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iiştü Aras Antakya işini Blum'la görüşecek 
~illetler cemiyeti ye Roma gazeteleri diyorlar ki : Faşist Hükumeti, murahhaslarının, Necaşi'nin murah-
'd hasları ile karşılaşmıyacaklarından emin olmadıkça 

~ı en organize edil I M }) ) S . 
tnek ihtiyacındadır Almanyanın silahlanması Avrupa için1 i et er osyetesıne 
a~;~~i!f~~:~=~~~1~~~:~1~;: tehlike değil bolşevizme karşı seddir ayağını bile atmıyacaktır 

yesi sulhu idame etmek olan 
{~llektif çalışmalardan vazgeçmek • • • • • A • • • • •• •• Londra siyasi mahafili tereddüt içinde 
löy!e dursun , bilakis müşterek gay- Hıtlerın nutukları İngılız sıyası mahafılınde ıyı karşılanmamıştır. Çunku bu 
'et sarfiyle harbı önlemek yolunda t ki b' A l • l t' kt h · k A b• h l 
her zamandan fazla enerji göstermek nu U ar ır vrupa an aşmasını guç eş ırme e , atta ım ansız ır a e 
~Cab ettiği meydandadır . Bunun için 1 getirmektedir • Roma matbuatı ise bunu bam başka tefsir ediyor. 
ltıc Milletler cemiyetinin metodlarında 
b·cvcud olup son zamanlarda açık 
t surette belirmiş olan eksikleri 
erhal tamamlamak icab eder . 

Litvınofun milletler cemiyeti 
%ıını katibi B. Avenole göndermiş 
~lduğu mektup Cenevre müessesesini 
l;ıaıı~esini gormekten meneden kusur
! tı ızale için bir sıra tamamıyle konkret 

1
eklifleri ihtiva etmektedir. Litvinofun 
~klifleri bugünkü paktın çerçevesi 
~ 1nde kalmakta ve tatbık mevkime 
~ 0nulmaları için , milletler cemiyeti 
tittında yapılacak herhangi bir tadil 

1 
ı, çok uzun ve çok karışık usulleri 

e lllüzakereleri icap ettirmektedir. 
ta Sovyctler birliğinin teklifleri kısa-

Şunlardır : 
'• il\ Bugünkü günde çok iyi silahlan

c ış ve harbe hazır! nmış olan müte
~aviz en kısa bir zaman içinde dün
b;Yı bir emrivaki karşısında bıraka
c ·~eceği için milletler cemiyetinin ge. 
ı: llıeden harekete geçebilmesi şart-
1t" Bu itibarla Sovyet projesi millet
~ Cemiyeti konseyinin toplantıya 

Roma : 19 (Rad. 
yo) Roma ga-
zeteleri Hitlerin 

nutku hakkında uzun 
makaleler ' azıyor

lar. Tribuna gaze· 
tesi bu nutkun Av· 
rupa devletlerini 
bolşevizme karşı 

birleşmeğe davet 
eden bir teklif ol· 
duğunu söylüyor. 
Bu gazete Alman
yanın silahlanma
sının garbi Avrupa 
için bir tehlike de
ğil, bolşevizm teh
likesine karşı bir 
sed, teşkil ettiğini 

söylemektedir. Gi
ornale d'ltalia da 

ayni tarzda bir ma· 
kale neşret iştir. 

a ~1tılması ve konseyin cemiyetin bir 
~ına karşı tecavüzü tesbit etmesi 
~· çok kısa mühletler gözetmekte
~~· Bu kararın ittifakla alınması şart 
le Ş~lınıyacaktır. Aza mikdarının dört
t 

1 
UNnün tasvib reyi bu hususta kafi 

ııı~1fc~ktir . Bu suretle herhangi bir 
ltıı etın karara iştirak etmiyerek mil
ıııa:r cemiyetinin faaliyetine mani ol-

Londra : 19 (Rad 
yo) - Hitlerin son 
nutukları lngiliz 
siyasi mahafili ta

rafından iyi karşı-

Avrııpaııtn su/hunu koruyacak dedikleri 
öliim oyunrakları 

- .... ü 
ına imkan kalmıyacaktır. 

lanmamıştır. Çünkü bu nutuklar bir 
Avrupa anlaşmasını güçleştirmekte, 

hatta imkansız bir hale getırmekte· 
dir. 

'lin l<ararlaştırılacak zecri tedbirler 
y .taın sarahat mevcut olacaktır . 
~anı zecri tedbirlerin ne zaman baş
~cacağı, mütecavize karşı tatbik edi
ea;k tedbirlerin nelerden ibaret ola-
~n 1 Ve tecavüz müşahede edildikten lngiltere böyle bir anlaşma için 
'hta, Milletler Cemiyetinin tecavüze müzakerede bulunmak üzere Lokar-
~t~Yana ne şekilde yardım edeceği no devletlerini, yani Fransa, Alman-
IJıi1Un teferruatile önceden tesbit edil- ya, ltalya ve Belçikayı Londraya da-

01acaktır . 
lini Bundan başka Milletler Cemiye- vet etmişti . lngiltere ile bu dört 

let arasında müzakere başladıktan 
ve Avrupanın garbine ait esaslar 
kararlaştırıldıktan sonra Sovyet Rus
ya ve diger bir kısım devletlerin iş
tirakile bütün Avrupa için bir anlaş
ma esası görüşülecektir. 

Almanya, Sovyet Rusya ile bir 
masa başında bulunamıyacağını ilan 
etmekle bu teşebbüsün önüne geç
miştir. 

Almanyanın Lokarno devletleri 
ta ra fından teşrinievvel sonlarında 

ya~ ılacıık toplantının geri bırakılması 
ısltği de iyi görülmemiştir. Almanya 
ı pt. a a sefirler va~ıtasile görüşülerek 
l a.,rlık yapmak li'zumundan bahs
t ıı ' ~ t td.r. İ ı .gıl z n .al:afıline göre 
~. t, l atl a ı ç ı r.dt Lu ~azırlığı yapr.ak , 
1 abı'dir. Maamafıh lngiltere kcnfe- 1 
ra m ın leşrınıevvel içinde toplanma
~inda ı~rar etmiyecektir. 

Daily telgraf gazetesi yazdığı 
bir makalede Almanyanın pisikolo· 
jik bır yanlışlık yaptığını, Hitleri son 
nutku ile mevcut ittifakların kuvvet
lenmesine sebep olduğunu söylemek
tedir. 

Roma : 19 ( Radyo ) -
Rio de Janeirodan bildiril
diğine göre, Arjantinin en 
maruf gazetelerinden Mari
el Filho, Hitlerle yaptığı bir 

.. mülakatı neşr _tmiş bunda 
l·Aiman devlet reisinin Av
rupada bolşevikliğe karşı 
kurduğu müdafaa siyasetini 
tebarüz ettirmişti •. 

Muharrir, Hitlerin bu su
retle sulha ettiği yardımı 
işaret ile, kendisine sulh mü
kafatının verilmesi hakkın
daki teklifi hararetle tasvip 

l etmektedir. 

ı\~ecu§ı)t, .11ıllt'l lcı ct·n11 y e11 f1dt'fl çıkar· 

ken gı>sıeren eski bır resim 

Londra : 19 (Radyo) - Bazı sol 
cenah mahfılleri, Cenevrede bir Ha· 
beş delegasyonunun bulunmasının 

ltalyayı beşler konferansına iştirak 
hususunda daha anlaşmak ister dav 
ranmaya sevkedeceği düşüncesinde 

bulunmaktadır. 
Bu mahfillere göre ltalya şimdi 

• 

Mussolini 

ki itilafgriz vaziyette kaldığı takdir
de diğer devletlerin Habeş mesele-

- Gerisi üçüncü sahifede -

ispanya Revoltu asiler 
lehine inkişaf ediyor 

Hükumet kuvvetleri bütün cephelerde 
müşkilat içinde kıvranıyor 

İhtilalcilerle Madrid kuvvetleri arasında kızılhaç 
müesseselerine zarar vermemek için anlaşma yapıldı 

Londra : 19 ( A. A. ) - lhti !ere iltihak ederek alkazar mahsur-
lalcilerden bir teğmen hükumetçi- !arının feci vaziyeti hakkında malu

mat vermiştir. ~~tn kararından sonra, mütecavize 
•ti''· her hangi bir sebeple, müca
liııke~ tedbirlerini tatbik etmekten is-
~a t 1 edecek olan devletlere karşı 
1-q 1~birler alınması teklif olunmak-

baı Bu teklif de, son harb esnasında 
ta .1 

devletlerin zecri tedbirlere açık
'1~1Şttirak etmemiş olmalarından ilkm 

Önümüzdeki yıl yeni bir Çöl adamlarında havacı
nufus yazımı yapılacak lığa karşı hareketler 

Londra : 19 ( A. A. ) - Ara
gon cephesindeki hükumet kuvvet
lerinin Temele 3 kilometre yaklaş
tıkları tayyarelerin düşman mevzi
lerini bombardıman ettikleri bildiri-
liyor. 

