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Ankara : 3 (A.A) - İtalyanlarrn 

624 neferi , 30 zabıtı vt- iki uçak· 
lan düşdü . 
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apoaya barp-edecell 
. 
Iran gazeteleri 

TUrk - lran dostluğun
dan bahsediyo. lar - -

Halepde bombaların pat- 1 

laması devam ediyor . 

İsmet İnönii 

BugUn Başvekilliğinin 
ön ikinci yıhna giriyor. 

Çünki: 
bunu 

askeri parti 
istiyor 1 

Son Japon ihiilcilı , biitıin dünyayı haklı bir endişeye düşiir
.11 . Koyu milllyelperverlerln , ve askeri rmsurlarm yaptığı bu llı
ı/dt, Japon emperyalizminin Asya orlalarma doğru stiralle ilerlt 

Ankara : 2 ( A.A ) - İran 
gazeteleri ; milletimizin İran• 
karıı olan iyi anlıyı§ ve karde§ 
hiılerıaden dolayı şükranlarını 
bildirmekte ve bu hislerin iki mil· 
let araaırıdaki her nevi bağlarıo 
ızami derecede tanioini iotac 
edect!ğini yaımaktadır . 

Giinlerdenberi Halepde çarşının 
kapalı bulunması halkı yiyecek sıkın· 
tısına soktu, emniyet ve huzur kalmadı 

esini gözeten planın daha mutedil ve ledbirll bir seyre tdbi lu 
111/masım istey,•n devlet adam/arma karşı kanlı bir protesto /dl . 

Japonyada iç va:lyetlıı ne şekil alacağını belki kestirmek şim 
~ilik mıimkı1n değild'r . Çünkü bütıiu luidiıeler derin bir sessizll-ı 
~e boğulmaktadır . Yalnız muhakkak olan bir -şey varsa Jopon 
ttnperyall:mlnin gemi azıya aldığıdır . 

Asyanın 6bıir ucunda kabaran bu telıllkenin dünyayı yeni bir 
Ylıngma siirıikleyt!bilmek kabiliyeti karşısmda lıaklı olarak endi· 
fe duyulmaktadır . 

Bu endişeye yer olup olmadığım daha iyi anlawak için mıitehas-
1la et!nebi bir kalemin değerli bir yazısım aşağıya koyuyoruz : 

/Bu yazı son Japon ilıiflclllrıderı evvel yazılmıştır J 

Çin - Japon durumu kötü 
bir ıafbaya giriyor . Bu vaziyet • 
)aloız 400 milyonlok bir insan 
~lltleaini muhakkak bir tthlikeye 
•6ı6klemekle kalmıyer . Aynı za
•nda dilayayı da ateıe atmak en
diteıini veriyor . 

diıeıini çıkıtrank Mançuriyi iıgal 
edivermiıti . 

Sonra , Jıponya Maoçuride 
işgal rttiği toprısklardan bir par 
m•ğını terk tlmekdense , düo)a 
efkarı umunıiyeaini de biçe sa
yarak milletler ıosyetesini terk 
etmekte mahzur görmedi . 

Bundan ba§ka Japonya Marçuri 
hükümttinin batına • Çin üıerirıe 
hükmüran ol mut imparator aile· 
ıJinio ı<•D çocuğu olan Pu - yi 
adında muti bir prenı yerltttirdi. 

Anlaşmalar 

Ankua : 3 (A A) - Mısır İn
gıliı müıaker eteri dün Kahirede 

anleşmı§tır . 

18 ler komitesi toplandı 

Ankara : 3 (A A) - 18 ler 
komitesi dün Cenevıede toplın· 
mıştır . 

Kahiredeki müzakereler 

Kahire : 3 ( A.A ) - lngiliz
Mısır müzokereleri bHşhakan Ali 
Mahir paşa, Nahas paşa ve lngiliz 
yüco komiseri hazır bulunJuğn 
lıalde tam bir samimiyet havası 

içind~ hallolunmuştur. 

Nahas paşa ve lngil iz delegesi 
iki memlek~t arasında.anlaşmayı 
tahakkuk ettirmek için ayni arzu 
ile mütehassis olduklarmı söyle-

miştir 

Gelen h~yecanlı haberler , 
dıı Mogoliıtandı ve Sovytt bu · 
~Utları içerilerine doğru Japon 
İlerlemtıi / İngiltere H birlrtik 
~tnerika b&kümetleriae k•rtı 
Jıpoo devlet adamlarıma tahriri, 
Iİfabi tehditleri tehlikeli realui · 
)Onlar doAurmak kabiliyetinde 
di, . 

* •• 

Bu ıuretle yaptığı bakRızliğa 

meırii bir ıe~il vermek ve ıoora· / 
dan takip edeceği İ§gal siyasetini 
kolaylaıtırmak iıtemitti . 

Türk sözü, okurları
nın kurban bayramını 
kutlar. Bütün bunların bizi pek hay

tete d6tlirmemeai lazımdır . 
BOtün bunlar, Baron Tamaka 

llıetbor planının nokt11ı noktaaı · 
Ilı tatbikiaden baıka bir §ey de 
tildir , 

Eski Japon bı§vekilinin bu 
l>lioı uzun bir müddettenberi Jı 
l>on dıt siyasetine bikim olan 
Ytıiae dllıtürdur . 

On aene kadar evvel Baıvekil 
lamaka evveli Mançuıi va sonra 
Çini İ§gal etmenin lüıumuou 
iııb ederken demişti ki : 

u Çini fethiçio Mançu.iyi iı
g,ı dmek ve dünyayı fethetmek 
'Çin de Çini İ§gal f tmt k lizım
du . ,, 

Japonya Mıuçuriye yerleıti . 
Orada ekonomik , •• mali duru · 
munu takviye ttti . Fakat siyasi 
vaziyetine gelince pek de öiiinü 

- Gtrlıl ikinci sahifede -

[ Bu müoeeebetle gazetemiz 
b~ı gün çık:mıyacak:tır. ] 

Habeş imparatoru bazı ka
yıtlarla sulh istemiş 1 

Habeş postu üzerinde bir çok fırıl
daklar döniiyor . Yazık zaiflere ! 

1 ....... . 

Bu tarihten itibaren japu11ya
nı11 dilıtıt6r harbiye nazırı G·ae

ke tıl Araki_tuafından bu plan bü · 
tllk bir hesap ve ibtimemla ta
kip tdilmİ§tİr . 

Cenevre : 4 (Radyo) -İogiliz 
dış itleıi bakaoı Edt>D komitenin 
her kararıDI İngilterenin kebul e
dectğini, Fakat hükumetin petrol 
amborgosuouo htbıkına taraftar 
oldutunu bildirmittir. 

de 48 seab geçmrmrıioi iıtemiştir 
Loodra : 4 (Radyo) - Habtş 

imparatoru brr nota ile loıiltere 
ye müraceat edertk: 

İtalya.ıın Habeıiıtında iogal 
ettiii yerlerden çekilmek ıartilc 
sulh müzakerelerine beılamaya 
hazır olduğunu bildirmiıtir. 

n 

* • * 
Japonlar zamımnda( Kore )yı 

lıptetmitteıdi · Bunun üıerindP.n 
•eneler gr çti . Ve sonra 1631 de 
Mançuriye Japon erop,.ryalizmioin 
tohumlarına attıktan ıoura Çinli
lerin gayet tabii olan isyanlerınıl 
boğmak maksadiyle Şangbay ha· 

Bundan başka EdeD, Fransız 
dııişleri bakanı Flandeo'in fikri 
ne itıirik ettiğini, ve 13 ler lcomi 
teıinio bugiinkü vaziyeti tetkik 
etmek t:zere yarın bir toplnntıya 
çağrılmasına taraftar olduğunu 
ıöylrmit fakat verilecek mtıbletin 

'11 --~----m!!!!'~=~=~ı~ır=-~~nc_..wm=~xu_.. ... ._._~~~=ı""!~~!!!"'!l!'~~!!!I!!!!~ 
ne 

Bugıin, ilk maçım ynpacak oları Es/dşelı:r 
De mir spor kuhibı1 

[ Yazısı iç say/ amızda J 

İmparator ayrıca İogiltere kı -
ra lının ita 1 ya, H• beşistan ihtill
fında bakım olmasını da istemek 
tedir. 

İngiltere dışiıleri bakanı Eden 
bu notayı milletter_soıyete~ice arz 
etmiştir· 

Loora: 3 (Radyo) Amele par
tiıi reiıi' bütün devletlerin elçi· 
leri huzurunda Habe~ - İtalye 
mt seleei için bir konferans ya· 
pılmHrnı ve lt.lyanlarıo Afri· 
kada dabı ne kadar yayılmak is 
tedikletioi anlımak icap ettiğini 
bildir mı§tir . 

