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Yeni hatlarımız açıldı 

Afyon - Karakuyu - isparta 
hatlarını ismet İnönü dün biz-

" _Dış işleri bakanımız 

Balkan delegelerini 
Belgrada çaGıracak 

zat açtı ve çok önemli 
bir nutuk söyledi 

Isparta : 25 [ Hususi Muhabirimizden ] - Bu 
sabah Afyondan kalkan hususi iki tren, başbakan 
İsmet lnönünün ve büyük konukları evvela saat 
13,45 Karakuyuya ulaştırdı. Başbakanın önemli bir 

,söylevinden sonra müthiş bir tezahur içinde ismet 
lnönünün elile Afyon - Karakuyu hattı açıldı. 

Başbakan söylevinde bu hattın siyasi Önemine 
,işaret etti. Karakuyudan kalkan hususi tren 17,20 
de konukları İspartaya getirdi. 

Ispartalılar pek coşkundu. İlbay, Şarbay, Say
lav Kemal Ünal birer söylev verdi. İsmet lnönüde 
Yine kudretli bir söylevle bu hatların en çok mane
\'İ ve siyasi manalarına bakmamızı söyledi ve son
~ta hattaki kurdelayı elile keserek bozan önü - fs
il>arta hattını da açtı . 

Halk görülmemiş bir sevinç içindedir. Tafsil at 
Postada. 

Kamuran 

Afyondaki Atatürk zafer 
amtı karşısmda 

smet İnönü,kara bulutlarla kapalı siya
'al ufuklan göstererek Türk milletinden 

tam birlik , tam uyanıkllk istedi 

İstanbul : 25 (Radyo) - Baş 
kan İsmet İoöoü dün Afyonda 

ltatürk zafer aoıtıbı bir söylevle 
'ınış ve şrbitliklerle aar' mezar· 
ıo eçılışıoı yapmıştır. 

Başbakanımız anıt açarken , 
~Ylediği nutukta: 

"Karşınızdaki timsal, her hen
i bir haı bin zaferini aydına gö 
ltnıekteo daha yüksek ehemmi· 
'ti haizdir. Bu, Türk kurtul1.1 
hına hakiki remzidir. 

Milletin Hırlaıca süren ıztı · 

ı>ları burada durmuş, baı·cn!e 

in yıkılıp tükeomu zulum ve 
ilalaıı; koca tepeyi aşarak Af 

ııı ovasına indiğimiz gündenberi 
'vıiJip yıkılmışiır. 

t Tür kleria Afyon ov asma in 
ek.hamleleri, (Ergeoekon) eha· 
•ini yirminci aıırda tahakkuk 
liren hakiki bir tezabürdü. 

l\urtuluş, Türk milletinin ken· 
~seridir . Tüı k milletioio, ken
lıağrında yetiştirdiği en büyük 
~adının etrafında yekpare ola
f bnşardığı bir varlık mücade 
Iİdir . 

g Türk milletioio istikbalde uğ 
~acağı tehlikeler karşısında ua 

hareket dmesi gerektiğini öğ 
la Lir tecrübe hazinesidir . ,, 
"tt ı ktea sonra, şunları söylemiş 

" .... Dünyanın" ufukları yeni 
çok bulutlanmııtır . Bu ka 

hklar içinde biç olmazsa, bu 
it hayatı için barış ve iyi 
~inı umudu çıkıctkmı ? Bunu 
ın günlerde göreceğiz . 

Yeni Türkiye doğduğu gün 4 

denberi milletlerin banıı için 
Cılist dün kahramanca yuruıtuiu 
mili tioe bugün yakın, samimi 

dostluklar kurdu. Bu örnek, 

dünyaom diger hölgtleriode çok 
görülmüyor. Bogüokll arsulueal 
kaygular bize heman yıkından 

temsil etmez. Fakat insanlığın 

düşünü§ ve geçim tarzına yakın 

zamanda yeni .bir iıtikamct bu
Juomazaa inaanlığrn talii yamın 
olacaktır· Şimdi, Türk milletinin 
idaresini bir daha söylemık için 
b•J toplaotıd,.n istifade etme~ iı 
terim. 

Milletler arasında emniyet, 
her millet için ve umum1 sulh 
içiu müşterek ve ameli olmalıdır. 

Mi:mkün olduğu kadır geni§ 
ölçüde ve mllmkün olduğu kadar 
geniş saba için barıı ve güvenlik 

tedbirleri bulmağa çalıoalım. Yok· 
sa büyük bir sahayı yarıgıoa ma· 
ruz bırakıp bir kaç parça evi kur 
termağ• çalışmak bo§ bir hülya
dır. 

Eğer bu insani ideallerimize 
rağmen.hu geniş Türk vatanı ye
niden bir tehlikeye uğrauı Tü•k 

i stilasının ilk günlerinde olduğu 
g;bi vatan müdafaa11oı k•dın ve 
çoculc bütüa millete ait bir vazi · 

fe olarak kabul edecf'giz. Bütün 
millet Başbug Atatüıkün etrafın· 
da y"kpara olarak onun emrinde 
ve onun zafer yolunda hareket 
rd~cekmiyız? Cevap veriniz ? bü 
tün dünya çınlasın . Ben de size 
cevap vereyım ; 

Yeni t~hlikclere karoi da mu
hakkak muzıffel" olıcagıı . Bü· 

Tevfik Rtiştii Aras 

Ankara : 25 ( Radyo ) - Tllr 
kiye dı§ bakanı Tevfik Rüotü Aras 
dOoya durumunu görOşmek v.e ka 
rarlar vermek üzere Belkan ao
tantın• dahil devletlerin delegele
rini Niİao ayı içinde Belgradda 
toplanmağ• davet edecektir . 

İngiliz milli müdafaa 
projesi kabul edildi 

Londra : 25 (Radyo )-AT•m 
kamaraa• bükftmetin milli mllda
faaya ait projeaiai ekseriyetle ka 
but etmiıtir . 

İngilizlerle 

licaretimiz çok iyi 
gitmektedir 

Normal zamanlarda logiltere 
ile Türkiye arasındaki dış ticaret 
10 milyon lirayı bulmuştur . Fa
kat aon senelerde ticaret ıistemle
rinin dtkiımeai sebebiyle bu tica
ret çok azelmıo:ve nihayet evvel: 
ki sene bir durgunluk devrell 
grçirdikten sonra yapılın anlat 
ma ile ıeçen yıl yeniden canlan· 

mıtbr . 
İoıiltere piyaaalariyle diger 

bazı memleketlere ihracatımızın 
azalmasına kartılık Almaoyaya 
ihracatımız çok artmıotır · 

Geçen sene bu memlekt:te 
göocierdij'imiı mılların değer.i , 
934 sen~ıinden 12,900,000 lıra 
fazlaaiyle 47 ,700,000 lirayı bul 
muıtur . Bun• mukabil Almanya
den ithalatımız 33,650,000 liradır. 

Ankara ild tayyar:. 
postası 

Ankara ile lstenbul araaında 
trsiı edilmesi kararlaşt;ralen muo 
tazam tayyare poıtaluı için İogil 
tercderı satın aldığımız üç biiyük 
yolcu tayyaresi 20 NiHnda An
karaya gelecektir. 

Nisanın eoolarına doğru dn poa 
telırıo başlamaıı çok muhtemel-

dir. 

yük bir milletin kendi kudretin 
den ve kendi fedıkulığındın 
emin olmHsı, oaun auı ulusal 
alemde faydalı olmaaı için feyizli 
bir kayaakrlır. 

