 

Mısırın da zecri tedbirlere it· 
tiralıi dolayiıile İıkenderiyede 
bilbusa kestane ihtiyacı artmıttır . 

Alakadar tüccarlarımızın bun· 
dan istifadeleri çok yerinde bir 
hareket olur. 

Irak hükO.meti 35 tayyare 
aldı. 

Bağdat- Irak hükumeti yeni
den 35 harp tayyaresi mübayaa 
etmiş ve bu tayyareler gelecek Ni
san ayında lraka vasıl olacaklar
dır . 

1--- Zevkgecesi 
Baştan aşağı son derece neşeli, zevklı , gülünçlü P ransızcA komedi 

2- Makineli adam 
Görülmemiş derecede Müthiş 

" ,, lleyecanlı 

" Muıızzam 

" " : Meraklı 
Sinema semasının son harikası 

Pek yakında : Mumyalar müzesi 
Ba§tao başu tabii renkli 

Bayramda: 
H~r gün gündüz iki matine 2 film birden : 1,5 da 4 de geceleri 8,5 do 

Asri sinema : 
Bilcümle müşterilerinin bayramını kutlular 

Y uğoslavyada emlaki f 5210 

olanlar '~------~---------~·-----------------------.....;..;.;.;; ___ --' 

Finans bokunlığı Yugoslavyada 
emlAk Vij arazi bırakanlara ait 
6000 dosya üzerindeki inceleme· 
!erine ve tasniflerine devam et· 
mektedir. 

Bakanlık bu dosyalarda adı ge
çenler hakkıoda Dış Bakunlıkıan 

bazı malO.mat istemiştir. Bu malO.
mat geldıkten sonra tevzi edilecek 
paranın nisbeti tayin edilecektir. 

Kütahyada petrol 

Kütabyaya bağlı ve iki saat me
safede bulunaııı Seyyit Ömer köyü 
maden ocaklarındada bir ptrol 
kaynağı bulunmuıtur. 

Hükumet yakı~da bu kaynak
ta incelemeler yapacaktır . 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

-~_!'._S_i_n __ e __ m __ a __ s __ ı __ n __ d __ a..:..f ___ 
1 

Dün akşam 

Bayram şerefine fevkalAde GALA müsameresi FOL! YERJER, FOL! 
YERJER . 

Oynıyan : Moris Şövalye 
Binlerce fikuranın lştirakile vücuda getirilmiş 

şaheserler şaheseri film 

Bugün saat onda : Ateş soçan silAhlar-Tom Mika 

Saat ikide : Küçük anne saat 4 de 

Don Juan 
Pek yalımda Paris esrarı 

dum · ne geçmektir. 
Saçmaıapan amma belki bir .~--~~~~~~~--~~~~·------------------~----- --------------·--~--·------------------------------....11 

hikmet var diye yioe dinleme 1 
6272 

mezlik etmeyin ha ! 
İnanma bir kaf•ıızın günette 

yemek pişirme~ioi . . 
Ye paçayı §it~r .karoını getır· 

me batırın• öte11oı · 
yaya olarak yola düşersen de 

dütünme kömüıcünün veresiye · 
ıini • 

iyi değil mi b yahu 1 
Yazuıı: Neşet Bayka/ı 

Suriyde devrim 
hareketi 

_ Birinci sayfadan artan -

yunl•rın menini iıtemişle~~~'· 
Boıbakao heyete. v~rdı~\ ce

va !: ta L11bnandaki gıbı Surıyede-
de kumar yauğına dair ya~ıo~• 
bir karar çıkarılacağı vadedılmıı 
ve heyet kendiıine te§ekkür ede· 
rek yanından ayrılmışlardır. 

Japon mallarına gümrük 
/arlfeeı! 

Ayın 26 incı gününde son te-
'l üddeti bilen Jopoo mallerı-

cı m b' 
nın asgari gümrük tuifcsinin ır 
RY daha uzatılmHı için P•rıat~n 
Yllce komiserliğe talimat gclmış 
tir. 

27 Son kanuna kadar Japon 
malları eskisi gibi aagarf gümrük 
tarifesine tabi tutulacaktır. 

Sur/yeye nekadar nasturl 
yerleşil? 

Bağdat gaıetelerının haber 
verıldığine göre, Irak Nuturile 
rioin Suriyeye nalıli işi çok ağır 
yörümektedir. 

