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Iesı , Baıyazmam 
FERİT GOVEN 

1 
23 So_n_k~n-1936 

PERŞEMBE , ____ , 
-- -- -- İngiltere kralının ölümü 

her tarafta büyük teessür 
uyandırdığından matem tu-

l tulmaktadır. I 

5 KURUŞ ADANA GUNLÜK GAZETE 
ON ÜÇüNCü YIL - SAYI 3434 

Surlyede de ihtilal başladı 
Polis nümayişçileri dağıtamayınca ateş 

açtı. Bir çok yaralı vardır. 

Lübnan Cumur Başkanlığına Emil Bey Ede seçildi 
Ankara : 22 (Radyo) - Şamda milliyetperverler kulübünün ka

patılması üzerine bütün talebe ve halkın katı§masile büyük bir nüma
yiş yapılmıştır. Binlerce erkek ve kad~n ~erce .m~yd~nlı~mda topla
narak tozahuratta buluıımuılardır. Polıs; numayııçılerı dagıtamayınca 
ateş açmııtır. Bir çok yaralı vardır. içlerinde talebe ve milliyetper
verler de bulunan yiiz kişi tevkif edilmiıtir. Dükkanlar protll$fo yerini 
tutmak üzre kapanmıştır. 

Berut 21: (Ozel) - Şamda "Elkütlelvataniyye,, adile maruf olan 
parti, nizami bir şekil almak '.çin ıon. günl~rde bir toplantı yapmış 
ve bir nizamname yaparak bır de bına kıralamıştı . Parti bundan 
sonra muntazam toplantılarına devam ediyordu. 

Bu toplantılar ve görüşmeler kükumetin müsaadesi olmadan ya
pıldıgından iki gün evvel parti merkezi polisler tarafından bası/mı§ 
ve orada bulıınan eşlıasm hüviyt:tleri tesbit edilerek partiye ait bütün 
evrak ve dosyalar da müsadere edilmiştir. 

Dün de bir polis mü(r.ez.esi ~ atani. L'.deri Falıri Elborudi. Beyin 
evini mulıasora ve kerıdısını tevkif etmıştır. Folıri Elbarudi polisler 
tarafından meçhul bir yere götürülmüştür. Gazeteler bazi Vatani li
derlerinin daha tevkif edilecegini yazmaktadır. 

Nümayişin yapıldıg(Merce me,danı Berut : 21 (Özel) - Say/avlar meclisinde dün yapılan seçimda 
avukat Emil Bey Ede Cumur başkam ıeçilmiştir. 

Yüce Komiserlik matbuat idaresinin ne~ret~iş ol~uğıı bir beyannamede Fevkalade Komiser Kont 
d" M rtel Halep ve Antakyada bazi ehemmıyetlı §alısıyetlerle hugünkii vaziyet üı;erirıde konuşmalar 
y;pm:ı ve Şama döndüğü zaman Suriye mesfllesini halledeceğini söylemiştir. 

Kamutay grubu 
Menkul malların bedel
lerinin yirmi taksitte 
ödenmesini onayladı 

Ankara : 22 ( A.A ) - Cu· 
muriyet Halk Partisi kamutay 
grubu diln toplanmıf ve hazine 
den taksitle gayri menkul mal 
11tın almış olanların v.desi lra
bul etmiyrn borçlarının ta~sit 

milddetlerini 20 seneye iblağı bık· 
kınrlaki raporu tetkik ve müHke 
reden ıonra rapordaki eıaslaıı 
kabul eımiştir • 

Fransız gazeteleri 

Lavala istifa etmiş 
nazarile bakıyorlar 

Paris: 22 (AA) - Gauıeler 

Kabineye bugün öğled e n ıonra 
istila etmiş gözile bakmakta müt· 

tefıktirdirlcr. Yü. ütüleo tıb min· 
IH pırtilerin vaziydioe göre de

ğiımektedir. 
Sol cenah gazı-leleri, Lıvaldao 

lrurtarılmıt bir büköm et istiyor. 

S ığ gezeteler ise Radikalları 
bubraoın müsebbibi olmakla it
hamı m •yyaldırlar. 

iyi haber alan ç •venler Lava
lın buhranın mes'uliyetini Radi

kılları yüklr mek için yeni kabi

neyi kurmaktan istinkaf edeceği· 
ai söylüyorlar. 