Londra: 19 ( A. A. ) - ihti
lalciler Toledoye doğru ilerliyorlar. 
Allcazar mahsurlarını kurtaracakları 

1 ır 

'a~1 BugUnkü şartlar içinde, harb a
?eç Cılarını caniyane planlarından vaz 
!c :eye zorlayacak tek şey, tecavü
tcııı~rayan devletin derhal Milletler 
~ ~Yetinin bütün azalarının yardımı-

1' azhar olacağını bilmektir. 
~la •ınamile paktın çerçevesi içinde 
~iN~ bu teklıfler hiç şüphesiz geniş 
laca{t sulhu sağlamlaştırmaya yara-

2,000,000 lira tahsisat konuyor - nü
fus teşkilatında ıslahat - yolsusluk

lara nihayet veriliyor 

ır, 

lstanbul : 19 ( Radyo ) 
Önümüzdeki yil esaslı bir nu- 1 

1 

............ 1 ..................... ........................................................................... ~ 

Antakya meselesi i 
• • 

iiştü Aras, Blum'la bu işi görüşecek! 
• 

li İstanbul : 19 ( Radyo ) - Suriye ile Fransa hükume
Y ~~asında bir anlaşma imza edilmesine rağmen Antak-

<ı. ıçın hiç bir iıaber alınamamıştır . 
~~ 1 l-Iariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras Parise gider- . 
ş ~ bu muahede ve bu meseleler üzerinde Blumla görü- ? 
~Cektir. i 

~ . 
........ i 

·-···-·-·····-··· ... ·· ····-······· .. ·······-···-···-····;~ 

fus yazımı yapılacaktır . Herkesin 
elinden eski nufus cüzdanları alına- 1 

cak ve yerine yenileri verilecektir . 
Hükumet yeni bir nufus kanunu ha · 
zırlamıştır . Bu kanunun tathiki için 
2,000,000 lira gidecektir . 

Bu işler için önümüzdeki sene 
bütçeye bu mikdar tahsisat konacak. 

lstanbul nufus şubelerinde mü
fettişler teftiş ve tahkikle meşgul
dürler . Nufus işlerinde bir çok sui
istimaller görülmüştür . 

Ve bir takım memurlara işten 
el çektirilmıştir . Nufus teşkilatında 
mükemmel bir ıslahat yapılacak ve 1 

yeni bir kadro teşkil edilecektir . 

Memur maaşları arttırılacak fa
kat liyakatlı memurlar kullanılacak

tır . 
Hükumet yeni nufus yazımında 

çok titiz davranacaktır . 

İbnissuud ve Faysal Arap gençlerini İtalyada tayya
recilik tahsiline gönderiyor . Faysal, uçuşlar 

yapılırken bizzat bulunuyor 
tahmin olunuyor . 

Londra : 19 ( A A. ) - Hü
kumetçiler bir çok esir ve zayiat 
vermişle·dir . 

Hıca: kralı lbnissuud 

Mekke : 15 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Hicazda altın çıkarmak 

imtiyazı alan ecnebi şirketi Cidde 

ile maden ocağı arasında 400 kilo
metrelik muntazam bir yol yapmak
tadır. 

Riyaza gitmek istiyenler bu ye· 

- Gerisi ikiuci sahifede -

Toledo: 19 (Radyo ) - Alka
zar harabeleri etrafında çok şiddetli 
muharebeler cereyan etmektedir . 

- Gerisi iiçüncü sahifede -

FiLISTIN İHTiLALİN AL TiNCi AYINI YAŞAMAKTA 

jGerginlik gittikçe artıyor 
' r'M __ ..._._, ______ .__ _ ___________ _.. __ • __ _......__ _ __._ ____ .._ ___ ~ 

Şimdiye kadar 34 İngiliz , 700 Arap, 81 Yahudi öldü. 
144 İngiliz yaralandı . 200,000 ağaç kesildi, 1300 ev 
yakıldı . İşte Filistinin ihtilal bilançosu ! . 

. Kudüs : 18 .<. Hususi muhabiri- 1 
mızden ) - lhtılal altıncı ayına gi
riyor. Vaziyet hep ayni vehameti 
muhafaza etm~kte ve hatta gün gün 
daha feci safhalara girmektedir . 

FEVZi KAVUKÇUNUN İHTARI 

Filistin ihtilali kumandanı Fevzi 
Kavukçu, neşrettiği bir tebliğle harp 
harekatının Bel'a köyü mıntıkasında 

- Gerisi ikinci sahifede -



Sahife : 2 Türle sôzii 

• 
Iran maarif yıllığı 

------. ------
il-

lranın 1314 ( yani 1935 ) maa· 
rif salnamesi İran maarif vezirliği 
matbuat umum müdürlüğü tarafın · 
dan neşredildi . Bu beşinci maarif 
yıl l ığıdır. Ve h:psindeıı mükemmel
dir . Geçen yıl kültür yolunda yapı 
lan işler de· o kadar parlaktır . 

Son salnaınPde maarife ait pek 
çok faydalı malumat , istatistikler , 
g rafikler , geçen yıllarla mukayese· 
ler vardır . Bu mukayese İ randa ma
a rifin yıldan yıla nasıl ilerlediği ni 
açıkça göşterıııektedir . 

Bunun geçenki lerden üstünlüğü: 

1 - İkı yı llık maarif işleri nin 
ka rşılıklı ve tam olarak bir arada 
göste ilmesi . 

2 istatis tik ve g rafik cedvel-
leri teknik ve ilmi bakımdan daha 
mükem mel olması . 

3 -Şimdiye kadar yapılan mek 
tep ve diğer maarif kurullarının fen· 
ni ve sıhhi şarai t ve kültür mimari· 
sine uygun olduğunu gösterecek 
plan , kılişe ve tafsila tı havi olması 
ve bütii n !randa şimdiye kadar keşf 
ve kaydedilen tarihi ebniyeyi , eski 
ized eri göste rmesidir . 

man yetistirmek için müsabaka ile 
talebe gönderilmektedir . 

lranın son asır , kültür tarihinde 
takip edilen bu usul merhum Emrul
lah efendinin tuba ağacı nazariyesi· 
ne u ymaktadır _ Iranın hususi şera· 

iti ıçin en uygun olan da bu idi . 

Lise ve Orta mek- Küçük sanatlar hi·i Cenup hududunda 
tep muallimleri maye edilecek Dahili ticaret beyanna-

Bu yıl lran darülfünunlarının mü
meyyiz manzarası bu yüksek bilgi 
yurdlarına kız talebenin de yüksek 
bir sayı ile devam etmesidir . 

arasında 'rtlrkiye küçük sanatlarda çok i· ırtesi kaldırıldı 

Kızla r en çok edebiyat , fen , 
t ıp fakültelerine ve ( daniş serayiali) 
ye gitmekte ve dersleri çok istek 
ve ciddiyetle takip etmektedir . 

Üniversite mezunlarının son yıl 
verdikleri ( tez ) !er keyfiyet ve ke · 
miyet bakımından çok yükselmiştir. 

!randa ziraat işleri hükümet ta· , 
rafından planlı bir yolda gelişirken 
ziraat tahsili de beraberce ilerlemek 
tedir . Geçen yıl kerç tarını okulu· 1 

Tayinler ve tahviller 
başladı 

Şehrimiz Erkek muallim mek
tebi Riyaziye öğretmeni Ejder Mer· 
sine, Abdullah Tarsusa, lstanbul mu· 
allimlerinden Hakime Adanayı, An. 
karadan Anjel Adanaya , Malatya 
dan Münir Yılmaz Adanaya , Ma
latyadan Belkis Adanaya tahvil edil· 
mişlerdir . 

