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Bayındırlık ve ziraat bakanlarının beyanatları 

Önümüzdeki yıllarda bir çok 
lar bitirilmiş olacaktır . 

hat-

amuklu mamulat fiyat
ları indirilecek .. 

Siloların ton alacak sayısı, 200.000 
kadar artırılacak .. 

Ankara : 30 ( A.A ) - Kamu
tay~a 1936 , yılı bütçesinin masraf
ar uzerindeki müzakerelerinde nafıa, 

1ek?~oll}i , ziraat bakanları kendi iş· 
erı üzerinde şu izahatı vermişlerdir . j 

Nafıa : 
F'· Ankara - Zonguldak hattının 
ıloys. Çatalagzı kısmı bu sene, Ça

talağzı - Zonguldak kismı da önü
llıüzdeki sene bitecektir . Kömür 
havzasından Anadolu dahiline kö-

t:'. llıiir nakliyatı bu sene başlayacak:r . Malatya - Sivas iltisak hattı Baywdırlık bakam 
Ali Çetiııkaya 

tedbirler alınmıştır . 

Ziraat sahasında : 

Negüs Cebelttarıkta 

Büyük tezahuratla 
karşılandı 

Cebelüttank : 30[ Radyo ] -
Buraya varan Habeş imparatoru Ha
ile Selasiye vapurdan inerken askeri 
Vali muavini tarafından karşılandı. 

iskelede toplanan binlerce insan 
onu şiddetle alkışladılar . Bir kıta 
lngiliz askeri selam resmini yaptı . 

Negüs askeri Vali General Sir 
Cerls Haringtön ile uzun müddet 
görüştü ve doğruca Valinin sarayı · 
na gitti . 

Yemeği Vali ile yiyen impara
tor balkona çıkarak, tezahurda bulu
nan halkın alkışlarına selamla muka
bele etti . 

Arjantin'in teklifi 

FILISTlNDE 

Araplar çete harbine 
başladılar 

Örfi idare devam ediyor. Buna rağ
men bombalar patlamakta, sokaklar
da kurşunlar mekik dokumakta .. 

------. ------
İngilizler Gazzeye asker doldurdular. Hususi muha

birimizin evi de kurşun yağmuruna tutuldu 

Kudüs karışıklıklarına ait iki intiba 

rukarıda: Araplar milliyetpener 
bir lwtıbi dinlerken 

Solda : Kudıls Arapları karı§ıklıklarda 
ölenlerin mPz<1rlrırı nı ziyarete f!,idi) orlıır 

u sene , Sivas - Erzurum hattı da 
939 senesi yazına doğru bitecek ve 
0 

tarihte Erzuruma girilmiş olacak
tır · Diyarbekirden Elazizden şarka 
Ve Cenuba doğru giden hatların ya
Pılınasına devam edilecektir . Bu hu-
8Usta1ci lsveç grubiyle görüşülmek
tedir . 

Cenevre: 30( Radyo ]- Arjantin 
delegesi, Milletler sosyetesinin hazi
randa yapacağı fevkalade toplantı
da Assamble'nin ltalyaya tatbik 
edilmekte olan zecri tedbirler, Ha 1 

beşistanm ltalya tarafından ilhakı ve 
bu ilhak karşısında aza devletlerin 
alacağı yaziyet hususlarının ko 
nuşulması ve milletlerisosyetesinin 
bünyesinde yapılacak tadilat ve isla
hatın da müzakere edilmesini teklif 

Memleketin her tarafı mütehas- etmiştir. 
sıslara tedkik ettirilmiş ve yapılacak 

•+-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-..... t f Kudüs: 30 [ Radyo ] - Yeni ! 
anlaşılıyor ki çete muharebeleri çok 
müthiş olacaktır. 

işler en küçük teferruatına kadar 1 Hitler 
tesbit edilmiştir . ihraç edilmekte j 
olan mallan hastalıktan kurtarma-

Ekonomik sahada : ğa memleketin muhtelif mmtakala- i Harp filosunun manevra-
nnda en iyi gelen cinslerden fidan- larında bulundu 

. Şeker fiyatlarının tenzili is~ihla
kı Yiizde otuzdokuz nisbetinde artır
ıştır. Pamuklu mamuiat fiyatları da 
Şekerde olduğu gibi indirilecektir . 
l:.l sanayi ile uğraşanlara yardım için 

1bazı yerlerde müşterek boya hane
;r: santrallar vücude getirilecektir. 
ı:.l ışlerine lazım olan ipekli için de 

lıklar yapmağa çalışıyoruz . Mev-
1 cut silolar kırk bin ton istiap etmek

tedir . Bu siloların sayısı , ikiyüzbin 
ton buğdayı idhar edebilecek bir de
recede çoğaltılacaktır . Bu sene 
kendir ve keten istasyonları açıla

cak mevcut diğer iskan istasyonları 
da çoğaltılacaktır . 

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

Berlin : 30 ( A.A ) - Hitler Al
manyanın bütün yeni harp filosunun 
yaptıgı manevralarda bulunmuştur . 

------·------
Bf \'/il (,ÜZÜ.\il.f, -- _,.. __ -

İnönünün Sesi 

Yarın " Devlet Demiryolları ,, idare- e 3 '""" ı.m .. ,,,,,,,, biiö-
. . }d •• •• •• d •• C::l çe konuşmaları münasebetilc sının onuncu kuruluş yı onumu ur meclisde verdiğ"i izahatı ajans 

On sene içinde, bu milli müessesemiz 
Yurdun dört bucağını demir ağla ördü 

O•,~~••"'" 
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1927 den 1936 yılına kadar yurdumu: demir aiflarla biiy/e örüldü 

I 1 Haziran; her gün yeni haşan· 
,arla ilerleyen yurdu, demir ağlarla 
~rıııe siyasetimizin sayılı günlerin-
eıı biri olmakla beraber Partimi

~iıı altı ana vasfından dördüncüsü 
01aıı Devletçiliğin, memleketin ku
~luş ve kurtuluşu için ne k.adar fay-
alı ve verimli olduğunu ısbat et
~eğe yaramış olan seçme bir baş
aııgıç tarihidir 

0 Türkiye Büyük Millet Meclisi; 
'-llınhuriyetin kuruluşundan 23 ma

~s 1927 tarihine kadar .5 ~.nadolu 
ağdat Demiryollan Mudırı Umu

llııliği ) adile işletilmekte olan şi 
lııendöferlerimizi doğrudan doğruya 

Devlet idaresine veren ve ( Devlet 
Demiryollan Umum Müdürlüğü ) nü 
ihdas eden 1042 numaralı kanunu 
kabul etmiştir. Bu kanunla selahi
yetinin çevreleri çizilen ve vazife
leri tayin edilen teşkilat mali yılbaşı 
olan 1 Haziran 1927 de işe başla-
mıştı . 

Ondan dolayı Devlet Demiryol 
lan ve Limanları idaresi bugün do· 
kuzuncu isim yılını bitirmiş, onuncu 
yaşına basmıştır . 

Dokuz yıl kadar kısa bir müd
det içerisinde demiryol işlerinin ne 
kadar köklü muvaffakiyetler kazan-

- Sonu üçüncü sahifede -

haberi olarak okuduk .. 
Ankaranın sarp kaya;ıklarına çar

parak, yurdun dört köşe s!n~ yayı!an 
bu sesde bir çelik sesinin tonunu 
duyduk .. 

Bir devlet adamı , bir hükumet 
reisi, ancak bu kadar iç itimadı ile 
memleketinin önünde konuşabilir .. 

17 milyonluk bir insan yığınının 
emniyet, huzur ve refah mesuliyetini 
omuzlarında taşıyan ve bu mesuliye
tin büyüklüğünü derinden duymuş 
olan başbakanımızın bu sözleri, hiç 
şüphe yok ki, yurdun her tarafını 
derin bir ferahlık ve emniyetle dol
durmuştur. 

lnönünün bu sesi, kulaklarda iz 
bırakmadan uçup giden, liialeıtayin 
bir politikacı, bir devlet adamının 
sözü değildir. Çünkü; bu yurt, yıllar
danberi onu, yapmadan evvel değil, 
daima yaptıkdan, başardıktan sonra 
konuşurken dinlemeye alışmıştır. 

