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ltalya Habeş harbi : 

Aksumda Habeşler dört İtalyan uçağı ve on 
iki motosiklet iğtinam etmişlerdir 

Necaşi,Kıptı kilisesi reisine,çektiği bir telgrafta: 
"Bütün kıtalar• cepheye sevkettim . Kendim de 
Desiden cepheye hareket etmek niyetindeyim . 

Askerlerim için dua ediniz" dedi. 

On bin İtalyan askeri, Tiroldan Avusturyaya iltica etti. 
Ankara : 14 (A.A) - Makalle 

mıntı ka•ındı O.betlerin taarru 
za devam etmektedir . Mekall .. 
nin cenubunda yapttkfırı h&cum
,larırı neticesiz kaldıi• Erıtre~en 
bildirıliyor . 

lngiltere ile Fransa arasında 
askeri ittifak kararlaştı mı ? 
Bir lngillz gazetesine göre bu ittifakın 

önemli tartları •. ......... "R1>yter., ajaıııın• ••saran 1 
talyaoların crnup ceplaetinde t• 
ırruaları bekleoaıelct,.dır . 

Makalle üzerine 

yürüyüş başladı 

Kahire: 14 (Radyo) - Deyli Telgrafın riyan aytan Frann:ı 
ve lngili: hükumetleri, ~rOJında askeri bir ittifakın lü~umu ve yo

r pılmaıı hakkında bu ıkı devlet arannda tam bir mutabakat ha.al 
otdujunu bildirmektedir. 

AdiHb•h•: 14 (A.A) - Pek 
yalcıLda e.ı.e,ıer1• Makalleye 
kerıı büylk bir taarruz h•eeketi 
yıpacaklart haher verilmrktedir. 
Batta !>o taarruzun bu aaalt• bat 
lımıt olma•ı ıhtimah bile vardır 

o.ccaz da yeni t•kviye kıt•la
rı u~ A•u•t• mıotalcHıeı terkf' 
derek Tiıre cephesine ı•tmesi 
emri verilmittir. 

Habqt9rln Akeum yılnoıocla 
dört İtal1aD açalı ile 15 motosik
let iğttaım ettıklerl hıber veril 

mektedir. 

ltalyan askerleri kaçıyor 

Ankara : 14 (A.A) - İtalyan
lar tarafıadıo keaıa olarak tek· 
zlp edilmesine ratmea Evniı S· 
tandard adli İnııliı gneteai do-

ju Afrika harbini• b•tlaoııcın
dan beri Tiroldao Avuıturyaya 

on birdea fızlı aıker •tındıtını 
yazmıkt•dır . 

Necaşinin tetgrafı 

Yeni hareketlere başlana
cağına delalet edıyor 

Adiaababa : 14 ( A A ) -
Kıptı kilııeai reisi Necaıiden eı•
iıdaki teltrafı alm•ıtır : 

" B&tOa lutaları cepheye aevk 
ettim . Kendim de Deııidea crp· 
heye hareket dmek niyetiadeyim 
Askerlerim içio düı etiniz . ,, 

Burada zaaoedilditine ıö:e 
yakmda Necaıi Tıjre cepbesiae 
iidecektir . 

Habeşler mtıhimmat depo· 
lanna Kızılhac işareti mi 

koyuyorl.ır? 

Adiıabab• : 14 < A.A ) -
Habeı hftktimeti Hab ı•ıtttoıo 
Kızılbac teıkiıitıodao ısıifade b11 
•uaund• ıuıiatımalde bulunduğuna 

•e Ha.ardıkı nıübımmat depoıu· 
DUQ (i • zerıud.- Kezılb•c jıaretlerı 

tınevcut olduğoo• d •İr ltılyanla• 
arafıod n · t • yapılı10 ıdJıaları p o 
cıto t!lmekteJ· ır . 

. Barardelci Kızılbac heyetinin 
reısi yal 

M • oız otomobil , kamyon 
uzcrıoe Kızılb'Ç it.reli konulmıııaa 
•••::~t etmekte oldoiuao illve et-
m.,tır • -

Bu a.skeri itti/ ak baılıca ıu ~ önemli noktayı ihtiva etmek

•edir : 
l - Fransız uçakları icabında lngili~ Hava Bakanlığı e ·-

'" "rilecels ııe bunlar İltel&İlf»n yerlerde kullanılacaktır. nan 
2 - Jngiliz, Fransız donanması Alcdeni:de müıtereken ha • 

luıt edecek ve lngili:ı donanmalı Fransıs limanlarından deniz ~e. 
ferinden isti /ade edebilecelctir. ' us 

3 - Frannzlar iki 11nıf askerini silah altına "1ğıracaktır. 

Yunan kUltUr bakanı ı Romanya kralı Bnkreşe 
istife etti \ döndü 

Ankara : 14 (A A) _ Ro•ıa 
Alin• : 14 (Rıdyo) - Ktlltlr J• krah ve v•liabdi Belgraddan 

bakını Valonıı laiveraite meae· Bftku·ıe döomBılerdir . 
lesi etrafıad• k•"ioedeki arka· ltaly•_Y..-mtuyor mu ? 
dıılan il• oyupmıdıitadın isti· Cenevre : 14 ( Radyo ) _ 

faaıoı vermlı ve iıtifHı kabul Ulu~lar ku~ama tarafından ıarki 
edilmittir . ~frıkayı bır tabıil heyeti glnde· 

8ir Mısır teyyarecisl rı!m~ai eıaı itibariyle kabul edil-
mı1n ... 

Medinede İtal1aa - Habeı hülıiim•tle-
r1. de buna taraftar g6ıünmelcte
dırler . 

Cidcle : 14 (Rıdyo) - Mııır 
tıyyırccilarinden .Mehmed Sıdkı 
uçağile Medint')'e gelmiı ve bü 
yük tezabilratla kartıl•nmıgtar . 

lnglltare donanma ve 
uçakJannın Sallnlkte 

manevraları 

$atisi Afrika bidiaeleriodrn 
doğaa durum bur.ela !ulb yolan
da ollıbinlik verecek bir hıld 
ılrülmektedir . e 

Mamafıb halyaoın yeni ko 
ouşmalara milıait olduiu anla ı· 
lıyor . 

1 

Fr.mıeaya ıelince ao , • ve 
kati vaziy.,tini tubit etmeden ev-
vel l~giltere ve dijer büyllk dev-

Atioı : 14 ( Radyo ) - Seli leller1n hu buıoıtaki kati karar 
nik klrf"ziade toplaoan lngiliz lannı aulamık fıkrindedir 
doaUIDBll ek:ıerıialerioe baıla 
mııtır. 

Bazı ıazetder Yunan veliah
dioiode bu ekzerıizlerde bezer bu-

lunduğunu yezmıılırı"' da dojra 

detildir . 

Matbuat bir logiliz ban filo· 
ıunun Yunan eularıoda yıptej'ı 
m•nf!vtalaıın mıhiyrtini tefsır 
eden yaıı ar.ıoda , bunun bıç bir 

1urdlc teamüle muh•lıf bir ha-

dı!e olmadığını ve hususi bir ma· 

nası bulunmadığıuı söyıemekt ... di•

ler. 

Yeni bir lngıliz filosu . 
d ,ha Akdeniza geliyor 

Loodrı : 14 ( Radyo ) - Bir 
ıı • bh , hır lsr.v..z&r , ve bi uç.ık 

gf!miııodrn mürekkrp bır filo ya 
kında illcb•laar kurv.ııyerıoto çıka 

cık vt: Akdeaizde İıpıaya ve por
tekia limaalır1nı da ziyaret ede· 

cektir. 

• !Afgan Hariciye Veziri 
0 

Iran BaJ:bakanı ,, At t"" k"" d k 

1 

Y a ur um · .. k.. b.. .. 
"Asıl ve alicenap TUrk 

1 
• " ıyorum , çun u uyu 

milletine lran milletinin ınsanlar sade bir milletin değil,bütün 
sevgilerini,, sundu beşeriyetin malıdırlar. 