İsveç hükumeti 

İtalyan notasını reddetti 
---

Stokholm : 22 (A.A) - Res 
mi lsveç çevenleri ve kızılhıç 
bost an. sioio bombaıdmanında İıal· 
Y•nlarıu bomba attıkl~ıına dair 
ltıiyao notasını ret ve gösterilen 
delilleri kabul edilmiyrcek ş~y
ler olduğunu kaydediyorlar. 

H•y•ti muhafaza eden müf · 
rez 'I h • ı e •~tabaoe arasıntla 5 ki-
iom•tre urdır. 
. Bu mlifre:ıeye bir tek mermi 
ıs.abet etmenıi§tir. Halbuki beyet 
bı.~aıına yüz kadar bomba düş
mu§tür • 

Romanya güzellik kraliçe
sinin esrarlı ölümü 

Bu genç kadını kendilerine ait 
çok sır bildiği için komonist

lermi öldürdü? 

Mezarın üstündeki kızıl celenk 
' 

Bu ayın başlarında - 9 Ka
nunusani - genç bir kadın biz 
metcisi aabehleyin bauımıo ka· 
pusunu çaldığı zıman biç bir ce
V•p alamamış ve şllpbeleoerek 

içeıiye giıince baoımıoı bir dıva 
nın üzı::rine boylu Loyooa uzso 
mış caıısı7. bulmuııu. Od.da biç 
bir şey bozulmınıış, her şeyi yerli 
yerinde idı. Hatta yatağın b•ş 

ocundııki masada bır lamba hali 
yıDl}Ordu. 

Uyutucu bir i:iç §işesi yarı 

mubteviyatıle yine masonın üze 
rinde görülüyordu Derbı I poliı 
işe vaziyet etmişti. 

* •• 
Matmazel Tiıa Cristescu Bük 

reşte, Berlio, Pariste çok tanın 
mı§lı . Yirmi yaşlarında fevkalade 
güzel, genç bir kadındı. Bir burj 

uva ol•n ailtsinin içıode çok iyi 

yetiştırilmişti. 
Kendisi komünist partisinin 

Ş•fi olan Mösyö CristePcu'oun 

kızı idi . 
Oldukc• yüksek bir tahsilden 

sonra hocalık mesleğıne bazır· 
lan ıyoıdu . Fakat tam bu sırada 
ıpılan güzellık müsabakasına 

y .. l!'k iştirak etmiş ve Romanya guze ı 

kraliçesi olmuşııı. 

Bu se-;im hıyatının '. bütün isti 

kametini drğiştirrniş ve oou dün 
üzelliği unvanının peşinden 

~:ıi:e götürmiiştü Keodısi bu 

t
. , . alamamışsa da Pariste gilzel · 
ı r ı . 

1 .. i terbiyesi ve bilhassa ıevım 
ı:~ği ile büyük muV1ffakiyrt ve 

se~pali kazanmıştı. 
Romınya'ya düodüğü zaman 

ıaeşbur bir mimarın kalbinı ka · 

Öldürülen Romanya gıizel/lk 
kro/lçı'sl Tila 

zınmış ve bu çok zengin adamın 
serveti ayaklarının altına dökül 
müştü. Matma.ı: · 1 Titı güzel bir 
apartman, bir çok mücevherat ve 
baokadı oldukca kabuık bir ser
vete sahip olmuştu 

* • • 
Poliı uzun zaman Matmazel 

Tito'yı iotihııa sevk rdebi lecek 
sebepleri aıamı~ ve nihayet bu 
nuo için hiç bir sebebin mevcııt 

olmadığı kanaatine ve bir cina 
yete kurban olduğu şüphesine 

düşmüştür. 

Biç kimse onun bir tek diiş 1 

manı olduğunu bilmiyordu. Aılesi 
ile de arası çok iyi idi Halla yi
ne Bllkreşin avukatlarından biri 

ile tvli olan kız kardeşi hH giln 
oou görme~e geliyordu Hatta 
l\laımuel Titoouo bu genç evli 
lere bir çok yardımlarda bulun

duğu dı söylenivo ·du. 
Zengin mimara gelinct, evli 

- Gerisi lklrıcl sahifede -

Mısır kabınesi 

Bugün kral;ı istifasın 1 

verecek. 