Beynelmilel vaziyetin ne kötü, ne 
tehlikeli bir şekil aldığını biliyoruz . ı 

Bir taraftan muahedeler yırtılıyor, 
verilen sözlerden dönülüyor, bir ta- 1 
raftan insanlığın yüzünü kızartacak 1 
haksızlıklar yapılıyor, ve bütün dün
ya milletleri alabildiğine silahlanıyor .. 
Yakın bir ateşin alevi yine insanlığın 
eteğini yalamak üzere .. Korkunç bir 
badirenin kopuvermiyeceğini kimse
nin temin edemiyeceği günlerde ya
~ıyoruz . Böyle bir zamanda İsmet 
İnönünün ağzından emniyet ve huzur 
müjdeliycn sözlerini işitmek ancak, 
bütün hazırlıklarını yapmış, ve sadece 
kendi i_r~desi.nin k~vveH.ne ve ~e?di 1 
kuvvetının kıfayetıne guvenen bızımki 
gibi hir devletin yurddaşlarına nasib 
olan bir şeydir. 

Filhekika, hiç kimse ile alıp ve- ı 

! bazı karışıklıklar oldu. Bir çok ! 
! kimseler tevkif edildiler. t 
ı Yafa'nın Cenub kısıml~rında j 
i otomobille dolaşmakte olan lngiliz i 
i devriyeleri üzerine ateş açılmış ve ! 
İ bomba atılmıştır. Kıt'alar ve polis ! 
! üzerine makineli tüfenkle mukabele ! 
! etmek mecburiyetinde kalmıştır. ! • • 

;-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
Nablus: 28 [ Hususi muhabiri

mizden ] - Dün Nablusda saat do
kuzda meçhul bir çete ile İngiliz po
lisleri arasında dehşetli bir çarpış
ma olmu ~ tur. 

Her iki taraftan da ço!c ölü var
dır. Fakat ölenlerin adedi mcçhul
dur. Yaralılar otuzu bulmuştur. 

Dün gene Nablus polis dairesine 
bombalar atılmıştır. Cüneyede çete 
muh<\rebeleri olmuştur. 

Nablus, Cüneyn, Halili ve daha 
bir çok köylerden ahali silahlanarak 
dağlara çekilmişlerdir. Bundan da 

receğimiz olmadıği için, bütün dış po
litikamız, sağlam bir sulhperverlik üzeri
ne kurulmuş bulunduğ"undan, Türkiye 
için görünen bir tehlike yoktur . 

Fakat Başbakan•mızın söyledikle
ri gibi " eğer siyasi ufukra bizi teh
dit, eden göremediğimiz bir tehlike 
varsa ondan da korkmuyoruz . ., 

Çünki; neler yapmağ'a kadir ol
duğunu, insanlık için birer abide ola
cak realitelerle dünyaya göstermiş 

olan büyük bir şefin arkasında bir
liğini . benliğini en sağlam bir te
mel üzerinde kurmağa muvaffak olan 
Türk milleti . en büyük tehlikelere 
goğüs gerecek maddi ve manevi bü
yük bir kuvvet haline gdmiştir . 

" İcabederse Türk milletinin kadın 
ve erkek tek bir adam gibi , nasıl 
şahlandığını görmek beşeriyet için 
mua1zam bir had cse olacaktır . " 

Bu sözlcı, yeni Türkiyenın - e
ğe• varsa - pusuya yatmış, külle ka
panmış kotü niyetlere meydan oku-

1 

yu.şu, kendi kendine itimadının açık 
bir ifadesidir. 

İsmet İnönü bu sözleri bir tek 
adam olmuş, bir tek kalple duyan 17 
milyonun ağ'zilc dün~aya bağırmıştır. 

Akka'da 

Akkada örfi idare devam et
mektedir. Akşam saat 7 den saba
hın (6) sına kadar. 

Dün gece saat 8. 5 da sokağa 

çıkmak memnu olduğu halde iki 
meçhul şahıs polis dairesine ikişer 
el silah atıp kaçmışlar. Polis hemen 
sokağa çıkmış, iki kişinin karanlıkta 
ormana girdiklerini görmüş, hemen 
bir manga polis ormana kaçanları 
araştırmışlar, ileride iki kişinin yere 
sürünerek kaçtıklarını görmüşler ve 
ateş etmişler. Kaçakçılar da ateş 

etmişler fakat ormanda ağaçlar çok 
sık olduğundan kurşunlar hep ağaç
lara saplanımış. Bundan istifade 
eden iki meçhul şahıs ormandan çı
karak kaçmışlar. 

Diğer taraftan silah seslerini işi

ten iki devriye de koşarak ormanın 
üstündeki tepeye çıkmışlar; ormanın 
içideki polisler tepeye çıkan iki göl· 

- Sonu ikinci sahifede -------. ------
Arap gazeteleri 

Tesanüt grevi yaptılar 
Kudüs : 30 (Radyo) - Arap ga

zeteleri, grevcilerle üç günlük bir te_ 
sanüt grevi yaptıklarından dün hiç 
biri çıkmamıştır. 

Bütün meydanlara Arapça yazı
lı tebliğler asılmıştır. Hükümet A
rapça diliyle devamlı bir gazete neş
redeccktir. 

l\1areşal (;resyani 

Nasıl bir tahdit yapıyor? 

Addis Ababa: 30 ( Radyo ] -
Mareşal Gresyani, kıymetli maden
lerin, memleket haricine çıkaılmasını 
kat'iyetle menetmiştir. 

Habeşistandan kıymetli madene 
ait, altun, gümüş, elmas ve saire gibi 
hiç bir şey çıkarılamıyacakbr. 

Herkes bu gibi kıymetli eşyala
rının sarf ve tesarrufuna ancak 
memleket dahilinde sahih olabile

. 1 cektir. 

Bu sozlerin arkasındaki derin ha
kikalı göremiyecek ihtiraslı başların, 
bulanık gözlerin vay haline .. 

NEVZAD GOVEl\I 

Pazar 

31 Mayıs 936 
Onikinci Yıl - Sayı: 3539 

5 Kuruş 

" Kraliçe Mari ,, 

Normandiyanın 
rekorunu kırdı 
kaçan bir yolcunun 

başına gelenler 
Londra : 30 (Radyo) - "Kra

liçe Mari,, nin mühendisinden gelen 
bir telsizde vapurun 39 nöd süratle 
gitmekte olduğu bildirilmektedir . 

Vapurun süvarisi de Kraliçe 
Marinin hareketi anından bu gün 
saat 14 e kadar geçen zaman içinde 
( 1060 ) millik mesafe katettiğini 
bildirmiştir . 

Londra : 30 (Radyo) (Kraliçe 
Mari) " Normandiya " nın daha ev
vel elde ettiği rekoru yirmi beş sa
atlik bir müddette 7 44 mil fazla 
gitmek suretile kırmıştır . 

Vapurun hareketinden sonra yol
cular arasında biletsiz bir gizli yol
cu bulunmuştur . 

Bu, Londralı bir işsizdir . 
Vapurun süvarisi bu gizli yol

cuyu vapur işlerinde hizmet etmek 
suretile navlun ücretini ödemeye ta
bi tutmuştur . 

Mütemadiyen çalıştırılan bu a
dam, nihayet bitap düşmüştür . Bu
nu gören ve yolcular arasında bulu
nan Amerikan Sefiri müdahale et
miş ve gizli yolcuyu kurtarmış

tır . 
Diğer taraftan seyyahlar da ara

larında para toplayarak kendisinin 
yol parasını ödemişlerdir . 

•• • 
Fransızların Normandie'sine ra-

kip olarak İngilizler tarafından ya
pılan quen Mari, daha ilk seyahati
nin 25 inci saatinde, yukarıdaki a
jansta bildirildiği gibi Normandiya
nın rekorunu kırmıştır . 