Aalı:.ra: 14 (A,A) - Aaı 
dolu ve Pars ajınıları araıında 
havadie teıtiıiee ait ıerviıin bıı 
laması dolayııile lran Batbaka 
nı Mahmut Han Anadolu ajan-
11na ver diii beyanatta iki mil 
Jel ırı•tndaki bu yeni bılLımın 
iki tarafın birbirini daha iyi an. 
lamalara ve daha ııkı ıurette 
1alda1mıaı için hakiki ve kıy 
.. t1i bıametler ıörecej'ini iıaret 
ederek drmııtir ki : 

" İran mılleti yükaek ve bü
y8k tefioın aydınlatacı öaderli 
tı altında milletler camiasında 
-endıııne gıptaya deier bir yeı 

alan Hil Türk milletine •İt ha 
berlrr büyük bar zevkle alacak · 
tar . Anadolu aj.nsı vaııtaaile 
aeil H alıceaıp Türk mılletine 
İran milletinin aevıilerioi ve can· 
d•n geleo biuiyatuıı göodermek 
le b.htiytrım • 

Benim gözOml• 

Renk Davası mı ? 

Pariıin çikolata renkli, tatlı ses· 
li n çok töbretli bir artisti var: Jo· 
aefm Bıker • 

Uzun saman töhreti Parisi bir 
kara sevd• gibi earın bu kadm yel· 
luca Avrupanm beyaz yüzlü insan• 
larıoın oeı'esi olmuı, zevklerini du· 
yurmuıcur . Oouo, kızgın kumların 
ele.ile hareket eden bacaklın, mem· 

ecio çılpn , vabti daDiı, mecleai 
A vru1»9yı yıllarca uran bir kaaırp 
haline getirmiıti • 

Beyaz yüzlü, Veoflıle rekab~le 
kalkın bir çok lrtiıtlerin bile gıpta 
ile baktılJ bOyük bir t(Sbret ve ıer-
vet bu Çöl kımoı Pariıe bıllamıı , 
onu bir Avrupah kadını yapmııtı. 

Fakat yıllar geçtikçe yflreıioin 
bir kötesinde kıvılcim halinde kalan 
memlekec hasreti içini yıkmagı bıt· 
lamıı ve oou, yurc'ldaılarenı çocuk
ıoıauon, geaçllliniu gömülü oldu
ğu yerleri görmele ıevkelmiı. 

Geçealf'rde Amerikaya giden ve 
Amerika Zencilerinin merkesi 11yı
lao Ha'!'eİemi ıiyaret eden Joufin 
Oradan Pariı putelerio yasdığı bir 
mektupta ırkdqlarındao gördüğü hu· 
ıumrlİ anlatıyor . Ve bunun:sebe· 
bini bir türlii aulımamııa benzi· 
yor • 

Halbuki.., orada ıldıAı ve yine 
gazetelerde neırettiği bir tebdid aıek· 
tubondan pek ali anlatdıyor ki; bu 
buıumet doğrudan doğruya kendi
einin Avrupaya giderek, Avrupah· 
laımıı, bey11llfmıı olma11adan dol 
maktadır • 

Bugf;n, Josefin Bakerio utradıit 
bu çr.ıit buıometin daha bir çok I& 

sahflrlerine pbit olayoroı • 
Renk dn11ı .. 
Bu davayı iptidai inaan kümele· 

rine bas iptidai bir cereyana hamlet
mek dolro delildir • 

Bunu bugünkü dünyınıo en me· 
cleni milleal,.rinde bile görüyoruz . 
Amerikadaki siyah renkli adam düt· 
mıtnhğı , ınk sık i1i11i~imiı linç faci 
•ları m~ydımda .. Avrupanen, Amf"· 
rikanm , gündf"n güne büyüyen bir 
kihuı gibi gördügü ( san b,.18 ) kor· 
luıu. 

Habt•tiııamn bf'yaz yüzlü insan· 
lar ıarafından uğradığı lt'Caviizün • 
dünyaulh dört köersindeki siyah 
renkh in11olarda uyandmlı~ı b~ve· 
can, nefret böyle bir davanın \'8rhğı· 
na hısi inandıracak kifı hadiselerdir. 

Milliyet pr,.aaiplPrinin bile bu 
dutlare 4lenitltırk~n, (renk) in insan· 
lan birlettiren, toplamı baıliı.-lerinde 
bi fıaktör halini alması iounhk için 
her hılde öğünillecek bir it olmasa 
gerek •. 

~ 

Yakında, 
Irak 

Türki)'e, lran, Afgan ve 
arasında ademi tecavlJz 
paktı imzalanacak 

1 ......... 1 

İstanbul : (AA) - Afgan Ha- 1 t b 1 • • B an u . mıtbuat m8m11ıillerial 
rıcıye Veziri Elcselin s Serdar Mu- kabul etmiıbr. 
hımmed Ha11, bogüo saat 11 de Af H . . . . 

lıtaubul gazetecilerioe mühim 
bl'yanalla buluaarı Afgan Hari

ciye Veziri Serdar 
Muhammet Han 

Ath spor: 

l'•n arıt"ıye Ve:ııra ıuete-
cilerle batbibalioi çok iyi kooaı· 
tuğ'u Türkçe ile 1apmıt ve ilk 
ı6z olarak: 

"Bir medeniy"t ve irfan dili 
olan Türkçe ile istedığım kadar 
fasih konuıamıyoıum. E.Hen 
bur.da kartıl•ttıiım büıoü kabul 
o kadar samimidir ki ve ben de 
ok.dar mOıehaHiıim ki kendi 
lhammla lıoouımut olsam bile 
duygularımı ıize arzu ettiiim 
kuvvetle anlatamam • ., 

Söılerioe töyle devam etmiı
tir : 

Aakarad• yaptığım tem11l -
dan çok memnunum • Temaı et 
tiiim blitia devlet erllnı bPr t&r
lil tahminlerim ilıtllade bir ıami 
miyeıt ıöıterdiler • 

İımet lnönü, Tevfik Rlftl A· 
- Gutal ikinci ıahlf ede -

Atlı spor kulabü metodla, bilgi 
ile çalışan milkemmel bir 

miJesseae oluyor • 

iki ay içinde üye adedi 
36 yı buldu. 

-- -(> ~----

Atlı ıpor kulübünün koruyucu
larından C. 8. Partisi Seyhan 

_!!yonkuru!_!lıılranı ve Bal.keair 
aaylavı -

ôrge Evren 

Son gezintiıi milnaaebetlle 
ıehrimi:ırle kurulan ath apor ku
IBbB•ün kısa bir um•nda gördl
il rağbeti kayd ve bundaa doy
dutumoı eevinci de ilive etmit· 
tik . 

Okuyucularımızı çok ilrileo 
direceğioi umduğumuz bu kural 
bakkıodatdabalfazla malumat ver· 
meyi faydalı bulduk . · 

Kuliip müessiılerindeo biri 
ıioin bize verdıği malömaıa ga 
rr, buıBn lsul&bün Dye adedi 
(36) yı bulmu§tur . 

Kul6biln yirmi at bağlanabi 
ltcek modern bolsılı bir aharı var
dır. 

Üyelerin hayvanlara bu ıt paD· 
ıiyonundı yıtmaktadır • 

Kuruluı tarihiadea anc-k iki 
ay gibı kıaa bir uma• geçdlli 

- Gerisi üçüncü ıahif ede -

Çukurovanın !anıtlarını diizeltme 

DilnkO ıazetemızin Uzunca B111ç y11111ınd• ( Romı kapıla ) dı1• 
_ baıılan lrliıe yaolıı olarak AnavarPJ• 'aıt oldoğundın bogla 1811 

Uzune.-8,;iCao Romı kapııanı 11tteren kli1e1l.beııyoıus. -



Sayfa: 2 (Türk Söz&) 

Kahire mektubu 

Mısar - İtalyan hududunda 1 $ 8 hj f d U y U k 1 8 f 1 
harp hazarlıkları mı yapıltyor? ~S-ey-r-üs-e-fe-r-iç-in--8-a_h_a_r_h_a_v_a_s_ı -1-şı-kl-ar-ı -so-.. n-d-ü-rm-e...J 

.. 
lnğilizler buraya 322 kilometrelik 

telörgüsü hattı çektiler . 
----.....---------··----------~-

Mısırda mavi gömlekliler teşkilatı 
Kebir : 8 [Öz~IJ - Düoclen

beri Habeşııtanın şimal ve cenup 
c r-pbelerinde mühim haberler çık
madı 

Buna mukabil Libya ile Mısır 
hududundaki vaziyet ve gergin
lik gittikçe aıtmaktedır. 

