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llabeş harbının yeni bir safhaya Sülüklüpınarda A.manosların eteğinde şirin 
bir kasabamız : Erzin 

girdiği anlaşılıyor 

i~ ltalyanların tekrar bir taarruza geçtiği 
de bildirilmeekle beraber başka bir kay

naktan gelen haberler de İtalyanların, son 
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günlerde kazandıkları 40 kilometrelik 
sahadan geri · çekildiğini bildiriyor 

Londra : 30 (A.A) - İtalyon 
uç•kları Harran ve Cicikeyı bom 
hudman etmektedirler . 

Harrarda bilbaua Avrupslıla 
•ın bulunduğu mıntaka kasara 
uğramıştır . 

Ankara : 30 (A.A) - Deyli 
'I'elgref gazele•i Harrarıu İtalyao 
lıçakları tarafından bombardman 
ı dilmesiodeo ötürü İtalyan aley
lıinde milletler cemiyeti nızamna
ınuinio 16 ıocı maddesinin tatbi
ki isteoilmektedir . 

Ankara : 30 (A.A) - Asma
radan bildiıildiğioe göre İtalyon 
lu timal cepbeıiode Ambuligi
ııia otuz mil cenubunda Sokota 
ve diger bir mevkii işgal etmiı 
!erdir . 

Ankara : 30 (A.A) - Habeş 

hükumeti açık şehir olan ve 11-

L:er likten tecrit edilmiş bulunan 
Oarrarın bombardmanını protesto 
etmiştir • 

Roma : 31 <Radyo) - M~ra 
şal Badoğli yo verdıği bir raporda, 
kazanılan muvaffakiyetlerin bir 
çok•müıkiliitı yenerek elde edildi 
ğini bıldırm • ktedir. 

Üçüocü kolordu Sokatayı güç 
bu yörüyüşten sonra i~ğal etmİ§ 
tir. 

Bu mevki ileride yapılacak ta
arruzlar için bir nokta olm•k 
bakımından büyük ebemmiyeıi 

haizdir. 
Cenevre : 31 (Radyo) -Habe 

şiatan hükumeti Harrarıa bombar
dımanını milletler soıyetesi nez 
dinde protesto etmittir. 

Protestoda da İtalyan uçakla 
rının bir çok Habeı ve Franıız 
kızılh•Ç hastaneleri üzerine bom
balar aıuak tahrip ettiği bildiril

mektedir. 
Londro : 31 (Radyo) - Avam 

- Gerisi üçıincü say{ ada -

~~i~ ş h. . 1 . k k 
~i~s e ır ış erı a samıyaca .. 
n oi K 
yedi! amutay, bel~diyelerce yapılacak ar-
598 tırma, eksiltme ve ihalelerinin belediye 

encümenince tasdikini kabul etti 

Üniversite docentlerinin maaşları 
• 
artırılıyor 

Ankara: [Hususi) Kamutay 
ıon toplantısında bnı mühim 
kararlar vermiştir. 

Bu kararda, hava yolları Dev
let işletme id.,eıinin 935 yılı büt
Çesine münakale suretiyle yeniden 
200,000 liralik fevkalade tahsi
sat ile posta, telgraf ve teleforı 

tıınum müdürlüğü 935 11!1 büt
Çesi de 88,010 münakale kabul 
edilmiştir. 

Bundan b~şka artırma • ksilı
ıne ve ih•I~ kanununa ek olmak 

üzere müzakere edilen projede 
şehir iılerinin aksam•muı içio 
belediyelerce yapılacak artırma, 
eksiltme ve ih•lelerin bu kanun 
hükmü daireıinı:e doğrudan doğ· 
ruya belediye encümenince yapil
maıı hakkındaki esas kabul edil
miştir. 

Bundan sonra Hkeri ve mül
ki kanununuo 19 uncu maddesi
nin yerine kaim olm•k üzere ileri 
sürülen esas üzeıiae müzakere 
başladı. 

- Gerisi üçüncü &ahlf ede 

Şamda bir polis komiseri altmış 
aşında bir vataniyi kazıklatmış 

Vatani merkezleri hala acılmadı • 

uriye azlıklarının haklarını müdafaa için •• 
Şam : 27 (Özel) - Şamlıların ihtiyua bir kazık ıokmuştur · 

•on grev nümayişlerinde tevkif ihtiyar bunun üzerine bayıl 
ulıınanlaı polisler tarafından iş- mıo ve iki gün baygm kılmış 
gence gördüklurini iddia. etmeğe tır . 
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Salabeti 3 derece olan 
nefis bir kaynak çıktı 

Haber aldığımıza göre, tim
diye kadar "Sülüklüpinu,, diye 
anılan ve Kurttepe otomobil yo 
lunnn günbatısında çok zararlı 
bir bataklık haliade bulunan 
kayn•k civarında dün bir teaa
düfle yeni ve bol sulu bir 'kaynak 
deba meydana çıkarılmıştır. 

Çok temiz ve tetlı bir çişniıi 
olan bu yeni kaynaktan çıkan su, 
adeta fıfkırarak beyaz köpükler
le akma\ı;tadır. Yapılan tahlil 
ndicrsinde salibet derecesioın 

ancak 3 olduğu anla§ılan bu ber
rak sudan.kana kana içmek üze 
re düo lıır çok kcyf ıabibleri 
otomobillerle Sülllklüpınaıa ta· 
~ıomışlardır. 

Şımdi, damacanasını yüz ku
nştan fazlaya aldığımız Amanoı 
sularıoın yerini tuıacık olan bu 
menba, şehir hududu içinde bu 
lunduğundaa, bu meabadan derhal 

belediyemizce istifade edilerek hal 
kımıza daha ucuz içme aüyu te
min için şimdiden tertibat aldı· 

ğını dı memnuiyetle öğrendik. 

Soy adı 

Almak v~tescil ettirmek 
müddeti Temmuz ba

şında bitecektir 

Soy adı almak için kanunun 
tayin ettiği müddetin daralmuı 

s•bcbiyle vilayet makamı . şimdi
ye kadar ıoy adı almamış veya 
mevcut soy adını tescil ettirme -
mış yurtdatların bu iote acele et
melerini istemektedir . 

Kanuoun t•yia ettiği müddet 
önllmilzdeki Temmuzun ikisinde 
biteceğine göre bu iş için hakika
ten nkıt dar•lmıştır . Ancık bir 
kaç gündenberi halkımız arasıoda 
bu müddetin bu Mart ~onunda bi
teceği hakkında dolaşan yanlıı 
şayia yüzünden bir çok yurtdaşlar 
telaıa dlltmüalerdir . 

Ve bu işle uğraşan belediyr. 
iıleri dairesine kalabalık kütleler 
h•linde yığılmı,lardır . 

Halbuki adeta umumi harp 
zamanının vesika ekmeği tedari· 
kindeki iıdihamı andıran bıı ha. 
rekete hiç de lüzum yoktur . 
Henüz soy adı alm•yan veyı alıp 
da tescil ettiımemit' olan yoıtdaı· ! 
ların da ha az telaş göstermek ve 
fak•t Temmuza kadar da aıli bek
lememek ıuretiyle bu İşi, bitirme
leri lazımdır . 

Çünkll bu müddet içiı:d,. aoy 
adını memurlara bildirmeyenler
deu , kanunun 12 irıci maddesi 

mucibince beı liradan onbtş lirayı 
kadar ceza alınııı:aktır. 

Yurldaşlarımızın bu cezaya çar
pılmamaları önümüzdeki Tem 
muzdan evvel kendilerine birer 
soy adı alıp usulü vechile tescil 
ettirmeleri icap etmektedir . 

Çankırıda harekatiarz 
oldu 

Ankara: 30 (A.A) - Dün ge 
ce 111bahı karşı Çankırıda bir 
yer deprenmeıi olmuştur. 