Şu hale göre : 
qucen Mari mavi kurdelayı htr 

halde kazanacaktır . 

queen Marinin bu ilk seyahatin
de bütün kamaraları dolmuş, hemen 
bütün lngiliz zenginleri bu muazzam 
posta vapurunun birinci yolculuA-un· 
da bulunmağı göze almışlardır , 

queen Mari bu seferinde o ka· 
dar çok levazım ve yiyecek almış
tır ki böylı- olduğu halde vapur ta
mamile dolmamıştır . 

queen Marinin büyüklüğünü an
lamak için aşağıya sıraladığımız ra
kam ve eşyaya göz atmak kafi
dir . 

32 bin kilo dondurma, 2-4 bin 
kilo sebze, 14 bin kilo meyve, 2000 
güğüm süt, 24 bin kilo patates, 7 5-
00 kilo pisküi, 6000 kilo kuru 
sebze, 1 O bin kilo şeker, 25 bin 
kilo taze et, 60 bin yumurta, 200 
bin parça tabak ve bardak, 10 mil 
uzunluğunda yol geçesi, 255 bin hav
lu. 100 bin peçete, 16 bin kilo un, 
25 bin masa örtüsü, 2500 kilo re
çel, 200 kilo havyar, 2500 kilo çay, 
kahve ve kakao, 200 kilo meyve 
konservesi, 12500 şişe maden suyu, 
20 bin şişe bira, 14500 şişe şarap 
ve likör, 9000 yatak çarşafı, 8-. 
000 havana sigarası, 25 bin paket 
sigara, 35000 ampul, 3000 kilo sa· 
bun, 10000 adet tuvalet sabunu, 5-
000 kutu kibrit, 10 bin kilo tavuk, 
6 bin kilo balık, 10000 kilo sucuk, 
100 bin adet çatal. bıçak. 1500 ki
lo turşu, 4000 kilo tereyağı . 

Molişsona altun madalya 

Londra : 30 [Radyo ] - Kadın 
tayyareci Nolissona imparatorluk da
hilindek' muhtelif ve muvaffakıyetli 
uçuşlarından dolayı , lngiltere tayya -
recilik altun madalyası verilmiştir • 



.,, ..... _....._..._ 

Salaife : 2 Tirbö.i 

Feminizm ----- Sovyetlerde 

Bu günkü kadının 
vazifeleri 

Milli matbuat ne halde ? 
Moskova: 27 ( Tass) - Sovyet· 

!er birliğinde, ekserisi şarkta olmak 
üzere , 25 milyon nufusluk 68 ayn 
milliyete mensup halk 1917 den son
ra yeni !atin harfleri kabul etmiştir. 
Bu milliyetlerden bir kısmının ev· 
velce her hangi bir cins alfabesi da
hi yoktu . Halbuki bügün Sovyetler 
birliğinde 53 ayrı lisanda gazete 
çıkmaktadır . 

- PAULE HUTZLER -

" Ba~ı dünkü sayıdadır . ,, 

Dünyada, genç kızların terbiye
si şüphesiz her yerde farklıdır . Fa
kat esas prensip hemen hemen ay
nidir : " çocuğumuz mükemmel bir 

genç kız olacaktır. " işte bütün anne
lerin düşündüğü .. 

O halde. asırlardanberi dillerde 
dolaşan bu tabiri kullanarak diye· 
ceğim; genç bir kızın hakikaten "mü
kemmel. olabilmesi için ona verilen 
terbiyenin tahsil kadar sıkı bir kont
rola tabi tutulması lazımdır . 

Genç bir kız, anaya babaya gös
termeğe mecbur olduğu hürmet yü
zünden, belki de arzusu hılafına an
nesinin aldığı terbiyenin hatalarını 

öğrenmeğe mecbur olmamalıdır . 

- " Kızım ben senin yaşında 
iken şöyle yapardım, böyle ya· 
pardım 1 • gibi Evvela, o zamanla 
bu günkü zamanımız arasın • 
da bir çok hadiseler olmuştur . An
neler bunu anlamalıdırlar . 

Genç kızlara fen, tarih, edebi
yat, hesap, coğrafya okutulduğu gi
bi bir kadının bilmeğe mecbur ol
duğu şeyleri mecburi bir şekilde 
tedris etmek lazımdır : Ev işleri, ço· 
cuk bakımı mutbah işleri, hatta di· 
kiş .. 

15 - 20 yaşındaki genç kızlar, 
tıpkı bir delikanlının " askerlik hiz· 
meti " yaptığı gibi, " ev hizmeti. ni 
mecburi bir şekilde yapmalıdır . 

lskandinavyada genç kızlar mut .. 
fak, çocuk bakımı 'gibi kurları taki· 
be hemen hemen mecburdurlar . 
Hatta askerlik sanatini bile öğrene· 
bilirler • 

•• 
lngilterede genç kızlara küçük 

yaşta ananevi " kake,, nin pişirilme

si öğretilir . 
Almanyada, ltalyada " ev hiz

meti " bütün mekteplerde mecburi 
olduğu gibi anneler için bunu kızla
rına ~öğretmek de yeni bir vazife
dir. 

Bu memleketlerin rejimleri ne 
olursa olsun orada rastladığım ka
dınların böyle bir diktatörlükten 

muztarip olmadıklarım gördüm. Ekse 
riya kendilerine, izdivaçtan sonra para 
getiren her hangi bir meslek yasak 
edilmiştir . 

Çünki aile reisi, (ailenin ihtiyaç· 
!arını karşılayacak parayı kazanmak
tadır. 

Bu kadınlar genç kızken dünya
nın her tarafında olduğu gibi tasa· 
sız, neş' eli, coşkun kızlardı . Fakat 
kendilerine ev ve aile vazifeleri öğ
retilirken aynı zamanda bu yer yü
zünde her mahluka düşen mes'uli 
yetler <le öğretilmişti . 

Mesela hiç olmazsa ailede tasar. 
ruf, veya iyi çocuk bakımı gibi şey· 
ler . 

Bu çeşit prensiplerle genç kız 
kımdisine düşen insanlık vazifesinin 
ileride bir yuva kurmak olduğunu 
öğrendiği zaman daha önceden bu 
yuvanın huzuru, saadeti için kendi
sini de hazırlamış olacaktır . 

Çünkü milletler arasındaki sulh, ve 
huzurun aile huzurile çok alakası 
vardır . 

Evinde mes'ud olan bir adam 
komşusile kavga aramaz .. 

işte bunun içindir ki, bir genç 
kız kadınlık, annelik sanatini öğren
meye mecburdur , 

Kadınlar bunu anladığı gündür 
ki; ancak devlt!tin iyiliği ve devlet
ler arası huzur ve saadet hakkında 
söz söylemek, münakaşa etmek hak
kına layık olacaklardır . 

Hakiki bir feminist, bence, yalnız 
iptidai vazifelerini yapmağa mukte-

ldir olan bir lkadındır . Bu suretle 
onun talepleri nazariyeden ibaret de. 
ğil, iş üzerine dayalı pratik bir prog· 
rama istinad etmiş olacaktır . 

•• 
Yeniden evvelce tanıdığımız genç 

kızlarımıza dönelim : Alberte Jaq· 
ueline, Marie - Bore, Madaline .. 

Bu genç kızların dördü de gençlik
lerini heder "tmişlerdir. istikballeri 
ni de kaybedeceklerinden korkulmaz· 
mı? 

Eğer onların terbiyeleri başka 
dürlü olsaydı; Marie - Bose ihtiyacı 
olmadığı yaldızlı ve aldatıcı bir iş 
aramak için sararıp solacağı yerde 
sağlam ve iyi hasselerini bir deli
kanlıyı teshire sarfedebilirdi. 

Alberte belki işinden zevk du
yabilirdi. Hiç olmazsa sıhhatını mu
hafaza edebilirdi. Çünki pratik bir 
etüd hiç kimseyi öldürmemiştir. Bil
hassa maddi yorğunluklara mukave· ı 
met silahlarile daha önceden techiz 1 

edilmiş insanları. 

• * 
* 

Yaqueline'nin yuvasında saadet 
hakim olur ve yeni doğacak bir mah
lukun dünyaya gelişi bir de onların 1 

hayatla mücadelelerinde kuvvetle
rini artırır, neş'elerini çoğaltırdı. 