Türkler, anıtın önünden Türk 
milletinin mlldafauı için büt6a 
varlaklarını fedı etmek ı§kıoı )'Ü 

reklerinde tazeleyerek geçecek· 
ltrdir. 

Tayyare bombard· 

manı 

Habeş şehirlerini 
harap ediyor -·-

Roma : 25 ( Radyo ) - İtal
yan Hava bakanı, •c ltalyan u~ik· 
ları Ak denizin her tar.fanı kont · 
rolu altanda bulundurumaktadır. 

Afrika harbini İtalyan, bıva 
bombardman lıuvyetleri hal ede
cektir .. demigtir. 

Rom• : 25 (Radyo) - İtal· 
yı Kraliçesi bugün Tapoliye ha
reket edtc'!ktir . 

Kraliçenin bu 1eyabatirsdeo 
mekaat, Habeıiatanda yaralılara 
bakmak için butaoede çalışmak 
üzere Asmauya gidecek 011:10 Ve
liabtan kansı Preuaes M•riyoze de 
vardır. 

Londra : 25 (Radyo ) - f tal
yın uçaklara her iki Cebbede bom- j 
bardman faaliyetlerine devam et 
melde ve kasabalarla Habtş kı· 
rargihları üzerine yargın ve ze 
birli raz bombaları yajdırmaktı · 
dır. 

Habeı kadınları karar1ıabla 
ra mütemadiyen erzak ve mü
himmat yetiıtirmektedirler . 

İt•lyan doiu Afrikaya yeni
den 11ker ve mühimmat ve erzak 
relmekto devam tdiyor : 

Van gölü için Uç 
vapur ısmarlandı 

Van gölü itletmeıi h• kkıodı \ 
haıırlanan IAyıb•, muhttlif velıri· 
(etlerin tetkiklerinden ieçtikteD 
sonra Başvekalete veri:'llitl\r . 

Llyıbanau, meclisin bu de ıre 
toplant•larında müzılnrui mub· 
temeldir. 

Gölde iılelilmek üzere Uç ge
mi Hmarlanmııtır . 

G61 cıvarıada bulunaa petrol 
kuyuıu , iıletme idaresi larafıa · 
dan çalııtırılıcaktır . 

Vapu lar geldikten ıonr• gö· 
)ün mDnuip yerlerine rıhtım ve 
iıkeleler yapılacaktır . 

lstanbulda 

Polis mektebinde mak
yaj dersi iverilece_k 

Polis mektebi ders program 
farında bazı drğişiklilder yapıl 

mıştır . Faıla olarak makyei der· 
si illve edildiği gibi , belediye ve 
belediyecilik der.inin takviyesine 
lOıunı göı DlmUştlir . 

Polis namzetlerinin daha ge
niı bir heledıye bilgisi edinme le· 
ri için 936 belediye bütçesinde 
mektebe yardım edilmesi de ka 
rar lastırılmıştır . Denin ameli ve 

nazari bütün safh•l•rı ebafile 
göıteı ilecek ve öğretilecektir • 

Japonya 

Uzak Şarktan Fraosaya dö
nen Jıir diplomat y111ıyor: 

68 milyon nUfuı ... Bu olifusu 
barındırmak için: 382,000 kUo 
mttre mürabbaı 3 ad9 ... Bu atlı
ların 332t000 kilometre murabbaı 
dıi' taştır, ekilip biçilmez An 
cak 50,000 kilometre murabbaı 
müobittir. Adam bış•na ekilecek 
arazi 750 metre murabbaı dütü· 
yor. Her ıenede nüfuı bir milyon 
artıyor ... 

• 
. . ._. 

• a tfnôniinün .. ,. ~ 

Afyon seyabatı dolayısiyl~ 

verdiği söylev bir meş'aledir. 

•------------~·-----
• 
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Almanyanın birliğini dünyaya 
göstermek ve dünyayı hayre

te düşürmek için 

Yeni intihabat için biiyük şenlikler 
hazırlanıvor Hitler büyük bir 

nutuk söyleyeceh 

Hitler 923 de Uk darbei hükümetde muvaffak olama
mış ve hapse mahl<ıim edilmişti. Yukarıkl resimde onu ha 

plshanedeki hıicreslnde gazete okurken görliyorıız 

Bertin: 25 (Radyo) - Yeni intihabat münasebetiyle Alman milletinin 
birliğini, bağlıhğını dünyaya göstermek için, yap lacak şenliklerio çok mu
azzam olmasına karar verilmiştir. Cumartesi günü öğleden sonra radyo ile 
verilecek bir emirle bütün Almanya bayraklarla donatılacak, ve bu emir· 
den &oorıt verilecektir. Bütün fabrikalar düdük çal11cak ve bunu bir daki· 
kalık bir eükfi.l takip edt-cektir. Bundan sonra Hitlcr radyoda büyük bir 
ıöylev verecektir. 

Gece büyük ıenlikler yapılacak ve Hiller yeniden radyoda konuşacaktır. 

lngilizler dümen kınyorlar 

Fransızların titizlenmelerine karşı, İngiliz 
bakanı Eden diyor ki : - Almanlara ülti

matom verilmemiş, yalnız teklif yapılmıştır 

Loadra 25 (Radyo ) - Fran
sa hükumeti , Alman~aoın muka
bil teklifleri miizakere edecek 
olan konseyin toplantısına iştira
ki reddetmi~tir . 

Loodra : 25 ( Radyo ) - Al · 
man sefiriJ dün dış işleri bakın · 
lığma giderek Edenle görüşerek 
Her Hitlerio vaziyeti müzakere 
ve müoakaşa arzusunda olduğunu 
bildirdi . 

Londra 25( Radyo )-Alman 
eefirı, Her Hıtlerin bir mektubunu 
İogiliz dış işleri bakanına veruıiş 
tir . 

Her Hitler bu mektubunda 
Lokarnoyu imza edeo devletJerin 
son teklıflerinin kendisince kabul 
edilemiyecek mabiyrtte olduğunu 
ve müsavat preosibioe muvafık 
olm.1dığanı ve almaoya bu teklıf
Jeri verdiği takdirrle yeni bir te
vellOtte düşmeyi kabul ~tmiş ola 
cağını ve Almanyamo Ren bölge· 
ıindan kıtalarını ç~kmek t:klifini 
reddettiğidi bildirmiıtir . 

Bertin 25 ( Radyo ) - Bu 
güokll gueteler milletle cemi-
yeti konıeyioio kararını " yıpm•· 
cık bir veeika ,, olarak tavsif et · 
mekte ve bu betbaht vesika unu-

tulmak ıartiyle yeni bir uzlaşma J 
yolu bulunabileceğini yazmakta· 
dırlar . 

Loudra : 25 ( Radyo ) - mil · 
letler sosyetesi kon5evi bugün sa
at dörtte toplandı . Sulhun mu · 
hafıızHı için sarf ettiği mesaiden~ l 
dolayl Lokaroo konferans.na te · ~ 
şekkür etti . .! 

Konsey bu içtimaa toplantı l 
larına nihayet "ermiştir , Konıey ~ 

g~lecek içtima devresi olaa Ma. J 
yısdaıı evvel . fevkalade ahval ( 
zuhur etmedikçe, toplanmaya- ( 
caktır . 

Londra . 25 ( Radyo ) - Al- t 
manya , Lokarno devletlerine ce- l 
vabını bu gün vermiştir . 