Akar suları, muntazam ve geniş cad
deleriyle modern bir kasaba olan Er- l 
zinde mii.him bayındırlık faaliyeti var 

Şirin Erzinderı bir manzara 

Erzin : ( özel ) - Seybaıı vi
lay .. ıioin en şirin ve terakkiye en 
nıüs•it bir nahiye merkezi olan 
kaHbımızda son aylar içinde bü

yük bir Bayındırlık faaliyeti gö 
zc çarpmaktadır . Esuea 1907 
ele Cebelibereket sancağına mer
kez yapılan kuabamızda muta· 
sarrıf Şükrü Pıışınıo açtırdığı 

geni~ ve birbirine müvazi ve 

amut caddeler bugün pek az şe · 
lıirlerimizde rastlanabilen bir 
düzgünlük ve inkişaf amili olmuş 
tur . Y ~myeşil bahçelerle bezen 
miş ve yer yer akar 8uların yarat
tığı ruh okşayıcı bir ,ırılıı ile ide· 
ta bir şiir ve sükun yurdu aayıla 
bilecek olan Erzin , Toprakkale 

- İılı:enderun ııimendüfer hattı 
üzerinde bulunmak itibariyle de 
her bakımdan ilerleme imkanlı 

rına müuit bir yerdir . Kas.bı
mız , amanoı d.ğlarına hayretini 
dayamJ§ ve Erzin ovası na doğru 

az meyilli bir düzlüğe yıpılmıı ge· 
niş çevr~li bir nahiye merkezidir . 
Son sayımdaki nüfus 4700 ze y•· 
kındır . 

Kasabamızın bugünkü kültür, 
ekonomi ve Bayındırlık işlerini 

ıu suretle anlatabilirim : 

l - Sekiz sınıflı ilk mektebi
mizde 360 talebe ve 8 öğretmen 
vudır . 

Ane1k mektebin tedris vaaıta · 

- Gerisi üçüncü say{ ada -

ikinci İnönü zaferi 

Dün akşam Halkevinde canlı bir 
şekilde bir çok münevverler 

önünde kutlandı 

Dün gece saat 20,30 da Halk
vinde ikinci İrönü zaferinin 15 
inci yıldönümü münevver bir ka 

labalık öuünde kutlaedı . Kutla
ma töaenine , daha önceden ha
zırlanmış olan program mucibin 
ce b•ılandı ve bandonuo istiklal 
marşı •yıkta diolenllikten sonra 
Baki Tonguç Arık'ın canlı bir hi
tabesi dinlendi . Baki Tonguç 
Arık, bu hitabesinde ikinci loönü 
harbine aid çok manalı bazi ha
tıralarını anlatırken, bu harbin ve 
bu zaferin Türk ulusal ıuurunua 
tem manasile nyanmasil~ tetevvüç 
ettiğini, ve bu harpte milli ordu· 
nun artık tohum halinden çıkıp 

dal budak salan bir vaziyete gir
diğini söyledi ve zafere inan•D 
Türk uluıunuo, büyük Atatüık'ün 
öaderliğile nihayet Başkumandan
lık zaferini de kazanarak yurtda 
t•m ve müstakil yeni bir Türk 
Cumhuriyeti knmağa munffak 
olduğunu sözüne ekleyeıek şehil
lerimiıi ve kahr.ıiımanlarımııı sey· 
gı ile ıelamladı . 

Baki Tonguç Arık , sözünü şu 
dilekle bitirdi : 

---.; lıaşlamı,lardır . - Gerisi ikinci sahifede -
~alabalık bir halk kütlesi Baş 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~

~eıire müracaat ederek polis ko--

«- ı~tilAcı birer devlet olarak 
Çaoakkaleye gelen Fraksız ve ln
gilizlerin, boğazdan geçen gemi
leri , orada imperyalizm uğruna 
can veren askerleri için düdük ça
larak onları selAınlıyorlar . 

Halbuki, birinci ve ikinci inönü 
barpleri.nio . olduğu yerlerden ge. 
çeo Eskışehır- Haydarpaşa treni 
ile birinci Dumlupınar ve baş ku
mandanlık zaferinin kazanıldığı 
topraklardan geçen Afyon- lzmir 

' 

txıiseri Sabri Elkuvani ha\ı;kında 

(tahkikat açılmanaı istemiştir . 
Bu lıomiser, tevkif olunan Şa 

~ürülborıatani •dında :ılımı§ ya
lında bir ıhtiyarı değnek kırılın 

Caya kudar döğdürdükten sonra 
diger mevknflar önünde yüz üs 
lü yere yatırmış, elleri ve ayaklı· 
tııo polislere t11tturduktaıı ıonra 

Y<>.KINOA 

,. ,, 

" TORK SOZO ,, nü 
.yepyeni bir çehre ile 1 

ı ı 
' 

· treni ve Sakaryadan geçen Ankara 
-Eskişehir trenleri buralarda yurt 
ve istiklal için can vermiş olan 1 

- Sonu ikinci sayfdda - · 

---""!!!!!!!--
İran da uyanı~lık 

Genç bir lranhnın 
sözleri 

" Savtulahrar ,, yazıyor : 

Parisde hukuk doktor imtiha
nı vcrmeğe giden genç İranlılar
dao Mirza Burhaneddin Beruta u
laşmıştır . 

Bir muhaıririmiz mumaileyh 
ıle görüıerek şu beyanatı almıı· 
tır : 

İrandaki ilerleme hueketinia 
buralarda yanlış gö r üldllğünü öğ 
rendim . 

Bir gu:ete geçen gün lrandaki 
terakki hareketleri h•p Şah Peh
levi s.yesinde oluyor §eklinde ya 
zı naşredıtördu . 

Bunu okuyanlar Şah Peblevi
nıo şiddet kullınorak İran mille
tini tera"kiye sürükledığini zanne
der . 

Şah f'eblevinin yeni ilerleme
de büyük rolü olmakl~ beraber, 
J,ao balkıoın uyanıklığı ve terek . 
kiye susamışlığını görmemek de 
b•ksızlık olur • 

Şah Pehlevioia kadınları açılı: 
ıoçılı: gezdirmek §ıpka giymek 
gibi İranlıların ııüç kabnl edebi
leceii yenililderi, uzun Zlmandan
beri eski itiyadlarla mücadele 
eden ve bu uğurda çok zararlara 
uğrayan muharrirlere, muallimle
re ve sairlere medyundur . 

Bu gün çıkan yeni kanunları 
hükumet ııenç İranlı fırk•larının 
tnyikile kabul etmektedir . 

(Uyanık genç İran fırkaaı ) 
son zamaalaıda kıpılı kadını• 
otomobile binememesi kapalı ka
dının bükllmette it takip_edeme
mesi kanunlarını çıkartmıştır . 

lrandalı:i inkilabı İran milleti
nin terakkiye olan istegi ile iler
lemektedir . 

Yoksa burada zannedildiği gi· 
bi istemiyerek ve şiddet altında 
olarak değil . 

İraada icıimai yenilikler bü 
yük bir süratle devam etmekte -
dir . 

Peçe ve çuş6fın kaldırılma

sından sonra, komşu Türkiyede 
olduğu gilıi, herkeıiıı birer soy 
adı alması için yeni bir kanun çı · 
karılmiştır . 

Şimdiye k•dar İranda soy adı 
alan hemen hemen yok gibidir. 

Bundan ıoara bir evlenme ka -
nuau neıredilerek, kız ve er"ek
ler için evlenme yaıları da teıhit 
olunacaktır . 

Bulgaristan da 

Vatana ihaneıt edan 
üç kişi idama mah -

kum oldu 

Ankua : 31 (A.A) - Bulgı
ristanda hiyaaeti vataniye cürmü· 
ile ınaznun eski dahiliye vekili 
Albuf kollef ve Kurnmnf alp 
Baylarından Kelemendrof id•m• 
mahkum :edilmiılerdir. 

Kamutay toplantısında 

Ankua: 30 (A.A.) - Kamu
tay bugünkü toplantısında, Su
rıyede Türklerin ve Türkiyede 
Suriyelilerin emlakine müteallik 
mukavele müddetinin bir yıl da
ha uzatıldı ve Askeri, Mülki te 
kaüt kanununun bazı maddele 
rini de yapılan degi,ikliğe ait 
kanon layihaları müzakere ve ka
bul edilmiştir. 
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r o·· k ı v unya pamu cu ugu ve 
dünya pamuk pazarlan 

-3-

Son Sl'anı~• - 3 Mart 
mrvcut pıtmuk 6,35 maliyet fıa· 
landa ıdı . 

s.,kan açılış be) annam~sile 
paranın " adeofuote tl jaine taaı 
kıymet ve uğlam ,, olması içın 

tedbitler alacıığrnı aolatlı ' · al· 
tın mıkyaaı ,, yııkında bırakıla· 

cağı oayiaları başladı . Fakat yeııı 
malıye vl'kılı , M. Voodio taılilfıo 
dao hunlar u sm~n tekz p olun 
du. 