Ankara : 3 ( A.A ) - Havaa 
ajansının verdiği lıir habeıde : 1 

logilterenia İtalyanlann Ha
bt§iıtanda kazendıkları muvaffa· ı 
kıyetlere rağmen zecri tedbirlerin 
şiddetlendirilmesine ve milletler 
cemıyeti prenıibine sadakat l(Öı
terilmesioe taraftar olduğunu 

kaydeylemektedir . G "ne havasın 

- Gerisi ikinci sahifede -

______ ,....._ ____ _ 
İtalyan propagandasına uyarak Afrikaya 

giden Suriyeliler kaçıp dönüyorlar. 
Hılep : (Özel) - Şrhirde U· 

mumi v.ziyet sakindir . 
Emniyet ve aı:ıayif aaker tara· 

fından idare edilmektedir . 
Çuıılar bala kapalıdır . Şeb 

rio ötesinde berisind ~ aes bom 
baları Patl"yıp .durmakt~, çoğu 
uun atatıları meçhul kalmaktı

dar . 
Evvelki gece saat onda iıt11· 

yon civarında va dün Habah ıaat 
ıeilizde Baron oteli önünde iki 
bomba daha patlamı§tır . 

Bu ıabahki bomba üzerine 
Babulfeuçte açık bulunan liç be§ 
diikkin de hemen kt peoeklerini 
iterek kapımı§lardır . 

Bu dekikada bütün Halepde 
tek bir dülckio ıçık değildir. 

v.ziyet bu minval üzue de· 
vım etmekle beraber helk. ikti
sadi 88bada §İddetleoen bobran
daa olduğu kl\dar gündelik yiye
•~ek tedarikinden dolayı çekilmtz 
aıkıntılanadaa da arhk şikayete 

baılamııtır . 
Bilhassa gündelik yiyecekle-

Fransa-Suriyej 
ile anlaşıyor 

muahede müzakerele
ri için Parise bir 
heyet gidiyor. 

Şam : 4 (Radyo) - Vatanilerio 
liderleri ile Suriye fevkal ad,. Komi tri 
Kont Dömarttl ara11nda devam ~· 
den müzakereler bir aolaşmae ile 
neticelenmiştir . 

Suriye ile Franıa arasında , 
Irak - İngiliz muahedesine ben· 
ziyeo bir muahedenin yepılmesı 

kaurlaştırılmıştır . 
Suriyeden bir heyet muahede 

müzakerelerini yapmak üzere Pa· 
riee hareket edecektir . 

riai günü gllnüoe tedarik etmek 
· zorunda olan bir kuım balk1n 

çektiti ııkıoh daha büyliktür . 
Kooperatiflerden ietifade eden 

- Gerisi lklnei say{ ada -

A 

İranda asrı hay af 

Kadınlar peçeyi attı, tahsil hayatın· 
da ileri adımlarla koşuyorlar. ......... ___ _ 

Tahran : 15 Şub•t (Özel) -
lran kadınlara dı medeni baya 
ta kavuıtu . İnkılap yoll1rında 
Türkiyeyi adım a:Jım tıkip eden 
Iranda kadınlarm peçeyi atma
sı bir kaç aatır ajarıs bıvadisile 
geçilecek ufak bir hadiıe değil
dir . 

octğında verdiği koof eraosı ga 
zeteler glinleıce tefrikı ettiler. 

Bu konferansın mevzuu (İran 
ve Türkiyede k•dının mevkii) 
idi . Ve çok geoit bir kavra· 
yışla çok isabetli bir göriitle ıôy· 
leomitli . 

- Ger'8i ikinci ıahtfede-

ismet lnönı1 

İımet İoönli bugün Bııvekil 
liğinio oobirinci yıl dönOmOoO id
rak etmiş bulunuyor. 

1923 yılınııı 29 tetrioievveliade 
Cumhuriyet ılin edildiği gün bıı 
vekllete getirilmiı, bir müddet 
sonra rabataızlanarek istifa eyle

mitti.I 
Onun yerine: gelen Bay F etbi 

zamanrnda terakki pener fırka 
teşekkul etmit, Hük6mete karşı 
mecliste ve matbuatta şiddetli hü
cumları geçilmişti. 

Menfaatları ellerinden alanan, 
tekkeleri, türbeleri, zaviyeleri ka· 
patılan, ıeybler, derviıter dahili 
nıiyetia kanııklık göatumesia
den iıtifadeyi fıreat bilmiıler ve 
bu yolda ıürekli tıbrikita da bıt
lamışlardı. 

1924 Yılının son\arma doğru 
,arkta biiyük bir isyan hareketi 
bıılRmıı, az -ıamıoda sınırlarını 
gt.oiıletmiı. korkunç bir tehlike 
bılini almıfll. 

Mecliıt,-, mebuılar araaında gö· 
ze çarpan bir ikilik. vardı. İıyanın 
kaıı dökülmeden, ıilabla mukabele 
edilmeden, yatıştırılacağını uman 
lar olduğu gibi. vakıt gtçirmeden, 
şiddetli ve cezri tedbirlerle rejimi 
teblikeden korumak iıtiyenler de 
vardı. 

Mtclis, bergün heyecaolı mü
naka§alara sahne oluyor. İıtaabul 
gazetelerindea bir kaçının neıriyetı 

- Gerisi üçüncü say/ ada -

Bir aydanb"ri kafeet~n ve per
deden kurtulan İran kadınları
nın kalkınmaaı İranın h : r kö 
§t&iode , her ıebriadt-, her mec· 
lisinde ve bütDn gazttelerinde 
kıvaaçla karşılanacak bir hare
ket halinde göıe çarpmaktadır . 
Tahranda açrlan Kadınler birli
ği cemiyeti bütllo vilayetler için 
bir örnek oldu . İraoıo dört bu
cağından gelen hıberl~r lran ka· 
drnlarmın medeni kıyafete gir· 
mesi meeele11 her terefta umui
medık bir süratle yoluna girdi· 
ğini gösteriyor . 

Saatlarımız böyle doğru giderse: 

Gazetelerde kadınların peçe
yi atmıkla içtimai bayata girmt· 
leri , içtimıi bayılt• erkeklerin 
yüküml~rine oıtak olmıları ve 
en baıta aile tubiytainde mllnev· 
ver kadının yapacağı büyük ia· 
kılip iiatüne yüzlerce makaleler 
yazıldı. Bunların bir çoğunu da 
Türkiy~de, Pariste , Moskovadı 
tı.hııl görmÜ§ münevver İran ka
dıolen yızdı . Kadınlar birliği 
cemiyetini açıldığı zamao söz 
alan kıdıoların verdiklP.ri kon· 
feranılar luırı kadınlığınıo bo§ 
olmadığı nı ve kendine verilen 
mevkie layık olduğunu göster

mektedir . 
İstaobulda tahsil etmiş olan 

Şayute Sadık banımrn kadınlar 

(ı 

Birinci sarhoş - Ayol saai çok gecikmiş! çahık, şimdi 
evde karıdan dayak yiyeceğim . 

Dlger sarho~ - Ayol, arkaswdan '-aksana ; saat daha 
.ııedi buçuk .. ne teldş ediyorsun ? 



Sqyfa: 2 .... _,, ••• ,._ • (Türk Sözü) 

Japonya harp edecek 
" 

- Birinci sayfadan arlan -

lecek bir şekild~ olmadı . 
1935 yılıoın ilk sekiı ayında 

Maoçuride 1200 Jokod askerinin 
öldüğünü 2000 nin de yau landı -
ğını söylHsrk . 

Mançuıililerin Japon işgalin · 

deo pek d~ sevinç duymadıkları 
meydaPa çıku , 

* • * 
Bu müddet içinde J•pon oıdu / 

su sessizce 1 gürültüsüzce ilP.riye 
doğru yüıüyüşiirıe devam ediyor 
du. . 

iç Mogolislaoın bir kısmını 
i~g· I ı tti . Hatta 1933 yılında 
Pekinin kapılarıoa kadar dayan 
dı . 

Bir zaman geldi ki ; Japon 
luıaları Çio payıtabtına 25 kilo 
metroya kadar yaklaştı . 

Bu hadiseler üzerine Çin de 
para islahatın İngiliz müşavir \eri 
tarafından tavsiye edildiği kuv
vetle iddia olunmaktadır. Bu is 
labatla Çio gümüş etalonnioi ter
kediyordu . Bıı bal Japon meofe
atle rini haleldar elli. Ve Japonya 
bu vaziyeti müdahale için çok iyi 
bir fırsat saydı . 