Londra : 25 (Radyo )-Fran- J 
sa dış işleri bakanı Flandeu , 1. 
Almaolarıu Rcui boıaltmaları hu~ ~ 
sosunda israr etme"te ve devlet· ~ 
lere yeniden iki maddelik bir ül · il 
timatom göndermektedir . f} 

Ankara : 25 ( A.A) - Ede- ~ 
oin avam kamarasında Almanyaya 
ıon verilen vesikanm aocak bir ~ 
teklif mahiyetinde bulunduğunu l 
söylemeıi ve yioe Edenle beraber 1 

ıoo Lokaroo devletleri konfenn· 1: 

- Gerisi üçüncü sahi{ cdt! - ~/ 



S.,.fa : 2 ( Türk S6ısl ) 

1938 harbi : 
•••• 

Şehir duyukları Başlangıç Pragda 
,, 

: ı 1---------------------------------------------------------..; 
Almanya ingiltereye de bir 

• ültimatom verıyor ve: 

Cebeliittarıkla Süveyşi istiyor 
-3-

O aabab haşmelmaap İngi l te
re Kr•lının hülıümeıi çok vahim 
bir şekil olan Arsıulusal durumu 
münakaşa ve müzakere için top 
lanmıştı . 

" Çekoslovakyanın azalmuı 
bilbasea çok teessüf edilecek bir 
şeydır ,. dıyoıdu, Bafbakan: 

- Fakat, diger Avrupa dev
letleri yerind~n oynamadığı hal
de bizim Çekoslovak ya için Al
manya ile harp eıleceğimizi dü
şünmek manasızdır . 

Dige c B•kaular da bu fikı i 
tasvih ediyordu . 

Bunun üzeıine ictimaa ıon ve 
ikinci bir toplatıoın öğleden son
ra yapılmasına karar verilmişti. 

Kabinenin hu ikinci toplantı 
ıı tam söylenilen saatte baıladı . 
Fakat Dış işleri Bakanı M. Ganı· 
ton gtcilımişti . Nihayet geldiği 
zaman arkıdaşlarıoın sözlerini 
keserek : 

- Baylar ! dedi . Şimdi Al
man Sefirinden; ültimatom aldım. 
Hrnuz geçenlerde kabineye gir
miı olan Hava Bakını M. Lloya 
David sordu : 

- Her halde Çekoalovakya 
lehinde Almanyıyı vrrmiş oldu 
ğunuz nota onları kızdırmış olsa 
gerek .. • 

- Mevzuubabı olan düokll 
nota degil . 

Alman Sefiıi, Çekoslovakya· 
nın ilhakı yUzündrn her hangi 
bir Avrupa devleti Almanyaya kar 
ş ı har be girdiği takdirde biz de 
bitaraf knlacağımıza dair garanti 
istiyor . 

Ve cevap için de niheyet saat 
beşe kadar bekliyecrğini ıöylü 
yor . 

- Saat beıtemi ? Yani yir 
mi dakika sonra .. 

Bakanlardan birisi ~utini çı · 

kararak : 
- Tam on sekiz dakika son 

ra • 
- Peki red ednıek ? 
- Vertcrğimiz red cevabı Al-

manya tarafından bir iliiuı harp 
ınıbiyetinde kabul •dilecektir . 
Alman Sefiri çok açık konu§U
yor. Ve ilk Alman bombardman 
uçaklarının ıaet sekizde Londra 
üzerinde olabilec•ğirıi de ilave 
etti . 

İngiliz Bakanlaıı bir kelime 
söylemed< n hayretle birbirine 
baktı . 

Konuşmağa ilk c~ıaret eden 
Havıı Bakanı oldu . 

- Mümküu olan bir ıey var: · 
Bu gtce taarruza uğramak tebli
keıine düşemeyiz . Ültimatomu 
kabul edelim . 

Dıger bakanlar bu karardaki 
hileyi kt§f etmişlerdi , 

Fak~t M. Goston cevap ver
di : 

- Almanya durumu bu ka
rarı mülahaza etmi§tir . Bunun 
içiodır ki garanti olarak Cebelüt
tarık ile Süveyşin Almanya tara 
fındın kontrolünü istiyor . 

Ve diyor ki ; 
- Herkes bıhyor ki, İngilte

re imparatorluğu yıkılmak llzere 
dir . Ve bu daiılma mukıdder
dir . 

İn1filterenio artık CebrlOtta 
rıh elind" bulundurm•kla ne ka
rı olabilir . 

bu, Boş bir kasanır. anahtarını 
saklameğa benzer .. 

Gürültülü , asa bı bir münaka
§a ba şlamr§lı. Tam bu 11rada sa 
at çaldı . 

Bakanlardan birisi : 

- Bu ıaat Uç dakika ileıidir. 
Ancak bir kıırar verebilecek Z•· 
tnınım vardır . 

•• 
Muharririn mılıaleai burada 

bitiyor . Muharrir Tarihin bir 
çok tecrübelerine iıtlnad ed.rek 
v• Almanyanın bu günkü vııziye
tine vl'.l bazı Alman büyüklerinin 
idPolojiaine olan dHin ve vukufi· 
le biraz mübal . ğalı olmakla bera
ber yarın pekiilii muhtemel olan 
bir vazi)eli bıze anlantmak iste
miştir . 

Muharrir bu yazısını yuarken 
kafa11nın içinde bilhuıa bir dü 
§llnce olmuttur : 

İngiliz milletini, eğer hava 
kuvvetleri bakımından olan ma 
dunluğunu yakın bir zımanda te

liiklıi etmezse imparatorluğun du
çar olacağı müdhit tehlıkeden hı· 
berdar etmek . 

İngilizlerin hakiki bir tehlike 
karş11ında kaldıkları zaman gös· 
terdikleri bu çeşit hamlelere tak
dirle bakmaktan insan kendiai 
alamıyor . İtte böyle bir anda 
devlet adamları, romancılar, mu · 
harrirler, 1f1Zetrciler milletin ~ner 
jisini harekete getirmek için §• 

yanı bıyret bir muvaffakiyetle ça
lıımağa baolıyor lar . 

-Son-

Vakıf vergisi 

Evkafla alak:>. kesilinceye 
kadar ödE":necek 

Yeni vokır kanununa göre yir· 
mi m ısli taviz bedeline karşı ev
k~!la alAkas ı oı kesmek istiyen eın
IAk sahiplerinin müracaatları de
vam ediyor Ye ln ı z lstllnbuldaki 
erslAk adedine nazaran ya pı lnn 

müracaotlar pek azJır. 

Bazı kimseler yeni kanun üze· 
rine art ı k icara vo mukatoa gibi 
eski evkof vergilerinin tehs il edil
miyeceğinı zannetmektedirler. 

Halbuki her mülk sohibi yirmi 
misli taviz bedelini verinceye ka
dar bu eski ve rg ı leri ödemekte de· 
vam edecektir . ipotekli emlAkin 
yirmi misli bedeli ödemeeindoki 
müşki!Atı ortudan kaldırmak, ya
hut yirmi misli tıviz bedelini t~da

rik edemiyenl• re bir kolaylık ol 
mak üzere vakıf p~ralar sandığın
dan para ikrazınrn temini düşünü
lüyordu . Bunun için bir proje ha . 
zırlonmaktad ı r. Proje biter bitmez 
hemen tatbikine bıışlenacaktır. 

Harbiye mektebi buse
ne Ankaraya taşınıyor 

Ankuadıki Harbiye mtktebi 
inıaatı hitmioıir. 