Bu tahviller Lise ve Orta okul 

nun ikinci sınıfı açılmıştır . Başka öğretmenlerine aittir. 
yerlerdede bir takım yeni ziraat Hangi mekteplere ve hangi ders 
mektepleri açılmıştır . Ziraat kitap· öğretmenliğine tayin edildikleri hak· 
lan bastırılarak o mektedlere ve bir kında ayrıca malumat vereceğiz. 
takım broşürler de çifçilere meccanen 1 Tahvil edilen bu öğretmenlerin 
dağıtılmıştır . ı ancak İsimlerini öğrenebildik . 

Mekteplerde beden terbiyesi 1 

derslerine de çok önem verilmekte· Bayrak çekme me
dir . ldmancıların lran Veliahdinin 

himayesinde nasıl çalıştığını bundan rasimi nasıl olacak? 
önce yazmıştık . 

!eri gitmi~ bir memleketti. Bütün Gümrükler idare encümeninihce 
dünyada olduğu gibi, makina kuv . görüleıt mahzurlardan dolayı tenup 
vetile bu sanayi irıkiraza yilz tutmuş. il hududu mıntıkasında gümrük teşki-
tur. Halbuki bir memlekette küçük l&tı olan yerler ara· ındaki dahili ti. 
sanatlara da ihtiyaç vardır. Çünkü caret eşyası nakliyatı için konmuş 
her eşya büyük sanayi le } apılmaz bulunan (Dahili ticaret beyannamesi) 

Usulü kaldırılmıştır. 
ve bazı sanayide küçilk sanayi bü-

d Bundan sonra gümrük idareleri 
yüğüne yardımeılık e et. Bazı sanat-

b1ıl1ınan kas1ıb1ı ve şehirler arasında 
lat da vardır ki yalnız küçük sanat 
halinde inkişaf edebilir. dahili ticaret nakliyatı da gümrük 

Diğer taraftan Türkiye ziraatçi idaresi olmıyan yerlerdeki nakliyat 
gibi serbest olacaktır. 

bir memlekettir. Köylünün tarlasile Buna dair hazırlanan talimatna· 
meşgul olmadığı zamanlarda kendi me bakanlıktan gümrük teşkilatına 
ev ihtiyacını, bilhassa dokuma ihti · bildirilmiştir. 
yacını bizzat yapması çok arzu edi · Dünkü hava vaziyeti 
lir. 

Birçok memleketlerde evde boş 
kalan insanları iş sahibi yapmak için 
onlara küçük sanatlardan el işleri 
öğretilir. Her memleket küçük sanat
ları ve dişlerini himaye edici, teşki
latlandırıcı kanunlar yapmıştır. 

-·= 
Şehrimizde havalar öyle çabuk 

değişti ki , dün - bilhassa akşam 
ilzeri - herkes adeta üşüdü . 

Dün , hararet derecesi en çok 
22,4 santigrattı . 

Yüzbaşı Ziya 

20 

İdam edilirken bi 
D ünyada çeşit çeşit tiry 

vardır. Fakat tarih öyle bı 
po tiryakisi kaydedilmiştir ki 
eşi ve emsali henüz görülme 

Bu, Jotef Şerin isminde 
damdır. Fransız ihtilali Kebi 
idama mahkfim edilmiş, ms 
old ı• ğu zaman 64 yaşında bıı 
yormuş, 22 yaşından beri ağ 
pipo düşürmemişmiş. Nihayet 
mahalline getirmişler, ağzında 
pipo varmış. Bir nefes daha Ç 

ve sonra mlisterih ölürken kaf~ 
beraber piposu da düşmüş. 

İnsan Kasabı 
Nasıl iş diyecek siniz ? ... A 

adliyecilerinden biri dünyan' 
müthiş katilini aramak üzere 
kat yapmıştır. Adliyeci eski vı 
zamanlardaki katil mahkurııl 
hayatlarını tetkik etmiş ve bu, 
içinde en müthiş insan olarak · 
senesinde Napolili Braun Gul 
mindeki adamı bulmuştur. Bu 
12 sene mütemadiyen insan 
müş, 17 4 kişinin kanına girmiı 

Çalışmak zevki 
Amerikada gayet tabiidir. 

ner ve milyarderlerin çocukla 
balarırun servetlerini bir yaııs 
karak, kendi emeklerile ve al~ 

A vrupaya gönderilen talebe hak
kında <la malumat vardır . Bu ma· 
luma t talebenin hangi şubelerde 
olduğuna , tahsil vaziyetlerine ait 
ve g rafiklidir . 

ilk okullara ait bölgede geçen 
yıl İranda yi rmi beş yeni ilk okul 

1314 ~enesinde lranın genç izci Dahiliye vekaletinden bu
leri sayısı 1055 i buluyordu - Bun· , na dair bir tamim geldi 

Bizde henüz. esnaf teşkilatından 
maada, küçük sanatları ve meslek
leri teşkilatlandıran bir kanun yok
tur. Ticaret odasının kenarına sıkıs · 
mış olan küçük sanatlara ve esnaf 
teşkilatına ait maddeler bu günkü 

Şehrimiz Jandarma kumandanı 
yüzbaşı Ziya bugün , kurs görmek 
üzere Ankara ya gitmiştir . 1 

Mütekaidin askeriye 

!erile geçinmek için iş tutarlar· 
kat başvekilin kızı Marsi f 
bugüne kadar vuku bulmıyao 

· açıldığ ı ve 16 muhtelit çocuk mek
tebi olduğu ve üçer dörder sınıflı 
olan bu mekteplerden başka eski 
nıenkplere de 73 sınıf daha ilave 
edildiği ve nihayet çocuk sıneması 
ku llanı ldığı y a zılıdır . 

Orta mekteplerde de dershane
ler aç ılmı ş , Isfahan , Kerman , Eh
va z va Riyaziyede dört yeni okul da· 
ha yapılmış tı r . Gecelik orta mek· 
tepleri de vardır . Bütün bu mektep. 
!erde fizik , ş im i laboratuvarları 
tarih, tabii müzesi ve mektep kütüp
haneleri va rdır . 

Uzman müderrisler tarafından 
y~n i tedris usullerine uygun ders 
okutu lmakta v,. maarif ınüfettişleri 
n ın de kontrolu devam etmektedir. 

Yiiksek talısilı- gel ınce Luna 
iranda eskidenberi ehemmiyet veril· 
ınekte ve Avnıpaya talebe gönde
ri lmekte idi . Şimdi l ranın ker.d i 
yiiksek mek tepleri vard ı r . Avru pa
yada ihtiyaç görü len branşlarda uz· 

lar memleket içinde bir çok seya· l 
hatlar yapmışlardır . O sene kız iz· / 
cileri de teşekkül etmiştir . 1 

İç işleri bakanlığından vilayete 
gelen bir tamimde, bayrak çekme 
nizamnamesi mevkii tatbika konul-Kız izcilerin sayısı ( 943 ) ü bul· 

muştur . Bütün mekteplerde haftada ' 
iki saat terbiyei bedeniye dersi var· 

masına intizar edilmeden, şimdiden, 
kanunda yazılı muayyen saatlerin 

1 
yani bayrağın sabah saat sekizde çe· 
kilerek, güneş batarken indirilmesi
ne başlanması ve ihtiram merasimi 
nizamname ile tesbit edilinciye kadar 
mevcut jandarmaların alacağı ihtiram J 

vaziyetleri , bayrağın çekilip indiril· 
ınesi ve her dairenin ayni zamanda ' 

dır 

Okul dışında kültür işleri başlıca 
sağlık kursları ve gece kursları ile 
meşgul olmaktadır . 

T raliom mücadele kursları 170 
mezun yetiştirmiş ve bunlar hastalık 
olan yerlere gönderilmiştir . Tedavi 
meccanen yapılmaktadır . 

T ecim ve endüstri tahsiline de 1 

önem verilmektedir . I 
Yeni maarif yıllığı bütün bu kül 1 

tü r ilerlemelerini rakamlarla ve gra
fiklerle çok açık göstermekttdir . ı 

lrarun maarifte terakkisi de di· 
ğer huyatı kalkınma çalışmalarıyle 1 
bir hızda gitmektedir . ·ı 

Bu çalışmaların amacı en kısa 
yoldan en az bir zamanda modern 1 

medeniyet seviyesine yükselmektedir. 
A. Bakşı 

bu işi yapması bildirilmiştir. 