Ôzbekistanda evvelce pek az 
miktarda gazete çıkardı . 1935 yı · 
lında ise aynı mıntıkada; lOOü latin 
harfleri ile basılmış olmak üzere , 
5 lisanda 113 gazete çıkmaktadır . 
Bu gazetelerin bir yıllık tirajı 100 
milyon nüshadan fazladır . 

Dağıstanda oturan halkın vak
tiyle yerli lisanla basılmış gazetesi 
yokken , bugiin ayni mıntıkada 9 
lisanda gazete çıkmaktadır. 

Başkır elinde, Başkırca , Tatar
ca, Çuvaşça, Marisçe ve Rusça ol
mak üzere , 5 lisanda gazete çık

maktadır. 
T acikistanda ise bugün 40 ga

zete mevcuttur. Mogolistan -Bur· 
yayistanda, Kazakistanda, Çeçen
lnkuşistanda halen mevcud gazete· 
!erin vaziveti de ayni tarzda ve da· 
imi terakki halindedir . 

Bütün bu memleketlerde bugün 
yeni Latin harfleri ile mücehhez 544 
matbaa işlemektedir . Bu yıl, Taş· 

kend, Alma-Ata, Stalinabad, Aş· 
kabad, Mahaçkale ve buna mümasil 
bir çok şehirlerde yeniden matbaa-
lar kurulmaktadır . 

Gerek gazetecilik gerek mat En iyi istikbalı kaybeden Made
leine olmuştur. 

Çünki çiftliklerinden ayrıldığı 
halde bir müddet sonra tekrar ora· 
ya dönmüştür. Ve kaybettiği uzun 

' baacılık burada her yıl mahsus de
recede ilerlemekte ve intişar saha. 
sını genişletmektedir. 

senelerde kafasına doldurduğu ilim - ----- • -----
şimdi köy ekmegini iyi pişirmeğe bi
le yaramıyacaktır. 

Fena yetiştirilmiş, hayata kötü 
sevkedilmiş bütün bu genç kızlar 

hayatta kaybolmuş değiller de ne
dir?. 

Çünki, onlar da dünyade kadın-
lık mesuliyetlerini bilmiyorlar .. 1 

Fakat denilebilir ki, bunlar gay
ri mesuldürler .. Çünki kendilerine kö
tü istikamet verilmiştir. 

On sene sonra her şeyi açıkça 
görmeğe başladıkları zaman, her şeyi 
altüst etmek, yenilemek istiyecekler· 
dir 

Bütün kadınlar, anneler bir tek 
ideal sahibi olmalıdırlar ve kendi 
kendilerine şunu söylemelidirler: 

"Kızlarımızı iyi anlayalım ve on
ları) mükemmel bir genç kız) yapma
ğa değil, onlara sadece bugünkü ka· 
dınlığın vazifelerini öğretmeğe çalı
şalım., .. 

işte o:zamandır ki bu giinkü er· 
keklerin politikası ve hisleri de de. 
ğişecektir. 

İncir ihracatımız 35192 
tonu buldu 

lzmir : 29 (Hususi) - Piyasa · 
19 Ağustos 935 te gelmeğe başlıyan 
kuru incirlerden 30 Nisan 936 ak· 
şanıma kadar lzmir borsasında 
29094 ton 199086 çuval incir ve 
18936 çuval hurda satılmıştır. 

Geçen yıl ayni tarihteki satış 
mikdarı 19919 tonu 171710 çuval 
incir ve 13601 çuval hurdadır. 

Nisanda lzmir limanından dış 
memleketlere 99 ton incir ihraç edil
miştir. 

Geçen yıl ayni tarihteki ihracat 
312 ton idi. Mevsim başlanğıcmdan 
Nisan sonuna kadar muhtelif ecnebi 
memleketlere 35191,9 ton incir ih
raç edilmiştir. 

Geçen sene ayni tarihteki ihra
cat ınikdarı 26371,9 ton idi. Bu se
ne incirlerimizi en çok çeken mem 
leketler başta Almanya olmak üze
re l~giltere, Kanada, Avusturya, A
menka, Fransa ve Belçika'dır. 

Yalnız Alman'ya 15295 ton in
cir ihraç edilmiştir. 

Nisan ayında lzmir piyasasında 
kilosu sekiz kuruştan 31 çuval incir 
satışı olmuştur. 

Araplar çete harbi
ne başladılar 

- Birinci sahifeden artan -

geyi görerek ateş etmişle ; devri ye
ler de polislere ateş açmış, yarım 

saat devamlı ateşten sonra devriye 
ormanın içindekilere el feneri tut· 
muş ve bunların polis olduklarını 
görünce bir parola vermiş ve ateş 
kesilmiştir. 

Diğer taraftan da iki kişi kayıp
lara karıştılar. [ Ormanın yanındaki 
tepe bizim eve yakın olduğundan 
ekseri kurşunlar dama ve bir kurşun 
da kapıya gelmiştir. Çok büyük bir 
tehlike atlattık. ] 

Tulkerimde 

Evvelki gece bir bomba atılmıştır. 
Bomba bir eve düştüğünden ev yı· 
kılmıştır. Fakat insanca zayiat yok· 
tur. 

Yeniden binlerce portakal ağaç
ları kesilmiştir. Tulkerimden geçen 
tren yolu kamil en harap edilmiştir. 

Gazza'da 

Gazza'da birkaç çete d"vriye gezen 
lngiliz aekerine hücum etmişler ve 
elinden silahını almışlardır. Asker 
ağır surette yaralıdır. 

Gazza'da 1500 metrelik telefon 
telleri kesilmiştir. Bunun üzerine bü· 
tün Gazza lngiliz kuvvetleriyle dol 
durulmuştur. Ve bir çok da zırhlı 
otomobiller sokaklarda dolaşmak
tadır. 

Umman'da 

Umman Arabları Filistindeki 
Arab kardeşlerinin istekleri oluncaya 
kadar grev yapacaklarını hükümete 
bildirmişlerdir. Ve iane toplayarak 
Filistine göndemişlerdir. 

Yafa' da 

Dün Yafa' da ahali çok büyük bir 
~ü'.11ayiş yapmışlardır. Polisler ahf· 
lıyı ancak sopalarla dağıtabilmiştır. 

Soy adları 

İçin vekalet telgrafla 
verdi 

. 
emır 

Soy adlan işinin 2 Temmuz 936 
dan evvel muhakkak surette bitiril
mesi hakkında dün, Vekaletten vila
yete telgrafiyen bir e,mir gelmiştir. 

Şimdiye kadar soy adı almıyan 
yurddaşlar bu müddet zarfında-yeni 
soy adlarını alıp tescil ettirmezlerse 
para cezasına uğrıyacaklardır. 

Şehrimiz ihtisas 
mahkemesi 

Bazı ihtisas mahkemeleri meya
nında şehrimiz ihtisas mahkemesinin 
de 1 Haziran 936 dan itibaren lağ
vine vekiller heyetince karar veril
diğini epeyce zaman evvel yazmıştık. 

Dün bu husus adliye vekaletinden 
Vilayete resmi bir emirle bildiri! 
miştir. 

Vitrinlerden alınacak . 
resım 

Vitrinlerde teşhir edilen eşyadan 
alınacak resim hakkında bir çok yer
lerde alakalılar tarafından şikayetler 1 

yapılmıştı. 

Vilayetce; bu şikayetleri tedkık 
ettirmekte olduklarını ve vaziye

tin bu tedkikler sonunda tavazzuh 
edecegini fakat vitrinlerde teşhir e
dilen eşyanın değil, vitrinlerde yazı 
ile konulan ilanların resme tabi oldu
ğunu söylenmiştir. 

İkinci koşu 

Bugün öğleden sonra 
yapılacak 

Adana ilkbahar ikinci at koşusu 
bugün öğleden sonra koşu yerinde 
yapılacaktır. 

Bu koşunuu geçen haftakinden 
daha güzel ve daha heyecanlı ola
cağına şüphe yoktur. 

Bilhassa tertip heyeti seyir yeri· 
ni bu defa daha güzel tanzim etmiş
tir. 