Bezaıı şaşaalı voitleı le , bazaa 
rüşvet vererek şimali Çinin muh
tariyet arzuları nı tahrik etti . 

Japonya Mançuri<le bekl ediği 

ilk mad<leicr uıeobaını bulama 
mıştı. 

Bu huyu! inkiet.rını bir milyon 
kilometre arazi ve 70 milyon nü 
fus~ sahip olan şim01i Çialt: teldi! 
yi kararlaştırmıştı. 

Bundan başka Moğolistanın Çiıd i 
kulmış olan eyaletler ine de göz 
dikmiştir. 

Japonyonın buruya göz koyma· 
sı; yalnız bu mıntıkanın toprak 
altı zenginliği ve say ı sız siirüleıi 

için değil , ayni za maada Sovyet 
Rusyoııın şarki siberyaılan inArek 
Çine uzanmasına da bir mani 
kurmak maksadını gütmektndir. 

rini işaret ellikten sonra ; ••Ja
pon ikinci amiıalı, diyordu. dip· 
lomatik olmadığı kadar sayğ · sız· 
casıoA da olan beyanaıilf', bize 
milli müdafasnıızı terketmemizi 
Çiale olan ticaretimizden vaz· 
g•çmemizi, yabancılarla olan ti· 
caretimizi kesmemizi yalıud teh
dicl etmemi2i ~mir ediyor. Böyle 
emirlere İtaat etmiyeceğimizi söy · 
lem•ğ< lüz-um var mı?., 

Ve şu son günlerde , lngiliz 
matbuatı, l:üyük rütbeli bir Japon 
zo biti tıırafıodan • Japonya İngil 
tereyi yere sermelidir • udı ıle çı

karılan yeni bir eseri hayret ve 
taaccüple kerşılayor ve eau şerbe 
diyordu . 

İag . ltere tfkıtrı umumiyNrioin 
ve ingıltere hükumetinin Japonyaya 
lı arşı olan pek eski sempatisi kati 
şekilde maziye karıştı. 

Ne olursa olsun; Tokyo ile Nan· 
kin arasındaki siyasal konuşmala
rın muvaffakıyetsizliğe müncer ol
duğu bir hakikat halindedir, Va id 
<lia olıınduğuna görr ; şimdiye ka 
dar süel part'nin harpcuyd.1n ham
lelerini zapıetmoğe çalış n Japon 
Dışişleri b J kanı l-l ı rotaaıo istifası 
çok muhtemel haıtd pek yakıo

d .r. 
Hem; Hirotunın bu g• yretleri 

boşa çıktı. Dış llfongol ı stan Cumu · 
riyeti ilo Mançoko aras ı ndaki se
vimsiz hadiseler birbirıııi takıbe 

diyor. M"aela gt'çen l 6 şubatta , 
- Japon auhaylarınıo kumanda 
ett i ği - Monçokolu kuvvetler , 
tanklar ve tayyarelerle Mongol top· 
raklarıno taarruz ettıl•r. Bu taar
ruzu.Tokyonun uydurma tebliğleri 
bir Sovyet taarruzu halinde gös
terdiler. Temamen Jııponlorın elin
de bulunduğunu söylemağe bacet 
görme diğimiz Manço matbuatı, ta
hammül edilemez bir riyakllrlıkla 

JaFooyayı yardıma çağırdı ve Sov
yet Rusyaya karşı şid<l~ tli fırt.na
lar kopa ı dı !. 

•• Ötedenberi her türlü yaygara 
Japon diplomasisi ayııi zaman lara karşı süküola mukabele eden, 

do Naokia hükumeti aleyhind~ de sioirlenmiyen Ru~ya, bir gün, hi-
şiddetl ı bir taarruza girişmiştir . mayes iri istiyeo Mongol Cumuri -

Şimal &yaletlerinio ınuhLa!'İyo yetini müdefaııya boş koşaııyacak 
tile, Japonya, Mooçuko , ve Çio mı ? . 
arasında fkonom ik b ir el birliği Esasen , Mareşal Tukaçeskinia 
kozıınabilı ceğini umuyordu. Loo<lrada harbiye, havA ve balı . 

Bu planla Japoı.ya, Çıoin bü- riye biık•ııları ilo yaptığı uzun ve 
tüo madenlerini ' bankalarını , önemli görüşm o l•rio münhasıran 
demir yollarını eline alacık , Ve Avrupa vaziyetin' alıtkadar eder 
bu suretle Çinin sücatle istilası mevzular üzerinde cereyan elme-
mümkün olacaktı . diği de söylen•liyor. 

Bu aıyesa, Japon diplomat Japonyada kadiri mutluk olao 
)arının umdukları muvaffakiyeti Japon askeri partisi, uzun yıllar· 
ni kazanamadı. Japon, diplomat- <lonberi , gürültüsüı~ e , Tanaka pld· 
ları bilhassa G•oeral (Tchang - nıoın tahakkuku yolunda çal ı şırkoa 
kai Tchek) i bıle~arlıkla ittiham daima, sözün kendi sözü olmasını 
lJiyoılar : "Bu adanı, bize - i•tiyor . 
ve sadece bize değ•l şim•li Çin !Ju poı ti, acebu, J .. ponyadaki 
n:ıubıariyetçilerine bir çok defa- mutedil elemanlara galebe çalacak 
Iar v . rdiğı sözden döndii. Ye- mı ? Ve ac eb >ı yeni bir cihııo lı1r-

• 
/randa asri hayatı 

-Birinci sayfadan arlaıı -

Kadınlığııı ıarekkisi bir mil
letin bir memielcetin taraklcisi 
için ne kadar gerekli, ne kadar 
büyük bir amil olduğunu o kı

dar kandırıcı bir dille anlatıyor 
ve elli altmış yıldaob .. i tek tük 

J şair. alim yetiştire-o Türkiye ka
l dmlarının cumhuriyet devrinde 

erdiği yüksek mevkiini o keder 
güz•I tasvir ediyor ki yalnız bu 
konferansa sütunlar ayırsam yeıi 
't aı dır . 

Terbiyet hanımıo (içtimai ha 
yatta kadın) başlıklı makalesi 
derin bir gö ı üş ve geniş bir bil
gi mahsulüdür , Bunu da Türk· 
Ç• ye Ç•virip Türk Sözü gazete 
sine göndermeyi ne kadar ister 
dim . 

!randa kadınların tahsil ha
yatına girmesi yirmi otuz yıl ev· 
ve! b a şlamıştır, denebilir . Fakat 
yüksek tahsil görenleri ekre~ 

ger çler gibi çok değildi . Oo 
yıl öııce İranda 76 erkek ilk 
mektebine karşi 47 kız mektebi 
vardı . 

Bu mekteplerde 10000 erke· 
ğe karşı 2000 kız taltbe tabJil 
gö ı üyo ı du . 

Yüksek mekt.pler eıkeklere 
mahsus olup bunlaıda da bir kaç 
yüz talebe buluouyordu . Şim· 

diki İran ş • hınııı butün tarakki 
ve inkılap işleri arasında maa 
rife de vardiği ehemmiyet saye· 
sinde İren mekteplerinde yüz 
binlerce talebe tehsil etmekte ve 
bunlar a•asıu<l• kız talebe sayı· 

sı da elli biui lıulaııktadır . 

Şimdi arlik İran kızlarının 
yüksek tahsil. de daha g•niş bir 
ölçüde ;§tıraUcrir.e imkan bulun · 
muş oluyor . 

İran kadını da böyle münev · 
ver bir zümıenin rthberliği ar
kasında yeni bayatta vazifesini 
hakkile görtbileccktir. 

Kadınların yeni kıyefete gir
meleri yalnız gaıp alemile te 
masta bulunan memur, muallim, 
tüccar arasında değil, bütün halk 
ve ülema sınıfı atasında da çok 
tabii bir vaziytl olarak karşı · 

lanmıştır . 

İran kadinlerının kurdukları 
(kadın oc.kları) törenleri mil 
nasebetile çekilmiş yüzlorce fo 
toğrafı klişeleri, g•zetderde gö· 
renl , r kerıdini Pariste sanır. Beş 
altı aydauberi (tek medeniyet 
kıyafetine gi• m.iş olan erk•kler 
arasında daha dün resmen me
deni kıyafete girmesine müsa· 
de edılen kedı'll•c biç de birini 
y•dı . g ru .ı Jığı görülmektedir . 