Gardenparti 
Tertip heyetı faaliyette 
Şehrimiz İdmanyurdu kulübünün 

bir gardenparti vermek teşebbüsün
de olduğunu yazmıştık . Dün aldı 
ğımız malumata göre ; bu mesele 
takarrur etmiş ve kulüp , tertip he· 
yetini seçerek gardenpartinin 3 ilk 
teşrin gecesi yapılmasına karar ver 
ıniştir . 

Tertip heyeti faaliyete geçmiştir. 

medeni ihtiyacı temin etmekten çok cemiyetinin yeni yıl 
uzaktır. 1 

lktisad Vekaleti nihayet bu işi takvimleri 
de ele almış bulunmaktadır. Dün ha· 
ber verdiğimiz gibi bir heyet, ev ve 
el sanayiinin münkeşif bulunduğu 

mıntıkalarda tetkikler yapmağa me
mur edilmiştir. 

Küçük sanatlar hakkında bir ka
nun projesi hazırlanmakla beraber 
esnaf cemiyetleri teşkilatı için de 
etüdler yapılmaktadır. 

Birkaç ay evvel yazdığımız vec
hile 29 birinciteşrinde Ankara Ser
gievinde bir elişleri sergisi açılacak· 
tır. 

Bütün bu hazırlıklar, küçük sa
natların ve elişlerinin bugünkü vazi. 
zetini tetkik içindir. Ondan sonra, 
dedelerimizin, ninelerimizin ince bir 
zevkle kurdukları küçük sanatları ve 
yaptıkları elişlerini inkişaf ettirmek 
üzere icab eden tedbirler alınacak
tır. 

Vilayetlerden sergi için nümune
ler gönderilmeğe başlamıştır. 

Mütekaidin askeriye cemiyeti ta· 
rafından her yıl olduğu gibi önümüz· 
deki yıl için de duvar takvimleri ve 
cep muhtıra defterleri bastırılarak 
satışa çıkarılmıştır . 

Ulu Önder Atatürkün en güzel 
fotografileriyle süslenmiş olan bu 
güzd duvar takvimlerinden ve cep 
muhtıra defterlerinden almakla hem 
en doğru günleri gösterir takvim· 
!erle odalarınızı süslemiş ve hem de 
yıllarca vatan ve millete büyük hiz
metler etmiş , vücutlarını harp cep· 
helerinde yıpratmış olan şanlı ordu· 
muzun emekdar mütekait zabitlerine 
yardımda bulunulmuş olacaktır . 

Vatansever hemşehrilerimizin 

her şeyde olduğu gibi bunlardan da 
birer tane satın almak suretiyle yar· 
dımlarmı esirgemiyeceklerine hiç 
şüphemiz yoktur . 

yaptı : babasının evinin bodrtJ 
tında, kendi yaşında, on iki Y" 
bir arkadaşile beraber bir "kÖ~ 
banyosu. açtı; bütün tanıdık 81 

ilan gönderildi. Haftanın ıııu1 

gün ve saatlerinde, şu kadar 
• büyükler, kocamanlar müsl 
her cins köpek yıkanır .. . 

Bir izdivaç hikaye 
Amerikada Missuri şehri 

yaşında bir kız bir milyonerle 
miştir. Hadise şöyle cereyan 
tir . 

Bu şehirde yankesicilik ya 
serseri, polisin takibatından f 
mak için bu kızın evindeki s 
iltica etmiş. O zaman ondört 
da bulunan kıza suçunu itiraf 
kız da onu evinde üç gün ebt 
den gizli saklamış, aradan 
geçmiş, yankesici doğru yola 
milyoner olmuş, kızın kendisio1 

tığı iyiliği unutmıyarak desti ~ 
cına talib olmuş ve kızla evi 

, tir. 
1 ·~-----..... ---'"!"' ,. 

Filistin ihtilalin altıncı 
ayını yaşamakta 

~~-~~~~~----~~~-~-----· ----------------~ Çöl adamlarında 
havacılık 

TÜH.KSÖ~ 

Birinci sahifeden artan -
1 

cı: reyan ed eceğin i haber vermekte 
ve bu köy halkının üç gün zarfında 

yurtlarını boşa ltarak uzaklaş mala-

ı ını istemektedir. Tebliğde köye ge. 
lecek zarardan ın csuliyet kabul edil
ıniyeceği tasrih edilmektedir. 

ÖRFİ İDARE 
Filistinde örfi idarenin ilanı için 

18 Eylul günü tesbit edilmiştir. in · 
gilterenin yola çıkan kuvvetleri ta
ınamile Filistine gelince ihtilalcilerin 
safiyefleri mıntıkalara hücum edile
cektir. 

YEN! PARA CEZALARI 
lngiliz Komiseri Kudüse 25 bin, 

Yafaya 30 bin lira para cezası lar. 
hetmişt ir. Bu cezalar bir hafta için 
de toplanmazsa hükumet şiddetli 
tedbirler alacaktır. 

KOMİSERiN MÜLAKATLARI 
Komiser, Arap fırkaları birliği 

yüksek hey tini davet ederek görüş. 
müştür. Mülakattan sonra çıkan aza 
hır, kuru sık ı tdıuitl er işittikleri ni , 

her şeye rağmen mücadeleye devam 
1 

edeceklerini beyan etmişlerdir . Üç İ 
kişilik bir heyet Filistin işini Kral ; 
lbnissuud ile konuşmak üzere Riyaza 
gitmiştir . 

MECDELDE MUHAREBELER 

Teftiş turnesinden dönen bir ln
giliz askeri müfrezesi Mecdel nıev· 
kiinde ihtilalcilerin baskınına uğra
mıştır . 

Askerler mevzi alarak saatlerce 
ateş etmişlerdir : 

Fakat mevcutları çok olan ihti· 
lalciler hücum ederek bir zabit esir 
etmişler ve mitralyöz ile bir çok 
mavzer almışlardır . 

Yaralanan 30 lngiliz askeri ka 
ranlıktan istifade ederek kaçmışlar
dır . 

ihtilalcilerden üç kişi yaralan
mıştır , Birinin yarası ağırdır . 

Komiserin neşrettiği resmi leb· ' 
!iğde Yahudilerin milis kolonisi ö. 
nüııdtn geçen iki erkek bir kadın-

dan mürekkep bir Arap ailesine Ya
hudilerin ateş ettikleri bir erkek ile 
kadını öldürdükleri bildirilmiştir . 

Kudüste bir Arabın evine bom 
Lıa atılmış , evin erkeği ile karısı ağır 
surette yaralanmıştır . 

YENİ ÇETELER 

Şarkılerd en mıntıkasında Tuğey 

la Araplarının teşkil ettiklerı gö
nüllüler Filistin topraklarından geçe. 
rek Yahudi potas şirketine hücum 
etmişlerdir . 

Maan Araplarının gönüllüleri 
Bıtralsabi ihtilalcilerine yardıma koş· 
muşlardır . 

ÇERKESLERİN İHANETi 

Horana arasıra gelip silah satın 
alıyorlar . 

Horan halkı bu silahların Filis· 
tin ihtilalcilerine götürüldüğünü zan
nediyorlardı . İyice anlaşıldı ki bu 
Çerkes gençleri Yahudilere vasıta· 
!ık etmektedirler . 

Bunun üzerine Horanlılar Çer
keslerle kavga ederek koğmuşlar. 
dır . 

INGILlZ MALLARINA BOYKOT 

Mı:rkezi Cenevrede bulunan ve 
Emir Şekip Arslan tarafından tem· 
sil edilen Suriye ve Filistin cemiyeti 

bütün İslamlara tevcih ettiği bir be
yannamede Filistine yardım etmek. 
üzere lngiliz mallarına boykot tat· 
bik etmesini istemiştir . 

iHTiLALİN VERDİGİ ZARAR 

1 Eylul tarihine kadar Filistin 
ihtilalinin verdiği zarar şudur : 

34 lngiliz öldü, 144 lııgiliz yara
landı, 700 Arap, 82 Yahudi öldü. 

200 bin ağaç kesildi. 400 hay
van öldürüldü . 48 köprü yıkıldı . 
300 kere telefon teli kesildi , 22 de. 
fa tren devrildi , 130 defa raylar sö
küldü . 