Buraya 322 kılometre uzunlu · 
ğuoda dört buçuk metro genişli
ğinde ve iki metro yükıeklığinde 
büyük bir telörgüsii hattı yapıl
mıştır • Bu hattıo şimal ucunda 
bulunan Ramla'nın on beş met 
ro uzağında Habeş toprağında ay· 
nı zamanda İtalyan ve Mısır at· 

ke'rlerinia istifade ettiği bir ku. 
yu vardır . Bu kuyu o civano bi
ricik su deposudur . 

Evvelce yapılan bir aulaşma 
ile haftada bir gün İtalyan asker
leri buraya gelip, Mısır askerle · 
Tinin nezareti altında bir haftalık 
su ıhtiyıçlarmı temin eder . 

Bundan sonra telörgülü kapı 
k•patılır ve bir hafta içiode bu
rayı kimsenin geçmesine imkan 
yoktur. 

lt'akat bir facıa şekli almaaına 
•Z kalan son hadiselerden sonra 
burada bulunan İtalyan kuvvet-
leri takviye edilmiştir . Bunun Ü f 
zeriae Mısır bükfimeri de burada . 
ki kuvvetlerini derhal fazlala§tır- l 
mış ve bir Sudan <ılayıoı buraya J 
göndermiştir . 

Bundan başka Kabirede bu
lunan bir İngiliz muhabiri, Sire
naik da bulunan İtalyan askerleri 
makamlarında son günlerde fev· 
kalade bir faaliyet başladığını ha
ber vermektedir . 

Yüzlerce asktri uçak, fazla 
miktarda mühimmat Tobruk ve 
Bingaziye taşımaktadır . 

Mısır üzerine yapılacak bare
kahn üssülharekesi ıayılaa Mog· 
delenn kaluindeki yerli Eritircli 
askerler İtalyanlar tarafından de 
ğişririlerek yerioe İtalyan kıt'ala· 
rı gönderilmiştir . 

Kahire : 8 [Özel] Veft Partisi 
§efleri genç fırka azalarının bun 
dan sonra yarı sakeri bir rejime 
tabi tutulmalarına ve hususi bir 
öoiforma taşımalarını kuarlaştır

mıılardır . 
Hu üniforma, mavi gömlek gı

ri bir pantolon v~ festen ibaret 
olacaktır . 

Bu teşkilit içinde toplanan 
gençlere, yurd aşkı, diıiplin ve 
ferağat hisleri aşılamağa çalışıla · 

caktır · 
Teşkilat mensupları bilyükleri- 1 

ni seJimll'mık için sağ ellerini 1 

hafifçe göğüslerine vuracaklar
dar . 

Bu yeni teşkilatın müstakbel 
Mışır ordusuna kök teşkil edile· 
ceği umuluyor . 

Şehrimizin giret ve çıkatı 
1934 yılında 3,219,284 liralık giretel 

karşılı 1935 yılında 5,758,413 · 
liralık giret olmuştur. 

1935 ı ındaki çıkat fazlası 
4,415,744 liradır. 

Geçen 1935 yılı içinde şehri 
mize girr n ve çıkan mallar hak· 
kında Tecim ve J~ndüstri Odamız 
tar.fından tutulan istatistiği aşa· 
ğı ya yazıyoruz : 

Giret mikdar1: 
177,373 lira kıymetinde tarım 

alalı ve makine, 164,963 lira kıy 
metinde 435,646 kılo benzin, 
69,936 lira kıymetinde 2,442,932 
kilo çimento, 159,948 lira kıyme
tiode 609,846 kilo gaz, 313,297 
lira kıynıetindr 353,737 kılo bur· 
davat , 44,020 )ıra kıymetiode 
41,425 kilo kahve, 46,606 lira 
kıymetinde 80,873 kilo kanaviçe, 
57,528 lira kıymetinde 38 352 
kilo kösele, 608,796 lira kıyme 
tindr. 38,434 kilo yerli mensucat, 
456,159 lira kıymr.tind,. 85,816 kılo 
ecnebi mensucat, 153,093 lira kıy-
metinde 19l,991 kilo makine 
parçası, 59,899 lıra kıymetinde 
225,607 kilo makine yağı, 528,580 
lira kıymetind e 1,585,285 kilo 
§eker, 690,575 liri kıymetinde 
2,595,085 kilo ve saire ki 3,560,-
773 lira kıymetinde 8,972,786 ki
lo, buna esaslı giret dışında ka· 
lan ufak giret yekunu olan 2,803,-

931 liralık mal da eki ııecek olursa 
6,364,704 liralık mal girmiştir. 

Bundan çıkat mikdacı olan 
606,291 liralık mal indirilecek 
olursa 5,758,413 liralık mal gir· 
mittir. 

Çıkat m4kdarı: 
4,959,202 lira kıymt-tinde 12,-

456,493 kilo pamuk, 40,77'1 lira 
kıymetinde 14,750,365 kilo arpa, 
352,545 lira kıymetinde 11,714,· 
:134 kilo buğday, 329,942 lira 
kıymetinde 4,231,976 kilo no, 
1,540,631 liıa kıymetinde 1,690,-
405 kilo iplik, 981,501 lira kıy 
metinde 848 619 kilo beı, 193,· 
985 lira kıym1-tiode 9,850,282 ki 
lo çiğit, 29,548 lira kıymetinde 
349,421 kilo p•muk koı.ası, 165,-
330 liralık küsbe, 50,756,295 
lira kıymetinde 4!)4,309 kılo si 
sam, 67, 117 lira kıymetinde 153,-
026 kilo yapağı, 54,754 lira kıy
metinde 14,289 kilo bağırsak, 

478,'105 lira kıymeotİo\Je 1,607,608 
lira çiğit yağı, 25.570 lira kıyme · 

tinde 893,367 kilo yulaf ki 9,271,-
123 lira kıymetinde 5,814,79,1 
kilo mal çıkarılmıştır. 

Buna esaslı ÇJ kat dışında kalan 
ufak çıknt tutarı olan 295,743 
Jira da eklenecek olursa 9,566,-
866 lira ve yine buna giretteo 
çıkat dı§ında kalaa ufak çıkat 

tutara olan 606,291 lira eklenacr.k 
olursa 935 yılında 10,173,157 li
ralık mal çıkarılmıştır . • 

Şehrin muhtelif yerlerinde 
durak yerleri kuruluyor. 

Şehirde seyrüseferin muntazam 
bir surette ceraya•ını t-emin için 
ar•b•, otomobil,kamyon, bisiklet 
gibi ta§ıma vaııtalarıoın daima 
yolun sağını t.-kip etmelerini ih
tar eden levhalar buulattırmııtır. 
Bu levhalar şehrin muhtelıf y,er 
lerine aaılacak ve bir çok yerler· 
de bunlar için genel durak yer
len bulundurulacaktır. 

Bir üstenci ceza
landırıldı 

Şehrimiz Ceza evine ve•ilen 
ekmeklerden·lc:ırk tar esinıo yeni · 
lemiyecek denced~ hamur oldu 
ğu Uray Te Hükumet doktorla 
nnın raporlarilc anlaş lm ı ı ve bu 
ekmekler imba edileıek üıteoci 

Uray tarafından para cezasile ce
zalandırılmıştır. 

Tar1m Odasında 
toplantl 

Tarım OdHı idare b~yeti don 
öğleden önce toplaomıt ve rllın
lere zarar veren domuz ve sair 
hayvanların öldüıülmeltrı h\J8U

eunda önemlı tertibatm ahoma
ı,nı ooaylanuftır. Bu surr ıle ya- 1 
kında ıilrek avları yapılauk bun· 
larıo öldürii mtsıne çahş 1 acalatar 

l:ienel Meclis b gün 
toplanıyor 

İlimiz Gend M chsl hngiln sa
aat OD dörtt (Jü( fimet ko ğ n 
da mutad toplantısını yapar ık 
miiıakerelerioe haşhyacat.tır 

Kabaklar yaprak verdi 

Bir kısım milteşeblıis be.ğcı ve 
babçevanların çahşmesı ve havanın 
gilzel gitmesi yOzünden kabaklar 
~imdiden üç yaprak vermiştir. Ha· 
va böyle gittiği takdirde pek ya· 
kında piyasaya taze kabak gele
ce"tir 

llbayhkta yangın sön
dürme hısisati 

Hükôm~t konağıuda yangın 

söndürme iletlerioden baıaka yu-

1.taıı kata büyük bir su dt-poıu ve 
her kata da tulumba hortumları 

konulmuştur . 