Fakat iş kıyafdt• , ı.klitte 
değildir , lran kadlnı bütüo an 
!amile medeniytt dünyasına ka
rışm•ğ• layık olduğunu göstor· 
cek örııtklere de maliktir. 

ter artık !., diyorlar . I bi arifesinde miyiz ? . p f . 
Buouda beraber; Nankin bü· aranı• ---~ı 

l.iimeti~io, biça·k· kemiğe da.yao-I · • 1 Boş yere h:ırcama ve har• 
dığı _hır sır~d.a ışı tatl •y• bagı~ - Habeş imparatoru bazı ak I' ı il 
mış ıstemeyışıne ve sudan bır cıyac san yer ı ma ı a 
takım formüllere saııl · şına bay· kayıtlarla sulh istiyor 
ret <dilebilir mi ? Hr m şu da .-.. -

var ki ; söylend i ği n e göre bu - ':Jirlncl sayfadan arian -
mühlet, Onun, İogil i z ve Ame 
rilıalılardeıı b. z, teminot alması 
m mümküa kıldı . Bunu bilhas 
ss, son ZAmaalarda iogiliz ko 
munyonlıır m• cli~inde ve Ame
rika Ayan m •ciisindP. sevinileı: 
bir takım nutukların mahiyetin
den sezm ek le mümlıüudür . 

Bu nutuklar, Japooyanın teb
didlerine karşı güzel birer .cevap 
teşkil ediyordu . Amerika A~an 
meclisiuin dış işleri komiayonu 
başkanı Pitlmaun '. triLüode, Ja· 
pon donanması komutanı ikfoci 
~mirıl T@kabaşioin bazı sözle 

bi r t. lgrafına göre !o gi 1 izler hal · 
y•nlar tar a fından gürültülü bir 
tarzda ilao edilen son muvaffaki-
yellerin siyasi akisler yapmıyaca 
ğı mütalaasındadırlar . 

Ankara : 3 ( AA ) - Royter 
ajansı yeni zecri tedbidere karar 
v~rildiğ i takd ıde İıalyanlarıu 
milletler cemiyetinden ç .- kileceği 
haberioiıı Loodre da sü~iiaetle 
karşılandığını bildirmektedır . 

Cenevre . 3 (A A) - Fıaodeu 
lıır İtalysn ıüel •d-mı ile yeni 
sulh tek lifi hakkında görü§mÜ§· 

tür . Mılletler cemieeti mahfe!· 
lesinde bu t e klfıeriıı muvaffa 
kiy~ti hakkında pek az ümid bes· 
leomektedir . 

Londra : 3 (Radyo) - İtalya· 
oıo Londra elçisi, petrol zecri 
tedlıirioio şiddetli tatbiki İtal
yayı milletler cemiyetinden çe· 
kılmeğ" sevkedecektir . Demiş 
ti 

Londı a : (Radyo) - Adis.bs. 
ba ıle muha beı at iki günden 
beıi kesilmişıir . 

Hab , şler şimdiye kadar İta!· 
yaolerın zafer şayialatını h;ç bir 
surette teyid eder bir beyanat 
ta bulunmamışlardır . 

-· -- - --- ·- - - - --

·-

Şeblr Dayakları 

Süyüklsrimizin tel 
yazıları 

Çocuk esirgeme kurumunun 
senelik koagrHi münasebetile 
büyüklerimize çekilen telgrafla
ra gden karşılıklardan, Başba

kanımız İsmet İnönüoün teşek 
kür yazılarını aynen aşeğıya ko · 
ynyoroz. 

"Kongrenin hakkımdaki duy 
gıılaıına teştkkür etler , başarı· 
lar dilerim ,, 

Başvekil 

İsmet lnönıi 

Halkevi orkestrası 
-

Yakında büyük bir kon
ser verecek 

Hılkevi orkestrası 14 Mart 
936 Cumartesi günü akşamı Halk 
evi saloounda bü)ük bir konser 
verecektir . 

Bunun il;in §imdiden elızersiz 
lere başlaoacaktir . 

Kızılay balosu 

Her yıl verifmektc olan Kızıl
ay balosu , bu yıl da 7 Mart 936 
Cumartesi günü akşamı Halkevi 
saloonnda verilecektir . 

Bulonun lfnkalade mükem· 
mel olması içio heyeti tertibiye: 
tarafından bütüo tertibat alınmış
tır . Mükemmel bir caz , zeııgia 

bir büfe bulundurulacalrttr . Bilet
ltrden pek az kalmıştır . 

Cirit oyunları 

Her pazar g:inleri demir ltöp 
rünüo yanındaki alanda y•pılan 
ve belk tarafından büyük bir ze\'k ı 

ve heyfcaııla seyr~dilen cirit oyun 

1 
)arı yarıo ve 1 eyramın döıdün
cü güoü olan Cumartesi ve Mar- 1 

tın 8 inci pazar günleri öğleden 
sonra yapılacaktır . 

Nalbant kursu 

Halk~vinde açılan Nalbant 
kursuı;un ikinci devresine de de· 
vam edilm ektedir .. 

Baytar işleri 

Son haftalar zaıfında İl ve çev· 
resindeki hayvanlarda uri bir bas 
talık görülmemiştir. 

Atlı spoı kulübünün atlarına 

Tetenoz ve Toprak kalede 350 kü
sür koyuna da çiçek aşıları y pıl · 

mıştır· 

Üfürükçülerden beşi 
bırakıldı 

Üfürükçülükten suçlu ve mrv 
kuf yirmi beş kişinin dün ağııcua 
bakyeı inde gı ç vak ta kadar mu 
hakemeleri sürmü~, içlerinden beş 
kişi kefalete rapten tahliye @dil
mişler ve h, pisinin duruşmaları 
başka birgüne bırakılmıştır. 

Gelenler 

Ulukışla İlçebayı Nar.mi, dün
kü trenle Ulukışladan Adanaya 
gel ariştir. 

§ Eleziz sulh hakimi Mustafa 
Refik dünkü trenle fehrimize gel 
miştir . 

Saha komitesi başkan
lığından: 

Ougün şehir sahasında saat 
15 de Eskişehir ş r. mpiyonu De
rnirspor ile Torf's•por karşılaşa
coktır. Oyunun hakemi Eşref Tev 
fıktir . 

Adam öldlJrenler 
- . 

Hakkında onbir MarHa 
karar verilecek 

Kir~çocaA-i köyünden Şevki ve 
Zakiri öldürmekten suçlu ve mev
kuf Süleym•n oğlu Halil ve a'rkı
daşları hakkındaki duril'şll\ayıı a

ğır ceza hak yerinde dün devem 
edilmiş, şahit Ali oğlu Mehmet, 
M.uslafayr, Asım la Şevkioi'n vur
duğunu söylemesi üzerine karar 
verilmek üzere duruşma oobir 
Marta bırakılmıtlır. 

Kutlulaşma 

Her bayramda yapılması adet 
hükmüne ginn kutluleşma işi bu 
sene -:le yıp.tacaksa da, resmi ka 
büller. dayrelerde değil, evlerde 
busuei surette olabilecektir . 

İlbayıınız Tevfik Hadi Bııysal 
ar kadı şlarıle evinde kutlulaşacak 
Gen-ersi Satıh Aygın da 9,30 dan 

10,30 a kadar askerlrri, 10,30 dan 
on bite kadar da sivil arkadaş
laıırı kabul ve kutlıyscaktır . 

Seyhan eczanesi 

Dost ve miişleriloırinin kurban 
bayramını kutlar . 

Bayramlaşma 

Kurban bayramına tesadüf e
den 4 Mart Ç .. şamba günü saat 
( 11) de oda salonunda Kurban 
bayramı kutlanması yapılac•ğın

dan meıklir saatle teırifleri rica 
olunur . 

Atanmalar ve gidenler 

Kütahya esH sıhhat metnum 
Tevfık Fılueı . kurs görıuelı şar 
tile, Maraş trahom mücadele hu 
tabane ve dispanseri sıhhat me· 
murluğuna tayin _ edilmiştir . 

* 
Kocaeli sıbbat mücadelesi es· 

ki aıhh•t memurlarından Mus 
lafa' Seyhan sıtma mücadelesi 
sıhhat memurluğuna tayin edil· 
mi§tir . 

Kadını yaraladı 

Haruoiye nabiyrsinin Hacılar 
köyürden Mebmed oğlu Ömer 
karısı Sultan ile ayni köyde" Ali 
oğlu Şuayibin, bahçe çitinden i

çeriye hayvan sokmak meule 
sinden aralarında çıkan kavga 
neticesinde Şuayib, Sahanı sol 
bac8ğı ve başmdan bıçak ve de 
mide ağıt: su•eıte yaralamıştir. 