Doksan Yahudi, 130 komünist 
ınemleletten dışarı çıkarıldı . 

Sınfanda 420 Arap sürüldü . 
2000 kişi tevkif edildi . 

35 ton miktarında silah zapte
dildi. 

Hükümetin telefondan 80 bin, 
demiryollarından 200 bin lira zara· 
n vardır . 

Yahudi şirketlerinin ve banka
l arının ziyanı 1,5! milyondur . 

Yafada yıkılan Arap evleri 800 
bin liradır . 

Filistinde 7500 lngiliz askri 860 
lngiliz polisi, 1890 Arap polisi 3000 I 
ilave lngiliz polisi, 700 lngiliz tayya· · 
recisi 15 tayyare, 80 askeri otomo· 1 

bil, 970 hudut neferi vardır . 

- Birinci sahifeden artan -

ni yoldan kısmen istifade ediyor · 
1 

lar . 
Bu yol işinde iki senedenberi 

beş yüz Bedevi çalıştırılmaktadır . 
Elahsada verilen petrol imtiya 

zı da yakında faaliyete geçeceğin· 
den Hicaz Araplarına orada da ge
çim yolu açılmış olacaktır . 

ltalyada tayyarecilik tahsil eden 
Mecidli gençler ieçenlerde ilk defa 
olarak Taifde lbnissuud ve Veliahd 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Ku 
12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

12i.J. 
6(} 

1" 1 ("( 

1 - Dış memleketler içiO 
bedeli değişmez yalnız posta 1 

zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye 
caat edilmelidir . 

Faysalın önünde uçuşlar yapmışlardı r. '----- -------
Tayyaralerin geleceği gün halk 

kalabalık bir halde uçuş meydanını 
çevirmiştir . 

Veliahd ve ileri gelenler için ça· 
dırlar kurulmuştu . ilk gelen tayya · 
reyi Mussolininin parasız olarak A
rap gençlerine öğretmek için gönde 
rilen ltalyan tayyare zabiti Kapiten 
Sinyor Baklista Çıko ile . mühendis 
Sinyor Refail Erzilva idare edi 
yordu . 

Bunlar karaya Veliahdın çadı· 
rına girmişler ve iyi karşılanmışlar· 
dır . 

20 dakika sonra ikinci tayyara 
gelip inmiştir . Bıınu Necidli tayya 

reci Şerif Abdullah Elmeorli~ 
kinist Talih Hatip idare edi 

Birinci toyyare doğrudııf'. 
ya Ciddeden gelmiş din' 
üzerinde uçmamıştır . Arar 
recileri Mekke üzerinde de 1 

yaptıklarından gecikmişlerdi' 
Bunlar çölde 2500 metr

1 

sekliğindeki Heda ve Kera 
nı aşmışlardır . 

Veliahd bütün tayyare 
rer madalya takmış ve her 
iki yüzer riyal vermiştir . 
ğer tayyareci gençler de '' 
uçuşlar yapmışlardıı . 
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Nakleden : Nihad TangOner 
İktisat ve Maliye 

Vekillerimiz 
seyahatte 

Lokarno 
İngiltere hükumeti 
Lokarnoculara bir 

nota verdi 

Ayrılı nazlar 

iç ayrılmışlar mıydı ? Ona 
kimse İnanmadığı gibi, ne 
vakıt tanıştıklarını da kim 

Oranın mütahassısı, doktor, vak 
ayı öğrenince kararını vermişti : Zonguldaktan ayrıldılctr r 

se bilmiyordu . 
Dünyaya gelir gelmez, çiçek gi

bi açılan temiz ve saf ruhları, aşk
tan evvel bir arkadaşlığı tanımıştı !. 

- Bu, bir taze çılgındır halim. Ankara : 19 ( A. A. )- iktisat 
ı leşebilir ! .. M O C . d n J 'd ve aliye Bakanlan zülmez ve Ko- Londra : 19 ( Radyo ) - Dış 

işleri bakanı Eden, Lokamo devlet
lerine, umumi bir takım esasları ih
tiva eden bir nota gönderıniştir. Lo
karnocular 13 ilk teşrinde toplana
caklardır. 

Cephede, alayda, mektepte ar· 
kadaş , harpte beraber yaralanmış
lar, birlikte terhis edilmişlerdi . 

Charles ve Jean, hayat mücade
lesinde hirbirlerinin mütemmimi idi· 
ler . 

Charl safdil, Jean akıllı ve cev
val, iki zıd mizaç birbirlerinin hata
larını tashih ediyorlardı . 

Birlikte çalışmaya başlamışlar 
ve muvaffak olmuşlardı , Herkes on-
lara gıpte ediyordu . · 

Erkeklerin tam olgunlaşma dev
ri olan 27 yaşlarına geldikleri za
man bile arkadaşlık onlara aşkı arat· 
mıyordu .. Fakat yazık ki çok geç-
medi 1 •• ' 

Asude bir hayat yaşarlarken , 1 

hayat, yolları üzerine taze kalbi henüz I 
Çarpmaya başlıyan Regina'yı çıkart-
tı .. 

Acaba Reginada sevecek kalb 
varmıydı ? Evet, mademki midesi 
var, şüphesiz kalbi de vardı ! :. Fa
kat onun kalbi macera peşinde dal
galanıyordu . Umumi bir kalb ! .. 
Şimdi sağ ve solu Charles ile Jean 
temsil ettiler . 

Regina, bu ikisinden hangisini 
tercih edeceğinde müteredditti 1 •• 

iki arkadaş, geç kalmış aşıklar 
gibi derhal Regina' ya karşı çılgın 
bir sevgi duydular . 

- Onu seviyorum ! 
- Ben onu istiyorum 1 • 
- Ben senden daha ziyade 1 • 

- Sen benim kadar değil 1 .. 
Nihayet birbirlerine itimadları 

kalmadı , birbirlerinden her şeyle
rini sakladılar, birbirlerinden nefret 
ettiler, birbirlerinin çirkin taı aflarını 

İfşa ettiler ! . 1 

Regina ise, en büyük saadeti 

1 
hissediyordu . ikisinden birisini inti
hap etmemek ve iki arkadaş arasın- J 

daki münazaanın şiddetlenmesinden I 
zevk alıyordu . ve yosma mizacı, bun 
lardan birinin ölümüyle nihayet bu ı 
lacak feci tabloyu görmek istiyor· 
du 1 .. 

Günler geçti ... 
Nihayet Regina, pervasızca Ch 

arles'i seçti . Bir sabah erken, bütün· 
herkesin uyuduğu bir anda, Charles, I 
Regina'yı yatağından kaldırdı, onu. 1 

zevk ve eğlence yerlerine sürük- j 
ledi 1 . •• 1 

Bütün bunlar, can sıkıcı bir iş ol-ı 
duğundan, Regina yorulmak istemi
Yordu ? . Kendisini çılgınca bir haz. 
la Charles'in kollarına attı ve teslim i 

oldu 1 ••• O, iki arkadaşı ayıracak 
kadar güzeldi 1 ... 

l 
ıns cıdns I e 1 er ··· ean a on. zulu madenlerinde tetkikattan sonra 

arın yanın a Ş . .. 
S · b' · h'dd t 'dd t ark seyahatıne devam etmek uzere 
erserı ır şaır, ı e ve şı e • 

t • · "t kk'l d 1 k ı Zonguldaktan ayrılmışlardır . en acız, mu eve ı , a gın uyu 
tarken, hastahane hademesi Ofeli ' Çankırıda hareke
mırıldanıyor : 

- Müdhiş bir Kalp heyecanı.. tiarz oldu Notada, Büyük Britanyanın, Lo
karnoya dahil devletler tarafından 
halli icab eden meseleler hakkındaki 1 
noktai nazarı sarahatle izah olun
muştur. 

onu deli etti, Kalb heyecanı onu ' 
iyi edecek tir .. 

Hasta bakıcının bu sözleri hiç 
hakikati ifade hiçi. 

Hayatların, ölmeden terkedildi
ği, bu yaşayan ölüler mahbesinde na 
sıl bir heyecan doğabilirdi ? .. 