Binanın tdrişine başlanmıştır• 

İmtihanlar, İst .ınb. nlıla bitirildik- ı 
ten soura Harbiye mektrbi Anka -
raya la§ınaca~tır 

ilbay 

Dün erkek liseslni tef
tiş etti 

bun öğleden önce , İlbayımız 
Tevfik Hadi Baysal , kültür direk· 
törü Yuuus Kazım KUni ile bir
likte erkek lisesini teftit etmiş 

ve mektebin eıki iıtasyon kartı 

ıındaki binas ı ile esas binayı g•z 
mişler , talebenin ve derslerin du 
rumu haklıında malümat almışlar 
ve öğle yemeğini talebe ve 5ğret 
menlerle bir arada yemişlerdir . 

Tevfik Hadi Bayul , yemek· 
ten sonra de öğretmenler odaıına 
gelr rek öğretmen l erle de , kültllr 
itleri ve mektep durumu üzerine 
bısbebalde bulunarak mektepten 
ayrılmıılardır 

Bahçe ve Os
maniyede 

İnkılap ve lstikıal konfe
ransları ,·erildi. 

Bahçe ve Osıııaniy~<).en bize ayrı 
ayrı bıldirildiğ i n e göro , Cumhuri
yet Halk partisı llyönkurulu tara 
fından Osmaniyede halka konfe
rans vermek üzere tayin edilen 
Nevzttt Güven ile B~ bçede ayni işi 
görm~ğe ayr•lıtn tarım okulu öğ
retmenl~rioden Ragıp Mağden, ge
çen gün birisi Oamaniyede, degeri 
Bahçede bir çok halk önünde iokı· 
IAp ve lst ı klAl mevzuları üııtrine 
konferanslarını vermişler ve alkış 
!anmışlardır . 

Bu arked11şların anlattıkları , 
dinle1iciler üzerinde çok iyi tesir 
bırakm ı ş ve h o lkırnız bugünkü in . 
kılAp ve tikJAlimiz hakkında f t 
raflı bilgi sahibi olmuşlardır .. 
Olçii ve tartılar 

- -----
Muayenesine Nisan ip
tidasında başlanacak 

Ölçü ve tartıların 936 moaye· 
nelerine bir Nıaan 936 tarihindtn 
itihareo baılanaça;rndAO halkın 
ellerinde bulunan ölçll ve rartıla· 
rın mueyeneye tabi tutulması için 
berkesin Belediye ılyar memur 
!uğuna müracaat tderek muayene 
gllnlerini bildirir numro kilgıdı al 
mıları lazımdır. 

bu hususun temimini ıçın 

Uraydan llbaylığa da yazılmıştır. 

Meslek 
konferansları 

Dlln, kültllrclller yine toplan
mış ve konferansı serilerinden ye 
dincisini Vtrmiılerdir . 

Hu konferansı Guipaıı öğret
menlerinden Necmi vermit ve 
1

' resim ,, t , driaatı üz~ıindeo 

yürümüştür . 

Çınarlı köy 
Cinayetinin duruşması 

Çınaılı lö1 üode İlırabinıi öl
dürmek, H l ıl, Aziz ve M, lımed 
isminde Oç lci ıiyi rle . vsra fomak
tan suçlu ve mevkuf Du•muş oğlu 
Hacıyı teşviktec uçlu babası muh 
tar Durmu§UD duruşmalarına dün 
ağır cezeda bakılmı§ ve 20 fahit 
dinlenmioıir . Şahitler İbrabimi 
Hacının vurduğunu söylemitler
dir . 

Muhakeme 13 Nisana bırakıl
mıgtır , 

Bıçaklı bir aile kavgası 

Eniştesi 
yınca 

İstediği parayı alama
•• • 
ıızerıne 

bıçakla 
hücum etmiş ve 
yaralamış 

1 il ••••• 

Dün gece saat 19,30 geçe Abi
din Paşa caddesinde bıçaklı bir 
aile döğüşü olınuşiur . 

Vakaya sebep : 
Kahvelerde garsonlulı. yapan 

Erzurumlu Abdullah oğlu Ahme

din, kııin biraderi sarraf Osmandaıı 
para iıtemeıi ve Osmuoın parayı 
vermemesidir Ahmet cadde ortasın

da istediği parayı alamayınca kayın 

biraderinin üzerine bıçalı.lı hücum 

eserek kafa ve sırtından ağır su 
rette yaralamıştır. 

Hadiseyi haber alan Osmanın 

Ulusal ekonomi 

Kurumunun madalya 
ve diploma töreni bu 
akşam yapılacak 

Yerli malları seıgiıi ve vitrin 
yarışını kHananlara verilecek ma
dalya ve diplomaların dığıtılma 

törffni Halkevinde bu gece 20130 
da yapılacaktır . 

T6ren tertipli ve •tleııceli bir 
programla yapılaca~tııı . 

Bina vergileri11de 

tenzilAttan kimler 
ıatifade edecek? 
Maliye vekiletı hiua vergile-

rinden yüzde yiJmi bet nisbetle
tlodeki tenzilatın ne ıııretle yı\
pılıcağına dair valiliklere bir ta
mim göndermittir. 

Bu tamime göre bioa lr•tla
rının yüzde yirmi brt indirilme
sine d•ir olan kanunun neşrinden 
evvel hususi tadilAt 1f6rmüı olan 
binalar bit tetızililttan istif•de e · 
demiyecektir. 

Bu kanunun otşrinden evvel 
hnıuıi tadilat istenildiği halde ka 
nuoun orfri , tarıhine kadar tadi
lat muameleleri hilirilmiı olanlar 
hakkında komiıyonlarca tetkikata 
devam olunacaktır. 

Bu tetkikıl sonunda o birıa 

İratları da yüzde yirmi beş indi 
rildikten sonra geri kalan kısi mda 
en az yüzde on be§ dtr. cesinde 
bir azalma lfÖ•ülüıse müracaat sa
hiplerinin iratları ayrıca tadil e
dilec< ktir. 

Bir atanma 
Haziran başlangıcıuda Bursa 

merktzinde yıpılacak Merinos ye 
tiştirme teıkilatı için, ilimiz mer· 
kez Baytarı Hakkı Dogu, T•rım 

Bıkanlıjiıoca oray• tayio edilmiştir. 

Teşviki senayi talimat
namesinde de· 

ğişikllkle r 

Zuuri ihtiyaçlar üzerine, t•şvilı:i 
ıenayi t•limatoımeıinio 21 ve 
40 ıncı maddeleri drğiştirilmiş
tir. 

Sustalı taşıdıOından 

Eıki iıtuyooda, berber Hacı 
Mu!tafa oğlu Hahri adında bir ço 
cuğun koca bir sustalı ça~ı t•t•· 
dığı lfÖ lllmüt ve polisçe alınaralr 
hakkındı takıhat yapılmı§tır. 

babası Süleyman ve Fatma d~ kav
gayı önlemoğe koşmuşlar ve araya 
girmişlerdir Bu sırada yetişen pi

yade ve suvari devriyeler kavgayı 
ayırmak istemişl e r , fakat Ahmet 
ubıtanın üzerine de bıçakla sal

dırmıştır. Bunun üzerine polis de 
korkutmak maksadile üç el ıilAh 
atmnğu mecbur kaloıışlardır . 

Netıcode: Yarası ağır olan Os
man haıtaneye kaldırılmış ve ha· 

şile vücudundan hafif surette ya
ralanan mütecaviz Ahmed in teda 
viıi yaptırılarak hakkında gerek•n 
kanunt iş yapılmıştır. 