Kahire : 22 ( A.A ) -· lngiliz 
yüksek Komiseri Sir Lopson Veft 
partısi başkanına 1930 da Nahas 
poşa ile llenderson arasında yapı· 
lan antlaşmanın taetiki hokkrndn 
ulusal cephe torofından yapılan 

talebe lııgilterenin cevobıoı tevdi 
~tmiş ve Ingilterenin bu talepl'r 
için lıir foolisyon kabioesile der
hal müzukcreyo girişmeğe hozır 
olduğunu (ukat şimdilik müzakere 
ler kı·sildıği tııktirde lngilteronio 
Mısır siyosasını bıışton aşağı dttği
ş~ceğini söylemiştir. 

Komiser bu ~özlerinin tehdit 
şeklinde tl'fsir edılmemcsioi iltıve 
etmiştir . 

Kral Fuat dün skşam Başba
kanı knbul ı tmişt r . 

l:lütün parti başkonlıırını bu
gün kabul eJecokt r. K•olın bir 
Kovolisyon kabınesıne taraltar ol · j 
ıluğu '"e fakat V~ft paıt sinin Mar 
tın yapılacak seçım sonunu bek- 1 
lwwk fıkrıııdeJir. 

Nahos paşanın brrrı öğleden 1 

sonra belli olacakt ,r . 

K:ıhirn : 22 ( AA ) - B ışba
kan kalıinı sinin istif•S 11 1 arzetm"k 
üzı·re kral,lJn bir mülAkrı I i•temiş

lir. Krblın bu ıstıfJyı k•1bul ede 
cı·ği öğreı.ilmi~tir. 

K·ılııre : 22 ( A A ) - Nesim 

paşa kabinesinin bugün istifa ede· 
ceğ'i sanılıyor . 

Benim gözümle 

Hac bedeli 

ş .. hrimizd .. , bir ölünün varisleri, 
hu ölüniin vasiyetnaıne•ine koyduğu 
üçyüz liralık hac b"drlini hava ku 
rumuua VPrdi 

Bu harekette biz büyük bir yurt 
severlik duygusu ile beraber, bugün 
Hrtık manasını ve faydasını kaybcı
miş dini hir ananenin dtı yıkılışının 
ifadesini gördük .. 

Geçen yazılarımdan birisinde de 
söylediğim gihi din , bayatın ke.o~i· 
sidir . Binaenaleyh hayatın degışık· 
liklrrini takip etmesi , onun yeni 
icalılarına uyması lazımdır. ı\ladem 
ki , cemiyetlerin bayaııoda değişik· 
lik , ıekiimiil önüne geçilmez bir 
cereyandır , bu cerryaoa karşı dur· 
mak dioıo kendi aleylıiodrclir . Ne· 
l•·kiın hiiyük din reforınlJ·ı hep bu 
ıbıiıaçıan doğ"mu~ııır . 

İsl&m dini harc·ı temel şartları 
arasına koymuştur. 

Doğu Afrikada: -·- s_ 

Necaşi, eli silah tutan bütün Ha
beşlilerin vatanı kurtarmak için 

son nefeslerine kadar çarpış
malarını istedi • 

1924 le İngiliz Kralı, Necaşiye: 
''medeniyeti kabu I ediniz. Hudut
larınızın f!mniyetine ehemmiyet 
veriniz, lngiltere size hic bir 

• 
zaman Pokunmayacaktır.,; 

Öıııi11de 
• 

Davullar, çalınarak ~Seferberlik. lldnl edilen 
Adisababada • lınparatorııııfsarayı 

Ankar;-: 22 ( Radyo ) -Adi· 

sababadan bildiriliyor : 

Dün ıaal üçte imparntoıun sa· 

rayı önünde davullar çalınmak 
sur•tiylo genel ıcfeıbeılik ilan 
edilmi§tir . 3 Birinci teşrinde 
vapılan kısmi sefrrberliğe kar~ı 

• ıliio edilen bu genel ~seferberlik ' 

üzerine Habtf kıtalarına yeniden 

iltihak edecek olan mubaripleıin 

yekünu 300000 ni geçecektir . 
Bu suretle bütün Habeşiıt•nda 
eli silah tutan herkes savaşa ka· 
- Gerisi ıiçıincıi sayfada -

Sekizinci Edvar dün saat 1 O da res
men İngiltere Kralı ilan edildi .. 