Seneler geçmişti 1 •• 
Jean, her sabah olduğu gibi o 

gün de şefak sökerken "uslular ,, la 
birlikte parkın içinde dolaşıp ebedi 
rüyasında geziniyordu .. Doktor, 
hasta bakıcısını çağırdı : 

1 - Madmazel bir tane daha! .. · 
Direktör izah etti : 
- Sizin için bir uslu daha .. Ta

mamile normal bir çocuk, fakat öa
rip bir kadınla evlenmiş ve hayatı 
zehirlenerek yedi sene sonra delir
miş 1 •• 

Hasta bakıcı, yeni geleni de par. 
ka götürdü ve küçük kafileye ka -
rıştırdı 1 •• 

Her şey derin bir sessizliğe dal
mıştı, acı bir ses hasta bakıcıyı j 
yerinden sıçrattı : , 

- Charles ... Charles ... Sen 1... 
Cevap ver bana 1 .• 

Fakat yeni gelen cevap vere· 
miyordu .. Serseri, avare bakışlarını 
Jean'ın yüzünde gezdiriyordu . 

Hasta bakıcı Jean'ı teskin et· 
mek istedi . Fakat Jean susmuyor
du: 

1 

Ankara: 19 ( A. A) - Bu ge. 
ce Çankırıda iki yersarsıntısı ol· 1 

muştur. Zayiat yoktur . 

Uludağda 
Müthiş bir kar başladı . 

Bütün dağ örtülü 

1 s t a n b u 1 : 19 ( Radyo )
Uludağda bugün birdenbire kar 
başlamış ve pek kısa bir zamanda 
dağın her tarafını örtmüştür. 

Bir çok turistler Bursaya inmek 
mecburiyetinde kalmışlardı• . 

Muallim muavinliği imti
hanlarında kazananlar 

1 s t a n b u 1: 19 ( Radyo) -
Orta mektep muallim muavinliği İm
tihanına girerek kazananların isim- ı 
!erini, Vekalet , Kültür direktörlük· 
lerine bildirmıştir. 

Çin de 
Japon konsolosluğuna 

bir tecavüz 
Tokyo: 19 ( Radyo ) - Çinin 

Hankovo şehrindeki Japon konso
losluğu muhafızlarından biri öldü 
rülmüştür . Çin kumandanı , Japon 
müfrezesine tarziye vermiştir . Ja· 
pon hükumeti , katilin teslimini iste
miştir . 

Fakültelerimizde 

1 

290 kişi ecnebi lisanlar
dan muvaffak olamıya

rak sınıf geçemediler 
1 s t a n b u 1 : 19 ( Radyo) - 1 

Fakültelerimizde 290 kişi ecnebi I 
dillerden muvaffak olamamışlardır. 1 

Bütün talebeler Vekalete müra- 1 
caat teşebbüsüne baş wrmuşlardır. 
Vekalet bu işi tetkik edecektir . ı 

Sovyet matbuatı ! 
S l . . .. 1 porcu arımız ıçın sutun-
lar ayırmakta ve dostluk 

1 

hislerini izhar etmekte 

Ankara : 19 (' A.-A. ) - Spor- 1 

cularımız Moskovaya varmışlar, ha- 1 

raretle karşılanmışlardır.Sovyet mat
buatı sporcularımıza uzun sütunlar 
ayırmakta bu vesileyle Türk-Sov· 
yet dostluğunu tebarüz ettirmekte
dir . -------

Londra siyasi maha-. 
fili tereddüt içinde 1 

- Birinci sahifeden artan -

- Madam beni bırakınız . Emi 
nim ki odur. Size yemin ederim ki 
deli değilim ! .. Evet evet ta ken
disi 1 •• 1--~~~~~~--~--~- sinin tasfiyesine muhalefet etmele

rinden korkınaktadır. Halbuki ken
disi, bu meselenin milletlerarası sa
hada tasfiye olunmasını arzu etmek
tedir. Çünkü Habeşistandaki h?ki· 
miyetini henüz tamamile kurmuş de

Jean'ı direktörün bürosuna gö· 
türdüler . Jean gelenin en candan 
arkadaşı olduğunu anlattı. Ve mace
ralarını söyledi . 

Toplanan malumat Jean'ın söz
lerinin doğruluğunu teyid ediyordu. 
Jean iyi görüldüğünden hastahane
den bırakılmı~tı . 

*** 
Müdhiş aşk, onu derhal Regina

nın yanına sürükledi ! ... 
Fakat Jean, onu bir delikanlının 

kuvvetli kolları arasında kendinden 
geçmiş görünce, bu müdhiş tablo, 
onun henüz iyileşmiş dimağını yeni
den sarstı 1 .. Ve ertesi günden itiba· 
ren Saint - guz hastahanesine yi
ne düştü . Fakat şen bir yüzle l .. 
Çünki Charles'a mülaki olmuştu . 

Ayrılmazlar, o günden itibaren 
birlikte geziyorlar l .. Arada sıra
da : 
-Regina .. diye beraber mırılda

nıyorlar . 
Hastahane müdürü, onları her 

ziyaretçiye göstererek : 

lspanya revoltu asi-
ler lehine inkişaf 

ediyor 
ğildir. 

Habeşistan tarafından Cenevre
Harabeler yakınında zuhur eden bir 1 ye bir delagasyon gönderilmesi, bi 
infilakte asilerden yüzlerce kişi öl- i raz şaşkınlık doğurmuştur. Diploma
müştür . Hükumet bataryaları şid- J si mahfilleri, Habeş delegelerinin 
detli ve sürekli ateşlerint> devam tanınması meselesinde lngiliz dela-

- Birinci sahifeden artan--

etmektedirler.Bu cephede, hükumet gas.\"onunun n~sıl .bir yol tutacağını 
kuvvetleri hayli ilerlemişler ve ehem- tasrıhtten çekınmıyecektir. 
miyetli muvaffakıyetler elde etmiş· H11b~ mümessillerinin Cenevre· 
1 d' 

1 

de sarfedilecek olan çalışmıya iştirak 
er ıKr · h' 

19 
( R d ) A • edip etmiyeceklerini tayin etmek muh-

a ıre : a yo - sı l'f d 
k ti T 1 d b d k 

ı te ı elagasyonların salahiyetlerini 
uvve er, u e onun cenu un a pe tetk'k k ·t 'tt' 
kı b

. f . . 
1 

ı e memur omı eye aı ır. 

ya n ır mesa ey~ kadar ılerlemış- R . 19 (R d ) _ S l"h'-
lerdir. Harp bütün şiddetiıe devam . 0.ma · a yo a a 1 

t kt d. Vl . t h tt • • yetlı bır kaynaktan bildirildiğine gö 
e me e ır. ansıya ren a ı ası- B A I"' R l l -. re . veno un oma yo cu ugun-
lerın eline geçmiş ve bu suretle hü d it 1 h'" k • t. C an sonra a ya u ume ı, enev· 
kümet kuvvetlerinin muvasalası ke- d f ·ı b' t · b' l'ğ' . . . • . . re e aa ır suret e ış ır ı ı yap-
sılmıştır. Asılerın bu muvaffakıyetı mak için hiç bir taahhüdde bulun. 
çok ehemmiyetlidir . ş h ld j ı C b .. 'k 

9 
d mamıştır. u a e ta yanın verece-

e eluttarı : 1 ( Ra yo ) - ği karar, son dakikaya kadar hal ve 

sahife : 3 
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Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden: 

Köyü 
Bebeli 

" 
" .. 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" Bahçe 

.. 
" 

Adalı 
Bahçe 
Bebeli 

Adalı 

" 
" 
" 
" .. 
.. 

Hendekli 

" 
" 
" .. 

Adalı 

" 

Bahçe 
Bebeli 

" 
Adalı 

• 
" 
" 
" 
" .. 
.. 
" 
" .. 
.. 
" 
" 
• 
" .. 

Bebeli 

" 

Mevkii 
Malaz 
Bahçeyolu 
Malaz 
Bucak 
Köy önü 
Malaz 

" Köy önü 
Bucak 
Leylek 
Malaz 
Kız Boğan 
Malaz 
Yan Keli 
Eğri Göl 
Leylek 
Malaz 

" 
" 
" Köy civarı 

ince bucak 
Persek 
Göl yeri 

Eski köy yeri 
Köy yeri 
ince Bucak 
Sazlık 

" 
" .. 