Eyyamı müsrerciıe lıağlı faizi
lf' bağlı bo•sacılıır ' bunu iste· 
miyorlar ., nt- ihracat ve ne de 
yeni teş bbösıyetinın öoüae gtç
mı-ğ,. muktadir olamıyor . 

Martta mevcul ihracat pamu· 
ğuoun 8,50 ye buakıldığı öğre 
niliyor . 16 Maı it& tehir faizleri 

n ihayrt buluyor ve pamuğa 3 Mart 
dalcinio üzerine yaln z 70 puveo 
bir fıat yüksekliği kabul olunu
yor . Ayoı zııımaoda pamuk iıtıh 
ıalitmı hnzım için h&kümetin ta 
karrur e ttiı diği kayıtların da ne 
olduğu aoJaııhyor . 

1 - Satın alınacak pamuk 
bllkiimtti tarafından takdiri kıy
met edilmİ§tir . 

Fakat buJ1a mukabil m"zru 
arazi üzeriudc - l'ecreıge - a 
zalma oh:caktar . 

2 - Verimi n ol•n aıazıoin 
hükumet taraf ıodan kiralanması 

3 - iç ve dıı ticarettekı mua
melltta olduğtJ kadar , pazarlara 
koouılarda lcontrol , ve iatızam 

ioleri id•re 
4 - Bu pıojelerin iuıası zım· 

aında Vt>rgi ve rüsıumuo artırıl

ması. 

Bu lca y ıtJar, alca hinde tiddetli 
bir muhıdrfıyetle kaııılaııyor . 
Zira müıtabsaller üzeııode bu rllı 
ıumua artırılması istihlaki azalt 1 
mık demektir ki Farm Soard bu· 
na nazaran üstündür . 

10 san, tiyatro zarbesi -
altuo - mikyuı Bu lr§İk Ame 
rikada lt<rk olunuyor . 

Nevyoık borsasının ıçılıtında 
da p•muk 40 puvan kırıyor . Çok 
bedıhidır ki yaz tahvilleri pamuk 
kadar biç hır bam madde doğru 
dan doi• uya te11üre muktadh de· 
iıldır . Madamki pamuk Birle~ık 
Amerikada ihracata dabıl bıtlıc• 
bam maddeyi teılul ediyor. Dolar 
mukabd iıtok altıoıoıu bu tenafü 
llndt-n "o ziyade pamuk mllsıefit 
olmalıdır . Buouo gnııinıle mev 
zu bu kayıtlaıao ıebeplerinden 

biri de ihracata kolaylıttırmaktı. 
ıun sonunda, meclis evvelce 

ez müıait bir nazarla gördüğü çıf 
ÇİJe 1ardım projeıini kabul etme
ge karar weriyor , Bu arada Ruz 
'leh, zi aat kredı ıcent,.likleriai 

o ICre-tle t11nıim ethki lz Mayıı 
aüoll zıraat yardım kanununun 
De§•i ilim ile 118tem i~lemete 
müheyya bir halde olıuo . 

Bu cihetten pamuk içın tah 
llİt olunan •razioiu labdıdı kol•y 
dır. "'Y e:oi esasi ar göıterebilmr k 
içıa ham madde lin saaai tcbed 
dil indeki konulan ver gilc-ri faz -
lalaıtırmak buna kifıdir,, Dii .. r 
cıbrtteo ihracah çoiahmrk mem 
nuoıyt-tbahıtır. "Bunun içın de 
doların kıymetin~ bir parmak 
darhesıyle dokunmak lufayet eder" 

So ı hir korku daha kaaadla 
"°' gererek sü ölüyor. Bo da bil 
lsômetın ıtoldatını "ha ıtoklar 
Tarm Boar• alınmaz ve Cottoa 
Stobılıg<•lİun için elde kalmıı 
pımokJ.udır. görmek, pazarın 

ba gönle deu b1rini lcırmak dl
tlrmelr, bu korkoya da orta
da11 fııldmr. 

filhakika 12 mayıı muhte
§tm bir beyinoauaenia Jidu ke 
rrmiyle "bftkimet ıtolclarmı düt· j 
kün fiatla 11atmıyacaktır,, denildi. 
Pamuk fiatl üzerande bu kadar 
garip bir !caydın tesirini anlamak 
güç değildi.r. 3 martta 6 35 de
te rinde ola• pamuk 31 trmmuz· 
da 1933 dekıni aımııtı 1932-1933 
lumpaoyaıı ıon ıüoü (10 centı) 
ki yüzde ~Jlıden fazla hır fırlayııı 

göıterir. 

1933-1934 kampanyası 
1933 1934 eenesi kampanya· 

sıoda fıatın fulayı§ı yeni bllyfik 
farklar yaptı. 

Kanunusanide fiat 11 centı'i 
buldu. Şubatia 12 temmuzda •11 

31 temmuzda, 13 tf'mmuzda 193Si 1 
bulduktaa:ıonra 13, 15 le nibayet 
buldu. Haeıl11t devresinin baılan
gıcıada, Nirorktaki gö lltler 
çok iyi idi. Amerika pamutunun 
dünya istibliki 1932 1933 de 
1931 1932 dekioi (1,844,000) 
Balya geçmiıti ve ıtok olarak 
mevıim HDunda kaldırılan pa· 
mak 1932 eenc-si atustoıunda
kinclen 1.632,000 bal1a daha az 
idi. 

Falcat diklcıtlı bir mltalatdeci 
için vaziyet ilk hamlede ıöıUldü 
ğü kadar parlak dejiUiı. 

Amerika panıuk iıtihlikinin 

artma&ı, k11mP.n Hindistan pamuk
laran m sarfile elde t-dilmİ§ti. Hal
buki bu senenin b&yllk bir k11-
mında yllkaek fiatlaıl.. çıkarılan 

ve bılhaua japonyanın «Jümrük 
vergılerınin yükıeklijiae lcarıı iti· 
razi dolayialle • mflmküa mertebe 
az sabo alanan Hint pımulclan idi. 

Diger tarı ftan dolaun dltmdİ 
imkinı olan :nakliyat buıuıunda 

hakiki bir mükafat teıkil r.tmiıti. 
Bu da keza Amerika çrfitleri için 
davamla bir zafer teıiıi uaıu o' 
madı. 

Kampanyanın ilk haftaııoda 
pazar bır çolc aylar içia belini 
doğrultacak bir sademeye utradı. 

Ziraat bllıllsilntin 8 Aguıtoıta 
neşrettiği rapor •ş•tıaki rakam
lar. gösteriyorılu: 

1933-1934 1932-1933 
Yüzde pıtı, 74 65 
latihsalit " binde olaıak ,. 
12,314 11,306 
Akra'aj "bin aka'ar olarak» 
29, 704 36,542 
ISionetice Acreııe ia )'Özde 28 

tenakuıuoa ntmen utiluil~t ıe 
çen seoeye aisbetle daha bir mil
yon balya aşıcaktır. 

Hükumet, halkı mDtaakip ıe
nede de akra'ejıo azaltdmaııLın 
•25 milyon akra kadarD devam 
edectğı kanaatıoı teminea uğraıı 
yor f alcat borsa buodan müıtebf'la · 
tir ve arzi tıkayyutlaran •Üt ili· 
riyeti altındaki inanıtı bunu ıöo· 
dllrdü. 

Haftalaı ırçiyor ve N.R.A ka
rarının tatbiki iplık unayicileri 
ara1ında ıiddetli münafılclaıla kar 
ıılaııyor. Satııl•ra artıyor ekim te
ı~ddüt ediror. Fıatlar düıOyor. 
(9 Eyliil - 8,85) fiah. 

Amerika Ztırıyabnın taktir olu· 
nan kıymetl«>rı azar azar kuvvet
leniyor 8 Ağustosta 12,314,000 

1 8 Eyhll 12,414,000 , 8 ilk tt1,rın 

12,885,000, 9 ikınci teırin 13, 100-
000, 8 birinci kAoun 13,177,000 
hariç memltlt• tlerio pamuk ıstih
aal4tıoın takdir olunan luymdleri 
de keza artıyor. 

20 ilk ttıırindt- neıroluıaao ra· 
kamlar ıunlardır : 
1932-1933 1933-1934 ( b-.IJ• hia 

ol·~ ı.ma 14)12 ~-

( Tlrk Sölll ) 

Şehir duyukları 
Kırmit Nahiyesi 

Hlakına 70,00o baCI 
çubuju verildi 

Ceyhan kazaıın Kırmit Nabi
)eıi köy halklDB feçen 8eDfl lft 
uaıı ·bin b•ğ çabutu veril_..ti . 
Aynı nahiyeye bu ıene yelm•ı bia 
çubuk daha verilmif ve köylerine 
dikilmittir . 