Uray 
AstOzüğüne aykırı 

iş yapanlar 

Ekmekçi Vanlı Mehmet eti· 
ketsiz ekmek sattığından 200, 
Doktor Eıhem N, cdet caddrye 
kirli su akıttığ;ndan 300, Araba 
cı Hasan oğlu Mahmut ruhsatırz 
abır yaptı;ından hakkında mua
mele yapıbyor, Reçper Hasan oğ
lu Ram.zan açıkta heli yıptrğın 
dao 100, Arabacı Salih oğlu Re
fik yol üıtünde bayva•• yem tak
tıi• odan 100, Arabacı Hasan oğ
lu Hüseyio arabuını muayrne et· 
tirmediğiııden 300, Şöför Salih 
oğlu Ahit gayet süratlı kamyon 
aürdOğiinden 3001 Şofö• Ali oğlu 
Mahmut Nedim lf•yet ellratli kam 
yon eUrdllğünden 300, Şoför Yu 
ıuf oğlu Piti Ahmet 1fayet ıürat· 
li k•myon sürdüğünden 300, Şö
för Hacı Cekinberdi oğlu Mehmet 
gayet süratli kamyon sürdüğün 
den 300, Amele Sılifktli İbrablttı 
caddeye kirli ıu akıttığrudan 200, 
Reçper Mehmet caddeye kiılı su 
akııtiiıtıdan 200, SPyyar mryve
ci İbrahim oğlu Hüseyın caddeyi 
fuzulen i§ğal rttiğinden 1001 Eski 
çuvalcı Ali oğlu Osmau umumi 
pazar haricinde eski çuval saltı· 
ğından 50, Bakkal Yuıuf Ziya 
gömlek giymediğinden 100, Ek 
mekçi Rıfat gömlek ll'iymediğin · 
den 100, Şekerci Abdullah oğlu 
Mehmet Bozuk ıeker sattığ · ı;dan 
300, Arabacı Şevki oğlu Rauf 
lambasız sryrüaefer yıptığından 
100, Arabacı Celıl oğlu Alı Ara
basını muayene etıirmediğinden 
100, Aubacı Ali oğlu Mehmet 
yolun 11ğın1 takip elmediğinden 
100 er kuruş pa•a crzasiyle c za 
landırılmr§ladır . 

Bıçakla tehdit 
edilen kız 

Dün, Tek• kur bu mahallesiu 
de oturan Seyfi adında birisi ayni 
mahalledeki Mehmet kızı Fahriye
yi bir umut kaadile bıçakla tehdit 
ettiğinden yakalanmış ve hakkın 
da kanuni muall)ele yepılınıttir. 

Bataniye hırsızı 

Yurduıı Emin köyllnden Yıkup 
adında birisi, dlln, Arık zade ha· 
nından bir battaniye aşırmış fa
kat yarım saat sonu çaldrğıyle be 
rabn yakalanarak bakkınrl• kanu
ni it yapılmııtır. 

26 Mart 1936 

Dereden Tep -dPn : 

Kadınlardan ydna 

Dereden tep rden köt•ıine bu 
kadu cidtli mevzu girebilir mi 
orasını düşü o mıd eo bugün bu 
baılıgı intih ap e ttim . 

lııaan femioist olmad ığı hal 
de ka dın hukukunu itiraf ed ecek 
kadınların yarısı olduğunu h •v
Hlasına sığdıracak, erkeklerin 
onlara layık oldukları mevkii he• 
nüz verm dıklcrini an l ayacıli. ka· 
dar görgü ve bilgiye malik olebi 
lir. 

H rçok erkekler kadıol . rd an 
şikilyet eder ve bunların bir ço · 
ğu da naklıdır . F akat uuutma 
yalım ki ha ksız olanları da var 
dır. Velhasıl haksızlık bu gibı Di
kiyetleri bütüu kadınlığa teşmil 
etmektrdir. 

Cemiyet hayatı eile fikri üze
rine knrulmadıgı zamanlarda 
maddi manrvi biitün düşm a nlar 

araaıoda tabiatın korkunç in
safsız muhiti içinde çocuğu ko
ruyaıı ve böylece insanlık neı 
!ini mubafau eder bir (Anı) dan 
başka kim olabilirdi. 

Cemiyet bayatı aile fikri üze 
rine kurulunca da onun temel 
taşı yine (Ana) dır. Yuvayı dışi 

kut yapar. 
Kadın aile ıçinde o kadar 

kuvvetli bir imi!dir ki erkek 
ne kadar fena olu ı sa ohun kıdın 
iıterae her ş e ye rağmen ailenin 
yaşamaaını idame edebilir, çocuk · 
!arını dı kurtarabilir. E• krğin 
yıktığını onarabilir. Onun bu 
kudretini dimığ ölçemez, çünkü 
( Kalp ) deo gelir. Çocuğunu 
kurtarmak içio kendini feda 
etmek (Ana şafkati) mefhumu 
karııııoda şaşılacak bir hadise 
değildir . 

Eıkekleııie böyle ôlçllsüz bir 
ıefkat aramak heybudadır. Çlln 
kü; onların yapılıgı, şifadır . 

Bizim geoiş anlamla ( şefkat 
ve iyilik ) dedığinriz yüksek ve 
derin duygularla kadın ( ctmiyet) 
içinde müstesna bir mevkii haiz
dir. O çoı:uğunu kuctardığı gibi 
(cemiyeti )de kurtarabilecek kud
rettedir . 

Tarih kurulalı dünyayı çeviren 
nk•klerio medeniyeti , bilgiıi , 
marifellrıi yUlrseldilıçe ihtirasla
rı vahşetleri a ı lmış , yer yüzünü 
kız ı l kana 1:.oyamış , rlünyayr ate· 
şe vermi§tir . B ııgüo yirmi uci a •ır 
medeniyeti Ulu Tanrının insan 
la,~ bedeva verdıği saf be va yıda 

zehiı lemekle öğünü yor . 

Eğe r o .. larrn yer indt kadınlar 
o l say d ı biç şüphesiz bu i şle ri y~p 

mızlardı. 

Kadınlıkta erkeklerin anlaya 
mıyaca ğı ( iyilik kayn ı kl a rı ) şim · 
diye kadar onlara reva görlll rn 
haks ı z muamrl r lerlo ne kadar 
körl•nm i ş olursa olsun yiae büs
bütün sü~em r z . 

Bun un pek çok duygusu ve io
sanl ı ğa kıvanç verecek örnekl eri 
görülmüş ve bir takım roman lar
da da ta.vir ı-dıloıeğe ç a lışıl mıı· 

tır . 
Erkekler yapdıkları m<'uli

me kefaret için dr ği l se bile cemi
yeti - o cemiy• t içinde kf'ndile 
ıini d• - korumak ve insanlığa 

liyik olduğu iııikba l i bazırlomak 

için o kaynaklardan iatıfıde •ime 
ğe çalı•nı•lıdır . 

A. IJ. 

üç mürettip 
arıyoruz 

Gız• temizde çalışmak Uzrre 
üç Mürettip alınacaktır .. Çalış

mak iıtiyeı;lerio Tür~sözü idart- . , 
sine mllıacaatları. · 



26 Marl 1916 

"rkiyenin en güzel Stadyom 
ve Hipodromu 

l 

~nkarada yapılmakta olan bu 
or alanlarına 1,377,000 küsür 

lira harcanacak 
----· ......... -~ .. ·----.. 

lnşaatişleri gettikçe ilerileyor 
Ankara: 24 (özel) - Ankara 

•dyom ve Hipodromunun intaa 
· Proje ve planlara göre devam 

hltktedir. 
Bu ya pılar yalnız Ankaranın 

iil bütün yurdun en güzel spor 
ti olacoktsr. 
Bıpodrom ve stadın in şası, ya 

l,n eksiltme neticesinde 1377428 
fll 92 kuruşe , yaman kollektif 
kctine ihale edilmiştir. 
Bu pau ile §Unlar yapılacıkhr: 

~ 1- Etrafın hudutları 
2- Askeri resmi gf>çit Pisti 
3- At koşusn Pısti 
4- Stıdyom sebalar ve Pist

ı. 