Ölçüler ayar ve muaye
ne edilecek 

Ölçüler kanunu ve tözOtünce 
yılda bir yapıI.n bakılara 936 
yılan in gelmesinden ötürü yeniden 

baıhnac"ğı ekonomi bakaolıiı 
Akdeniz bölgesi ölçüler ve , ayar 
bat ispekterJığinden lıb•ylık ka· 
tına arz dilmış ve hıdkıo aolaya · 

bilmt-t;İ için duvar afitleri v~ 1 
ilanlaıı gönderilmiştir . 

NUfus işyarları 

arasında 

Karaisalı nüfus işyarı Kalen 
der Eroğlu ile Ceyhan nüfus it· 
yarı Durmuşun , Bahçe oüfuı it· 
yarı Mustafa ile Fefe uüfuı it· 
yarı N,.dimio yerleri d ğ•ştıril

miıtir . Bu işyar(ar yukarıda yazı
lan kıza nüfus işyarlıkların• gid~
ceklerdir . 

Dükkanda müşterile
rine ı akı içirditjinden 

Eski iıtasyon caddesinde aş 
cılık yapan Kamil oğlu Derviş 

admda bırisı dükkanında yemek 

1934 yılında ise şehrimize gı
ret mikdarı 3,219,284 Jir a olup 
1935 yılana göre 2,539,129 liralık 
hiı- eksiklık Yardır. 

1934 yılında ise çıkat tutarı 

8,422,058 Jira kıymetinde 54,351,-
482 kilo olup 1935 yılına göre 
1,751,099 liralık bir noksanlık 
vardır. 1 ıUrümünü temin ı- tmek maksadiy. 

Bu rakamlara göre 1935 yılı 

içinde girete göre 4.41'1, 744 lira
lık fazlı bir çıkat olmu§tur. 1 

1 
le müşterilerir, .. rııbsats z r11lu içir. 

diğioden ha kıuJa kanuııi ı ş ya· 
pılımıtar • 

Havanın güzelliğinden Tecrübesi yarın saat 19,30 
paltolar sırtlardan da yapılacak 

çıkaıufdı. Her haugi biı bava telilike-

-
Şehrimiz balkı bir kıç ıtınden 

beri güzel bir bahar bavuı ya· 
t•maktadır. Havanının yakıcı git· 
meıi yüıilnden bir çok kimseler 
gllodfz&eri ıır•lar .. d•a palto ve 
mantolarını cıkarm•kt•dır (ar. Pa
zar pnü bavaoıa güıellıtinden 
istifade etmek isteyen bir çok 
k:imulerı ıçokı.k, çocukl•rile bir 
ilkte bağ, babçe ve ırmak krnar

larıoa gidcor..ek temiz b·~• algy 
ve akııtma kadar eğlt-omişlerdir. 
Bağ ve bahçelerde çimenler bir 
karıı kadar böyilmtiıtür. Bütlln 
bu ıüzellıkler ve yrıilhkler ıeh
re çok hoş bir manzara vermek

tedir. Bu bahar bavaseoa •ğmen 
geceleri bave soğuk gitmekte, 
soba ve m•uwaUar hani harıl 

y•nmaktadır. 

Kar1sını bıçakla 
yaraladı 

latilJit uramıada oturan İsme 
ıl oğlu Mehmt1ıl Salıh adında biri
si geçimsizlik yüzibıden karası Dür· 
riyryi bıçakla aol kOrelc kemıği 

iizrrınd~o bet gün ıonra tekrar 
muayenesine lüzum görlilecek de
rr.cr.de yaraladıiından yakal•n
mış ve haklcaoda tutulan incele · 
oı ~ lcAj'ıtl11ıiyle hırlıkte Cumuri 
yf't g•nel Buamanlığına teılim 

, cliımiıtır Dürr iye tedavi ahına 
al ınmıştır . 

arla fareleri 

sindeo korunmak için lilkemi· 
zio bir çok lJ ve ilçelerinde ııık 
).rı =-öndürme denemeleri yapıl· 
dığı malilmdur . Ş~hrimizde de 
yarin akşam tam 1&at 19,30 da 
ryapılacaktır . 

0ü4)ükler çalar çalmaz bütlln 
•tıklar söndlirllleeek, dükün, ma· 
t.za vesair biç bir yerde reklam 
ve Hİre diye 11ık bolunduruJmı· 

yacaktır • llbaylıtın buna aid ta· 
mimi ... ;.,-a yazar ve halkımı 
zıa bu tamime önemle dikkat et
melerini tavıiye ederiz : 

1 - Düdükf eıin iıaretl~rine 

dikkat ediniz . Dadükler bir kı.,, 
bir uzun olm"k üzere iki daki 
ka ötUiğiade ıııkları söndiirme 
deoeme•i başlıyacakhr . 

A- Deneme ba§Jayınc• !Jtık
laruıızı beman bşar.dan görün 
miyeeek ıurette maakel .. yioiz ve· 
ya ıöodü•üaüz. 

2 - Ditılükler uznn uzun iki 
dakika çalındığı takdirde deoeme 
bit mit olduğund•a ışıklar1a1Z1 tr k· 
rar yakınız 

3 - Nakil vastaları , bulun
dukları yerlerde durup ıtıkları

oı aöudftrecekterdir . 
Seyhan vatiei 
T. H. Baysal 

Tarım ClirektörU geldi 

Poıtakal •l'•çlarıodaki lıuta· 
lıkları iocelemek üzere Dör yol 
ilçeaio~ gitqıi§ olan 'Iarım direk· 
tÖ•Ü Ah K: .. mal v.e Müced.Je iş 
yarı ~ete, incelemelerin& liitire · 
ıek ı~b · mize Ö11 mü§l.,dir. 2225 dönü ı arazi bun

a an mizlendi 
Adananın Tar.mı topraği böl 

goinde Tarım menbaları tarafın· 
daı ıimdiye kadar br~bin beşyüz 
dönüm fareli tarlr tesbit edilmit 
v .. hunlardan iki bin ikiyüz yirmi 
beı dönüm arazi bunlard•n te· 
mizlenmiştir . 

Kamunlarda bafilar te
sis ediJiyor 

Yapılan mücadeleyi yakınd•n 
kontrol etmek için tarım mücade 
le memuru Mete , bugOn oraya gi
decektir . 

Okul öğrenicileri 

Ders saatlarında sine
malara gidemiyecekler 

ıarım direktörlüğü , yeniden 
bağlar kurulmak üzere Kozanın 

Kırmtt kamunuoa ~50 bin ve Ka · 
raisalının Kareantı kamunuaa 80 
bin bağ çubuğuyla lliziimu kadar 
ağ•Ç fidanları göndermiştir . Bu 
çul>ak ve fidaol., halka bedeva 
dağıtılacak ve buralarda bu gO 
zel ve verimli bağlar meydana ge 

tirilecektir . 
~.....-~--ıııııııiiı .... --------~-

Afgan har-iciye 
Veziri -8irlnclsayfadan arlan -

K6ltür bakanhğının okullar rae, mümtaz dostluklarını d9ima 
deki öğreniciler hakkında ilbay-
I ~ ö r b. b'ld" ·k .. d muhafaza edeceğim Türle ricah 
1&8 ~em ı. • ır. 1 1 ~1 gon e · arasındadırlar . Burada bilhassa 

rerek oğremçılerıa gazıno ve kab- At•türkOmden b•heetmek iıterim. 
vebanelerde oturamıyacıklarını "At 1 .. kil d. 
ve ders 1Htla11 eınasıoda ıioa a nr m,, ıyorum. 
malara gidemiyeceklerioi bildir- Çnnkil büyük insanlar sade 
miş ve ilb avlıktao da ilgililere bir mil etin değil btıtlln be-
emirler verildiğini yezmıotık . şeriyetin malıdırİar . Kal-

Gerek kllltür ve gerek em . • • ~ 
niyet direktörlüğü bu mtseleye dı kı ıkı kardeş mıllet olan 
önem vererek gazino, kabveba- Tür ki erle Afganlılar bütün 
ne ve ıs ·oamaları tamamen kon- değerli varlıklarına müşte-
trol ettirme .. tedir . Bu gibi Jerler· k h t• 1 B d 
d k 1 k l 

.. ğ .. 1 re ~n sa p ır er • en e 
e ya a anaca o an o renıcı er .b · 

okul inzibat mecliılerine veri bütiln Afganlılar gı 1 bü-
lecekl rdir . yük teften bah 'ed.t'rken 

Soy adları 

Defterler h~la uraydan 
nüfusa gönderilmedi 
Uray halk ııleri tarafından 1 

tutulan ıoy adı defterleri timdıye f 
kadar nüfus direk.törllij'üne gön· 
derilmediğindeo soy adlarının trs 
cilindc zorluklar ve yanlıtlık lar 
olduğu haber vuilmektedir. 