Ölen sporcumuzun 
mezarına çelenk 

konacek 

Bir hafta evvel ilen, Adana 
İdman Yurdu atl .. tlerioden Mu 
uffer Ömer ıçin in•ıD S inci 
ıüoü İdman Yurdunda bir top
lantl yapılacak ve bütila ıporca
ıar Yurdden toplu halde çdı•rak 
Muzaffer Ömeri" mtzarana gide 
cek ve tö•enle bir çeleak 1&01• 
caklardır . 

AClrıdaOı suçlularının 
muhakemesi 

Airı ieyanıadan •uçla ve mev· 
kuf Yuıuf ve arlsada1lı11eın muha
kemesine devam edilmif, fabitler 
için Van mahakemeıine yazılan 
talimatların tekidi içia mabake· 
me Nisauın 28 iae bırakılıınııtar. 

MUbayaa bedell•rin
den kazanç vergisi 

kes ilaca.le 

SNisan spor 
bayramı 

He~ırlrklar1 bitmek 
Uza re 

1 

Halkevimiz ıpor komitesinin 1 

S Nııaoda b&yllk bir spor bay· J 

ramı tertip ettiğini yazmııtalc . j 
Haber aldıiımızs ıöre bu bay- 1 

ramıo ıimdiye kadar olaalardao 
daba çolc aüzel ve faydıh olabil 
mesı için yapılmakta olan bazar
hklır bitmek Uzeredir . 

Bu bayram için biç bir daha· 
Uye olmadı~ıadan iıte1en her va· 
taadat aerbeııçe girebilecektir . 

Bayram pıojrımıaı aptıyı 
Jazıyor.-z : 

1-Bütlo ıpo.cular ıaat (12,30) 
da Halkevi bahçesinde toplanarık 
Hat ( 13 ) te•, önde hareket ede· 
cek olaa Halkevi bandosunu bir 
T&rlc hayratı , arlcaeından 6 oklu 
bayrak , Adana - Mersin Halk· 
evi takımlar1 , Halkevi kayıkcala· 
" , ba1raldanyle beraber kulOp 
ieria bötüa atlet ve fatbol talum
lara , •vcılar , biıikletciler , cirit- 1 
ciler,~kulBp idare heyetleri takıp 
edeceklerdir . 

2 - eııi•fJ 1119ddedeki kafile 
ıaat kulesi - Jeni otel ve Hfalt 
caddeıi takip eder.ek Atatürk 
parkına ıidecek , hazırlıaan çe
lenk Ula Önderin He1keline •o 
nı~~w. 

BoadaD ıonra kafile dotraca 

Pazarlıkla J•pllao mltehrrik ıehir alanın. ıider"k Halkevi 
•lıml•• la küçlk tl-ı bedellerin· baodotonun ç.'acaiı iıtiklll maı· 
den kuanç ve bahr•o veıgltl ke· il ile b•yiik törea• baılaaaeakt1r 
eilmez - diJe yuılı ola• arttar- 3 - &ttiklll ....... _...ra 
ma, t-ksiltme " ihale ~a .. uaa•DD ıppıcoı.r t1raf1Qda• ıubir ala-
46 ıncı mıddeıinin A. fıkraı1111• nanda 8•,it reımi yapılacaktır • 
birioci beadi tavzih rdilmiıtir ki &Geçit tt'llDI ıoa bulana• •ı•tıda: 
bundan böyle bu ıibi iılerdıa lsı· yasıb oyun protramı numara ıır1-
zaaç vergisi kesilecektir • IİJle tatbik edilecektir : 

Zat Maa,ıarının ke· 
sirlerin hava kurumu 

vergisi ahnmıyacak 

Hava kuvvetlerine J•rdım ver. 
ıiılnin meriJet mevkiiae ıirme
ıi~den önce taaifil kaDu•unoo 
14 üncil 1Qadflt-' mucibince veril 
miı olan zat m111ları lceılrleri bo 
vergiye tabi olmıyacaktır • 

4.199 
1.450 
293 

l."50 
220 
95 

10.676 

4.320 
1.900 

545 
1.900 

2.68 
22.1 

Jli..-liıtaD 
Çia 
Breailya 
Rmy• 
Pero 

11.96.1 bltllD men• 
teler 

Birletik AmPrika hükdmeıiode 
lıkrA ajek indirilm,si ve Vııingıo11 
bükOmetıoın genit mali flidakAr
hklar1 beyhude olmuı oluyor . Şu 
halde BtrleJİk Amerikımn ar11iyi 
tahdit etmesi diğer memleketler 
müıtahıiller kendilerini inkıf'af et
rirken ne iıe yorar ? 

Halkın bu işten " vazgı-çilmek 
zamam gelJiğini istemeleri hakla 
olur. 

En iyi zeriyat tarzları ve top
rağm kuvvei enbatiyes:ni artırmak 
uıullerılt9 müıtabsill&ri tekemmül 
ettirmıık suretile bu tenakuıuo ö 
nöoe g~çilebiliyors, neden ı\kre"j 
azaltılıın ? 

1 - Yük11:lc at•• , 800 met .. 
re kota. 

2 - Gülle atma , 100 •etre 
koıa. 

3 - Tek adım , 300 metre 
kotu . 

4 - Disk , lSOO metre kotu. 
5 - Oç adim , 200 metre 

kotu . 
6 - Sırıkla yüksek atla111•, 

3000 .-aetre koıu . 
7 - Ba,,rak yar11ı balkan • 
8 - Futbol maça • 
4 - Miaabakala~da birinci 

ıelenlere birer madalya ve futbol 
mllaab•k•.,ocla ıalip ıelen takıma 
bar k,upa v.erilecektir . 

5 - Bu projcQı h••• mi
·-~ olduğu takdirde J•pılacaktır. 

Bat hakem - Balleevi ıpor 
lcoeiteıi baıkaoı Dioa Y ardatı 
pan. 

Muva .. lat bakemleri- Ba1ın 
Feriha . Nihat Oral • 

Barak t hakemi - Cevat 
Dibi .... 

KreDQ•etre bıkemled 

S.it Balıen , Mu"tar Bedl • 
Atlaaıa ve •l• hakemleri -

Nueret , lbr-.bi~ I)iblen , liret
.-,. Ztdai • M.lwlat o..-.Q. 

Bir çocuja çarptl 
Belediye arabacılaraadan Ab 

dötfettıb ofu Oımao edında bi
riıi Fatma otla ıekia yaııadı Müı 
talara ar~le çarpmq ve çoca
iu •iır ıurette yaHlamııtır . 

Bic;akla yaraladı 

Belediyece 
Tallmatn•N9'• aykırı 

hareket edenler 
cezalandırlldılar 

Tücc•r MebJBecl otlu Ahmed, 
Edirne hanı kiracı11 M.,bmed, ci 
ger kebapçı11 Tahir, manifatura 
cı Ömer caddeye pfı ıo akıttıkla 
rından 200 er, y•ğcı Mutafa ot 
la Mustaf., ,.kar11ık yağ aattaiın· 
daa 200, helclıal Hüseyin oğla 
İmam Durıun , bakkal Nuri oğla 
Mehmed bozuk yağ aattılcluıadan 
200 er, devrci Ali oilu Mabmul, 
deveci Ômer çavuı caddeye kirli 
ıu akıttıktarıadan 200 er, araba 
cı Derviş otlu Halit gıyet ıürıt· 
le araba sürdütOnden 200, ara
bacı Ahmed otla Haeaa cadde 
nin ıatıaı talsibetmeditindea 100, 
çifçi Durmuı otlu Ômer litıml 
çir keflerlni caddeye alnttıiındaı. 
300, arebacı Mebmed otlu Mah
mut caddeyi iogal ettigioden 100, 
arabacı Mehmed oilu Mfikremia 
c.ddede atl•ııaa yem toı baıı tak· 
taiıodan 100' arabacı Sivaıh Ali 
arabıeıaı muayene ettirmeditia· 
den 200, rençber dailı Haceli ka.1 
nara harici keçi kutitinde• 500, 
otelci lımail Çorak, ııhbat cUzd.ı
nı olmay•n adam çıbıtudıtından 
200, kebapçı Y\lıuf otlu Mehmet, ) 
kebapçı Satih otlu Klmil, fmncı 
Haaan Şenkal, bakkal Afi oğla 
Hakkı, tekerci iıpıail oğlu Hüse-
yin, fuıncı Mubarrem oilu Ah
med 100 er kuruı para cezaıile 
ceulanderdmıılardır . 