S- Sulama tesiıatları 
6- 35000 kişilik olimpik sta

ıoın birinci m evki Tribünü. 

r ı 7- 30 haynnlık ahırlar ve e· 
4tleme locaları 
8- Cokey tartılın• binaaı 
9- Hakem kulübesi 
10- Reisi cumhur Tribünü 
11- Hipodrom birinci sınıf 

tibnn. 
12- Soğuk ve sıcık eu eJek-

1 lk teıi11tları 
13- Umumi medbal. 
İnce ıu macrasınao iılahı kıs · \ 

'8da da: macraların islibı, 11-

;1110 tesviyesi, Akköprüye çıkan 
tlda b eton bir köprü. İncesu ya
lında bir baraj, iki adet ım de· 
•su ve kuyular, ve bu itlerden 
•tka pis ıularm saha içinden a-
• geçmemesi içio kaoaHzaayoo 

) *'tibatlara yapılmııtır. 
Gelt cek yıl yapılması g erek 

l ~11 iıler : 
• 1- Hipodrom 1ahasını kuş~· 

-. yol asfalt olaıak yapilacakhr. 
~de l i keşfi 75 bin lira olao bu 
hı de inşa sı münalcuaya kon 
~§tur. 

2- Ağaçlanma işl eri içinde 
~ bin li ra tabıisi icabedecektir. 
3- İhalede. bir inci sınıf Hı-

istanbulda 

Bir ayda yenen et 
ve ballk 

podrom TribünUoün yıloız birin 
c i sın ıfının yarJsının intHı veril · 
mişti. F.kat m~mleketimizde gtt 
tikçe alikıı uyandıran bu spor içiu 
bu kısmın kifi gelmiyec<'ii anla· 
tılmıt ve önümüzdeki sene için 
tle bitirilmeıi uyiun ıöıülmekte
dir. 

Bu işin de inıa brdeli 120 bin 
lira olarak tahmin edilmittir. 

4 - İkinci ve üçüncü sınıf 
l'ribüoleriode inşası ziruri bir ih 
tiyaç b.lindedir. 

Bu olimpik StadlD ikmala için
de 220 . hin lira gideceğı tahmin 
ediliyor. 

Hipodrom kısmında Atıtürk 

salonu ve diga salonl.u la kütilp· 
lıanf', )okente, apartman, tartılmı 
salonları, bar ve stıdyom k11mı
bln tefriı işini de önümüzdeki ae· 
ne içinde yapmak zarureti verdır. 

Bu işler içinde 50 bio lira ay· 
rılacaktır. 

6- Fudbol için iki, atletizm 
için bir Antrenmın yeri yapılma 
ııda uygun görülmüı ve bu işler 
içinde 30,000 lira bir para Barfı 
tahmin edilmiıtir. 

7 - Hipodrom koşu pistleri, 
ıulama tesiHtı için de keza 50000 
lira, 

8- Sahaların ıuJanmHı ve 
kanalize iılerinin de 100 bin lıra 
ile yapılacağı tahmin edilmiıtir. 

Ankara ıtadyom ve Hipodro · 
mu, lıt111yonu 9ebre bağlayan bü· 
yok asfalt yolu o üzeri o de, yeni gıır 

ve gençlik parkl ile, şehre gelen
lerin gözü öoiinde cnmhuriyetin 
büyük esct leri arae11ıda yer alacak 
bir varhkt1r. 

Şen, gür bllz, sıhbatlı ve güleı 
yüzlü bir gençlik yetiştirmek da 
vasındı olao Cumhuriyetimizin, 
memlekete bir örnek olarak ver- I 
diği bu rııiz alanın milletler ara · 
sı bir rekorun ESabibi olm111 te
menni edilir , 

Kadınlar birliği 

Bir zamanlar K•liforanyada 
bir bir birlik vaıdı. Bn birlık 

azaları zabıtaya ba~vurmadan h·y· 

. Belediye t arafından ncşredi - Jutlarla mücadtle vuifrıioi 
~ fuhat ayı ist a tistiğine göre Js- üı.cı lcriue ulw.ş!atdı. 
h bul hdedıyesi hurludu dahilin Bu sene Kalıforanyıda bir ka · 
1 Şuba t ayı içinde 72,245 kilo dınlar bi rliği teeısüs, etti . Bu Lir· 
huo , 203,055 kilo da sıgır lik 12ıları da kocalarını ellerin · 
1 emsali kcsılm iştir . den alan kadıiılarlı mücedele va· 
Balığa gelince : zif t<:ıioi üzederine aldılar ve bir-
Kanun~an i içio<le İstanbul su· lik rdıi derhal fuliyete ieçti: 

~1'ld a ruıulup sahlan balıkların Kocasının daktiloıuau tabanca 
~eri 124,062 liraya bali.2' ol ld d . , ılc ö ür ü ... 
llur · Aiır cczeda muhakeme edil · 
Gene Kannnsaui içinde 601 mekte olan hayan Dubrell m11h 

( Tlrk 86sft ) 

Ceyhanda 
Köy kanununun temin et· 

tiği İ)ilikler 

Ceyhan : ( Hususi ) - Kaza· 
mızın 105 köyünden 102 s:nde köy 
kanununun tatbik edilmekte bu · 
lunması, bu köylnrin her bakımrlnrı 
ilerlemesine yol açmıştır. Bu yılki 
köy bütçeleri yekunu 60,000 lira· 
don fazladır Bununla nüfusu fazla 
olan köylerden yirmi beşinde ya
tılı ve tam devreli mektop yaptırıl
maktadır . 

Böylece köy mekt~pleri ihti · 
yacı için bütçeyo konulan tahsisat 
bu y ıl 12,000 lirayı bulmaktadır . 
Bundan maada köy odaJarı için 
8300 küsur, hova kurumuna yar
dım için J 300 küsur lira ve diger 
köy işleri için de ayrıca tah@isat 
konulmıııtur ve bugün köylerimi
zin gec;en yıldan kalma ve tarım 

bankasında mahfuz 29,000 liraya 
yakın bir para da bu yı 1 bütçesine 

1 
alınmııtır . 

1 

Grçen yıl içinde 50 köy ara-
sında köy paralarile tel~fon şı;,be - 1 

kesi ttosis edilmiş ve muntazam gö-
rüşmeler temin olunmuştur . 1 

Diger köylerimiz arasında te- : 
lelon şebekesinin yıtkıoda tamam· 1 
lenması için çalışılmaktadır. Bugün, 
16 köyümüzde köy katibi vardır 
ve bunlar köylünün hesap ve oku
ma yazmu işlerinin görülmesinde 
çok faydalı hizmetler görmekte - 1 

dirler . 
935 yılı içinde ihtiyar heyet 

Jerince köy odalarında 25 çiftin 
niktblart kıyılmış ve yine köy ka
nunu mucıbince köylüler areıın
daki küçük alacaklı ihtilAlların
dan bir çoğu halledilmiştir. 