Bu ayın yirmi sekizinde beşinci Jorjun cenaze 
töreni emsalsiz bir s;.1rette yapılacaktır .. ------

Yeni kral, Millete, orduya, donan
maya bir beyanname neşretti .• 

Londra : 22 (Radyo - Bu 
g•ce K•alın naşı Bukiogam ıara· 
yıoa nakledılnıiştir. Tabutun Ü

znine basit bir çiç. k buketi ko
nulmuştu. 

akil merasiminde Kraliç@, 
Dük ve Düşes dö Kent bızır bu. 
luomuşlardır Kilisede küçük dini 
bir ayin yapılmı§tır. 

Bunun haşlanğıçıuki sebelıi, o 
zaman bir birinden uzak ve haber· 
si.z yaşayan din saliklerini s~n~d.e 
hır defa bir araya toplanıp, bırbırı· 
!erinden haberdar olmalarını, birbi· 
rilerioe yaklaşmalarını, bir ke~ime. ile 
lıirliklerioi sıkılaştırmağı ıemıo dı. --------------

. Büyük cenaze töreni ayın yir
mi al'kizinde yapılacak Vt' tıb.ıt 
bir top ara basının ilzerine kona
caktır. 

Bu tedbirin ekonomik endişe· 
!erle, Medine ve Mrkke pazarlarına 
müşteri celbeımek rnaksadiyle yapıl· 
mış olmasıdo akla gelelıitir. 

Postaoıo, telgrafın , rarlyonun, 
gazetenin bulunmadığı lıir za~ood!' 
böyle bir ıerlbirin fayda•• olabılırdı. 
F•kat bu gün erıık m• afeleri orta· 
dan koldırao dünyanııı bir ucunda 
olan hadisel~ri dakikasında öbür 
ucuna ulaştıran modern vasıtalar kor· 
şısınd• uzun yollar tepeleyerek Hac· 
ca kadar gitıoeğe lüzum yoktur. 

Başka millrılere karışmayız .. :Fa
kat bizim fazla paramızı harcayacak 
daha rhemnıiı,•ıli, daha hayatı bir 
çok yerlerimiz vardı•. 

Dünyenııı nr korkunç Lir silah 
yarışıoa çıkıııtıoı, lıer gün içimiz ür· 
perer k baber alıyoruz. 

Milletlff Lrr yıl savaş biilçeleri· 
ni, ordularını biraz daha artırıneğa 1 
çalışıyor. 

Dünyada ihtirasları. i sırkll'ri ıeımin 
1 

edilmemiş milletler, milletini sev· İ 
krdeo başı dönmüş insanlar var.. 

1 
Sulh arzusu ne kadar kuvvetli, 

sulh politikosına lıuj!;lılı~ı ne kadar 
s•ğlom olur.o olsun lıer millet em
~niyetini, rahatını, silfihıoın çoklu-
ğunda ordusunun kuvvetinde bulu
yor. 

Milletler arasında sulhun lı:urul· 
ması için yapılan çalışın alarıo bey· 

hudrliğini; 1919 daııberi toplanıp 
dağılan sayısı bellisiz sulh konferans· 
larırııo, anlaşma ıeşebbüslerioin mu
vaffakiyNsizlil!:inden anladık .. 

O halde bizde her kes gibi lrnv· 
veıli ohoajta, hava ve kara sınırla· 

rımızı geçilmez bir hale geıirmeğe 
mecburuz. 

Kendi rahatlığımız, krndi buzu· 
rumu~ içia .. 

Harp tekoikioin bugiiokü tekli· 
mülüne bakılınca, yrni lıir harbin 
insanlık için ne müthiş lıir felaket 
olacağıııı, böyle bir harpte zayıfla· 

rın ıamamile ortadan kalka<llJıoı 
kestirmek hiç te güç değildir 

İleride gelecek bır harLın e~ kor· 
kuoç silahı da şüplıuiz uçaklar ola, 
caktır . Böyle bir harpıe milletlerin 
lıeşıoa en biiyük beta havadan ge 
lecektir . 