Arkadaşını yaraladı 

Din, SofubdÇ• mahalleıin 
de oturan tathcı lbrıblm otlu 
S.bri ile aynt DMlaıllede oturan 
Mebm~d ırasında bir k•vıa çık 
mlf, HJ1uade, Sabri Meh•edi br. 
cakla aj'ır ıurette yaralımııhr • 

Sabri laıltlnadı kanu•I ıerttk 
yıpılmı§hr . 

. -
ikinci lnöna 

zaferi 
-birinci ıalıifeden artan -

yağız çehreli Tü.-k çocuklarının 
mobarek rublımnı solAmlamak için 
hiç bir harekette hulunmıyorlar. 

Halkevimiıden rica ediyorum 
ki, yapacağı bir teşebbüsle, tren· 
)erimizin bu noktalardan geçerken 
şehitlerimiıi ıelAmlamak üıere 
düdük çalmalarmı \emin otıin. 

Vatan için kahramanca ölenle
rimize, geride kalanlar böyle yük-
sek 11ygılar gösterdikçe , Milleı 
ar&1ında daha çok kabramanlırm 
yetiım .. ine de ht.met eımit olar
ler.» 

• • • 
Baki foogu~ Arık'dan ıooıa,kur

may yüzbaşı Kemal , ikinci lnöoO 
harbinin &Bkerlik bakımından e-
hemmiyetini ve Türk-Yunan mu
harip kUvYet1•.rinin miktar H ıev· 

kilceyti vaziy•·tlerini harita ve kro
kiler üsetinda an ince teferruataua 
kadar güzel ~lr if .1de ile anlattı ve 
o zaman, bin bir yokluk içi~ bu 
zaferi kıza.nan Türk ordu•anun • 
bu1ün,yurdumuza göz dıkeoek her 
hangi bir istilAcı kuvveti derhal 
yok edecek bir kudrette olduğunu 
ıöyliyerek konferenımı alkıılar 
aruında bitirdi. 

Bo konferaoıtan soar. proı· 
ıam mucibince Hacli Ok•n tara· 
fıaJan tüzel bir ıiir okur.do. BununlR beraber hükdmet ge 

ı,cek mevsim için ytrnİ hır zeriyaı 
tenkis noktai naaarile balya ba
şına ( IO cen~) ikrazatta bulunula 
cııı bildirildi . 250 llılyoe dolıır 
bu projenin tatbikine ıaheiı olıuo
do. 

Bu toplanb.. Halkevi bando 
Din, Tepebağda la-..1 Ali ot· MI 1eçlüm parpW çalmııter. 

I• Mehmet adında biıiıile Cıpper Gwek ko•raaı ve hitabeler 

--8oaa var-

qlla ~cm~tia arasuıda bir llıUk ve ıerekae muaak parçaları opar
,_an4u knp Ç1km11 ve llela löıJerle §tbrimizde"i kalaıbllk 
1Dft, Necmettini biçekla baldmo k•bve v, m"1danlaı ıDdıki dinle· 
da• •lır e\rette 1anlamııtır. 1. yiclleıe yayilmııtır 

1 Nisan 1 !~ 

Emir Abdullahı 
mektubu 

Emire İngilizler n 
vadetmişler mlş? 
MaveraJİ erden Emiri Abd 

Eiliatia lnıiliz lcomaeri•• bir 
tup yazarall, lagiliı mlıtem 
aarırı Çorçulin eılci Yaadları 
tır latmııtar. 

Buna aazarıo Emir Abd 
bın kudeti Far..tın luındiel 
kOçllk olduiu belde Jrak kr 
tahtanı geçmeai•• razı olm 
nazırın taV1iyesile, ileride eD 
SurİJe ile İlirden mıataka11 
birleıtirilmesi ile teıelckil ed 
Suriye devleti tabtını bekle 
llzere muva"keten Umm:ıe e 
lij'i1ai kabul et mit ve yine İn 
leıin i&t,.ii ile Sari1edeki kar 
lıklaraa Frenıızlar tarafından 
tıralmaaı için iyi komıullk bi 
riyle banket etmittir. 

Halbuki Fransızlar Sari 
Cumburi1et kormoılar, kr 
yapmamıılardır. 

Emir Abdullah Soriye•i• 
ııoa bu cumbuıiyetin •iur g• 
medıiioi ıöyliyerek krallık k 
masıaı ve keadiıi•İD krıl JI 
ma1ını iatemiıtir. 

Sorıyeliler, ilyan ettikleri 
maalardı emir Abdullıhın ne 
keaclileriae ve İlirdea mıabk 
na iltica edenlere y&z •ermed 
ıimdi anlamıf olduklarmda• 
riye gızeteleri cumhuriyet hl• 
ıindeo memnun oldald•rı 
batalaran; fena tabi•ttaa ileri 
diAinden bıbıetmektedlr. 

Bir gazete, "acaba, *il 
iç Suriye birlrıtirllerek emir 
dallabıa otur.caiJ bir talat 
lurıa, İogilizleria tahkim etti 
ri İlirdeo'e tabi Ukbe ıebrlai 
bu yeal lbtlklmete bajh ........ 
na ıazt olacıklu mıdır? ıue 
emirden ıoımuıtar. 

Suriyed • Vat•nl me 
kezleri halA açalma 

-Birinci say/adan artan 
Şimdi dava açan ha ilati 

komiserin mahkemeye yerilmr 
•i istemektedir • 

Y apıl•a ilk tıhkikıt badiı 
vaki oldutunu ıöetermittir . 

Hükimet mezkur komiıere 
beı ılla mezunİJet vermittir • 

Mahkemeye verilenler 
Hamada 16 Marttı vokobu 

bidiıeden mes'ul 20 geaç aak 
mahkemPye sevkedılmıtlerdir 

Gazeteler, Suriyelilerle Fra 
ıuılar aruıada doıtluk anlaım 
yapılmağa çahtılırken bu tidde 
tedbirlerin niçin hali deHm 
mekte oldotunu eormaktadol 

V ~tani merk l•zleri 
açılmadı 

Soriyetleki !08 aylKtlald 
rıııklıkler iç ıeh11lerdeki vata 
partiei merkulerİDi• büki .. 
ka,-talmaııaclan dotaaoıta . 

Şimdi mandeter de•le.tle 
patli au11nd8 anlat•I yapdd 
balde hükOmet merkesleriaia ı 
maaına laall ıoüaade etmemi 
tİt . 

Hu parti1e meaıop ıaute 
vıtani merkezlerin ıçılmasıaa 
mıoi kalmıdığını, merkesl•ria 
•n evvel açılması l&ıumoaa J• 
Jorlar . 

Bir murahhas deh• 
F ranea - Suri1e maahe 

ni b zırlamak üzere p ··iıe r d 
Sariye beyeıi ile akalliretle 
holcakuau •ubafaza aoktai •• 
rınden çalıımak Ozere Mat 
Patrik ile Ram ICıtolik Pıt 

Halil Mataka Pariae ıön•er 
lerdir • 

Mu•aileyh Sariye ll•a 
beJeli lalJ•DDıD t•bel ....... 
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ı- ~abeş harbinin yeni biri 
ırı safhaya girdiği 

anlaşılıyor 
--·---- --·---

nj - Birinci sayfadan artan-

?. kamarasıoda Lord Sesil, İtalyan
lllın Bab~şlere karşı zehirli gaz ve 

i>d~ lıoğucu gaz kullandıkluını beyan 
r ı 

etmiştir. 

'°11 
M. Holifaks bu hususta alınan 

ırıoı 

~ul 
nd 

aını 

~de 

eııı 

eııı 

ngi 
!!"arı 

llıaliımatıo pek az olduğunu, ma· 
tııifıh bu hadisenin siyah renkli 
insanlarle, beyazlar arasındaki 
llıünasebatı çok vahim bir ~ekle 

sokacağını, İngiliz hükumeti an· 
cok milletletle sosyetesine dahil 
devletlerle el birliği olarak haıeket 
edebileceğini bildirmiş ve: 

"Eger bu haberler doğru ise 
milletler cemiyetinden, insaniyete 
karşı en büyük bir suikast olan 
bu hareketin mahkümiyeti isteni 
lebilir• demiştir. 