Çünkll bu iş için ulualar ku
rumunun kabul ettiği tabaııat çok 
azdır. 

Şimdiye kadar lraktQn Suri
yeye geçen ve yrrltştiıil•n N•s 
toıiler 6 bini bu lmuştur. U ı uslar 
kurumuııun yeni tahsisat kabul 
etm• si istenmiştir. 

4 

Tecim 

Kanunusani 936 gQrıü gecesi 

Asri sinemada 
okulu bitirenler kurumu 

büyük müsamere 

Ergen ek on 
3 bölüm 

. 
pıyes 

çıkarına 

27-7 - 932 do lzmlr Halkevinde Başbakan ismet lnönü, Dış Bakanı 
Tevfık Rüştü Aras ve Genel Enspektör General Kdzım Diriğin önle 
rinde oynanarak misilsiz muvartakıyet kazanmış Ulusal bir piyestir. 

Ayrıca komedi, monoloğ ve : Konser ! .. 

biletler icin • satış • 
yerı : 

Eski Orozdibak karşısıod11 !!!mail Pecep Gözütok Kırtıısiye evi. 6278 
26-27-2 

Seyhan defterdarlığından: 
Dekar Cinsi icarı Köyü 
30 Tarla 40 Abdioğlu 

125 

75 

75 
50 

150 

)) 

.. 
» 

50 

50 

50 
50 
50 

Adalı 

,, 
.. 
J) 

Hududu 
Drğusu Acem Abdullah batısı HRcı Bo 
ğus güneyi Kürt Ohan kızı kozeyi usun 
oğlan veresesi. 
Doğusu kulak batısı Abdulgani kozeyi 
Hacı güneyi çorak 
Doğusu ince kulak batısı dıpsiz kulak 
kuzeyi Hacı Hasan oğlu Ahmet güneyi 

Kerim oğlu linlıkı. 

Dört tırafı Durmuş 

~> • • 
Doğus•ı Çorak ve Adalı yolıı batısı Cey· 
hao nHhrl ve Ufak Ilgın günvyi Ceyhan 
kuzeyi Çorak. 

20 " 50 Ağzıyhüyük Doğusu yol batısı hendek kuzeyi Yusuf 
güneyi Kamil. 

Yokarıda mevki ve miktarı vo mtıhAmıııeo kıymetleri yazılı yedi 
parçu araz nin ilıi senelik icnrl•rı yirmi gün müddetle arıırmağa çıka

rılmıştır. 

isteklilerin dipoz tolaı mı yatırmak ve ihaleye iştirilk etmek üzere 
936 ikınci kAnunuo yedinci salı günü !Bot on beşte milli emlak satış 

komisyonuna müracaatları . 6259 21-27-31 -4 

1 

Alsaray sineması 
Çok zengin bayram proğrnmı 27 cuma günü sab1hleyin 10 da 

teozilAtlı matine 

kadın parmağı-kanun muhsıfızı 
Saat 1 ,30 da KORSAN KIZ-HAPiSHANE KAÇAKLAR! 

Saat 4,30 <la Kors1n kız-Kanun muhafızı 
Saat 8,30 da Korsan kız - Hapishane koçakları 

ikinci bayram günü 
Sabahleyin 10 da frnzilallı maline 

KorsHn kız-Hapisbaoe kaçakları 
Saat 1,30 da Ormanlar hakimi - Korsan kız 

Saat 4,30 da Ormanlar hakimi-llapishane kaçakları 
Akşam 8,30 da Bu senenin en güzel Iılıni şah eserler eseri 

kırık hayatlar- ormanlar hakimi 
Üçüncü günü : Öğleden evvel saat 1 O da tenz i lAtlı mntioe 

Ormanlar hakimi -Korsan kız 
Saat 1.30 da 

Kırık hayatlrır-Ormanlar hakimi 
Saat 4,30 da Kırık hayatlJr - Korsan kız 

Ssat 8,30 da Kırık hayatlar-Ormanlar hak ı mi 

Alsa ray sineması 
tiayın müşterilerinin bayramını kutlular 

Tohumislah istasyonu direktörlü~ün
den: 

lslAh istasyonu üretme çifliği
nin 935 yılı mahsulünden « 791 » 
balya birinci oğız ve " 18 ,, balya 
ikinci agız Klevlaod pamuğu 936 
senesi ikinci kAoununun altıncı pa 
zartesi günü saat 14,30 da Adana 
pamuk borsasında ve mü esse , e 
idare heyeti huzurunda satışa çı 
lıarılacaktır. lıat uygun görüldüğü 
takdirde ayni günde pamuklıır sa . 
tılacağından isteklilerin nümuMyi 
görmeleri ve mPzkfir gtin ve sautta 
lıors ·do bulunmalsrı.6268 