Şuayib yakalanmış ve hak· 
kında kanuni geıek yapılmşıtir. 

Veni çıkacak kur ş 
luklar 

Ankrra - Hükumetimizin ye· 
ni ' çıkuaceğı yeni bozuk paraların 
ortaları ddik olacaktır. 

Zıngal şirketi muha
sebecisi 

İstanbul - Zıugal §irketioin 
muhasebecisi, zimmetine 10,000 
lira gf çirdiği için tevkif edilmiş 
lir. 

1450 yaşında .. 

Bu sene, Çio'ia "King ku• ga 
zetesi 1540 ıncı yılına girişmiştir, 

Bu gazete miliidıo 396 iııcı se 
nesinde tesis edilmi§tir. 

' 

4- Mart W,}fj 

Görüşla : 

Bayram 
• 

Pek yakıo bir geçmitteki yaj~i 
yışımızın alışltıolığutır ki, bugiJn bitı 
ne zaman bayram kelime1ioi dnyıı•r 
ve aneam, gözümün önünden rea!Pç 
renk fistanlı, saçları örgülü mini '\ı 

ni kızlar, hazır elbise maga~alarıoı~ 
sırtlara uydurulmuş ahenksiz mat ~ 
farı içinde k•çmtfB benliyen kil 
çük deli\:anhlııi' geÇN ! !, 

Sert akide şekerlerini geveliy~ 
dudılıılar , kmmızı ipek mendill 
içinıte nik~t knru§ları gizliyen y 
mulu avnçlar, atlı karınca ve dön 
dolap gıcırıılarıoı hala bayram k l 
limesiniıı aoılışuıda doyuyor ve g8b 
rür gibi oluy<>rum!. Ve " dün ,, i~ ' 
bugünün bayramları araıııodaki bil 
yük ayırıılığa şaşmamak eldrn gel 
miy~. b 

Değil giyim ve gez;n:ı, bugüııü1' 

bayramları otla ~ekerler bile l'ıaşka ! ' 
Onlar bile giyinmiş, onlar bile n"'ı 

çiçeği ve tezadlı ltisveleri atmı§lar. b 
Tadları irile , lobusa şerbeli rayi 'ııı 
basından farklı !.. iç 

Ni/ıad Tanganer ~ 

~-'--~----------~~---h ~ 
Halebde bombalarına 
patfaması devam ı 

'e 
ediyor lı ....... 

- Birinci sayfadan artan -

ler buluomauoa rağmen bu h•r• 
kes i(:in mümkün olamamektadır1 

Lazkiye - Tarsuıda Aleri
1 

tayfasının y ptığı büyük bir top 
1 

lantıda mebusl11r, gençler ve lıio• . 
1 

!erce lıalk blizır bulunmııılar • • 
dır . 

İlk defa söz alan Meclis Reisi 
İbrahim Cenç•ğı, toplantıda bu· 
lunanları hitaben kendini bu top 
lanhya çağırmaktan maksad h•li • 
hazır bzkiimel ·teklini mi yoksa 1 

ademi merkeziye tire Sııriye vahde~ 
tine dahil bir hükliaıet şeklini~ 
mi arz tttiklerini soımuş olduğ~ 1 

ııu söylemiş. bunun üzerine bazı 1 

mebuslar da ıöz alarak lbrııhim 1 

ağanın Bııkanlığındaki bir pıırıi 1 

balıhu:ıtdaki tekli müdafıa et 1 
miş ; mebus Münir Abbasın Ka§· 
kaalığıodaki gençler tarafı lu ~ 
vahdet istıyetek dağilmı§lardır • ı 

Münir Abbuın vatıei parli 
başkanı Haşim Anuiye çektiği 

bir telyaıısına _ bekılırıa, kendi• 
sile bcr•ber olan yüz elli bin Ale 
vi vahdet tuaftuıdır . r 

- Şim•li Suriyeye y.rleıtl
rilmiş bulnoaa Nı~lıuilerdea bir , 
heyet buraya gelerek Yüce Ko- 11 

miserlikle temas etmek iıtemit· ' 
lerdir . 

Bunlar bir kı•ım Nastu ilerin ~ 
Lübnauda oturmala ID• müud.:: l 
edilmesini istiyeceklerdir . 1 

Halbuki bu istek daha evvel ~ 
de ~apılmış ve fakat Milletler Ce 
miyeti kararile Nasturilerio yal 
nız Cezire ve L•zkiyenin bir kıs· 

mıoda olurmıılarına müso·de edıl· )' 
mişti . ~ 

İtalyan propağanda bürola· 
rıoıL t<':ŞVİkatına aldanarak Afri 
kaya gitmiş olan Suriyelilrr fırsat 
buldukça dönmektedirler . 

Bunlaı dan Lazlı.iye Alevisi o · 
lan on kışi de dün buuya gel 
mi§"lerdir . 

Anlattıklarına göre kendileri 
0 

gücbela bir yolunu bulup kaç· ıı 
tıklari balde; diğer arkadatları k 
bitkin bir halde baatabı11elerde 
sürünmektedirler . 1 

Dün gelen bn Aleviler çok 
zaiflemiş b'r haldedirler . 

- Türkiyede •mlakları bu 
luoan Suıiye ve Lübnanlılar fev
kalade Komiserliğe bıt\!urarak 
meselenin bir an önce balledile· 
rek temdit işlerine son vcıilme · 
siııi rica etmişlerdir . 

- Vatani fırkBsınıo n~şrı tıi· 

ği beyanname bütün halk üzerin 
de büyük bir tesir uyandirmış · 

1
, 

Ur . 

Bu kadar zalımeılue kotla 
n11rek bir çok kuı ban veren halk; 



_.i Mart !il 
temir sporlulara 

eınir Spoılular boş geldiniz! . 
~oamıza sefalar getirdiniz . 
1111 içimizde sizleri ~ok eski· 
tanıyanlar ; sizin ne kadar 

. ' neticesine ve civanmertcesi
Ç•lıştığınızı yakından , pek iyi 

f'ıınler vardır .. İşte-, oolarda11 
~dir ki, şimdi sizleri selamla
rk ferefine kavuşmanın verdiği 

11 ııcş' e ve heyecan ile ıu sıtıY · 
k•ralamağa baılamıftır . 
Sideri, Eylul ayıoda, büyük 
Cesaretle , büyük bir merdlik 
civanmertlik içer:sinde ( İstan 
1) da ıeyretmek zevline eri

~D, eski bir sporcu ! .. 
· Sizin ne müstesna fıtıatta, oe 
ıltteaoa kabiliy• tte yaratrlD»§ 
•ç sporcular olduğuııuıu evvel · 
"beri işitiıdik .. Fakat, o kabi · 
•tlerin ıynı zamanda en t•miz 

sporculuk ruhile; Türkiye apo· 
.•da çoktandır huı etini çekti · 
~~ı disiplin sever, büyük tanır, 
"iUğünü hor görmez insan ka · 
~ lttıile bl'zendiğini yakından 

ismet İnönü bugün baş · 
vekilliğinin on ikinci 

yıhna giriyor 

- Birinci sayfadan artan-

bu aaileıi trşvik eder mahiytUe 
görülüyordu.~ 

ismet İnönü, bu esnada Heğ 
b.eli ııdada iatirı.hat etmekte idi 
Atstüık oou Ankareya davet ~iti 
ve başvekaleti kabul eylemesini 
rica eyledi 

4 Mart 1925 de vazifeye bat
hyan İsmet İnönü, Meclisten ıldı· 
ğı yenf sefihiyet ve meclisten çı 
karttiğı takrirr ıükılo kanunile i§• 
b•şladı. 

Cumhuıiyetin genç ordusu çolr 
az bir zamanda yurdun şarkında 
ayaklaaan, ıejimi yıkarak, yapılan 
inkılap hamlelerini yok etmeğe 
çalışan ıııtileriıı hadlerini bildirdi 

İçte temin edilen huzur ve sü 
kün beuabada verimli çalııma 
tara yol açtı. 

ismet lnönD, onbir yıldır, fır11-
laıız Türk milletinin idaresinde 
muvaffakiyetli işler batardı. O, 
luikliil mücadelesinin ilk günle 
riudan ı&ibaren kendi.sini yurd İ§ · 
lerine vermiş, genç ordusunun 
temelini atmış, eşsiz bir askerdi. 

düğümüz zaman, - inanın ki 
~adaılar ! -, çok derin bir se 
Dç 'Ve hey r canıa dımarl11rımııı 
11•n bıta Hrdığını görmüştük .. 
et, s:z Demir , Sporlular ! , o · 
bıı1>uz ve oyuncunuz kadar, spor 

1 
~litın ı zın seA-lımlığı ve batta 

1talığı ile ıöhr• t kazınmış kim· 

İoönüode iki dafa Yunan or· 
dolarını bozınk Türkün mağlup 
tıliini yenrn bu kahraman, Mu 
danya mütaıek•sindc verimli çı 
lışmuı ve Loun konferansında · 
ki bayırlı ve metin müdafaasile 

ıtrıinizdir .. 
Bu vofıoızı deimı en büyük 

.t kıskançlık ve itina ile muha 
1
& eylemenizi : ben kendi payı-

,i diieyenlerdtnim .. Ve şuruı 
i[tıbu ve sevinç duyarak tek· 
llıınak İabrim ki : Bu gön ıeh· 

· lbiıin aayg : lı, genç konnk1arı o 

j bütün Tiirk aıill•tinin ~innet. v~ 
şükranın• bak knanmıf kıymetlı hır 
diplomattır. 