Uray halk i~leri dayresinin 
her hangi hir yauhşlıia meydan 
vermemui ve bu ışın de bir an I 
önce bitirilmesi içio d.fteı lcri 
nüfus direktörlötioe göedermesı 
lazımdır. 

"Atatiirküm,, demeğe ken
dimi haki ı b luyorum .,, 

Eksdanı Mehm~d baa, bun 
dan sonra Türk, Afrao, İran ve 
Irak ar•11nda uHları takarrur 
eden ademi tec•vüz pakti lıak 
kında da şu malümatı vermiştir: 
11Alikadar dört devlet bu pakti•ı 
esaılarında temamen mutabık kal· 
mıılardır . 

Bu pakt dört devlet arasında 

eıuen destaoe olan münuebet
lere büıbütOn takviye ed .. c .. kti . 
Pakt , imkan niıbetande yıtkın 

bir taı ihtr. imzalanacaktır. erede 
de imzal .. ıacağ'ı benDz teıpit edil-

memiotir .,, 

-

Dereden tepede; 

Serbest düşünceleri geli 
zel orteya atmak için gaıtl 
bir bölge ayırırlar ve l:>ua• del 
kes özel bir ad t..kar , orc 

Ahmed Rasim f8bir 1ii iç 
l.ırı yazardı . Bir zamanlar ar 
rak) moda olmuştu . Ve t.ltı 
11apnğınllan lahoa yapr.a~ 
dar bir 9ok soylan göriklil1haq 

Bu yazılarıo batında iödsini 
batlık biıim gazeteler kad• ma 
ki ise de derelerle tt-peler nın 

dıkça yaıayacak güzel bir gör 
dir . Bu Terim binlerce yıtıi 
talar sözftnüo , .. ea eski m_.. Ça 
kemer taııdır . me 

Göklere bat çeken o koclııı 
lar.ı yeriade tutan odur. O ği 
güçlü~ur Bin dereden su ne 
•İp bir ekim yapmak ta • vel 
için güç bir iştir . m 

d 
Yanı başındı coşup t•f ... 

ırmaklar~n öoüotle eli kohı tı 
lı duranlara kartı e.Cunda f 
p1oarm ıızıntılarile açmak nu 
ran iller var . Ve onlar bO ti 
mi o güclükle başa rdıklart zi 
güçlii uluılar olmuş\ardır · du 

Aoıklık her nene aeık 
mak drğil kendioi her ıef nı 
oılıla•aktır . 

ğl 
Onun için biz dereleri I bi 

leıi dolıttırkt:D ara ıra dal 
çöllere dek de nzınır111k b.s d 
~ğruoa o yorğuol~ıı göze ~ m 
mış olacağız . 

En batta yapmak ist~di~. 8 

i§e Türkçe bir ad koymak 
oldu . Frenkler ona .kültür j n 
Arapça adını hars koymu§" İ 

Bunların ilıiıi de elcip .ı 
anla11Mndan geliyor . 

Bızde geliti gilzel ıim\:Jild 
na ekim d,.dik 

Kişi ne ~k~rse onu biçer· 
iyi elı:im yapmak istiyoruz · 

A. B. 

§ 

Suriyedeki TIJI ! 

emlaki 

Haciz hala kat 
dırılmamış 

--
Halepte çakan (V .. hdet) ~ 

sinden : 
Suriye - Türkiye tabala 

~mfik meselesi bir ılau hı~ 
si haline geldi . Bunun içi 
üste yapılan t .. cille le hf'r 
çıkarılan muhtelif ~ ıyia(~r 

f)ıında r.e yazacağınıııı "'e l 
te ilgili ,okurl .. -·mıza ne ılJ; 
doğru bir ha verebilec• 
zi bilmiyoruz . Evvdki sayİ:. 
da bu emlakin heman sabipJ 
ne teılimi için iki bükuot' 
de karşılıklı emirler verdi~ 
yazmıştık . 

Son gelen Berut gazetele' 
ıu haberi yazmakl•du : 

"Türk ve Suriye) ilere .~ 
lak meselesi, olan f ransa v• 
kiye hükumdleri a• 111ıuda 
zuubab olmaktadır . Türlıl 
memleketimizde bu!unao ell' 
üzerindeki hacizlerin kaldır• 
jaaa dair lstaobul g~zetele'J 
verdikleri haberin aslı ol..,, 
aal .. şılmıştır . Bu bnc zler 

müı.dcki 11 şubata kadar d~ 
edecelctir Bu tarih haczio 
dırılm sı için muayyen oluP1 

taraf kati bir bal suretı blllı.I 
larsa tekr~r temdid olunac' 
Yüc~ komiserlikteki rmli~ 
ıosun• bağlı olmak üzere ilıİ~ 
be açılmııtır. Bunların biriıİ ~ 
)erin Suriyedeki, dığerı de 
1elileıio Türkiy""deki emlii~ J 
lerinia idaıeeini deı ubte etll" 
tir .,, 