Eski Irmak 

Güğercinlik 

" Sazlık 

Malaz 
Mezar civarı 
Leylek 
ince Bucak 
Köy civan 
Madama 
Köy yeri 
Köy civarı 
Sazlık 

ince bucak 

ince bucak 

Cinsi Dö 
Tarla 70 

" 
180 

" 
66 

" 
150 

" 50 

" 60 

" 60 

" 
67 

.. 70 

" 
50 

" 
100 

" 
200 

" 
110 

" 
126 

" 
90 

" 
110 

" 
26 

" 
70 

" 
100 

" 
70 

" 
30 

" 
20 

" 
15(1 

" 
132 

Eski ihale 
Lira K. 

40 
1 40 
o 70 
o 40 
o 60 
o 70 
o 60 
1 00 
o 30 
1 20 
1 00 
1 00 
o 75 
2 30 
1 05 
1 85 
o 80 
o 95 
o 40 
o 40 
o 40 
o 50 
o 25 
1 00 

Eski kiracısı 
Bekir oğlu Hüseyin 
Torun o{ılu Mehmet 
lsmail oğlu Ömer 
Kısacık Kadir 

" " lsmail oğlu Ömer 
Hasan • Hüse.çawş 

• " 
" " Mehmet oğlu Hacı 

Ali oğlu Mustafa 
Musa oğlu Süleyman 
Ali oğlu Mustafa 
Semre zade Emin 

" " Ali oğlu Hacı 
Ali " Mustafa 
Habip oğlu Bilal 
Mehmet oğlu Ali 
Mustafa oğlu Yusuf 
Gök Ali oğlu Mustafa 
Hasan o. Hüsey.çawş 
lsmail oğlu Ömer 
Helvacıdan Mehmet o. 
Mehmet. 

" 50 O 50 Ali oğlu Bekir 
" 100 1 05 Ahmet oğlu Ramazan 

" 100 o 45 " " 
". 200 1 00 lbrahim oğlu Hacı Meh 
• 75 1 00 Mehmet " Hacı 
• 70 O 40 Ali oğlu Hacı Mehmet 
" 75 O 40 Ahmet oğlu Ramazan 
• 200 1 00 Ali oğlu Ömer 
., 60 Hacı Hüseyin o.Yusuf 
• 80 Mulla Mustafa 
" 100 Fakı Yusuf 
" 120 Abdullah oğlu Hasan 
" 100 Hacı Yusuf o.Abdullah 
" 120 Mulla Mus.o. Hüseyin 
• 100 Ahmet oğlu Mustafa 
" 200 Hacı Ab<lil 
• 60 lsmail oğlu Omer 
,,. 40 Bostan Mustafa 
,, 100 O 90 Sadık oğlu Omer 
• 100 O 75 Hasan o.Hüseyin çavuş 

.200 050" " 
• 12 1 00 Mehmet oğlu Derviş 
" 100 O 50 Mehmet oğlu Celal 
" 75 O 75 Aziz oğlu Rıza 
• 75 O 95 Hasan oğlu Hüseyin 
,. 50 O 65 Durmuş Ali 
., 100 1 05 Aziz o. Ali Rıza 
,, 200 O 65 Durınuş Ali 
• 172 O 80 Osman oğlu Mustafa 

Sazlık " 200 O 31 Mehmet o.kolsuz Meh. 
Eski Irmak ,, 75 O 40 Durmuş oğlu Ömer 
Dipsiz göl " 100 O 40 " " 
Eski köy yeri • 75 1 50 Veli oğlu Gani 
Dipsiz göl • 37 O 45 Hacı oğlu Ali 
Madama " 45 1 01 Kısacık Kadir 
Çatal yatak " 36 O 80 Halil oğlu Ahmet 
Leylek " 50 O 45 Kısacık Kadir 
Haylaz • 40 O 50 Hasan o.Hüseyin çavuş 

Yukarıda mevkilerile dönüm miktarları yazılı Hazineye ait tarlaların 
ikişer senelik icarları 719 936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle müza· 
yedeye çıkarılmıştır. isteklilerin dipozitolarını yatırmak ve müzayedeye iş
tirak etmek üzere 21 9 '936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de 
Defterdarlık Milli Emlak satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

7259 8-12-16-20 
.---,-=--------------------ım wc w 

Adana elektrik şirketinden : 
Gerek Belediye emrile yıktırılacak evlerin sahip

lerinin ve gerekse sair suretle her hangi inşaat,ila
ve, tamirat gibi, elektrik nakillerinin kaldırılmasını 
ve cereyanın kesilmesini icabettirecek işler yapıl
dığında, şirket tarafından vaktında tedbir alınmak 
üzere, üç gün evvel haber verilmesi lüzumunu ve 
aksi takdirde mesuliyet kabul edilemiyeceğini sa
yın halkın nazarı dikkatine arzederiz. 

7302 20-22 - 24-26 

Charles, evlenme teklifinde bu
lunan Jean'ın yanında, muvaffakiyet 
ve meserretini gizlemiyordu . Bu 
defa Charles evlenmeyi teklif etti 
Ve teklifi derhal kabul edildi . Za
ten hakkı değilmiydi 1 ? 1 .. 

Jean çok sevmişti .. Charl.,s,den 
Pek fazla 1 •• 

-"Ayrılmazlar,,. diyor. öyle iki dost 
ki, aşk, onları evvela ayırdı sonra 
yine birleştirdi . Bakınız ne kadar 
terbiyeli ve usludurlar 1 ••• 

Küvin Elizabet Maltaya doğru git- şartlara bağlı kalacaktır. 

1 
mek ~zere buraya gelmiştir . Bazı Habeş murahhaslarının salahi- BELEDJ"YE 1.LA" NLARI 1 
muhrıpler Malagada bulunmaktadır- yetnameleri muteber addetmese bi-
lar .. Ma!aga _Komünistleri . .' Malaga le sadece bu heyetin Cenevreye gön-
Koınıserıne bır mektup gondererek derilmesi keyfiyeti, ltalyan iş birli- -------------------------..J 

Charles 'in, Regina ile evlenmesi, , 
onun için artık tahammülsüz, mer- 1 
hametsiz bir ıztıraptı ! .. 

Arkadaşlıkları ölmüş, aşk, bed
bahd olmuş, şirketleri dağılmış, iş
leri mahvolmuştu ! .. Ve Jean, her
kes tarafından terkedildiğini, garip 
Yalnızlığını düşüne düşüne, bir ak
şamdı aklını kaybediverdi 1 .. 

Onu, Saint - guz emrazı akli
ye hastahanesine yatırdılar . 

1 

Satılık ev 
Reşat bey mahallesinde vilayet 

konağından geçen caddede iki ta. 
rafı yol , iki dönümlük güzel bağ 
ve bahçesiyle dört oda , mutfak , 
hamam ve bir salonu muhtevi 3 
numaralı hane satılıktır . isteyenle
rin içer isindeoturanlara müracat
ları . 

7283 6-8 

asi bir çok bahriyelilerin idamını ğini geri bırakacaktır. Çünkü faşist Levha, Siper tente asanların nazarı dikkatine 
istemişlerdir.Malaga hükumet amiri, hükumeti, kendi murahhaslarının Ne-
Madridden acele imdat istemiştir . 1 caşinin murahhasları ile karşılaşmı-

Toledo : 19 ( Radyo ) - .Gece yacakJarından emin olmadıkça Mil · 
harp bütün şiddetile devam etmiş· · !etler Sosyetesine ayağını bile bas· 
tir. Asilerden 100 kişi ölmüştür. Hü-j mıyacaktır. 
kumet kuvvetlerinden 12 yaralı ve ı -----------·--
6 maktul vardır. 1 

Paris : 19 ( Radyo) - Mad· 
ridden bildirildiğine göre • asilerle 
hükumet kuvvetleri arasında, Kızıl
haç müesseselerine ve hastanelere 
zarar verilmemesi hususunda bir an-

1 )aşma yapılmıştır. 

Gece bekçisi 
alacağız 

Matbaamıza okur , yazar bir ge
ce bekçi;İ alacağız. lstiyenlerin ida· 
rehaneıniıe müracaatları. 

1 - Bilumum dükkanlarla ticaret sanayi müessesatın kapılarına 
asılan levhalarla tente siperlere aid 936 senesi levha, siper, tente resmi
ni gösterir tahakkuk müfredat cedvelleri belediye dairesinde ilan asıl
ın a yarine asılmıştır . 