İıoıet İnönü, siyasi hayata ı
tıldıktıo sonra da bayatını büyük 
ınuvaffakiyell.erle alisl•miştir. 

Hiç bir devlet adamı yoktur ki 
İsmet lnönü kadar batarıcılık glSı 

~ be mir Spor fular; Tllrkiye spo ı 
~d, , - dvaomertlik , disiplin ! 
•!ılık ve karakter baknnıa - i 

lb terebilmiş obun. 

SON DUYUKLAR 

İstanbul gazeteleri 

Dünkü baş makale
lerinde neler lafl

yorlar ?-
İstanbul : 3 (A.A) - Bugünkü 

ıraıetelerden büyük bir: kıs 
mı, dış ııya!a bakkıoda bıt maka
leler yazmaktadırlar: 

Son posta: 
Son Japon isyanının aldığı ne· 

ticenin ortada mevcut dıvayı hal· 
etmit olmadığını ve bunun yeoi 
ihtilatlar meydana getirmesi mub
lemel bulunduğunu yazıyor. 

Tım: 

İtalyanın Habeıtaoın seferini 
uygun bir 9eki.lde netıcelendirme
te mecbur olduğunu, zira bu ka
dar b6yilk bir oudunun gayri fHI 
kafırsa dağılacağını yazıyor. 

Kurun: 
Asım Ua : Suriye badieell'rini 

alarak Nasyonılist TUrkiyeıine 
Suriyede beslediği biç bir el ol· 
madıiıoı:ve bu işin ancak Cenup 
hudutlarımızın ehemmiyetini dü 
aünmekten başka hiç bir alaka
mız bulunmadıAını söylüvor . 

Yunun Nadi : Cumuıiyetrle , 
Avrupanın ~ 1914 dekine beozer 
bir yanar dağ üstünde oturduğunu 
ve bütün hadi~ele•in bu endiıeyi 

tevlit eıtitini söyliyerek ızim ve id
rakle bu işe çare buluomasını tav 
sive ediyor : 

Yunanistanda diktatörlük 

isteti. 

.ondra : 3 (Radyo ) - Yu
aakeri mehafili: askeri bir dik
rlüğün kurulmasını istiyorlar. 

( Tlrlr Mıdi ) 

Teşekkür 

2-3-935 Grceıi uat 20 de 
refıkamııı. tehlikeli vaziyeti dola
yisil• aıüracaııta mecbur olduğum 
doğum evinde refik•ma kartı gös 
terile• alaka ve ihtimamdae çok 
mütehassis. oldum. bu vesile ile 
kıyaıetli müeeısraeye ve bilhassa 
doğum doktoru muhterem Bay 
Hımdi Onara aleni ltşekkürilmli 
gueteniı vaıitalile bildirmenizi 
diler ve saygılarımı sunarım . 

Erkek Lisesi ıabiiye öğretmeni 

M. Emin 

Adana Milli Mensucat fabrikası limı
tet sosyetesi menıur wt iş~lari Mab
dud ınesuliyetli istihlak kooparatK şir
ketinden : 

Asrı Sinemada -.. 
.------~----------------------~ 3 Mart salı günü akşamından itibaren 

bayram şerefine 
iki film birden 

1 
Dünyanın en büyük artisi " Boris Kar:of ,, tarafından 

temsil edilen 

(Karga) 
2 

filın dünyasının meşhur iki güldürUcüsii 

Düztaban-Bastıbacak 
- Kız mektebinde -

Şirketim izin yıllık heyeti umu- Sizleri kahkahadan bayıltacak . 

miye içtimaı 28 mart 936 cumar ' Meveimio en büyük filmi 
teııi günü saat 14 de yapılacağın- Pek yakında: Ceneral Yen~ n zehirli ç:-.yı 
dan kayıtlı ortdklartn hazır bulun- 6532 

moları bildirilir . -----------·--·---------------= 
Ruznamei müzakerat 

1 - 935 takvim Sqnesi muame
IAt vo he~abına dair idare meclisi 
raporunun kıraat ve kabulü. 

2- Murekip rapoıunun kıraat 
ve kabulü. 

3- 935 sPnesi bılAoçosunun kı· 
raat ve kabul ve tııstiki . 

4- idare meclisinin i bresı. 
5- Bir mureki\:ıin ıeçilmesi ve 

ücretinin tayıni .6536 1-2 

dörtyol urbaylığından : 
Kasabamız haritasile, müstak

bel şehir plAnı yııptırılocaktır 2290 
numaralı belediye yapı ve yollar 
kanununun 2 inci maddesi muci 
hince ; kıtbiliyet ve ihtisasları iç 
bakanlığınca lastikli bir miıtehas
sıs aranılmaktad o r . Taliplerin hir 
aya kadar belediyemize gönder· 
roelori ildn olunur. 6516 

28-4 - 12-18 

1 T A~,_S_i_n_e_m_a_s_ı_n_da]_a....__ __ 
Bu alc§am 

bayram şerefine 
Vrnedik beynelmilel film sergisinde en büyük mükdtatı 

kazanan temameo Afrikado çekilmiş 

Edgar Wallas'ın meşhur romanı, Kırbaçlanan esirler 

yerlilere karşı yapılan zulüm, işkence ve kötülük 
İşte b~ıtsn aıağı sürükleyici bir mev~ua malik çok enteresan ve 

oıjinıl bir fılm 

( bozambo) 
Bu enfes ve güzel filmi görecek beğenecl'k ve unuıamıyacaksınız 

Baş ro lerde: Nina Mac Kinney ve Meli Rl)bson 

ilaveten bir perdelik çok güzel bir 
(Miki Mavs) 

-, cidden eıı ileri sınıfta bu· d" 
~•ıı bir kıılübiimlizün sevimli, Demiryollaıımız onun eseri ır. I . .. . · ı 
i<ib gençleridir . Adana ve A Her gün yükıelmeie batlıyan feb 8 e l e d İ Y e İ } B D l 8 r 1 
lbe sporculuğu; çetin ve zorlu 

1 
rikı bacıları, işliyen aanayi mües 

t seseleri 1 mtl lnönünüll verimli e- !.--------·------------------' ' Anadolu yaylı! arının at~şli 1 

dikkat : Bayram için Tan Si nemasının !evkalAde proğnmını 
el i!A n l~rıııda bulacaksınız 

Pek k d Ronald Colman ve Loretta Youog taraya ın a: fıodao yaratılan mevsimin en büyük bir 
ı ser !erinin mahsuludur. · Cevherli çocu l1rı11ı •iırl•lllak 
· kııcaklamık şerefıne eriştiği j Yeni Türkiyenin en kuvvetli 

. in eobıuı derecede bahtiyar , t yıpıc11ı olan İsmet lnö oü oobir yı· 
•uz derecede mutludur ; ve le- · lın en muvaffak sim31ıdır. Onun 

!ıiı, prü ·ısüz bir • · vinç içeri;in. 1 keskin glSröşü, sebntlı ve azimli 
1 bulunmaktadır . 1 çalışması büyük atamızın hıç §•§-

"' k. b · · 1 1 mıyan gözünden kaçmamıştı•. İs-c.a ııe rıu temız ıpoıcu arı l . . d 
ı\d d 'd · ı met nönünli en ıyı anlıyan ve on a 

ıQ • ana a nekreye il'' erkaenız 1 en büyük devlet adamı kiymetini 
1 1>ız, nereye oşar unız oıu- k d' .d. 

it • d . A aezeo en ısı ır. 