Ciboti : 31 (R•dyo) -İtalyan 
ııçakları dün tekrar Harrar'ı bom 
bardman etmektedir. Zayiat ha

iyE fift!r• 
ral 

~n 

biı 

n b 
geıı 

kuı 

Londra : 31 (Radyo) - Adis· 
•babadan bildirildiğine gör.: 

Üç İtalyan uçağı, Adisababa· 
nıı:ı 14•kilmehe şimal şarkisinden 
geçmiştir. 

apı Londra : 31 (Radyo) - İtal-
ri ~ 
edl 
rkai 
~dif 
P S• 
dar 

-.d• 
ri Jı 

en 
ir ) 
kurl 

ttikı 
iıiP 

imi 
pali• 

en 
ad 

ıe 1 
r • 

er 
bul( 
ııke 

ir . 

del 
tn e~ 
ırls 

atad 
~etçi 

e b1 

ıldı~ 
~ aÇ 

ıniş 

tdt 
µ. 
in 

ha 

Y•nlıır ileri hareketlerinde en lı:ü· 

çök bir mukavemete bile uğra
madan '. devam ediyorlar. 

Londra : 31 (Radyo) - İtal· 
yanlar 12 •gün zarfında 40 kilo
metre ilerlemişlerdir. 

Londra : 31 (Rradyo) - Ge· 
çen gün bava bombardmanıoın za
yiatı 500 yaralı ve 250 ölü olarak 
ttsbit edilmiştir. 

Ankara : 31 (A.A) - Dün 
Lordlar kamerasında zehirli ga:ıı . 
lar kullandıklarının doğru olup 
olmadığı, doğru ise lngiltere bü 
kümelinin rıe gibi tedbirler almak 
niyetinde olduğu hakkında soru
lan bir suale Lord Holifaks ver-
diği cevapta: 

Bu haberlerin doğru olmadığı 
nı bildirecek vaziyette bulunma· 
dığını ve ne gibi bir hattı ve hare
ket takip etmek lizım geldiğinin ı 

Onüçler komitesine ait olduğunu 
ve hakikaten doğru ise bu komi· 
tenin meseleyi dikkatle göz önün 
de bulundurması !azim geldiğioi 
ıöylemiştir. 

Roma : 31 (Radyo) - Mare
şol Badoglio dün neşrettiği resmi 
bir tebligde İtalyao kıtaatının hiç 
bir mukavemete uğramrdan ileri 
hareketlerine devam ve Habeşli · 

!ere mühim miktarda zayıat ver
ılirmekte olduklarını, bir çok esir 
ve mühimmat [ele geçirdiklerini 
ve rastgeldikteri yerleri ve bu me
yanda Asaba Sultanı Mehmedin 
de paytabtını da işgal ettikleıini 
bildirmiştir · 

Bu gün de ntşıedilen ikinci 
bir tebliğde İtalyan kuvvetleıinin 
şim•ldeki ilerlemeleıine devam et 
mekle beraber bir taraf1ndan da 
Adisababa ve Dessiye yollaıını 

tutmak üzere bulundukları bildi 
.ilmektedir . i 

Asmara : 31 ( Hedyo )- İtal· 
yan uçakları dün sabah Hararı 

ikinci defa bombardman etmışler
ılir. Şehir ydnmakta devam ediyoı. 
Zayiat çok mühimdir . Şehir ha
rabe zere döomüştür. 

c~nevre : 31 ( Radyo ) --Onüç-
ler komitesinin de lıalyanlara karşı 
lıir karşılık olmak üzere zehirli 
gazler kullanmasıoa müsaade ede 
ceği burada kuvvetle umuluyor. 

Amanosların eteğinde 

şirin bir kasabamız 
Erzin 

- Birinci sayfadan arian -

lan çok noksandır . Mesela tale
benin otaracağ1 sıralariyle ibtiye- 1 
cın yüzde kırkı niabetindedir . 
Bu mektebe biraz tahsisat verilir
se talebelerin ve öğr•tmenlerin 

sızıltılarına meydan b.rakılmamrş 
olur . 

2 - Geçen yıl Erzinden Su
riyeyc 450,000 yumurta ile 4,000 
kadar tavuk ihraç edilmiştir . 
Bugün yalnız bu işlerle uğraşıp 

para kazananların sayısı epeyce 
artmıştır . 

Kasobamızda büyük bir pey· 
nir ve yağ imalithanrsi v11rdır . 
Burada istihsal edilen yağ ve pey
nir hem g11yet nefistir , hem de 1 

ucuza mal olmaktadır . 
3 - Kasııbamızıo en büyük 

ibtiyac1 içme Stl)U meselesidir . 
Şimdi hol :bol akan sularımızın 
salabet derecesi 48 i buluyor . 
Bu kadar ağır bir ıuyu içmek 
mecburiyetinde kalan halkımız , 
yanı başlarında gayet müsait kay
nakları-fan istifade edip onu kasa · 
baya getirebilmek için ı:lışardan 

bir yardıma muhtaçtır . 40- 30 
hin lira ile başarılacak bu İ§İ 

mesela vilayet hususi idaresinin 
yardımiyle başarmak ;daima müm· 
kündür . 

4 - Bayındırlık işlerine ge · 
lince , Cumuriyet Halk Partisi 
için gayet, güzel bir bina y•pıla
ca ktır . Bu binanın arsasını bele· 
diye parasız veriyor ve bin• şeh
rin en uygun bir yerinde olac~k-

tır . 

Bundan ba§ka belediye de 
kendisi için yeni bir bina yap 1 

tırmak kararını vermiş~ir .. Bu bi-ı 
nanın üstü belediye daıresı ol•- • 
cak , altı da geniş ve temiz bir \ 
gazino halinde işletileı:ektir . Son· . 
ra belediye , bin küsur portakal 1 

l -·ıb ... ı ve imon agacıy e ~zenmış gu-
zcl bir " belediye bahçesi ,, yap · 
tırmaktadır . Atatüılcün büyükçe 
bir tunç büstü ya bu bahçeye , 
ya hükumet meydanına ve yahut ı 
da ayrıca bir Atatüı k parkı " na 
konulacaktır . Bunlardan başka 1 

yeniden bir bükiımet konağı , 1 

ok~maevinin yapılması için de gö. 
rüşülmektedir . 

Nahiye ve köylerinde dirlik 
düzenlik fevkalade denecek bir 
durumdadır. En küçük bir zabıta 
vakasının bile olmadığı haftalara 
ve aylaıa rastlanmaktadır . Eski· 
den buralarda salgın halde bulu
uan " hayvan hırsızlığı " artık ta
rihe gömülmüş acı bir hatıradan 
başka bir şey değildir . 

Münevver , çalışkan ve ken
dini halka çok sevdiren hiı: nahi
ye müdürümüz uaıdır . 

Ayııı cvsaft• <•lan belediye 
reisimizle, müdürümüzün el ele 
veıerek şuurlu çalışmalarıyle ka
Hbamızın çok yakıo bir istik
balde büyük değişikliklere ve ile
rileyişlere kavuşacağından eminiz • 

Hayırlı misafir 

Eğriağaç köyünden Şükrü oğ
lu Bayramın evinde misafir bulu 
nan Feyyaz, Bayramın 38 lirası · 
oı çalarak kaçmış, fakat zabıtaca 
yakalanarak bakkıoda lizımgelen 
kanuni iş yapılmıştır . 

~;:~ı (Tarzaa geliyor) 

( T&rlc Sösfi ) 

Şehir işleri 
aksamıyacak 

1 SON DUYUKLAR .r Asri Sinemada -.. 
- Birinci sayfadan artan -

Hükumet, 1683 numaralı ka· 
nunun 19 uncu madduine "ge
dikli erbaşılar, küçük ubitler 
tekaüde istihkak kazanmak için 
bilfiil hizmete mecburdurlar. 