Kaçak keresteler yakalandı 

Reşat bey mahalle~inde oturan 
Hüseyin oğlu keresteci Nurinin evi 
etrafında 27 parça kaçak kereste ya
kalanmış ve orman idaresine teslim 
edilerek sahibi hakkında kanuni mu· 
amele yapılmıştır. 

İcra paraları 
Adliye Vekaletinden yapılan bir 

tamimde: 
Milli bankalarımızdan hangisi 

daha çok faiz verirse icra paralarının o 

1 
bankaya yatırılması bildirilmiştir . 

Mağazanın pencere 
demirlerini genişletmişler 

Karşıyakada Mulla Mehmet a
dında birisinin çigit mağazasının pen- ı· 
c..:re demirlerinin aralıklarının geniş· 
letilmek suretile bakkal Celalın dük· 
kanında hırsızlığa teşebbüs yapıldı-
ğı polise ihbar ve şikayet edilmiştir, 

Zabıta işe el koymuş ve tahki
kata geçmiştir. 

------~-----------
Akka'ya yakın olan "Fiyp,, ka

riyesi lngiliz askeriyle muhasara 
edilmiştir. 

Çünkü Suriye ile Filistin arasın
da işleyen ~e Yahüdilere mevadı 
gıdaiye taşıyan kamyonlar buradan 
geçerlerken ekserisi yakılıyordu. Bu
nun üzerine polisce burada sıkı ter
tibat alınmıştır. 

Ziı:er Cerrah 

Ankara halkevi 

Çevremiz gençlerinden 
edebiyat alanında özel ka
biliyet gösterenleri öğren-! 

mek istiyor 

Ankara Halkevinin dil, tarih ve 
edebiyat şubesi Türkiyemizde edebi 
yatla meşgul olan gençler üzerinde 1

1 

etraflı bir tedkikat yapmış arzusunu. 
duymuş ve neticesini bir kitap halin- ! 
de neşretmek kararını vermiştir. 1 

Ankara Halkevi başkanlığından 1 

aldığımız bir tebliğde 1919 dan son-! 
ra muhfömizde tanıtıpta henüz baş· 
ka taraflarca tanınmamış olan veya 
bu neviden ümid verici bir istidat 
gösteren (şiir, nesir, hikaye, roman, 
piyes, halk şiirleri) dahil olmak üzere 
genç istidatların tercümei halleri, bir 
fotografi, eserlerinden bir danesi. e
serleri tabedilmemiş ise ikiden az ol
mamak üzere seçilmiş yazıları, aslına 
ve nakline tam sadakatla halk dilin· 
den toplanılmış ve toplanılacak olan 
Türk istiklal harbine dair her dürlü 
masalların ve menkibelerin, bu mev· 
zulardan bahseder basılmış kitaplar 
varsa birer danesinin matbaamız va
sıtasile veya ·doğrudan doğruya An
kara Halkevi başkanlığına gönderil
mesi istenmektedir. 

Şunu da ehemmiyetle kaydede
lim ki genç istidatlar tabirinden, mu 
hitimizdeki mektepler, halkevi içinde 
veya dışında bulunan gençlerdrn e· 
debiyat alanında hususi bir kabiliyet 
gösterenler kasdedilmiştir. 

Çukurovanın bizim bilmediğimiz 
yazılarını görmediğimiz lıir çok de
ğerli yazıcıları vardır. Bunlar, yuka· 
rıya yazdığımız hususları göz önün
de bulundurarak hareket ederlerse 
hem kendileri tanıtılmış ve hem de 
Çukurovadaki genç istidatlar anla 
şılmış olur. 

Genç istidatlar için bu fırsat hiç
te kaçırılacak bir şey değildir. bu 
yazıların bir ay zarfında gönderilmiş 
olması şarttır. 

Hususi muhasebeye 
Devrolunan maliye 

memurları 

Bir Haziran 936 dan itibaren 
Muhasebei Hususiyeye devren ta· 

yin edilen, maliye tahakkuk ve tahsil 
şubeleri memurları tesbit edilmiş ve 
devir muamelelerini yapmışlardır . 

Adana merkezi tahakkuk kıs
mından 12, tahsil kısmından 17 ve 
mülhakattan da 24 olmak üzere, 
vilayetin ma mülhakat maliye tahak
kuk ve tahsil şubelerinden 53 me
mur Hususi Muhasebeye devir olım
muşlardır. 

Bulundukları vazifelerde büyük 
mesai gösteren Kalekapu şubesi tah
sil memuru Ali ve icra memuru Ah· 
med ve bütün bu memurlarımıza ye
ni vazifelerinde başarılar temenni 
ederiz . 

------·------
Aydında 

Bir dilsiz nasıl konuşmağa 
başladı 

Aydın: 28 [ Hususi ] - Ay
dın'ın Koçarlı nahiyesinde bir ekin 
tarlasında çalışan lzmirli dilsiz Hü. 
seyin, tarladaki ağaçlardan birinin 
altında öğle uykusuna yatmış ve 
uyanınca dili çözülerek normal bir 
şekilde konuşmağa başlamıştır. 

Aydın'da alakadarlar, bu hadise 
üzerine Aydın fen adamlarına tetki
kat yaptırmış ve Aydın'daki dok
torlar, dilsiz bir adamın tekrar nor
mal bir şekilde konuştuğu şimdiye 

kadar hiç görülmediğini söylemiş· 
lcrdir. 

Hüseyiıı'in ifadesine göre lzmi
rin işgalinde düşman tarafından dö. 
vülmüş ve o vakit dilsiz olmuştur. 

31 Mayıs 1936 

Yüz yaşında da .. 

a nsanların , her yaşa ve 
O mahsus bir. takım fantazi 

vardır. Gençlıkte" kavak yel 
eser • , derken " kırkında a 
çare bulunmaz 1 • Ve .. şöyle 
demlere doğru da bir çokları : • 
rınca zevale ereceği zaman kanat 
hükmüne layık vaziyetler göste 
ler . 

Böyle , zevale ereceği za v 
kanatlananlardan bir taneyi , şu v 
zacağımız vaka bize pek güzel 
tıyor : 

Geçenlerde , Yugoslavyalı 
karı koca ( ki : kadın yüzbir ve 
kek yüzdört yaşında imiş ) izdiv 
!arının 60 ıncı yılınıkutlulamak üz 
Belgrada gitmeğe karar veriyorl 
Hazırlıklarını yapıyorlar . Faka 
tam hareket edecekleri anda 

' 
dam , günlerdenberi zihnini iş 
eden bir takım düşünceleri niha 
kati bir karar halinde tesbit ede 
kocasına , boşanmak istediğini h k 
her veriyor . 

Zavallı kocayı telaş alıyor , k 
rısını bu fikrinden vazgeçirmeğe ç v 
!ışıyor , fakat .. Hayır ! kadın ~ Y 

- Birbirimizin yüzüne baka d 
ka birlikte yaşayamayız . ikimiz ki 
çok çirkinleştik . Ayrılalım 1 di 
israr ediyor . • 8 

Ve nihayet , evini terk ed ( 
ğini açıkça söylüyor . Bittabi , 
le hareket eden kadınların der 
ilave ettikleri bir cümleyi sözüne ta 
leyip : d 

- Annemin yanına gideceğiııı bi 
Diyemiyor . Yaşı , onu bu i d 

kandan mahrum etmektedir . Fa ki 
zevale ereceği ' zaman kanatla 
Madam , kocasına : 

- Ailemin yanına gideceği 
diye dayanıyor !. 

Moda doktorası ! 
Serlevhada hata yaptığımı 

" doktora modası " diyecek bir 
moda doktorası dediğimiz zanne 
mesin ! Üç dolara pazarlık , 6 
lara Eveklik payesi verilen ünive 
telerin cayır cayır iş gördüğü 
asırdayız ! 