2-.Levha, siper, tente resimlerinin odeme müddeti Eylul ayının so· 
nuna kadardır . Bu müddet içinde öden mi yen bu resimlere yüzde on 
ceza t"klenir . 

- 3 Bu cedveller 919 1936 gününde asıl ış •e 20 9j 936 günü kal
dırılacaktır . 

itirazı olanların 20, 9 ,936 Pazar günü akşamına 
lediye Reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur . 

kadar istida ile be-
7267 
9-13 - 17-20 



Sahife : 4 Türlcaözii 

Seyhan milli emlak müdürlüğünden • • 
Beher dönümünün 

Miktarı muhammen kıymeti 
dönüm Cinsi Lira Kuruş 

453 Tarla- 140 hisse 36 00 
itibarile Gayri mübadil bonosu 
125 hissesi kapalı zarf 

299 
" " 

823 .. .. 

1360 .. " 

240 
" " 

250 tarlanın nısıf 

hissesinin 140 

36 00 
Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

30 00 
Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

18 00 
Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

18 00 
Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

6 00 
Türk lirası açık 

sehim::le 125 sehmi arttırma 
250 

" .. 

3000 Zira yedi odayı 

şamil çiflik binası
nın 88 hissede 81 
hissesi 

6 00 
Türk lirası açık 

arttırma 

2210 00 
Gayri mübadil bonosu 
(hazine hissesinin kıy

meti ) kapalı zarf 

Mevkii Sahibi 
Hacıhasan Yunan taba. 
köyü asından Mav. 

ro mati ve 
resel eri. 

" • 

.. " 

.. " 

" .. 

.. .. 

" " 

.. .. 

540 Tarla 42 00 
Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

Kayarlı Yunan taba
asından Av. 

raham Avanya 
215 

" 

100 
" 

250 Tarlanın nısfı 

42 00 
Gari mübadil bonosu 
kapalı zarf 

8 00 
Türk lirası açık arttırma 

7 00 
Türk lirası açık arttırma 

" " 

" " 

.. " 

Hududu 

Cenuben azaz zade Hüseyin ef. 
ve Hacı Hasan şimalen lnnaplıdan 
Camiliye giden yol , garben sahibi 
senet şifi ile taş kuyusu, şarkan me
zar deresi ile uzun oğlu. 

Şarkan Camiliden lnnaplıya gi
den yol ve Kara oğlanlı yolu ve taş 
kuyu cenuben Hacı Hasan ve Hü , 
seyin ef. şarkan •ahibi senet şifi ve 
taş kuyu. 

Şimalen lnnaplıdan Camiliye gi
den yol, şarkan Adana Karaoğlanlı 
yolu cenuben Hacı Hasan ve Hü
seyin ef. garben kara çalı ile misdili 
ve Hacı Bekir veresesi ve küçük Os
man. 

Garben Adana tariki , cenuben 
lnnaplıdan Camiliye giden yol ile 
keli ve mezar deresi,şarkan sarı Ali 
ile lsmailiyeden Camiliye çıkan tarik 
şimalen vakıf sınır taşı ve menna oğ
lu Yusuf ve boyacı oğlu ve Abdül
baki ve Hasan kerimesi Fatma ayan 
oğlu ve içme deresi . 

Şimalen kariye ve lnnaplı kar -
yesinden hafız Durmuş. Garben ln
naplı kariyesi sın ırındaki boğaz de
resi. Cenu ben lnnaplı Camili yolu . 
Şarkan sahibi senet. 

Şarkan yol, garben kaı a çalı ve 
Mehmet efendi şimalen Mehmet ef. 
cenuben kara oğlanlı mezarı . 

Şarkan Ahmet tarlası , şimalen 
cebel, cenuben sahibi senet tarlası . 

Şarkan, garben, şimalen cebel . 
Cenuben sahibi senet tarlası. 

Şarkan hergele yolu, garben taş 
kuyu, şimalen tarikiam, cenuben Di
mitri Avanya. 

Şarkan Dimitri Avanya garben 
hergele yolu, şimalen tarikiam , ce
nuben kasap Mehmet . 

Şarkan Dimitri Avanya, garben 
tarikiam, şimalen Şardikyan Artin 
cenu ben tarikiam. 

Şarkan çiflik ve yol, garben Da
yı Mahmut vereseleri, cenuben ço· 
rak , şimalen hergele yolu . 

20 Eylal 1P36 
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Yukarda dönüm miktarlarile ınevki ve hudutları ve beher dönümünün gayri mübadil bonosu ve Türk lirası 
mukabilinde muhammen bedellerile hazine hissesinin miktarı gösterilmiş olan Yunanlı emvaline ait on bir parça 

~----.... --------------·----------------------·ı~ı St a.dyom komitesi Baş- ı n 

kanlığından : SOCONY - VACUM tarla ile bir bap Çiflik ve müştemilatının mülkiyetleri kapalı zarf ve açık arttırma yolu ile gayri mübadil bo. 
ııosu ve Türk l i rası mukabilinde ve bedelleri defaten ve peşinen tediye edilmek şartile 15-9-936 tarihinden Stadyom büfesi 1 Birinciteşrin 

ı t ibaren 20 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihalesi 5 -10-936 tarihine tesadüf eden pazartesi günüdür . Is 

t<kl ilerin şartnamesini görmek ve yüzde yedi buçuk teminat akçasını yatırmak üzere Milli emlak dairesine mü
racaatları ve ihale günü saat 15 de Defterdarlık satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

936 dan itibaren bir sene müddetle 
kiraya verilecektir . isteklilerin stad
yom Direktörü Bay Cevad Diblene 
başvurmaları . 

17 20-24- 29 

Ankara fıçı birası 

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 
1 

Satılıyor 1 

............ ._ ................. ..... 

nkara birası 
1 Şölen 1 gazinosu nda 

.............. ım1=-=----------------..... Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içiniz . ı 
Her yerde israrla arayınız . 

Adana acent · . Rıza Salih Saray Posta kutusu 
e SI 95 Telefon No: 265 

Bebekli Kilise sokak N: 11 A. 7230 22 

........................... .._ ............... ------.... ----~----.... ----.............. 

7290 7292 17-20 24 

Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili ıııünasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalarını 
kabule başlamıştır. 

Adres : Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
7227 18-30 

6748 93 

Gaz 
Benzin 
Mazot 

Müstah s i la tı 

: Deve1i 
: Kanadlı 
: Socony 

atlı 
- Vacum 

Makine yağı : Ejder1i 
Gargoil - Mobiloil 

ı., 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiı •le 
ııı 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her ıı 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesı Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Seyhan Na fia müdürlü- ! Seyhan Valiliğinden: 
ğünden ; Hususi Muhasebeye (40) lira iı• 

1- Adana ceza evinde yapılacak ılı 
retli bir daktilo ve (30) lira ücre 

hela hamam, çamaşır hane ve müdü- bir takip memuru alınacaktır. Tic3' 
riyet odası tamiratı (3609) lira (.36) e 

k k 1 1 
ret ve Orta mektepler mezunu " kuruş keşif tutarile açı e si tmeye (;ı 

konulmuştur. kanuni evsafı haiz olanların evra 
2 - ihale 936 senesi Eylülün 28 müsbitelerile birlikte vilayete rııii· ~•r 

ci pazartesi günü saat 15 te Nafia racaatları ve Eylülün 24 üncü per· 
dairesinde yapılacaktır. şembe günü saat 9 da yapıfac~~ 1•rı 

3- Bu işe ait keşif hulasası,met- müsabaka imtihanına girmeleri il9r ~lı 
raj, hususi şartname (18) kuruş mu· olunur · 7301 20-22 lik 
kabilinde verilecektir. --"""'İ 

4- Muvakkat teminat (270) lira Bu gece nöbetçi eczane ~i 
72 kuruştur. !ır 

5- istekliler ihaleden evvel Ti· ı Tarsuskapısı civarında Al 
caret Odasına kayıtlı olduğuna dair 1 Halk eczanedir ıı.ı 

b 
..._ ______________________ _,,~ ~· 

Ticaret Odasının ve u işi yapmağa - • 
iktidarı olduğuna dair Nafia müdür-/ Umumi neşriyat müdürü ~ 
lüğünden tastikli vesikaları göster. / Celal Bayer 
meye mecburdur.7278 

12-16- 20-24 1 Adana Türk sözü matbaası 