Bir insan için.. Nefsini, ço· 
ruklarının hayatım tehlikelere kar§ı 

Londra: 22 (Radyo) - Bugiln 
Sen Ceymis sarayında Meclisi 

haa, yeni kabiııe, eski nazırlar, 

Gerisi ıiçüncıi sahifede -

,r 
ATATÜRK'ün 

Hayatında 

9 
Rakkamı 

Atatürkün hayatında ve dolayısile 
Biiyük Türk Devriminde ( 9) lu 
günlere raslıyan önemli hadiseler 

Toplıyan ı 

Hamdi AKVERDI 

Bir kaç gün sonra 

Gazetemizde takibe 
başlıyacaksınız. 

O halde niçin fazla paramızı baş· 
ka millrılerin lıüıçelrrini kabarta· 
rak şekilde harcıyalım? Hac· için har 
cıyacağıınız paraları yarınki emnİ· 

vet ve huzurumuz için Hava kuru· 
ınuna versek Allahı'da daha çok 
mrmnun etmiş oluruz. Öyle zaone· ı 
diyorumki ; 

m uba faza da en büyük di u i borçı ur. 1 .;;:;;;;;;;:;;;;;:;;;;;.:;;:;;~--·-----
Nevzat Güven ·• 



(Türk Sözü) 

Büyük lüks yolcu gemileri 1 
Şehir duyukları iflas mı edecek ? 1 

:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~--

ikiyüz ton 
lan tik 

ağırlığında Transat. 
tayyareler yapılıyor 
---~·······----

Hava gemileri300 yolcu taşıyabilecekmiş 
Daha bir koç sene evvel , tay 1 

yarderin arlık son tekamül nok 1 

la3 ı na vardoğıoa hükmedılmişti . 
ve artık daha büyük tayyaıel.rio 
havada uçuıulamıyacağı kanaati 
de hasıl o'muşıu . 

Fakat İşle bütün bu inaıılaııo 
yanlış olduğunu gösteıen dikkate 
değer bir makale : 

( Mınçeaterden gardi}an J ga 
z.tesindeo • İogiliz hı;va işleri aroş 
tırme komitesi gibi ciddi ve sala 
hiyaıtar bir teş~ilat 200 ton ağır 

lığir.da büyük bava gemilui yap
mak ıçin aıaŞtırmalora başlamış 
tır . Komite bu husustaki düşün 

ce!erini şu suretle izah .ımekte

dir: 

" Eeaslı hiç bir müşkülat bu 
cins hava gemile.inin yapılmasına 

mani leşi.il etmemekt.dir. Bu ağır
lıkta gemiler su üzerinde nası( 

kolaylikla yürüyebiliyorsa , hava 
da ayni suretle yürüyebilir. Yal 
uız şu §·.ıtla ki; motörlrrin adedi 
ahı vey ı sekizi geçmesin . ,, 

Bu ~özler bize son seneler 
zaı fında t .. kniıyeo ve mühendis· 
ler taufından meydana getiriltn 
muozıam tert kkiyi göst•rırıeğe 

kafidir . 
Bugünkü bütün çalışmalar 

mümkün olduğu kadar az ağırlık
la çok kuvvet tide etmeğe matuf
tur . 

Tayyarelerin aeıodioaaıik bas· 
aalorının islabı etufındaki ioki 
taf devıım etmektedir . Haııa öy· 
le bir raddeye gelmistir ki ; tııy

yııre nin ha ıici boyasının bile sür 
at üzerine ıes : ri s:ıyl•nmolıtadır . 

Havacılıkta nazoriyeler , prıı 
tıkle her ıaman letabuk ttmiyor. 
Bir gün nozariy<lere biç uymayan 
yeni bir tip fakat kullıoılamıya

cık bir tayyaren in mtydana çıkı

vermesı kadar kolay bir şey yok 
tur . 

Mrselli Do · x , ve R 101 
bava gemileri bu cinsten idiler . 
Bununla beraber bu g<mileıin 

muvaffakiyetsizliğı k•ndilr.dnin y3 
pılışına esas olan nazariy. lerio 
d • ğerinden biç bir şey k~yh tt ir
miı değildir . 

Yalnız bu g-emilrr bir ş•y is 

bat <ltilrr : Bu hu~usıaki büyük 
tecrübe r:o~s.rtolığını . 