Son zamanlarda , Kanada 
Toronto'da açılan bir üniversite :ta 
tedrisata bütün bir ciddiyet ve eh Si 
miyetle başlamıştır . Bir kısım g la 
ler bir taraftan kimya , riyaziy 56 
hukuk , edebiyat şu ve bu dokt 
luğu için çalışırlarken diğer biı 1\ 
sım da , moda doktorası yapnı 
için dirsek çürüteceklerdir . }'ı[ 

Moda fakültesinde , modaıı le 
yakın ve uzak bütün tarihi zev I 
artistik sahadaki inkişafı , takli l 3 

moda karşısındaki vaziyeti... uz ~ 
uzadıya tedris edilmektedir . Ya D 
lan imtihanlarda muvaffak otanl <> 
" moda doktoru ., ünvanını alma lu· 
tadır . bi 

Bu fakültenin hemen bütün nı 
davimlerinin genç kızlardan ibaı 
olduğu düşünülemez mi ?. 

Otomatik hatip .. 
Amerikalı mühendislerden biı1 Yol 

insanın gördüğü çok işleri gör i 1 

" makine adam " ın öyle alela :5 
sözleri söylemesine gönlü razı _ıl 
masın , hitabenin pek revaçda old ıle 
ğu şu devirde , bunların mükemıo 01 
birer hatip olmasını istememiş . lın 
" Roboto'ların , yani " maki ad 
adam ., ların karın kısmına hır te 
bat yapıyor . Oraya , sesi fevkalii ol 
genişleten ve gürbüzleştiren bir 1 '>. 
kını cihazlarla birlikte bir graınaf 
makinesi yerleştiriyor . Ve ; ateş let 
bir nutku ihtiva eden bir plak ç lia 
nırke~ _; sesin_. tıınuna , kelimele_ J 
medlulıne gore kolların mihan: ~ 

tarzda hareket etmesini mümkün di 
lan bir tertibatı gramofona raht 
diyor . Ve , " makine ııdam ., ceıı 
lan , eli ile , kolu ile mükemmel hat 
nutuk iradediyor 1 ~es 

işte size : vur 1 Fakat dinle ! 
1<tşı 

diye bilecek ve kendini zorla dini letn 
bilecek bir hatip ! lan 

Hm. A• lıqtı 
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n 'Devlet Demir 
lları, idaresinin 
nuncu kurtuluş 
yıl dönümüdür 

Seyhan Vilayeti encüme-, 
ninde : 

Kozan Memleket hastanesinin :--::'!----~~~-~~~lllll!mıı~~---~--• 
Asri sinemada 

1-6-936 tarihinden 937 senesi Sinema mevsimine veda iki büyük ve emsalsız 
Mayısmm sonuncu gününe kadar bir film birden 

Belgradda fstanbul Matbuatı 
senelik ihtiyacı olan 39 kalem erzak l 
ve saire şartnamelerinde yazılı şart-

- Birinci sahifaden artan -

kısaca gözden geçirmek ve 
mukabil uzun padişahlık yılla. 
bu yolda yapılmış işlerle bir 

kanlı grevler oluyor 
Belgrad : 80 (Radyo) - Dün 

inşaat amelesi büyük bir grev yap· 
nuş ve zabıta ile bunlar arasında 
kanlı hadiseler olmuştur . 

Donkü m~kalelerini 
neye hasretti? 

~~si::;~d~on::ı:k. üzere açık Joseph Sechmidt - Lilion Dietz 
ihale 936 senesi Haziranının 23 S k S k -- üncü salı günü saat 11 de Vilayet ZO e za ol 

yese yapmak hem Türle Cum
)'etinin yapıahk kudretine, hem 
Devletçilik ana vasfımızın fayda 
~ınine dair inandırıcı misallar 

lstanbul : 30 (Radyo) - Bütün 
gazeteler baş yazılanm lnönünün 
Kamutaydaki nutkunun tahliline 
hasrediyorlar . 

Encümen dairesinde yapılacapıdan Gibi üç büyük artistin Almanca fevkalade opereti 
talip olanların mezkur gün ve saatta • 

Belgrad valisi derhal tahkikata 
geçmiştir. 

Yüzlerce yaralı vardır . 
Cumhuriyet diyorki : 

Vilayet encümenine gelmeleri. 1 ( ilkbahar şarkısı ) Erzakm cins ve miktarlarile şart. 
namesini görmek istiyenlerin her gün 
Seyhan S.hhat müdürlüğüne ve Ko- 2 ~...,.·tir : 

A. - Devlet Demiryollan lda
. 1 Haziran 1927 de işe başladı
Zaınan işlettiği hatların uzunluğu 
78 kilomıtreden ibaretti . 

Gandinin oğlu Müs-
lüman oldu 

Atatürk'ün Türkiyesi kuuvetine 
iman eden ve yalruz sadece sulh için 
çah,an avanımert bir memleket
tir . 

:r~=~=e~=~~e;3 ta~iplitine Macera filmleri kahramanı 

B - Bir sene sonra, yani 1928 
leni yapılmakta olan hatlanmı 
( Ankara - Kayseri ), ( Kütah
- Tavşanlı), (Samsun - Zile) 

Bombay : 30 ( Radyo ) -Gan
dinin bü,aic oğlu Müslüman dinini 
kabul etmiştir . Bundan böyle ( Ab
dullah Gandil adım taşıyacakbr. 

ismet lnönünün son nutkunda 
' 

:ıl-s-
1

0-16 Dieks T almadge 
En güzel sergüzeşt filmi 

rile ( Erzurum Hattı ) da ka · 
bu mikdar 2359 kilometreyi; 

C - 1929 da ( F evzipaşa -
bq. ) kısmı da lcablarak 2465 

etreyi ; 
Ç - 1930 .da ( Kayseri - Si
), Tavşanlı-Detirmisaz ), (Fil
- Balıkısık ) ve ( Zile - Kun· 
) laaımları da kablarak 2927 

etreyi ; 

ltalyan kabinesinin mü-
him bir toplanbsı 

Roma : 30 ( Radyo ) - Kabine 
bu sabah mühim bazı meseleleri 
konuşmak üzere toplandı . 

Kabinenin, bu toplanbsmda çok 
mühim kararlar vermesi beklenmek
tedir. 

D - 1931 de ( Değirmisaz- 1 
~ilk ), ( Gölbaşı - Malatya ), Adana Halkevi başkan-
lrnuak - Çanlan) lasamlanmn ili- lığından : 

330~ kilometreyi ; E d L... d 
E. - 1932 de (Malatya - Fı- vimizin emir11a9 eşyasm an 

itimize yaramıyanJar 2-Haziran-
), ( Kunduz - KaLn ), ( Kar- 936 dan itibaren saat ikiden albya 
edili - Nitde ) kısımlarmm kadar halkevinde müzayede ile sa-

i ve ( Mudanya - Bursa ) tılacaktm 6940 1-2 
battımn sabn ahnmuile 3554 
etreyi ; Seyhan tapu müdürlü-
F - 1933 de ( Fevzi~ - ğünden : 

), ( Nitele - Bopzkôprü ) Halliç Ali oğlu Haa Ahmedin 
tamamlnp da, satın aL- Yüksek dolap mahallesinde vaki 

{ S-m11111 - Çarpmba ) dar ( doğusu Cellit Yusuf ve kızı Zehra 
da eldenmeşile 3822 kilo- I ve; ~ ve hallaç lsmaiı vere-
; 1e11 "SdLi lem Kitibe ve yine 

G - 1934 de (Fırat - Yol- Cellit Yud batıs itik Ha.san ve
~ ( Y olçab - Eliziz ), ( BaL- 1 resesi ve Ali çawş km Fatma ve 
- Eskipazar) lasımlanmn bit sürek Yusuf poyrazı Bayraktar Jsa 
~ir - Kasaba ve Temeli. veresesi lablesi uncu Mehmet oğlu 

n sabn alınmasa suretile Yusuf ve nacar lsmail ve Şaban ça-
6 kilometreyi ; wş ve sürek Süleyman ve Aziz oğlu 

- 1935 de ~ Y olçab - Di· Mahmut ve Şaban oğlu lbrahim ve 
• ~ ( F.lcipuar - Çaolan ), tarikibas ile çevrili tahmini eski ölçü 

T.ecer ) lmunl.n tamam- üç dönüm befkere senetsiz ebaeo-
~ halt. da sabn ahn4rak Ccedden intikal ebnek suretile tahb 
tlı••tıeJi }>ua.uttur • tuarrufunda iken 300 yıhnda öl

,. ........_ ile ( f'Jyon- f mesile bu kerre vereseleri tarafm-

mesuliyeti bilen, vazifesini yapan 
bir devlet adamının sükôneti var
dir. 