Y uğoslayada 

Polisle halk arasında 
çarpışma oldu 

Ankara : 31 (· A.A ) - Met· 
j roviç hapısanesinde ölen bir 
1 talebenin cenııze törenine, a;

ralarında Hırvat köylü liderinin 
bulunduğu binlerce kişi iştirak 

etmiş ve söylenen nutuklardan 
tezahurcalarla poliı arasında vu-

1 

ku bulan çarpışmalarda yedi kişi 1 
yaralanmıştır. Karışıklık henüz su
künet bulmamıştır. 

lngiltere 

Deniz kuvvetlerini 
artıracak 

28 Mart 

iki 

cumartesi 

büyük 

1 

akşamından 

film birden 

itibaren 

Mari Glory- Albert Prejan karşı karşıya 

(Sevda maceraları) 
Filminde : Sizlerin bütün kederlerinizi unutturacak neşa ve zevk 

içinde yaşatacaktır. 

Pek 
Çloskin 

2 

intikam • 
sesı 

Fevkalade heyecanlı sergüzeşt filmi 

yakında : 
61) Q'Ün buzlar arasında 

~· 
bih•ük Tlirkçe film 

- 6607 

Tekıüde istihkak kazandık
tan sonra vefat edenlerin yetim· 
!erine maaş ba~lanır. Rütbeleri· 
ne aid yaşları ikmal edenlerle 
baogi yaş ve rütbede oluna ol5uo 
sıhhi halleri hizmete devam• ma
ni teşkil eyliyen)er rızalarına ba· 
kılmaksızın tekaüd edilirler. Si
cilleri hizmet.ı devamlarına 
na maııi olanlaıdan tekaüd edi · 
lirler. l'ekaüd müddetini ikmal 
etmiş olanlar terhis olunurlar.,, 
fıkrasıoıo ilavesini iıtiyoıdu. 
Maliye encümeni ise mazbatadaki 
da bu husu lara aid hügümler 
oldıığundan maddenin değiştiril
ınuine lüzum olmadığını bildiri
yor. Maliye encümenininin maz
batası oknnuak kabul edildi. 

Ankua : 31 (Radyo) - Deyli !L-------------------------
telgrafın verdiği bir habere göre: 

Bundan sonra İstanbul üni
versiteıinin umumi muvezeneye 
alınmasına dair olan kanunun 
3 üncü maddesine iki fıkra ek
lenmesi ve 5 inci maddeye bağlı 
cetvelin değiştirilmesine ve altın· 
cı maddesine bir fıkra eklenme
sine dair olan projelerin kiiltür 
bakaoı Saffet Arıkanıo tal.,bi 
üzerine müstaceliyet kararı veri 1 
!erek görüıülınesine başlandı. 
kabul edilen pıoje ııynen şudur: 

MADDE 1- İstanbul üni
versitesinin umumi muvazeneye 
alınmasıoa dair olıo 29 · V · 
1934 tarih ve 2567 ıııyıh madde
ııin 3 üocü maddesine aşağıda 
yazılı fıkra eklenmiştir: 

1 Ancık blltün masrafları dev· 
letçe temin edilerek üniversitede 
tahsil eden leyli tıp talebe yurdu, 
leyli talebe yurdu, yüksek mual
lim mektebi, aalceri leyli talebe 
için üniversite tedris ücıetleri, 

imtihan ve kayt ha •çları' labu
ratuvar masrafları ve F. K. T. 
tasdikname harcı alınamaz. Yal· 
nız şahadetname "Diploma,, ve 
suret harçları talebenin kendile
rinden alınır.) 

MADDE 2 - 2467 sayılı ka· 
nunun 5 inci maddesine bağlı 

cedv.Jiıı üniversite tedris heyeti 
kıımındaki 55 lira mHşlı 
40, 45 lira maaşlı 25, 40 lira 
maaşlı 20 ve 35 lira maaşlı 17 
doçentlik kaldırılarak bunların 

yerine 70 lira maaşlı 20 ve 40 
lira maaşlı 32 doçentlik konmat· 
tur. 

Bidayeten doçentliğe tayin 
olunanlar 40 lira mut alırlar. 
Ancak evvlce devlet hizmetinde 
daha yüksek maaş almı§ olanlara 
bulnndukları derece maaşları , 
verilir. 

Madde 3 - 2567 1ayılı ka
nunun 6 incı maddesi aşiğıdalıi 
ş•kilde dtğiştirlmiştir: 

İngiltere bu yıl deniz kuvvet· 
lerini bir mikdar daha artıracak· 
tır. 

Hindenbarg ilk seferini 
yapmak üzere hare -

ket etti 

1 TAN Sinemasında 1 
--'~------ı----------------, Bu akşam 

Frıdiribsbıfen : 31 ( Radyo ) 
Hindenburg Jeplini , ilk seferini 
yapmak üzere bugün sabahleyin 
~aat 9,36 de cenubi Amerikaya 
hareket etmiştir . 

Hauptman idam 
edıldi 

Nevyorlc : 31 (Radyo) - Altı 
saat süren bir müzakereden sonra 
buglln Juri küçüle Liodbergin ka
tili Hovtmın'ıo idamına tekrar ka
rar vermiştir. Hauptman bogüo 
idam olunaı:aktır. 

Bürücekte kiralık ev 
En güzel , havadar manzarası 

çok geniş Avuka•, B. Sabih 
evinin yanıoJa akar sulu 3 odalı 
iki sofalı bir ev kiralıktır istiyen
Ierin Diş Tabibi Rasihe mürecaaı- 11 !arı .6614 2-2 

Fırıncılar cemiyetinden 1 

Cemiyetimizin yeni idare heye
ti intihabı 1 Nisan 1936 Çarşamba 
o-ünü eaat l 4 de Ticaret odasında 
" yapılacaktır . Esnafımızın mezkur 
gün ve saatte odaya gelerek rey
lerini kullanmaları ilıln olunur . 

31-1 6627 

Adana ziraat mektebi müdürlüğünden: 

Mevsimin en güzel ve heyecaolı filmlerin~en biri ~merikedaki hay · 
dutların hayatını gösteren mükemmel hır eser, cınayetler ve 

entrikalarla dolu 

Brodvey Geceleri 
iki ayeşiu yıldız 

Constan Gümnig ve Rus Colombo 

tarafından temsil edilmiş iki saat zevk ve neşe ziyafeti 

ilaveten bir perdelik güzel bir 

Mi ki mavs 
Gelecek proğram : 

çoktanberi beklenen 

Harry Piel'in temsili 

Batakhane Gölgeleri 
6633 

Alsaray sineması 
Mevsimin son turfandalarını sunuyor 

Bir aşk gecesi 

• 

' 

Mümessili : Clace moore- T1,1llie Carminati 1 

Bu şaheser opera Cilmlerinin şaheseridir. Bu filmde 

Karmen· Travyeta-Madam Batrflay 
dan nefis parçalar dioliyeceksiniz 

ilave: Dünya haberleri 
Gelecek proğram : 

Tarzan 
1 - Ad~na Z'.raat mektebinde büyük Türkçe film 

(7660) lira bedel keşifli anbar ve b 2 30 d 

Geliyor 

samanlık inşaatı ı Nisan 936 ta- Tenzilatlı matine ; çarşam a • a 

rihinden itibaren (15) gün müd- (Aşk senlonlsl) 

1 

(İstenbul üniversitesinde is
tihdam olunan asistanlara men
şelerı müsait olmak şarliyle kı· 
demlerioe göre 20 · 30 lira ma· 
aş veya burıların tutarı derecesin 
de ücret, baş asistanlara da 35 
Ura maaş veya bunun tutarı de
ıecP.siode ücret ve tıp fakaülte· 
rinde ibate ve iaşe "dilen uis· 
tonlara 50 - 60 Iıra ücret verilir. 
İbate ve iaşe edilmiyen labura · 
tnvar asistaularına da 75 lira 
ücret verilir· Asistanların intihab, 
kabul ve nfisal şekilleriyle istih· 
dam müddeıieri Maarif Vekale· 
iince teshil olunur.) 

detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 2- ihale Nisanın (16) ın~ı per- 6632 

şembe günü saat (14) de Vilayet ~-------·------------------
Ziraat müdürlüğünde toplanacak 

Bu bir 

komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3- Taliplerin muvakkat temi-
nat olargk (575) lirayı iLale saa
tındao evvel ViJııyet malsandığına 
yatırmaları ve (2490) sayılı kanu
nun lıirinci ve ikinci maddelerinde 
yazılı evrak ve vesaikle birlikte 
ihale sAatında hazır bulunmaları 

lılzımdır. 

llaclarınızı Tuvalet ve Parf6.meri • 

ihtiyacınızı yalnız 

seyban eczanesinden leıi 

pez 
ıoO 

tri~ 

mi~ 

Türkce • film 

Pek yakında Alsarayda 

4 __ inşaat planil~ şartname ve 
keşifnnmeleri görmek ve malumat 
almak istiyenlerio ou müddet zer· 