İngilizler dümen 
kırıyorlar 

- Birinci ıayfadan artan -

ııoa delege olarak İftirak etmi~ ' 
oları H11 tifakean Almanyaya y apı· 
lan tekliflerin hiç bir vakıt ühi· 
matom mahiyatimJe olma rfığını 

ve lngiherenin Almanyayı hH t• 
raftan lcuıatma.k v~ Sırf Alman
yayı karıı ittifaklar akdetmek ar 
zusunda buluomadığıoı ve niba 
yet İogiltereniu Almanyanrn da 
ıtırbeıtçe girebilec rği bir Avrupa 
birleşme.ini temine çalıştığını be
yan etmef!i Patiste hayrd uyan · 
darmış ve Fransız dıı bakanlığı 
yeniden b.,r hangi bir müzakere 
hakkında tamamiyle kayıtsızlık 
göstermek gibi mrnfi bir hattı 
hırekt!t almaya kuar vermit ve 
Franıız d ı ş bakanı bundan sonra 
Londr•ya:gitmeyeceğini bildir
mittir . 

Ankara : 25 ( A.A) - Fıao · 
ıız gazdeleri , İngiliz ve l4 r&Dsız 
nokt.i nazarları arasında bir te- c 

zat aksettirmekte ve vaziyetin.her 
valrıtkiodtn daha lruııılc ve daha 
karanlık bir ıekil aldıtanı kaydet 
mektedirler . Londra gazeteleri 
ise Almanyn hududu üzerinde 

beynelmilel bir askeri i~gal teldi 
finin geri alınacağını ve çünkü ln
i•lteıe ~fkiri umumiyesinin buna 
muhalif bulunduğunu kayd ve 
balihazırdı er\cinı harbiyelerinin 
aralarında tem11 teaiıi kuarın

danda vaz geçileceğini işaret et· 
mektedirler . _____ .,..,... ____ _ 

Oç milyon 
Köylerde halkı tenbelliA-e alış

tıran köy ktthveleri kapatılmıt ve 
vHifelerini suiistimal eden iki köy 
muhtarı mahkemeye veriler(k hap 
se mahkum olmuşlardır. 

Dllnya patinaj ıampiyonu So· 
nie Heni Amtrikaya gidecek ve 
yiuni gün buz üstünde marifetler 

ı yapacak, 

Çilingirlere iş var 

1935 aeaesinde Pariı mesirele
rinde 8,690 kiti anahtar kaybet 
miş. Bunlardan yalnız 1.050 kişi 
k•ybettiği anahtarları aramış ... 

Pariı çilingirleri boı durmu 
yorlar d~melctir. 

krupp 

Dünyamn en büyük siJah f ıb · 
rikası olan Krupp f•brikaaıoı 
(1787 -1826) senr:lcrinde Frederik 
Krupp kurdu. 

Krupp iımi çok dıha eskidir. 
Frtderikin büyük baba11 Aındt 
Krupp 1624 d~ ıilih yapıp satu · 
dı . 1620 de muhtelıf memleket
lere 15,000 tüfek satmıt. 

Yirmi üç •~nedir dünya p•tİ· 

n•j şımpiyottlutunu lcıybetmeyen 
Sooia bu stfer amatörlük 6nvaoı · 

Dl kıybedivor. Ameıikalılar lcen 
' diıioe yirmi gün tçin üç milyon 

· frank veriyorlar ... 

Seyhan c. Müddei umumililinden : 
Bohça kazası ceza evinin tamir 

ve inşası oksiltme kanunu muci · 
hince 27 -3-936 gününde ma
halliııde ihalesi icra edı leceğiııden 

taliplil erin ve daha f1:1 zla izahat 
almak istiyenlerin Bahçn müddei 
umumiliğioce müteşekkil heyeti 
mahsusuna mfiraraatları ilAn olu 
nur . 3 - 3 

Doktor Rifat Sözaltun 
Bu kere hasta muayeM oviui 

Orozdibak otomobil durak yerinde 1 

-- Asri Sinema -.. 
25 Mart çarşamba akşamından itibaren 

( Harp ) filminin unutulmaz büyük artisti 

Charles Bayer.Ve sahne arkadaşları 
Nathalie Paley- piyer Richard Villm 

Beraber çok muvaffak oldukları 

(Atmaca) 
Filmde. 

Kumar : Y el nız kulüpte ve kumorhınP.lere girmez. 
Kumar : En nezilı ailele re CD büyi\k c emiyetler içeriıine de rirer 
İşte : " Atmaca ,, filmi kumerıo ve kumara müptela olanlarıo 

aşıkane ve h emde feci olan akibeti gösterir. 

6607 

ITA_!f __ S_i_n_e_m_a_s_ı_n_d_a~'-----

Mevsimin en hoş ve eA-lenceli filmlerinden biri ve kah

kahalar kırah ( Lesli Fuller ) in temsili 

96 numaralı mahkum 
iki saat daimi bir zevk ve neşe kaynağı olan bu filmi bütün ııoema 

severlere tuvsiye ederiz. 

pek yakında • • 
Bu mevsimin en gO.zel filmlerinden biri olan ve ( Harri 

Piel ) in temsili 

batakbaae gölgeleri 
6602 

Alsara, sineması 
Bu akşam 

En güzel ve hissi fılmlerinden birisini ıuntır 

(Seven öldlrlr mi) 
mümessili : !<lod ren 

Bn güzel film en katı kalpl ı leri bile ağlacacnk kader hissi ve 

güzel bir eserdir. 

Paramont:Dünya haberler 

pek yakında Tarzan geliyor 
8üyük Türkçe film 

6600 
Frcdric March ve ANNA S 1 EN 

Tolistoy'ın eseri No J7 haneye naklettiğinden haj - ~---~--~~~---~-------------~ 
tatarın her gün saut ytıdiden on 

Basibadelmevt 
Filminde emllalsizdirler 

6603 

ikiyo ve saat on dörtten on yediye 1 

kadar gelmelerini bekl \!rİm.6598 ı' 
3-7 

t' aıııııaı111111111uıııııı ı•n nn11111111mıınlll'.ııuımıımı:ıı:ır.nmııı ıııııııı mı ' j 

/laclarınızı Tuvalet ve Parfümeri 
• 

ihtiyacınızı yalnız 

i- P rt:ıid ye ve f" m sali kabuklu de - kiinı e diliıse bütüo Kt.lıforauya
. bAyvao uıı, 3513 istakoz. 315, - , 010 evi• kadınları iıyın çıkara · 

f P•lımut ve torik, 313,395 kilo • h 
1 

c ıklarmış ... 
' a ık tutulmuştur. 1--------------

1 iktisat vekaleti; iç ticaret umum mü
dürtDRünden : 

1 bu gece nöbetçi l •••llaa eczanesinde 1 Eczane J • • • 

1 
Oruzdibak civar1nda 1 tedarık edınız 

. llu ba l ı klardao başka İstao - ! 
r~UCJ. belediye hududu içinde 1 r çıft torik ve palamut ve 228,. 

193 kilo balık 1arfediJmiştir . 
Uigerleıi Türkiycnia diger şe· 

lıirledle harice göoderilmiıırr. 

(Tarzan geliyor) 
1ürkce film 

• 

Pek yakında Alsarayda 
6605 2 

-----------------------

30 ikinci teşrin J 330 tarihli 
kanun hükümleri dairesinde Tür 
kiyetle iş yapmağa izinli hulunan 
ecnebi şirketlerinden ( Siager Dik.iş 
mokinası Kumpanyası ) nın Tür
kiye umumi vekili haiz olduğu sa . 
lAhiyAt" binaen bu kerro müraca • 
atla Seyhan, lçel ve Antalya VilA
yi- tlerile miilbakatındd vaki şube
leri idare etmek üzere Adaoada 

mukim Vedat Açık alınlı vekil tayin 
ettlg-ini bildirmiştir . 1 

Keyfiyet kanuni hükümlere uy- ı 
gun görülmüş olmakla iJAn olu-

nur .6609 1 

Merkez eczanesiCJfr · / 
~ q 1191Jniıltdıııuı~ ııJtr~.ı:ııu:wııwır.ııı;;u Çünkü: menfaatiniz olacaktır. 
~atılık kazan ve köten 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

20 beygir kuvvetioılo her torofı 1 
aeğlam işler bir hald"' Makler mar 
kolı bir çifL kazan, bir adt•t dörtlü ı 
ve dirsPkli kölen satılıktır. 