Bu vekarh, temkinli, sakin hal
dır ki Türk milletine inşirah verı
yor: 

Akşam: 
• 

Milletler Cemiyetini iflastan kur
tarmak için hükumetimizin vazifesi

! ni yapbğım ve yapacağuıJ yazmak· 
maktadır. 

,. , 
Bir akıştan ürperen 

Okyanuslar 
Yazan : Nı cmeuın Necip Esin 

ikinci defa tabedilip çıkan bu 
güzel şiir kitabım tavsiye ederiz . 

c. 

BELEDiYE 

En güzel en temiz 

Vitamin evi 

DOCU lokantası 
Olacakbr 

26-'D-28-29-30-31-2-3 6904 

Seyhan vlliyeti daimi En
cümeninden : 

Adana Memleket hastanesinin 
bir aenelik ihtiyaa olan erzak ve 
sairenin açık eksilbnesi 936 se
nesi Hazirarunuı ikinci salı günü 
saat on bire kadar uzablmışbr . is
teklilerin teminat akçalarile birlikte 
o gün encümene ve şarbıamcyi gör· 
mek üzere de her gün hastaneye 
uğramaları • 6872 17-24-31 

Tahlilab kimyeviye ilanı 
Adana Belediyesi tarafından gönderilen bilumum sanayi ve gıdai 

maddelerin tahlili açık eksiltmeye konmuştur. 
Muvakkat teminat 45 liradır. 
ihalesi Haziranın 15 inci pazartesi günü saat 15 te Belediye daimi en

cümeninde yapılacaktır. 
istekliler şartnameyi görmek üzere her gün Belediye yazı işleri mü

dürlüiü ile baş tabipliğe ve ihale günü de mu\lakkat teminatlarile birlikte 
Belediye encümenine gelmeleri ilin olunur. 6944 31-5-9-13 

,......,) ilti..ame ' l.paı1a Şube dan intikalcn adlama tapuya bağ· 
) ~ ~ : dokuz JanmHUU istemeleri üzerine gazete r R. PEKER'in 

lnkılab Dersleri o.vlet Demiryollana.n if- ile tarihi ilindan itibaraı on beş 
.... hatlmm uzunlatu gün IOlll'a tesadüf edecek ~ 

en 6000 kilometreye yak- 1 günü mahallen gereginin inceleme-
mmıı: .. 11.L......ı.; ~. Halkçı, sine tayin edilecek memndula bir· 

tçi, l..iyik ve lnkilipçı Türk likte bu hefkerede aydi hak veya 

R. Peker'in Ankara ve lstanbul Üniversitelerinde verdiği inkılib ders· 
!erinde tutulan talebe notlan , gözden geçirildikten sonra , ULUS Basım· 
evince kitap halinde basılmışbr . ..._hılPİ·yeti, Osmanh imparator- münazihünfih gibi alakadarlar varsa 

n bir asırhk demiryolu tari- o gün vesaiklerile birlikte hazır bu- 124 sayfa tutan eser, yalnız basla masrafının karşılığı olarak her yer-

yapbğuun dört mislinden faz lunmalan veya tapu dairesine mü- de ON KURUŞA sablmaktadır . C. 
dokuz yıla sıtdırmışbr . racaat etmeleri ilin olunur. 6945 

liyat vaziyeti: 
1927 Mali yılında Devlet Demir 

zda 4.834.967 yolcu taşın 
ve 1933 de bu yolcu sayısı 
1. 148 iken gerek gidip gelme 

.. ~,·n. ,... ve gerek halk ticaret ve 
biletlerinde yapdan tenzilat ve 
rlıklar sayesinde 1934 mali yı

tapoan yolcu adedi 8.510.458 
• bulmuştur • 

1935 Mali yılı içinde tafıdılt 
sayıa be daha fazla artarak 
.000 lcüsürii buhnuttur • 

Bu yakünlardan, reçen sene Dev 
DemiryoUarma lcablan Aydm 

hariçtir . 

İrr.kasaba ve temdi· 
battı : 
ilci sene evvel sabn aldığımız bu 
~et elinde:..bulundutu 933 se
içinde ancak 1.278.512 yolcu 

iken sabo almap kendimiz iş
~ ilk senesi 0-

1934 .an yıla içinde tarife isli
~ .. 2.Q6.446 yolcu ta 

ŞllDIJ yani yolcu adedi bir yıl evveı- Seyhan Defterdarlığından : 
kine nisbetle yüzde 107 artmışbr . Kapu Muhammen 

Numarası Mevlcii Qasi ~ 
Aydın hath : 47 Keçeciler yeni otel civannda Dükkin 25 
Şirket elinde bulunduğu 1934 25,24 Babı tarsus Kahve 35 

mali yılımn ilk 8 ayında ancak 18 Kara soku Dükün 15 
226.977 yolcu taşımışken, Devlet 24 " ,, Garaj 15 
Demiryollanna geçtiği 1935 mali 29 Kömür pazarı Dükkin 15 
yılının -aynı 8 ayı zarfında, tarifeler- 11 Zifirciler çarşısı • 10 
de yapılan tenzilat ve islihat saye· 59 Köşkerler ,, Kötker d~ 50 
sinde 411.311 yolcu taşımış, yani 55 " • • • 40 
yolcu adedi bir yıl evvelkine nisbet· 57 " ,. Dükkin 25 
le tam yizde 81 artmışbr . 27 Un pazan • 15 

Eşya ve emtia naldiyabna ge- 8 " ,, Han SO 
lince : 6 ,, ,. Dükkin 25 

1927 Senesinde Devlet Demir 2 ,, ,. Berber dükkim 20 
yollan, idari nakliyat hariç olmak 53 Sipahi pazan Düklcin 10 
üzere 918.790 ton eşya tqımışbr. 37 ,. ,. Kahveci düklciıu 10 
Bu miktar yavaş yavaş çoğalmış, 118 Yağcami civarı Möbilye mağazası 210 
1933 de 1.210.650 tonu bulmuşken 2 Müze civan mahfel solcalt Müze mapzua 100 
bilhassa iki seneden beri tarifeler Yukarıda belediye kapu numaralarile mevkileri cins ve muhammen 
üzerinde yapılagelmekte devam e· bedelleri yazılı mağaza dükkinlann arbrma ilimnm icarlanna son günü 
dilen kolaylıklar ve ıslahat ve ten- olan 26- 5- 936 tarihinde süriilm peyler haddi li'yik. görülemediğinden 
zilit-aayesinde 1934 mali senesinde arbrmanm on gün müddetle uzatıldıja ve son aünii 4- 6-936 tarihli ol. 
birden bir misli yükselerek 2093668 clutund-n isteklilerin o gün Defterdarlık aabf ~ müracaatlan 
tOllll kadar ~ • 1 ilin ..... 6944 

1 ( Elmas hırsızı ) 
6916 

1 TAN Sinemasında.I 
Bu akıam 

Sinema mevsimine veda 
En büyük Alman yıldızlan tarafından temsil edilen hissi ve çok müeuir 

bir nıevzua sahip Dramatik bir eser 
Konrad Vaid, Kamilla Horn, Maria Podler,Atınion

dra, F ransis Lederer, Lian Haid, Firtizkortner 
gibi şöhretli isimlerin temsili olan 

Büyük ihtiras 
Mevsiınin büyük bir filmi ve turfandası olacaktır 

Fiatlarda azami tenzilat : Duhuliye 1 
balkon 25 kuruştur 

Bugün saat 2,30 da iki film biideıı 

1 - Kadın peşinde 
2- Büyük ihtiras 

6932 

------------------------------------•i1 

Bu akşam 
Şaheser bir filmle birlikte zengin havadisli bir film uyor 

1 

Viyana hasr~ ... ~ 
Aşk ve heyecan, his ve muzik, zevk ve ejl 

Mümessilleri: 

Sarı Marıtza - Herbera Marshal 
2 

Zengin havadisli tiir film gazetesi 

Pazar 2 de iki film 

DIKKA T : Tenzilatlı yaz tarifelerimiz tatbi 
olunmak dır. 