Siptillide Sebze halindeki 19,22,24,26,29.33,36,37,35 ııumnralı seb
ze dükkAnlıırı l-haziran-936 tarihine kadar açık artırma ile kiraya 
verilecektir . 

ihale 19-mart-936 per<jembe günü saat on beşt~ belediye encü
meni odasında yapılacaktır . istekliler her zaman . b ~lediye hesap işle
rinde şartnameyi görebilirler. 

istekliler ihale güo:ıü teminatlarile birlıkte b.>lediye eııciime nine gel -
meleri ildo olunur.6534 4-10 · 14-17 

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

(ilmi 

Hindistan kahramanı 
Tan sineması : Sayın 

bayramını 

müşterilerinin 

kutlar 
6537 

. 

Alsaray sineması 
1 

, daıma ve aıma , dana 193~ y 1 11 b. · · k 
• d .J 1 ının ırıncı anu· y •ı 8 
t a ve Adana ıpoıcularında eşi Ursa b fı . 

. ~ııı bir neşe, coşkun bir ·sa ııunda Ankara pelasta toplanan ~ ı!'l ay ram şere tne 
11 1lıiyet , aıkın bir ılakı hulıcrk ıiyasal bilgilu okulu mezıalaıı · Bu akşam 

1 nın toplantısında Ataıiirk, toplan- - .· .. : Pazarı 
tiireceksiniz .. tıya verdiği "evabın bir yerinde, • d . 1 lzaltı arkadaşları 

, ıı neşe, samimiyet ve ala l•met İe"nu- M-in ıu sözleri söyle- · 
•· Ç k ki 0 u .,. Sayıo Adana il ve ilçe halkının ve alıcılarımın Kurban Bayramını ı' u Uıova ÇOCU aıınıo, -

' Ilı bilir? belki de mPmlek tin yor : . Kutlamakla Bayramlarını şen ve şenl ı kle geçirmelerini diler ve içten 
l sıcak yeılerinde buluouıl• 1 " Bnı, büyük ismet lnönünün s ~ ygılarımı sunarım. 6533 ı 
lıd d B karşısında bıılurımak/ '1 nıulları· --------------------------an ileri gelmekte ır !,. ura- J 

lk· k 1 dıx.. göregden, maııen değilse bl ----------------·--------; ı neıeye , burada i samimi- ıJ' :-
'I le ıııaddelen uzak bıı/UJınıuş ol- , , 
. • ve b radaki temiz, içli .. ı nıakları teessıir duymadığımı Dr Mlbe ' dls B . mzl a Ve sizlere knrşı duyulan sev · 1 • -

)~; Türldyenin başka bir ye- 1 söyliyemenı. Arıcak şı.ıııık~/a nııı-, • , . : 
~de b ık · d b" d h .. ı ··kı ı lrselllylm ki serıln; haki alı, a . . e ı e ır b a guç u e 1 l . .. · ı ı 
•düf edeceksiniz-iirl. Çüokü, 1 salell, millet ve devlet çın gonıı · 1 

l b k ı k f k 1 [eri ateşlileri benim kadar ve bel-
1 ı~ıı ut sıc•U kml.em , .e ı.o t~ıce ! ki benden dalıa parlak görünıir' 

, a eş y re ı, Hmıı.ıııye ı en • 
&yük bir silah olarak kullan olduğunu blldlglmd/r.,, 
1•kıa zevk duyan evlııdları bu- İsmet İrıönünün onbir vıllık ve 
nuYoruı 1. verimli çalıımuile bütün Türk 
~'akat, o taşkın neşenin , o milleti öğünmekte haklıdır. 

0
Jkuo samimiyet ve alakanın Biz, daha birçok yıllar büyük 

~ ltıühim aebebini; sizin insan. İımet luöoünün muvaffakiyetli iı 
iıııu:ı, aizin sporculnğunuza ve )erine şehit olmak isteğini duyu-
n disiplin ve karakterinize kar yor, onu caoıian kutlulffm•ğı bir 
duyduğumuz büyük hayranlık veıife biliyoruz. 
araaıalıaınız ı.. Ömer Kemal Ağar 
l:lot geldiniz Demir spodu 1 

ı, 1.. 
Suriye mübtacini için ianeler top
lanmakta ve Şama gönderilmekPagıp Mağden 

'una kadar mücebedeleriode 
~•aı edec klerini ve her ne ba-

tedir. 
Bu ianelerin vekiiou mühim 

miktara baliğ olmuotur . 

. 
1 

su 
H 

Fent 
1 

N 
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1 
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A 
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A T 

Kontrol ve idaresi 
Ö L Ç M E L E R 

A O R E S : P. K U T U S U 60 

Abidin Paşa cadde i ıVo. 68 
TAN SINEMASI karşısında 

Merkez kumandanlığı albnda 
MUHARREM HILMl Yazıhanesi 

1 

: 

I • 

mümessili : Jan Gabin 
Fevkalade heyecanlı ve beşı>r zekasının k · ıdretini 

göst!'ren esı>ri sunuyor. 

ilave : dünya haberleri 
bayram proğramı : 

J inci !(tinli- Saat IO de ŞOPEN VE AŞKLARI tenzilAtlı matine 
2- 4- 8,45 DENiZALTI ARKADAŞLAR!. 

2 » » - Saat 10 da DENIZAL Ti ARKADAŞLARI-2-4- 8,45 
de RAHME rLI AMCA. 

3 » 

4 " 

. . . 

. .. ~ 

» - ~aat 10 da RAHMETLi A~ICA - 2- 4 - 8,45 de 
Tarzan . 

• - HEP TARZA.N 
6528 

Diş ok toru 
Şevket Şermet 

Y ağcamii karşısındaki muayenehanesind • her gün 

hastalarını kabul eder. ı 
'ıı ~na olursa olıun sonuna kadar 

1 

1
, 1§de yürüyeceklerini v J dük
\nt,rıoı t çmamağa karar vermiı· 
1dir . 

- Umman - 29 Mrclis aıa
sıodao Mebmed Hüseyin Pışa , 
Emir Abdullıhı ziyaret erlerek 
halka karşı yapılan tiizyika bir 
son veıilmesiııi istemiştir . 

13-16-20-23 

Cumflrtesi günü öğleden sonra yoksullara v~ tale-

1 beye parasız bakar • 6329 24-26 

L.----------------";"-. --------~, ~---------=ı~-------------.--....... -----........ -·---~--------
6457 

- Bütüo Arap iilkelrrinde 



~ayta 4 ('fllı;k Sözli ) 

Seyhan defterdarlığından : 

Mevkii 
Yokarı dom 

Cinsi 
Mil müştemilA.t 

1 bap çiflık damı 

Miktarı 
Züra Dönüm 
2000 

Muhammen 
kıyrr.eti 

Lira Kuruş 
200 

Zencirli bağ 2 evlek 13 121 50 

Kirrç ocağı Bağ derununda 15 60 
bir bop hane 

bağ 40 160 

Hududu 
Şarlınn Bizdikyon Mıkll.ıl vere

sesi ggrben Zabel yetimleri:ıarlaeı 
şimalen tnrikill.m cenubPn sahibi 
senet . 

Sahibi evveli 
48 sehin itibarile 28 sehmi 

Bizdikyan Mığırdiç ağa o· 
ğulları Armanak ve 1 şer · 

den 14 sehmine Mığırdiç •Ati 
kızlnrı Rupsimi ve llaykoS 

noş ve 6 sehmi zevcesi Marta 
bini Ohonis. 

Şarkon Sava iken zevcesi ve- Hnzinei maliye 
resesinılen mttrOk bağ garben A-
ğop iken kerestec i Nazardan met-
rftk boğ şimalen ifrazen Kaful oğlu 
Aliye mahsus bağ ve kısmen Meh-
met veresesi bağı cenuhen kera-
dayı iken şimdi veresesinden met-
rftk bağ ile mahdut . 

Şerken kıısap Boğos garben Parsih 
tıırik kıbl eten ziyinli Ohanis şima-
len Mardiros. 

Şerken salcı Bedros garben kel Basmacı usta Pars h 
Hasan şimalen sahibi senet tarlası 
CAnuben Misyos zevcesi. 

Tapu senedinin 
Tarihi No: 

Mayie 930 7 /8 

Haziran 933 118 

Mart 932 449 
450 

Mayis 319 31 
32 

Yılanlı turşucu Tarla 28 140 Doğusu dere batısı Kurtttpe yo- Maliye hazinesi 
lu poyrazı meyhaneci Andon iken 

KAnuosani 936 88 
Dıyap 

KAreenhiya tarla 6 evlek 28 115 

Yılanlı bağ yeri 5 35 

Yeni dünya beğ 1 evlek 

Yılenlı Gürünu mülk ba- Zira 
ğın nısıf hissesi 1529 

lncirlık 

Köy civarı tarla 

Dekor 2 
n 

14 . 432,00 

28 105 

8 180 

3 

şimdi muhacir Hatice kıblesi gören 
Osman. 