24-27 31 

6284 

stadyom büfesi 
Stadyom büfesi bir sene müd 

detle kiraya verılece ktir. talip o 
l a nların stadyonı direlıtörü Bay 
Cevat Dib!ana müracaat ~tmeleri 
ldzımdır . 621 O 8 

1111M11ımııııııı ı11uıırmııı ~uıııuııımınını"''ııııııııu111111ııuııa11M1• 1Ui:Jl ıouıııır~ 

1 
bu gece nöbetçi l. 

Eczane l 
l Yağcami t•ivarırıti:ı 
ı Ali Nasibi f'czaııt>siılir M 
.. aııuımııımmıınııııııı•- 11ııallUCJl:ıımuııa1UWıımıınımuuıa~ --



(Ttlrk Söztl ı 

Taran 
Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 5, 2 ve 1 

Kiloluk tenekeler 

Turyağ: Yemekl•k yağlar. 

Ece • Temizleme tozu . • 

1 ursil : Çamatır tozu. 

H • Sabunu evin bü· urma. tün işlerimle kul 

lanılabilir . 

b 1 küçük Banyo sa un arı:ve bü· 

yük. 

Traş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

ICenup vilayetleri için Acen
tası ve deposu 

Rasih zade Biraderler 
Halefi: Rasih zade Feyzi : Adaııa P. K. 93 

Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 27-30 - 1 

Adana Borsası Muameleleri 
\ 

Adana çifçi birliğinden 
24 12-935 tarihinde toplan 'f.=Aıl'Cl'r ve E'.l'J~I 

Kilo :F'iyaıı 

CİNSİ En az En çoL. 
Satılan Mikdar 

/C. s. K. s. F.Uo 

.llapımalı panıülı: 
-

Piyasa parla~ı ,. 36 • • 
l'iyaeı ıemizi .. 
iane 1 41 
iane il 

·Ekenree 
111.leTlanı 

YAPAGI 
lieyaa 

1 1 1 Sizah 

Ç 1 G t T 
Ekspres 
iane 2,37,5 
Yerli "ıemlik,, 2,15 .. "Tohumluk,, 1,95 2 - -- -HUBUBAT 
Buj!day Kıbrıs 

.. ıerli .. Menıane 

Arpa 3,62,5 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kut yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 16 

UN - Salih 800 - 700 .. ... .,, 
i:ö -lil -Düz kırma ,, .,.s 

Simit .. .2 
...2 5 -....---Cumhuriyet 850 
:;ı öl - .. 770 > 

~ e.I Düz krıma,, 
Alfa .. 
Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

26 I 12 / 1935 İŞ Bankasından alınmıttır. 
.SOntim Pe11.e 

Hazır ı 6 40 Liret 91~ 
Raytmark 1 97 6 21 1 inci K. V ~deli 
Frank" Fransız,, ,-

2 inci K. Vadeli 6 21 Sterlin "loııiliı , 620 50 
Hioı hazır 5 78 Dolar "Amerika o,, 125 78 
Nevvork 11 32 Frank "lsviçr~,, 

1 
ması kororlaşmış olan birliğimizin 
yıllık topla&tısı ekseriyet hasıl ol
maJığınJan 4 _ 1-936 cumartesi 
gününe bırakılmıştır. 

Mezktır gündu birliğimizin ek
seriyetine bakılmıyarak ikinci top
lantısını yapacaktır . üyelerimizin 
saat 15 Je AJana kulübüne gel
melerini dileriz. 

1- Yönetim kurum raporunun 
okunması ve kurumun ibrası. 

2- Yeni yönetim kurum üyıo 
]erinin seçilmesi. 

3- Y~ni yönetim kurumuna ve
rilecek direktifler. 