6926 

lstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 
-

:tD. Hamdi Onar 
Kadın has1a11Ktan 



Sal.ife: 4 

Ad B l l • ana orsası muame e erı 
PAMUK ve KOZA -

Kilo Fiyatı 

CİNSİ En az Eo çol.. 
Satılan Mikdar 

K. s. K. s. &il<> 

Rapımalı pamuk 36,50 
Piyasa parlağı .. 34,25 35 
Pizasa temizi " 31 
iane 1 33 
iane 2 36 

-Ekspres 
Klevlant . 

1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 
60 162,50 

1 Si~ah 
. Ç 1 G I T 

-

Ekspres ' 

1 

iane 3 
Yerli " Yemlik ,. .. " Tohumluk ,, 

1 
3 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 

" 
Yerli 3,30 3,65 .. men tane 4,82,5 

Arpa 2,75 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
l<uş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 17 1 

UN 

·= _ ı 
Dört yıldız Salih 750 

1 üç ,. 
" 700 ..c- Dört yıldız Doğruluk "' 750 «:: ..: üç " " 675 .z ı: o- Simit " -900 

=t; 

~~ -Do rt yıldız cumhuriyet 700 

" üç " " 600 
Simit " 

Liverpol Telgraf!urı 

p ••• I Kambiyo ve para 
30 I 5 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 

~anıi1tı 

Hazır ,_6_~ Liret 
1 10 1 

Temmuz vadeli 6 11 Rayşmark ı 97 

Birinciteşrin vadeli 6 74 
Frank « Fransız » 

Sterlin « ingiliz » 629 50 
Hit hazır 4-ı~?_ -Dolar « Amerika " - 124- 92 
Nevyork 11 57 -Frank « İsviçre » --2-

·" 
.. 

/ 

~ ,,,_"4f' 
~ . 
(" 
f " ' ,~ 

1 

1 

1 

1 
1 

Türksözü 

Dörtyollcra memurlu -
ğundan: 

Satış ilanı 

Sayı : 936/4 
Alacaklı : Dörtyol inhisarlar ida

resine izafeten Memuru Nazmi Çe
tinöz . 

Borçlu : Döryol eski inhisar me
muru sabıkı 809 Hüseyin Hüsnünün 
kefili Dörtyolun Ocaklı köyünden 
Osman o. Hasan 

- -Tapu kaydi
No: 13 
Tarihi: Şubat 928 
Mahallesi : Çok Merzimen 
Cinsi : Bir bap dükkan 
Mevkii : Kasaba 
Miktarı : 45 arşın 

Hududu : Yemini Kara Yakup o. 
Aleksan yesari sahibi senet arkası 
Macar o. Kiğork cephesi yol ile 
mahdut. 

Sahibi : Ocaklı köyünden Hint 
oğlu Hasan. 

Takdir edilen kıymet : Lira K. 
200 00 

Dörtyol inhisarlar idaresine ci
heti kefaletten üçyüz lira ve ma
sarif vermeye borçlu Hint oğulla 

rından Osman o. Hasanın kaydi yu
karıya yazılan iki yüz lira takdiri 
kıymetli bir bap dükkanı 27 - 5-
936 tarihinden itibaren bir ay müd
detle açık artırmaya çıkarıldı. 26 Ha
ziran cuma günü saat 14 de Dört
yolda istiklal eczanesi karşısında 
satılacaktır. Tayin edilen zamanda 
artırma bedeli gayri menkulün mu 
hammen kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en son 
artıranın taahhüdü baki kalmak üze
re arbrmanın on beş gün daha tem
dit edilmiş olacağından on beşinci 
günü ayni saatta gayri menkul en 
çok arhrana ihale edilecektir. 

• 

> 
l • . .. \: .. 

31 M.yıs 1936 

~DAoA .. 
BiRiKTiREN 
RA~T ~D~R 

ı: 
r, ... 
,~~ 1 

1 potek sahibi alacaklılarla diğer 
alacaklıların gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını evrakı müs
bitelerile yirmi gün içinde icra dai 
resine bildirmeleri lazımdır . Aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar . Satış peşin 

para ile yapılacaktır . Alıcıların yu
karda gösterilen gün ve saatta ye
rinde hazır bulunmaları ilan olunur. • ...-•=•2 ?"i!"IM" "'M* W *tS?r:vt: 

'~ 1 

il~ 

..;, 
/ . 

Q 1 

1 ı 

6748 30 

6938 

Bul..ınn1uş nüfus c:.izdanı 

Adananın Cırrık köylü Halil 
lbrahim oğlu Mehmedin nüfus cüz
danı bulunmuştur. Almak için mat
baamıza gel !'nesi ilan olunur. 

- Yitik 
Mayısın 24 üncü pazar gecesi 

' evimden çalman elbisemle götürülen 
isim mührümle Ziraat Bankasından 

başka kimseye borcum olmadığını ilan 

Pamuk iş Limited çırçır 

fabrikası direktörlüğün
den : 

Sayın müşterilerimize : 
Fabrikamızda mevcut pamu1:la

rınızın sigortası 28 Mayıs 936 tari
hinde bitecektir . Bu İ<" rilıte n sonra 
pamuklarınrn sigorta ctt rmen;zi aksi 

1 takdirde yangın vesaıre gibi gelece k 
tehlikeden hiç lıir mesuliyet kabul 
etmiyeceğimizi bildiririz. 6911 

27 - 29-31 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

1 
ederim. Sultan sokağında oturan 

_____________ , __ ,__________ 6939 lbrahim oğlu :....----------"" 

EYYDP Alakası kesildi 
Diş ağrıları • • 

ıçın 

Yegane ilaç N evrozindir. Herkesin cebind 

3 tanelik yeşil kutulardaki Nevrozinden 
bulunmalıdır. Fiab 20 kuruştur. 6820 3 23 

Yayla 
Bürücekteki yurdumuz kiralıktır. 

OSMAN AL TIKULAÇ . 

6927 3-4 1 

Bundan on beş gün evvelisine 
kadar yanımda kalfalıkla çalışan 
Konyalı Veyseli dükkandan çıkar
dığımı sayın müşterilerime ilan ede
rim. Tarsus kapısı Kemeraltı 

camii karşısında saatçı 

6937 DILA VER BiLEN 
2-3 

' 

1--------------------------------...J ~------------------·--------------------· 
Seyhan defterdarlığından : 

Tarh No. isim ve şöhreti Sanatı Mahallesi Senesi 
8 Kör Abdullah zade Hacı Simsar " 1932 
9 Seyhanlı Recep " " " 

Kazanç 
L. K. 
37 40 
37 40 

Vergi Nevi 
Kazanç 

" 

Kazanç vergisi ile mükellef yukarıda adlarile iştigal nevileri ve nam
larına tarholunan vergi miktarı yazılı mükelleflerin ikametgah adresleri 
belli olmadığından kendilerine tebliğat yapılamamıştır. Hukuku usul mu
hakemeleri kanununurr tebliğata ait 114-148 inci maddeleri ahkamına 
tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 6942 

Dişlerinize fazla dikkat ediniz 

insan makinesinin en fazla dikkat edeceği kısım Dişlerdir . Midenin 

vazifesine büyük yardımı dokunan Dişlerin hastalanmamasına ehemmiyet 
vermelidir . 

Bunun için her gün Dişlerinizi iki defa muhakkak KOZ -
• 

mın Diş macunu ile yıkayınız. Fiatı her yerde 15 kuruştur. 6821 
3 

23 

::.no 301 j 
--------·------------'i 

SOCONY -VACUM 
Müstahsilatı 

Gaz : Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 
Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilatımızla her zıı· 

man hizmetinize amadeyiz . 6457 
Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 

------·-- 2-6- 7-11-13-15-19-21-23-26 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü matbauı 

~l 