geli, 
aıt 

Kırmızı menekşeler 
~~~-----·---------~-

uo• dela bile bala olduğu gibi duru 

,)'ordu , Demek Necdet , bunlan 
f'hiç soldurmadan büyük bir mtt-
r tbatetle kurutmuş ve sa"lımış· 
t•ltı . 

_ İmkan ı yok bocanım diyor 

ve ellarioi çarparak : 
_ Mutlak bu gece bize gele· 

Yazan : S. T. 15 Kanunsani çarşamba akşamından itib<ıren 

Şaheserlerinden bir isini daha taktim eder 

Deniz alhnda Cehennem yahut 

Aşk ve vazlle · 
u •• p . i'.. O kadar dalmıştı ki ,. en 
ldu hanın çantasını hazırlayıp bere
gö~sini giydiğinin farkında bile ol· 

ceksiniz. Bizim ev uzak. ta Altay· 
da fakat ben ağabeyimle gelir si 
zi alırım . Evinizi biliyorum. An
nemle de tamşmış olursunuz · 

_Yok yok Perihan yorulma 

Tilrk iokılabdan doğan genç 
Cumhuriyetio muvaffak iyetle hü · I 
kumeti her alaoda olduğu gibi ! 
kanun medeni mucibince halkıo 

tasarruf itlerini salim ve muo · ( 
tazem bir su ~ette yorütmek için ı 

devlet teşkilatı meyanına k"dast· 
ro kurumunu da ilave ederek 
Türk evlatlarının mesaisile Av
rupa derecesine varan eserlerle 
Türk kadas trosunu mütekamil bir 
hale getirmiştir . 

Bugün mahkemeleri işgal c 
de n davaların hemen yarısından 
fazlası arazi münazaaları ve ta
sarruf davaları olduğu gi bi ceza 
mahkemelerinde d e görülen kav 
ge hadiseleri de yioe bir çoğu 
hudud ihtilafından ileri gtldjği 

görülmflktedir. Ve yine bugün 
bir çok mektuın gayri menkul
l er 9ardır ki sahiplerinden hazi 
ne verii alamadığı gibi har icen 
alım ve satımlarda hazine dahi 
hariçten istifaıle t dememektedir. 

Biıhassa eski tapu budodl crının 
gayri vazih olm1sı hasebile mahal- 1 
len hudud tatbikatında bi r çok 

A~k m ı ~ .. Vazife mi ? ... Her halde va:dfe aşka tekaddüm eder 

Son derece hissi,aşki ve fevka lade heyecanh 
kızım. muazzam eser 

ad• mamıştı . Neden sonra Periha 
er i nın gitmek üzere bulunduğunu 

-Kabil değil bocacığım . 
Arttk ok yaydan çıkmışh . Do· Film: Metro Golavin Mayerdir 

,, dünya havabisi 
Ayrıca: Cenubi ltalya 

o 1 M d'' v ıt gor u .. e : 
ı t ııl - Nereye böyle ~erihao 1 
aSI Çantanı da atmışsın . Öğle ye 

dakları kayıverdi : 
_Peki Perihan .. 

* 

'' Ufa •ıA ı ave: 
.. * meklerioi burada yiyordun ya 1 

ocı -Hoc acam bak size söyleme-
0 M ği unutmuştum . Bu akşam se 
u I nei d t- vriyem var , Bir çok da 

Salondan yavaıça kaçmıılar 
dı . El ele kameriyenin altına gel . 
diler . Gtnç cı kek sükfılu bozı. 

Meşrutiyet devrinde de bu işe 
baelanmış ise de btr §eyde ol · 
dlJğo gibi lavıkı ehemmiyet ve 
terakkiyatı f~bniye ile hukuku 

incelikler takip edilmiyerek yilz üs
tü bırakılmış ve netice itibarile 
faydalı olmamıştır . 

müşkil5t karşısında kalınmakta 
ve yine bir çok sabipli mülkleri 

içerisine alan veyahud da tevsiya 

müsait yerlerde alabildiği ne gi
den müphem kayıdlar kar§ı -
sında mahallinde tetkik eden 
bakimi, memnun ve halkı bir çok 
zaman yorduğu gibi bionetice 
gayri sarih olan bu kayıdlar kar
§lllOda ya hazine veya halk zarar 

bugün gündüz ıımuma tenzilatlı 
matine 2,5 da iki film birden 

a f vetlilerimiz o lduğundan bazarlan-
mak lazım . Eve yardıma gidiyor· 

şaO dum. Muavin b r yden izin almıı 
hi hm . Dedi. 
a ) Feriha , bu söz üzerine boy-

ak ouou gayri ihtiyari büküvermİŞ· 
bıJ ti . PerihafJ hocasının bu vazı

du. ? 
_ Demek öyle Feriha 

_ İşte böyle .. Perihanın me· 

nekşeleri buldurdu seni bana .. 
Onlara borçluyuz Necdet ,· 

_ Borçluyu2 Feriha .. 

* . ,,, 

Cumhuriyet devrinde ele a 

lınan ve ehemmiyetli olduğu ka 
dar devlete ve halka çok fayda
lı ve kanunla kati yet kesb elt~ · 
rilen kadastro tatbikatına Anka· 
ra , lstanbul, Büyük ada, İzmir, 
Bursa, Konva, Malatya, Mudan-

Reks atlar krah Türkçe sözlü- 1 Sevgili dört 
delik nh-Almanca fevkalade homedi 
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ları ziyetioe bir mana vermedi ve sor-

ır . du. 

aık - Niye müteessirsiniz hoca 

Aradan bir ay geçmişti . Yi· 
ne ayni sıoafta yine tenha bir za· 
mandı . Perihan lcitaplannı ka · 
rıştırıyordu . İçeriye F diha girdi 

ve genç kıza : 

ya, Aydın, De cıizli, Manisa mer· 
kezleriode başlanmış ve bunlar 
dan Aydın, Denizi;, Menisa, Mu 
daoya , Büyük ada ikmal edildi · 

gör01ektedir . ' 

Kadastrosu yapalan yerlerde 
biç d e böyle değildir . Çünkü 
m evzuata göre e n son varis ve
ya hakiki s ahip 01uayyeo oldu 

-~-S_i_n_e_m_a_s_ın_d_a __ I __ ~ 
şe1 nam ? 

F ~riba , yine kendini unutt~ · 
ğunun farkına vardı . Talebeııne 

ri ' bir şaka yapmak istedi : . 
dıık r - Aşk olsun Perihao , se~eı 
bu devriyen o\uyor da hocanı çııgır· 

mak yok mu? 
Genç kız, lioca1101n bu arzu 

d·r ımuu meseıretlt- karşıladı ; 
~ 1 • _ Vallahi hocanı~ g.eleceği 

·· , ~ nize ihtimal vermemı§tım de .. 

0 il Yoksa sizi .. , 
ş _ Yok laUfe ettim kızım . 'le 
t.i 

ıçet· 

Z · 

kal 

t" r 

lar 
ve~ 
~ stJ' 
ecel 
ayıd 

ebip 
1 

(itJJ 

dik 

§ekkür ederim · 
Perihan zıplıyordu : 

Atlı spor 
- Birinci sayfadan arlan -

halde kulübe g:rmek için vaki 
olan mütacllatlarm sayısı günden 
güne suinilecek bir şekilde art . 

mııtır . 
Bugünkü idare heyeti 1° ze· 

vıt teıkil etmektedir . 

Baıkan : C::umuriyet halk par· 
tisi başkanı Örge Evre,,, Sekre 
t er : Hakkı Salih , S, ğışman : 
Mustafa Erman, İdare beyeti üye-

leri Ali dayı , İsmail Buıdur • 
Sevinçle kaydedilecek bir nok 

tada kulübün başında halk par
tisi başkanımız Örge Evren gibi 
çok gt niş en t- rjili ve yapıcı bir 
insamn bulunuşudur . 

Bu, atlı sporun memleketimiz

de çok çabuk ve geniş bir ioki · 
şafa kavuşınası için büyük bir ga

rantidir . 
Kulübün nizamnamesine gö-

re üye adedi (30) o g,.çtiği tak 
dirde kongreoin yapılması lazım 
geldiğinden yakanda ilk kongre 

yapılacaktır . 

Bir İngiliz ede· 

biyatçısı 

Midesinden ameliyat 
oldu 

_ Ne yapıyorsun . Perihan . 

Dedi. 
Perihan tabii bir sesle cevap 

verdi : 
- Kitaplarımı düzeltiyorum 

yenge. 
Genç öğretmen, gülerek tas-

hih etli . 
- Burada hocanım . Y eoge 

evde §ekerım , 
-Pardon yepgecigim .. 

- Bitti -

Nihad Tangüner 

İtalyanlar 

Aiti ayda ne kadar 
sevkiyat yaptelar 
Alman gazettlerinio Uoited 

Press istihbarat servisine atfen 
Portsaid' den a lclıkları bir telgrata 
SüveY§ Kanalı şirketinin resmi is 
tatistiklerioe göre 25 Hazirandan 