111 Nana fında Seyhan nelin müdiirlüğüne 
lllJ 

1 
veya Adana Ziraat mektebi müdür· 

tedarik ediniz 

Ç .. k" menfaatiniz olacaktır. 
lüğüne müracaalları.6635 

. 6634 7 il 
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SAYIN HALKIMIZA 

Seneyi işlerinde ilerleyişi bfıtün dünyaca takdir edilr-n Sovyet Rus 
ya fabrikalarının son moJ"I yaptığı kııpalı biıtüo dışliler yağ içindö 

dönen Sac tobla\ı Bergüzar sistemi ve çok hafıf olan orak 

mıkineler ve yedek parçaları d•şli hıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır mak~naları Tırmıklc.r ot preseh-'ri Pul
varizatörl~r bütün Arıedolutla kullAnılan ve çok höyük bir şöhret 

kızonan ve ~ütlerinizdfln en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve &1ğ· 

lam olan SUtmakinalnrımı z dfcilnimızııı (OktAnberi bf'klenwkte 

olduklllrı halis çeHkt· n yapı lmış Ot kazmahrımız son mo ı .. ı 
ıaril ve ş Dikiş m:•kinalar'lmız g ·lmiştır Fiatlar rekabet 
ka?Jul etmez derec"de ucuzdur . .Fırsattan istıfade ediniz . 

Pek yakında altı ve dört öküzlü pullukıaumız da gelecektir. 

Depoıu Adanada Osmanh bankası altıada 

Şubeleri Mer in Ceyhan 
6579 12 

bayaa Ve llaylara ı. 
Saathane civarında Çarşı Hamamının Billiln Takım

tarr Yeniden alı_narak temizlik , od:ı ve loc••ların farkı 
olmadığı gib1,kese ve sabun fi\ ııtlarında da fark yoktur. 
T t1şrif edecek Bayan Vt' Bsıyların memnun kalacitkları 
ifin 0Ju11ur. 6622 2-4 

Çayır otu satln ahnııcak 
Ttımizlik işleri hayvarıatına yedirilmek üzere 30-40 bin kilo çayır 

otu açık eksiltme sur .. tile satın alıırncaktır. 

Muvakkat tımıinatı otuz liradır . ihalesi nisanın 16 ıncı perşembe günü 
saat on altıda bel"diyeı encümeninde yapılacaktır. ısteklılerin şartna 

me11ini görm .. k üzere her güıı yazı işleri kalAmİntt ve ihale günü dd te
minetlarıltl beraber belediye enciımenine gelmeleri ilAn olunur.6637 

1- 4-7-11 

Vesaiti nakliy& muayenesi 
Martın on altıncı paı~rtqsi giinü başlanılmış olan otomobil , kam 

yon, kumyonet otobiis ve motosıklı~llerın muayene müddııtı 10- Nı

sa -9;;6 tıırıhııı .. kadar uzut ı ldığı ıli\n olunur 6636 

.. 

Macs.ır ziraat makineleri fabrikası 
Hofherr-Schrantz anonim şirketinin 
en son model ve sistem 40 beygir 
kuvvetindeki mazot Traktörleri gel
miştir. Bu Traktörlerimiz : 

Az masrafla çok iş gören gayet sağlam ve dayanıklı olan sadeliği 
yüzünden kolaycıA idare edilebilen nsnn en mütekAmil Traktörl~ridir. 

Adana : Or"zdibak civan : Macar Şirketi 
13-17-19-21-24-1-7 

6553 
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NŞAATI 

N E V 1 

1 

1 

R O J E 
izahat ve Fent 

1 N Ş A 
Kontrol ve idaresi 

hesaplar 
A T 

Ö L Ç M E L E R 
l O R E S : P. K U T U S U 60 

Abidin Paşa caddesi ıVo. 68 
TAN SINEMASI karşısında 

Merkez kumandanlığı altlnda 
MUHARREM HILMl Yazıhanesi 

6457 1-4-8-11-15-18-22-25-30 

Genç Rakısı 
Saygı değer Adana halkına müjde 

lstenbuldan sureti mahsusaJa getirtilmiş olan mütehassıs Rakı us 
ıası tarafından iııhiı;nrlıır idarosı Fen memurunun nezareti altında dik
kat vo ıhtimamla ve büyük fedskArl klarla İmHl olunan ve içerisinde 
hi~: bir muzir madde bulunmaıiığı kimyahnnt>nin tahlil rllporlArile tle 

tastık flllil~n Jt'Uİ afi~lı [ Genç Rakısını ] bir 

d· la içiniz O zaman hekıket anlaşılır. 
Şiıeler üzerindeki ( YENi ) afitine dikkat otm~k IAzamdır. 6624 

2 13 7 • ._.._..__...._.._ __________ ~ ................................. --...... M _______ ...... ._._ ...... _._,.._._. .... lllllll .......... ._~:=-ım::=8 

1 Nisan 11111 

Sayın bayanlara L 
Viya nadan getirttiğirN dünyanın eıı güzel Permenat 

k" lorlr.ı.lan Fort Şrı•t mnkınası ~ıcak hava ile işl iY 
ına saçlara aslA zarar vermeyen 

1 
zernletini tamamen muhnfazu eden yegane bir icattır . ller yerde 
üslün mokinanın fiat farkı tabiidir.Bu mokinn ile 4 ve diğer elf1 ktrı 

mnkinam ile de 1,5 liraya garantili 
yorum . 6623 

2-13 Berberiniz Mustafa 

5370 260 

ÇIPLAKLAR 
Refik Ahmet Sevengil 

İçtimai ve milli bir davayı özlü bir annut ades ... siyle tetkik eden 
te1if romandır; kozmopolit bir muhıtin f'ğlence hayata yanında 

Aoadolunun ve bir k ısım lstonbulun yıllarca çr,ktiği ızhrnbı ynkın 
dun gören Vt! canlı bir mı:ımleket dekoru ıçin ie gö teren bu eser 
meraklı bir gönül mocerasının örgüsü içinde işlenmiştir. 

11 nisandan itibarerı 
K U R U N gazetesinde tefrika edilecektir • 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 
ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başlryau Coşkun Güven, ht>r gün sa
bahtan akşama kadar aç•k bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktad ır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösteı·ilir. 

-------------------------------------------· 
Seyhan defterdarlılından 

Köyü : Yassıveren 

Sanatı: Bekçi 
Tarholunan kazanç vergisinin 

miktarı : Lira kuruş 

2 55 
s~nesi: 932 
Adı ve sanı : Ali oğlu lf'oris 
Kazanç v rgisi ile mükPllef yu· 

karıda adı vo sr.ını ve namına tar 
holunan vergi ın ktarı yazılı bir 
mük11llelın ikametgah adresi belli 
olmad ığından kondisine ihbarname 
ılo tebl ığat yop lnmamıştır.lfokuko 
usul mahakemeleri kanununun teb 
ligata ait 114 - 148 inci madJe 
ltm ahk!mına tevfıkan tebliğ mıı -

:kamına kaim olmak üzere lteyfiyEıt 
ilAn olunur.6640 

yitik tastikname 
Kilis Rüştiye mektebınden 330 

yalında olJığım tastiknamemi yi
tirdim . Yenisini olec·oğımd rn es 
kısinin hükmii koluıad ı ğını ılı'ln 

ederim. 
Çarşı şulı esi tebl iğ 

memuru 
6641 MEMEl' ORHAN 

~asaplar cemiyetinden 
CemiyAtimizin yen: id&re heyeti 

intihtıbı 2 Nisan 1936 perşembe 

günü saat 14 de Ticaret O lasında 
yopılocaktır . Esnafımızın mezknr 

giın ve sAatto Odaya gelerek rey· 
terini veı mclerı ilan olunur.6638 

1-2 

yitik tastikname 
Adana Orta mektebinden 7-

6-930 tarih ve 150 nolu 11lmış 

olduğum tastıknameyi yitirdiğimı 

ve yenisini alı.ıcoğımı, ı skieinin hult 
mü olmadığım iJAn ederim. 

ilacı Bayram kuyuıunda 
18 No. lı~ evde oturan 

Osman oğlu 

6639 HASAN 

Umumi nf'f1'iyat • .._... 

Celdl Baytr 

Adana Türk •rı ı a ..... 