Gün doğusu iş bu mahalden if· Maliye hazinesi 
razen Hamit oğlu Ahmet ve kıs-

men tarla yolu gün batısı dere şi-
malen bunyemin ve Hacı ağa tar-
laları iken elyeym Emlaki Mılliye 

kıbleten işbu mahalden ifrezen Ha-
mit oğlu Ahmet ve kısmen sahibi 
senet vereschri iken elyevm Arap 
Ali ağa zuhur edecek fazlalık ha 
zineye aittir . 

Mtstela ve Karabet ve lbrahim 
bağları . 

Şarkon lstenhullu oğlu Mihran 
garben Çolakyan Ohanis şimalen 
Mustafo ve berber Simyon verese-
leri cenuben Kasur oğlu Serkis ke-
rimesi Meryem ve ııure ve kerime· 
si Murs ve Kiregos. 

Çulha Kirkor 

Kasarcıyan Mihran 

Şarkan tarikiAm ga. Aykül iken Maliye hazinesi 
eıyevm Kasım zade Kamer. şi.Meh . 

met Vıı bbi ef. iken veresesi ce. Ko-
valez Kiğork iken elyevm usta Meh-
met. 

D. Halıl ağa tarlası B. Hacı ka- Tasdaryan Karabet 
dir vercseleri ş. Yekeo llasan ve 
reseleri C. yol. 

Eylül 933 247 

82 
Mar\ 306 122 

24 
Mayis 317 25 

Mahlul 18 11 

Yukarıda cins, mbvki, miktarı, muhammen bedellerile hudutları yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri açık artırma usulile 27-2- 936 tari

hinden ıtiberen 20 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. Taliplerin yevmi ihale olen 18-3- 936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de 

% 7,5 tfminat akçaları ile birlikte defterdarlıkta satış komisyonuna mürecoatları i!An olunur. 6527 1-4-10- 13 

4 Mart 1.9..71 · 

Adana Borsası Muameleleri 

CİNSİ En az En çoL. 
Satılan Mikdar 

K. S. .;;;K·~=S·~.1~-=~-=K~llo===ı 
Kıpımalı pamuk-- ~~7;50-- = , _____ , 
Piyasa parlağı ,, 35,25 35,62,5 
Piyasa temizi " 33 
lane 1 39 
iane il 37 
Ekopreı 
Klevlanı 45 43,87 

YAPA~I 
, __ B_..ey._u _______ -----1-----ı 

Siyah . 
Ç 1G1 T 

Ekspres 
la ne 2,55 
Yerli "Yemlik" .. "Tob uıohık,, 
------···-· 

Bujtday Kıbrıs 
·--=-=~:.!-~;:.::..::,,_::...---1--.:=---l-~------------_...ı 

Yerli 5,50 

.. Mentııne 

Arpa 
Fasulya -- -
Yulaf 
Delice 

--
-- -

Ku§ yemi 
Keten tohumu --- -
Mercimek 
Sisam 14,50 1 

-, 
lJ N 

-· Salih 800 

I= 725 
~ 1--~-~·----"-"------ı------i °,i5 D 

as Düz kırma " .>C ~ 1--';;s·=,.· =.:::;c:___;:_ ____ _ 

:s ımıt ""------;g ı:: • ...-Cumburiyet . ~ •-----==,.=.:.'-".C.---
~ ~ ·-~---------" Düz krıma ,, 

-Alfa ,, 

Liverpul Telgraflan 
3 / 3 I 1936 

800 
755 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankasıodan alıomı§tır. 

j 

6 05 -Liret 10 ı Hazır 
ı-...,5- 79 Rayşmerk l -1 

11 __ M_ar_ı_V_a_d_e_li ____ 1_-,,- Frank"Frausız,, ~ 
1_::.M:.:a:t...yı:.:s_V.:..a:..:d:..:e..cli ____ 1 ._...,5~ı 71 Sterlin "lne:iliz"-"---ı 1 

Hint hazır 5 12 Dolar "Amerikan,, 24 
ı -:::N:..ce::.cvy'-o::.rc:k'-"-------ı--.,l"'l,...- 1 , 18 Frank "laviçre,. J 

------------------ • J MiM __ _, 
En ince kumaşlarınızı yıpratmıyan Üzerlerindeki kir, leke ve yağlat' 

soğuk su ile temamile temizliyen madeni ve neh&ti bir terkiptir. 

Kalıp halir ı dedir. 

Perakende olarak kalıbı (11) kuruştur. 

Ml'm ile her şeyin"zi temizliyebilirsiniz HattA Pelıkao mürekk 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile . . 

Adana ası~e 1 hukuk hakimU~inden: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ Mim 
Mim 

çocuk b zlcriııi kolaylıkla ve zedelemeden !ertemi• 
eder . 

Adananın Şarı Yakup mahalle
sinden Zı kı r iya oğlu mekinest 
~leh mı tle Şe' ki paşa oğlu Niza

m eıtin vek ı lı avukbt Abdurrah
ııı on Al Ôzlıı \t Kıo.J nı)aıe 
leıir ı.le mütehedLl is "ıacuk tlLva
sının Adana asliye 1 iı ,c i hukuk 
n•6 hk en esinde cori duruşo•esı sı 
rns ncl ı ilAnen vaki tebliğ r, ıa ruğ · 

m0 n nıüd lı :ı oleyh!e•Jen Şevkı 
p ıışrı oğlu IHmal hakkında iltlnen 
g•y tı p kHuıı tehi ğine ve ınuhıık c

me nirı 23-3-935 tarihine müs~ 
dir prwı t• 8i günü s ·1 at 9-:m ta- · ı 
1 kıno karnr vuilıniş olmoğla ıııiid
.t ea alı·ybi 1 mezkur gurı ve sııutta 
ııı•hk emeye g•1l medıği -e ıa.ufm 
Jan bir ,·~k 1 gönder."ed ğı tak.Jır
ıle ıııulıokı•nı·ııirı gy.leıı ,ı,,.:ını 

e.ı ., ,. ğ• teblığ nıak • .1111"" kaim o ı 

mık iızere ıltln olı.nu .6535 

Vilayet daimi encümeninden: 
Muhammen kıymeti !ıra: 600 
Mıkte rı metre : 644 
Cinsi : 9 odalı medr.se 
Mtvkii: Çukur Mescit mahal. 

lesinde Kurtuluş mektebi civarında 
Kapu No: 46 
Tapu senedinin No: 149 - 75 
Teşrıni evvel 934 
Hududu: Doğusu : Şakire evi 

ile H. Murta~ a evi Batısı : be~ kal 
Cabbıır evi. ~imalı: İbrahim Rasih 

evi ile kısmen bArber Ahmet evi . 
Kıblesi: yol ile Ç• vrilmiş. 

Hudut ve miktarile sair rvsofı 

yukarıda yazılı H ııs~ si idarı•ye ait 
Hurmalı medı e•eııio mülkiyetini 
peşin para ve açık aı ttırma ile sat· 
lıga çıkarılını§tır. 

L)ünyanın en fazla tanınmış 

makinası Kaymak 

Kızlı maklna 
Adiyle tanınm ış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
------------~---------------------------------Senede yüzler cesini satan deposu 

Rasih z ade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

H .... r zaman her boyda mevcudu 

va rdır 22-30 6438 

istekli olaoloı ın muhammen 

kıymeti üzerinden % yedi buçuk 
pey okçelerile birlikt~ 10-3-936 
salı günü saat onda dAimi Pncü
meoe müracaatlnrı . 6495 

22 --28-1-4 

Hizmetci kadın 
• 

aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa· 
mıza müracaat edilmesi. 

Loke Loyalarılaki kir ve lekel~ri çini banyo,cam , kristal 
maden: sofra takımlarınızı çııtal,bıçaklarınızı çizmeden y 

yuPi bir bale sokar . 

Ml'm en n zik ipekli, yünliı kumaşların y • knnması , temizlen 
mr si için biricik madijni sabundur . 

Adanada umumi satış yeri . Ulucami 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanlı ve Öme 
Başeğmez ti carethanesid ir . 

Her bakkaliye mağazasında da 

40 bulunur. 6269 

ilaçlarınızı ve balık 
yağlarınızı_ 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik s310 

..._ - · - .• ,.. •""""'• a ~ ..., 

241 Ucuzluk 

Umumi neşriyat müdürü 
Celal Bayer _.,, 

Adana Türk ıözü 11 a• l>aaeı 

- -.-..;.., ---· 