25 ilk kanun 1935 tarihine kadur 
Süveyşten geçen İtalyan harp mü 
nakalitınıo blaoçosu şöyle tesbıt 

edilmiştir : 
Kanal yoluyla Akdenizdeo Kı · 

zıl denize 445 nakliye vapuru geç-

miştir. 

Bo vapurlarlD hamuleleri: 

246,361 Ask~r ve amele 

24 287 Katır 
' 770 

1,481 
258 

40,343 
39,655 
33,490 
11,775 

4,491 
19,000 
13,550 
29,009 
7,483 

Deve 
Nakliye an bası 
Tayyare 
Ton Cııpbane 
Ton Kömür 
Ton Odun 
Çimento 
100 Kükürt 

Et 
Ton Kibıit 
Ton Dınamit 
Ton Yangın bom 

bası 

250,757 Too Silah 
29,573 Ton Benzin 

9
1
595 Toil Petrol -----Londre : 13 (A.A) - Yetmiş~ 

27,820 Ton Ma:r.ot 
8,298 Ton Makine yağı 
9,000 T<ıo İçme suyu 

Makus istikamete de aynı za 

man içiode Kanaldan 338 gemi 

ği gibi Konya ikmlll edilme" ü

zeredir. İkinci bir teşkilatla Çan 
km, Beyoğlu . Adana vilayet 
merkezleriode de işe başlanmı§ 
ve vilayet şarkiyebin de Kars, Ar. 
dahan İğdir, Kemal pa ş a mer 
kez ve arazileri dahil olmak üze. 
re kadaıstro tahriri yapılmak

tadır • 

KadaslrC? : Bir gayrimenkulün 
hukuki ve hendesi evsafını tayin 
ve tespit ederek uash bir su
rette defter ve kağıd üzerine 
her tilrlü şüphe ve münazaadao 
ari olarak koymak demektir . 

Mülk sahiplerinin medeni ka 
oun mucibince bütün tasarruf hak
larını ve mevcut kanunlarla mu
kayyit olan umumi bak ve mü 
kellefiyetleri lemamen toplu o . 
larak gösterdiği gibi evin, bağın 
tarlanın şekli haltikisini , mikta 

rını ve mevcut sınırların en ince 
teferruatına kadar kağıd üzerin 
de canlı ve dilli bir surette gös
terdiğamlen her zaman için tah
kik , tetkik ve tatbikıt hazır bir 
ha\de gayri menkuliin karşın•zda 
bulunur . 

ğu gibi o yerin hududu , şekle 
ve ebadı malüm olduğundaıı le· 

favüz keyfiyeti de mevzu b ahs 
olamaz, olsa dabi bir defa mahlleo 
yapılan tetkik ve kontrolde mey· 
dana çıkar ve mesele ıie balledil· 

miş olur. 

Nasılki bir tüccar mağaıasın
daki mahnın cinıioi , ıdedini ve 
kıymetini bilmesi , için hesabım 
muntazam tutması elze01 ise bü-

tün devletleıde elindeki arazinin 
şeklini , cinsini . iobati kuvvetini 
ıve kıymttini bilmesi c kooomik 
bakımından ve imar cemiy P-tinden 
göz önünde bulundıırması çok 
lazım olduğu kadar vergi tarhana 

c;sas olan arazinin tamamen el · 
den geçirilmiş olması lazımdır . 
Bu sebepledir ki bütün Avrupa 

devletleri gibi Tü· kiye Cumu 
riyetı de kada1tro ameli)esini 

yapmaktadır . 
Kanun dairesinde ifayı vazıfe 

eden ve mevzu usullerle halka 
-Gerisi var-

S. T 

Sovyetler birliğinde 1 

nufus arhşı 

Hayvan vergisi 

Kamutayda kabul 
edilen bir kanunla 

indirildi . 
( Pravad ) dan : 
Moskovadao çocukları ve 

anaları e~itgeme kurumu • 
kongresi açılmıştır . 

Bu koogrede muhtelif öoem 
li raporlar okunmuştur . Bilhassa 
Sovyetler bitlığiode nufus artışı 
hakkıoda verilen malumat nazarı 
dikkatı ctlb r tmektedir . 

Sovy tler bir liği ahalisi hı- ssa-
ten 1926 senesindeube i sür'atle 
artmakta ve her yıl vasati 3 mil
yon çoğalmaktadır ki bu yıllık ar 

tış mf'sela Finlandiyamn bütün nü
fusuna muadildir . 

Bu artışın başl•ca üç sebebi 
zikroluomaktadır . 

Ankara : 14 (AA) - Kamu 
tay bu günkü toplantısında h ay 
vanl.u vergisi kanon Jaytba sını ka· 

bul etmiştir • 
Bu müoe!ebl'tle F inans Baka 

nı Fuat Agralı yeni kanun IByıha· 
sı ile hu vergi üzerind e gözetil en 
tenzilat miltan 4 5 5 milyon 
kadar tuttuğunu ve bütçenin ka
biliyeti ve istidat gö zöoüade tu · 
tularek ancak bu kadar tenzilat 
yapılabildığini işare t etmiş ~ sas 
gayenio bu vergiyi gittikçe hafıf· 
letmek ve aooradan top rak ve 
mahsulata zürraiye ile birleştire · 
rek büsbütün kaldırmak olduğu · 

nu söylemıştir · 
Yeni kanun ile kabul edilen 

veıgi nisbetleri şunlardır : 

Bu akşam 

Tan s ineması direktörlüğü muhterem müşterilerine iki güzel film daha 
taktim ediyor 

l·Alevler arasında 
Oynıyan Vilyam boyd 

Yirminci asrın en büy ık sılahı olnn petro\ etrafmdaki mücadeleler .. 
ve bütün bunların arasın<ltı. . bitmez bir aşk • işte « Alevler arasında » 

n n mevzuu 

2 - '' Hood Gibson ,, 
ın intikamı birinci devre 

büyük Kovboy fılmi 

Gelecek proğram : 
Mevzuu San FrnnS'isko zelzelesinden ahnmtş büyük 

ilave : 
( Hood Gibsonun intikamı) 

ikinci Jevre 

film 

6225 

:----------------------------------------~.-----

1 

aısaray sineması 
Bu akşam 

2 büyük film bi rden zengin bir proğr:ım taktim ediyor. 

Yaşamak korkasa 
mümessiUeri: Frodrik marş Miryan Hopkins 

Bu iki büyük yı l dızın y:ırattı t'!ı bu fevkalfüle esere 

şangbay llıtllAll 
Mümessili : Fay Vıray 

gibi hakika ten heyecanlı ve Çin\ılerin hakiki isyanını gösteren büyük 
fılıni ildve etmiştir 

Ayrıca en yeni dünya haberleri 

Çarşamba tenzilatla matine 
Çarşamba. günü Orta okulu okurları sinemaya kabul edilmez 

6228 

Diş doktora 

. ai~ 
~ ve 
la ı1' 
ürlıl 
~ eııı 
öır•I' 
~ efe11 

ı>IoJ' 
•r 6 
rı 

!I ' d 
. ~ 

r,ıo 

yaşında bulunan Mister Robiyad 
Kipling birde nbire ağır surette 
hastalan mış k"ııdisi gı-ce vakti 
hastahıneve kabul edilmiş ve mı · 

deFıioe a~eliyat yepılmıştJJ · geçmiştir. . 
Bunların hamuleıı 35,697 bu· 

ta ve yaralıdır. Bu nakliy~t i~io 
tediye e dilmiş olan resmıo mık 

Birincisi çocuk ölümünün azal· 
ması ve halk sağlığı işlerinin iler . 
lemesidir . İkincisi de Çar haki 
miyeti zamanında RusyalllO 150 
milyon halkından 20 - 30 mil
yonunun daima yan aç bir şekil · 
de yaıamasına mukabil şimdi 

bunlarao iş ve istihsal başrna geç
miş olmalandır . Üçüncüsü de ço
cu k tevelllidatının devletçe hima· 
ye ve teşvik görmeaidir . Mesela 
yalnız Moıkova mıntakasında 16-

Koyun kıl keçi 40 mer inos 20 
tiftik keçi 30, s ığır a t kıstak ığ
diş aygır katır 40 , tştk 25, man
da 75, deve ve domuz 100 kuruş· 

tur . 

Şevket Şermet 

ı 1uP· 
blll 

ıaC"~ 
ola~ 
~ i 1ıi 
isi 1İ 
Jt> s 
3 Hi~ 

etıı.1 

Resimli karpostallar 
.. Posta idaresi mı-mleketin tabii d l 423 508 İngiliz lirası ve 15 

g l l' ~ 1 . . d k 8r1 ' 1 . ~z~0ı e rını üoyaya tanıtma . Şilin dir . 
ıçın evlet matbaasında 200 serı·· ~:::,::__ ......... ,__ ____ -.:--, 

lık '"simli kart postallar bastır ,. k J 
m .. ktadır . Bundan başka posta ~QCO Cl ar 
idaresi bilbassıt kıymetli mektup· ' h • • •J • 
la rdfl kullanılmak üzere pullu ve vatan aını ır 
bcıli zarflar da yaptırmaıs.tad~ 