Almak istiyenlerin Buğday pa
zarında Türkistanh Ab<lurahmaoA 
müracatttları . 6566 

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

1 
Hizmetci kadın • 

aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 

hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa
nı ıza müracı. ot edilmesi. 

Sin emanın Kraliçeıi 

Anna sten 
ııbreerler şaheıeri 

Nana 
Filminde 

6604 
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Adana Borsası Muameleleri 
PA'Sl'l'l! Vf' '[~2A 

Kilo F'iyaıı 
CİNSİ Eu Eo çoL. 

Satılan Mikdar 
az 

!.. s. /{, s. •Uo 

E:apııualı paıııu[ 36 -

l'ıyoea p-.laj!ı ,. 35 
Pıyatıa ırmızi .. 30 34 
laof' 1 
lene ll 34 :i() 
.l!.lupreı 

11..lrvlaoı 1 36,50 

YA.l:'AGl 
lleyaz 

1 1 1 ~·2•h 

... 1 (., 1 T 
.l!.lı.spreı 1 1 faoe 3,50 
l'.erlı "'i: emlılı.., 

1 1 1 .. "'1oh uıolu.k.,, 
-- -

HUBUBAT 
Buj!day fıbnı 

" 
'fnli 5,30 
M-.ııanP 1 .. 

Arpa 
1 Fasulya 1 

Yula( 
! Dehce 

Kuı yemi 
1 

Keı~o tohumu 
Mncımclı. 
,:,ıeaıw l 18 

UN ·- Salih 800 
... ... " 

-725 
:S& Düz kırma .. ,. 
~~ Si mu " 
ö o: c--.---- 800 .~~ 

...,.. Cuuıburıyt>t 

> ... .. 755--
~ tı Düz krıma ,, 

Alfa 
" 

Li,.,erpul '1 elgratları K.mbiyo ve PHa 
25 1 3 I 1936 iŞ Uaulı.asıuclau Mhnmıgıı .. 

'KııU&IH l"t:"t' 

l:I azıı ,_6_E_ Lırrı 10 / 
Hayşm•rk l 97 .M•rl V .deh 6 05 
.l'r•ok"l<'raosız,, 

.Mayıs Vadeh 5 - 92 
~ıerlıo "loııılız., 621 75 

Hını hazır 5 ı~ı Dolar "Amerikan., 1~=921 
Nevyorlı. 11 .lfrımlı. "levı\rc., 

Belediye ilanları 
[ 1 

1 

Ölçü ve tartılar muayene edilecek 

1-- Bütün ölçü ve tartıların muayenesine 1- nisan -- 936 dan iti
baren başlanacaktır. 

2- Elinde ölçmek ve tartmak iç'n ölçü bulunan herkeıı belediye 
-binası altında- ayar m"murluğuna baş vurarak muay.,ne gününü 
bıldirir numara kılğıdını olmaları lılzımdır. 

3- Ölçülerin temiz olarak muayeneye getirilmesi lılzımdır. 

4- Vakt·nde ölçülerini muoyene ettirip tıımgalatmıyanlardan 10 li
radan 100 liraya kı.dar Cfıa alınöcağı ilıln olunur .6575 

18 -22-26-31 

Dr. Miibendis Remzi 

1 N ş A A T 
su -

N· Ş A A T 1 1 

H E R N E y 1 
p R o J E 

Fent izahat ve hesaplar 
i N ş A A T 

Kontrol ve idaresi 
ö L ç M E L E 

A O R E S : P. K u T u s 
Abidin Paşa caddesı 
TAN SINEMASI karşısında 

Merkez kumandanlığı altında 

u 
R 
60 

ıVo. 68 

MUHARREM HILM1 Yazıhanesi 

6457 12-16-19-23-26 

(Türk :Sclıııl l 

Gaip aranıyor 

Yukarıda resmi bulunan karım 
18 Mart 936 perşembe günü ak
şamı evden çıkmış ve ondıın eohrn 
eve dönmemi§ olduğundan gören
lerin ve bılenlerin ınsa ıı iyet ııamına 
hab~r vermeleriui rica ederim Key· 
fıyııt poliııe de haber wrilmıştir. 

Kocu v~zır muhallesind" 
Mustafa oğlu 

A::;JM 6611 

Tapu direktörlüğünden 
Hasan oğlu MehmeJın eskı atık 

nafia yarıl guneşlı malı llesıııde va
k ,j gim doğusu ve güo butısı ve 
kıblesı t., ikıılm poyrazı llüseyın 

ile ç"vrili 16 ılÖ um tıırıa eba.,n
c .. dJ•n bdıl senet tahtı t .. ııarru

fuıı.tu bulu. dugundan bu k~rre 
adıoa tı· sçilı hukkıııtla vaki ınüru
caııtı uç.,rıne g"z te ile ilıln tarı

hi,,dı•n itıbarun oıı tıeş gün son a 
tesaduf ed c:wk p.zur gıınu "'' h,.J. 
liue gıllecek mı·murl orıa mezkur 
tartıı hYlıkır • d• ayı. i hak ıdıliasındıı 
bulu An varsa v~s"iki r•·smiyele • ile 
birlıkt~ hazır bulunmaları v-ya 
'a('U ııoüdÜrlÜğ il · ffiUfac oat et•oe 
lerı ılıı.n oluı,uı.6608 

Adana ikinci Sulh hukuk hakimliğin
den : 

295 
Adana inhisurlar vekili Cemal 

Ergin tarafından Adana Şakirpaşa 
mevkii tütüo bayii Hüseyin aley
hine açılan alacak davasının ya
pılmakta ola~ muhakemesi sıra
sında müddeaaleyh Höseyinln ika 
metg4hı malum olmaması dolayı
sile bir türlü tebliğat yapılanı adı· 
ğından mahkemenin muallak bu
lunduğu 25 - 4 - 936 tarihinde 
mııhkcmeye gelmesi ve ya bir ve 
kıl KÖndermeRİ lüzumu teblığ mA· 
kıımına kaim olmak üzere ilıı.n olu
nur .6610 
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SAYIN HALKIMIZA 

Pek yakıoda altı ve dört öküzlü pulluklarımız de gelec-ktir. 

Dtpoıu Ad•ııada OsmHnlı bankası alııııda 

Şubeleri Mersin Ceyhan 

6579 7 

1,---

26 Mart 1936 
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·DARA• 
BiRiKTi~N 
RA~AT ~~Q 

Foto Coşkun 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

vt' her türlü Ağnındisman ve diğer biitün fotoğraf iş\t>
rini yapmağa başlı~· an Coşkun Güven, h•·r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyı•sinde saat 14 
den 19 kadar bizzat ç~lışmaktad ır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolııylıklaı· gösterilir. 

DİŞ MACUNU 
Vf:" FIRÇAN 1 ~I 

ECZANESİNDEN ALiNiZ 

UCUZlıUIC DOGRllbUK 
5370 255 

Umumi netriyal D1Llilıl 
.ı Celal Ruyer. ., 

Adana Türk ıözü u. a haıuı 