4- Birliğin çalışması hakkında 

yeni teklifler .6283 

Vilayet daimi encüme
ninden : 

935 yılı 2 inci k!lnunun 7inci 
salı günü saat onda Villl.yet daimi 

encümen odasında ihale edılmek 
üzer11 ( 7660 ) lira 89 kuruş ke 

şif bedelli Dörtyol kosobaeının kışla 
cadJ.,sinden Dörtyol istasyon ara

sındu ( 2800 ) metre uzunluğun

dak ı şosanm esaslı tamiratı açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif hü
lıısası, etraj, fenni şartname, ek

siltme şartnamesi ve mukavelo

na'11e örneği (38) kuruş muknbi
lindo bayınılırlık J iresmden ve

rilecektir. Muvekk t teminat (574) 

lira 56 kuruştur . isteklilerin ba

yınıl rlık 'JIÜ<lürlüğiimlen lastikli 
thliyı t vesikasile birlikte ve yu

karıda yazılı gün ve saatte vilAyet 

daimiencllmenine gidecek erdir 

22 25-27 - 31 6262 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 
935 yılı 1 nci kll.r.unun otuz 

birinci salı günü saat onda villl.yet 
konağında diami encümen oılasınJa 

ihaltı edilmek üzere ( 721 ) lira 
( 48 ) kuruş keşıf bedelli Ooma
oiye- Fevzipaşa şosası iızerin • le 

Hasan beyli köpriısünün Ahşap 

tabliye tebdili açık eksiltme usulü 
ilo rksiltmeye konulmuştur. 

Keşif lıülıısası , metraj , fenni 
şartname, eksiltme şartnamesi ve 
muknvalenamosi ( 36 ) kuruş mu
kabilinde Nafia dairesinden vt:ri
lecektir. Muv~kkat teminat C 54 ) 
lira ( 11 ) kuruştur. 

isteklilerin Nafia müdtirlüğün
den tasdıkli ehliydt vesiknsile bir· 
likte yukarda yazılı gün ve saatta 
Villlyet daimi encümenino gide 
ceklerdir .6238 

15-19-24-27 

vııayet daimi encümeninden : 
AJnna Memlek!!l hostonesine 

gerekli olan ( 2315 ) lira mu ham 
men bedelli-123 - kelem illlç ve 
bakteriyoloji laboratuvarı eczası 

93b yılı ikinci kAnununun yedinci 
salı güııü sanı on biıJfı Vilyııt en
ciımeninde pazarlıkla satın alına

cağından ist ·· klilerin şartnam~yi 

görmek üzere her gün Memleket 
hastenesıne, ıhale gün ve saatında 
da Seyhan VilAyetı daimi e~cü 
mooinde hazır bulunmalorı ılAn 

olunur. 6271 25-27 

Yitik mühür 
Kullanmakla olduğum miihriirn ı 

y.tirdim. Yitik mühürle kimseye 
borcum olmodıgını ve yenisini yap
tıracağımdan hükmü kalmadı~ını 

ıldo ederim. 6275 

• 

27 ilk kamın 193/J 

ı-~RKiYE 

llRL\.4T 
BANKA51 

DAoA. · 
BiRiKTiREN 
RA~AT ~DbR 

1936 

/ 

Yılbaşı plyangos11 
Bıletinizi 

.- Lüks bakkaliye kişesioden 
Osmanlı Bankası altında 

-Alınız-
. a· 

ikramiyeler: 500 bin 200 bin 100 bin 50 bin ve 300 hın ııı 
kAfut. __ 

A}'rıca Notere tastik ettirılerek 50 ve 60 kişilik listeler tertır 
satışa çıkaıılrnıştır. 

Şansınızı bu suretle de deneyebilireioiz. 
!kinci liste 1/IO Iuk 30 numara 60 kişi ortaktır. 
Üçüncü 1 ste 1 /20 lik 50 numara 50 kişi >> ~i i 

Dördüncü liste 1/20 lik 30 numara vo 1/10 luk 15 numara 60 
ortaktır . 6:!23 . 

12-13-14-15-18-20-22-24- 26-28-:!V 

~~~----~~~~~----:./1 
ııaçl~rınızı ve balıl' 

yağlarınızı 
Ali Nasibi eczanesinden alınt1 

Temizlik 5370 189 Ucuzl~ 
Umumi neşriyat müdiİ'ii 

M. Bakşı 
1 

Adana Türk sözü ,, aıb0~ 