00 meccani doğum evi çahımak 

tadır . 
Bu sene yeniden 53 meccani 

doğum evi daha açılacaktır . Fa
kat doğum sayısı o kadar çoğal
maktadırlki; bunlar da ibtiya~a 

kafi gelmemekte, bu gelecek se 
oe için yehideo doğum evi açma" 
lüzumu şimdiden hissolunmakta
dır . Çünkü 1935 de doğumların 
sayı11 1934 ıenesioe nazarao yüz 

de 30 fazladır 

Yağcamii karşısındaki muayenehanesind e her gOn 

hastalarını kabul eder. 
sonra yoksullara v H tale-Cum~ rtesi günü öğledPn 

beye prtrasız bakar . 6329 1- 26 

1 
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~,,. 4 (Tllrk S&ll ) 

Taran 
Fabrikası mamulat. arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 
5, 2 ve 1 

Kiloluk tenekeler 

T uryağ: Y enıekıık yağlar. 

Ece : Temizleme tozu. 

1 u rsil : Çamaşır tozu. 

H • 8abunu evin büUrma. tün işlerinıl e kul 

lanılabılir . 

B b 1 ku~ük anyo sa un an:v" hü· 

yük. 

15 Son kdnun 

16 

Su 

e 

liıımd 

kail eni 
edildi 
ha ıo 
medi. 

8 

T raş sabunu ve 

kremi. .DAoA· · 
!Cenup viliyetleri için Acen

tası ve deposu 
~ BiRiKTiREN, ayın 

ÖııtC 

Baronia: GüzeJiik yağı. Rasih zade Biraderler RAl-IAT ~O(;Q 
Halefi: Rasih zade Feyzi : Adana P. K. 93 

Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 29-30 

:----------------------
__________________________ .... 

1 

Adana Askerlik şubesinden • • 

A,ağıda künyeleri yazıJı yedek subayların duramlarını tesbit edilmek üzere Askerlik şubelerine möra· 
caatları ilAn olunur . 

Sıra No. S, Rütbesi 
24 376 L.V. Z. V. 
25 403 7. S. HS. M. M. 
26 410 HS. M. 

27 417 )) )) 

28 438 6. S. HS. M. . 

29 454 IIS. M. 
30 120 Tüfekçi 

2 
31 6 P. ER. Harp yarbay 

Jsmi ve babasının ismi 
Sadık oğlu Memduh Yozgat 

Hasan oğlu Memet llüsııü Antakya 
Aliriza oğlu Muhittin lstanbul 

Ali oğlu Mulih Geyldni' Üsküdar 
Halil oğlu Memet Hamdi Ilağdad 

Bekir oğlu Osman Nuri Isparta 
Sabri oğlu Memet Fahri 

Memet Sait oğlu lsmail Hakkı ls
tanbul 

-- Son -

Doğum T 
314 
315 
~107 

307 
95 

307 
31 ı 

Kayd No. su Adresi 
Adresi meçhul 

27751 » • 
32§57 Tarsus inhisarlar 

satış memuru 
3435 Mahkemfl azası 

316 - 21 Tahriri müsek
kafat\a 

35173 Adresiyok 
328-21 Tütün inhisar 

paket M. 
12938 311-9 lskAn A-

mırı . 

dolruluk fabrikası isletme sosyetesi 
diraktö~ülündan : 

Yeni istasyon caddesinde kAin 
Doğruluk fahrikaeınıo Çırçır kısmı 

iıletmeye açılmıştır. Sayga değer 
möıterilerimiıi her suretle memnun 
etmeyi ve kolaylık göstermeyi şiar 

ittihaz ederek çalışıyoruz . Çifçi
lerim irin ve teeimlerimizin yüksek 
ilgilerini derin sayiılarımızla bek-
leriz .6318 4-5 

Seyhan VilAyetl daimi 
EncUmeninden . 

(721) lira (48) kuruş keşif be
delli Osmaniye - PevzipaşA yolu 
üz~rinde Hasanbeyli köprüsü ta 
miratına istekli çıkmadığından 936 
senesi ikinci kA.nunun 28 inci günü 
saat onda ibate edilmek üzere tek-

rar eksiltmeye konulmuştur. 6331 

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hastalıklardan kaçınmak için yağ
murdan veya her hangi bir şekilde bulunmıyan ve bakı ki kaynak 

olduğunu daimıl isbat eden 

1 lllçlarıaıza ve llabk 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 
A y r a n kaynak Temizlik s310 200 Ucuzluk 

• 

Sayhan VilAyeti Daımt Encomanindan: 
936 SPOı-si ikinci kAnu11un yir

mi sekizinci salı günü saat ondn 
VilA.yet konağında Daimi Encümen 
odasında ihale edilmek üzere Ada 
na - Karataş yolunun 0+375-
10+ 375 arasında ( 4097) metre 
uzunluğundaki esaslı tamirattan 
geri kalan iş ( 8172 ) lira ( 69 ) 
kuruşla açık eksiltmeye konulmuş 

tur. 
Keşif hülAsası, metraj , hususi 

şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavelename ( 41 ) kuruş mu
kabilinde Nafia dairesinden veri
lecektir. 

_Muvakkat teminat ( 612 ) lira 
(95) kuruştur. lst6kliler Nafia mü
dürlüğünden tastikli ehliyet vesi
kHile birlikte yukarıdaki gün ve 
saatte VılAyet Da•mi Encümenine 
gidP.bılecektır. 6324 

12-15- 18-21 

P. T. T. baş direktörlülünden : 
23 - 12 - 935 '1. ele 10 giin 

müdılutle .. ksılt ırıesi uzatılan 1 108 
tane muhtelif boyd!l çıralı çam di
rı ğine talıp çıkmamıştır . Bu di
r klor 2- l - 35 G. d~n itıbnr .. n 
bir oy içinde p~zarlık snretile ea 
tın alıumasına karar verılmiştir . 
Bu dir*'kler Tarsusıın Gülek nahi 

Suyundan içiniz 
Suları yağmurdan bulanan pınarlıu fennon sabit olduğu veçhile , ha

kiki ve derinden gelen pınar suları değil, sathi pınorlarJır . Bu sular 
daima kirlenir, bulanır, mikroplanır, tehlikeı,clir. 

'1UDlllllllllHllllllllll1llllllftllllll11Ullllllllllll!lllllllllUl!11'11hilll!UUIUll 1111111! • H'İ&. , 

~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ ı_._ bu gece nöbetçi I' 
Seyhan Vilayeti Daimi t . isteklınin tenzt!Atı az görüldüğün 

1 den verilmemiş ve hu •amirat 936 i Eczane ; 
Encümeninden . senesi 2 ıncı kAnunun yirmi sHki- • : 

(7660) lira -89- kuruş ke· Z •DCİ günü saat onda ihale edılmek 1 Postane civarında 1 
şif bedellı Dörtyol istnsyon ara· :üzere tekrar eksiltmeye konulmuş- Yeni eczanesidir 
sındaki şosanın esaslı tamiratına t. tur.6330 J.....:11~---·- •ııı mıııwau . 

Bunun için suların berrak olanını seçiniz, ve hu , sılıhatınız namınıı 
enmühim endişerıiz olsun. 6171 21-30 

Tapu direktörlOlünden : m 
Karalar bucağı mevkiindl 

kii ( doğusu Hacı veresesi ıtf G 
batısı bülbül oğlu Hakkı befk~ D 
poyrazı Hacı Ali evi 1:1'4 k 
ten umumi yol ile ) çevrili ~ 
şın miktarındaki arsa senetsi• 
rak bülbül oğlu Hacı Ahmet 
~ak inenin ebaencedden inııkel 
me k su ret ile uh le i tatrnr ruf-' 
olup bu kerre vakii ınüracaııtl 
zerin~ .senede bağlanrnas'.~ı is~ 
tarihı ıla.ndan on beş gun 8" 

geleMk kPşif Pnzer günü rn• 
lınde yapılacağından bu ors• 
alAkadar olanların bu müdde& 
de evrakı müsbite~ile tapu ıl•t. 
sine veya yevm muayenede de 
şif mahallinde hazır bulunrn,t 
ilAn olunur . 

yesinde Boğazkınir ormanlarıO' 
kesilt:C•· ktir. Beherinin t~ hmiO 
df"li 4 lira olup ücreti temrııo'1 

lira 40 Kş tur. istekl ı lerin ks' 
vesikaları jbraz etm ... ~ ve şa~~ 
mayi görerHk pey surınek u 
Seyhaıı P. T 'l'. boş miidüriyeV 
ve müllıuk tttta merk - ı post• 
telgrof müc.lürıyetlerıııe mürsO 
etmeı .. rı ilAn oluoor.0297 

4-10 - 15-- 2l 

Umumi neşTiyat müdüril 

M. Bak§l 

Adana Türk sözO o at baıt1 