En maruf mübendi5 - rrs 
saoılardan birisi olon ve krndisi 
ııe İngiliz havacılığınııı nıükem 
mel bir çok layyaıe tipi boıç(u ol 
duğu M Ürlbur gonğe 134 lon 
lıık bava gemilerinin ir•Ş•Slna çok 
taraftar görünmekte vo böyle bir 
tayyarruiıı 1917 ve yabuı 1938 de 
bitiıilebılt C•ğin; iddia etmekle 
dır . 

Bu ağırlığın ( 52 ) tonu ben· 
zin , mürettebat ve sai•e)e ayoıla· 
cak , ve moıörler 24,000 beygir 
kuvvetinde olacaktır . Ve gemi 
uio sürati de saatte 164 mili bu 
lac•kllr . 

Bu 134 tonluk bava gemisi 
merhal•s'z 1,600 mil uçmak şar 
tiyle 250 yoku t9Şıyabilecek lir . 

Mamaf,b bu gemil.rin yapılı
şı dahi İı·gi lıeıe i ie Nevyork ara
sındakı bava yolunun tnssüsüoü 
temin edemıy<r,eklir . Çü . kü bu 
iki toprak parçası arasında 1918 
mil vardır . Bu takdırde l,u g•mi
nin daha az yolcu fakat daha çok 
benzin taşıması !azim gelec !ktir. 

Mühendis Panğe nazar.on bu 
134 tonluk bava gemilerinden 200 
ıooluklarıoa geçmek meçhul için
de yuvarlaomağa bozırlanm ış ola· 
caktır . 

Filhalıika ( 300) kadar yol· 
cu götürmek kabiliytti bu gemile· 
rin lehinde bir şey olm•kla bera 
ber arada olan 66 tonluk fa kı 
SÜtali tesir etmemesi iç.o goyet 
ine~ h esa bla v. f , vkalade nazık 

bir surette taksim elm•k lazım 

g~lecektir . 
Mamafıb 11e oluııa olsun hava 

naldiyat kumpanya ları gözlorini , 
dıkkatleıini bu gibi tip tayyarele
re koymuşlordır . 

Eğer bava nakliyat kumpan
yal arı büyük ve lülıs vapurlar 
yaptırmaktan vazg•çecekler · 
dir . 

Çünkü , biıioci sınıf müşteri· 
le inden b•r çoğu, posta, ve •he m 
miy.tli P 'ketler hn• yolunu di
ğer kısım müş 1eri'er is, şüphesiz 

daha ucuz , doba mütev~zi g•rni
leri lercıb edeceklerdir . 

Paşa köyü cinaye~i 
Suçlu bir sene altı aya j 

mahkum oldu . 

Portakal, limon ve 
mandalina .. 

Şebrimize soo günlerde Döıt 
yol ve Kozan'<lan biı miktarda 
portakal, limon ve nıondı;linı g.f 
mekle berabu, buradanda Anka
ra, İst~nbul ve diğer illere kül 
liyeıli miktarda gönderilmekte -
dir . 

Peşıköyünden Hacı adında 
birisini yaralayıp binnttice ölü
müne sebebiyet vermektrn suçlu 
ve gayri mevkuf yine o köyden 
Hasan oğlu İbrahim'io Ağır coza 
bak yerl,nde dnam etmekte ol•o 
duruşması dün bitmiş ve suçlu 
İbrahim'in faal sabit görülerek 
Türk cua kanununun 452 irci 
maddesinin 2 inci lıkruına gôre 
vr yışı da göz önünde tutulmak 
şartile bir sene altı ay ağır hapse 
konulmasına karar verilmiştir. 

Bir yankesici tutııldu 

Sıbıkalı yaııkesicller den Es 
kişehirli Azh oğlu genç Ahmet 
Adınadan Ankaraya gitmekte 
olan tren yolcularıodan Şıır kış
lalı Ali nila Abmedin, kompar 
lımanda bu adamın gafletinden 
istifade etmek suretiylo İi,)eıisinde 
on lira para bulunan cüzdanını 

çalmış ised ... bir az sonra yako
lanm ·ş ve hakkında kanuni iş 

y•pılaı ştır. 

Bu çıkııta rağmen portakallar 
cins ve büyüklüğün!' ıöre bir ta 
nesi 6 kuruştan tutunuz dört ta -
nesi h•ş kuruş., tatlı limon 4 ta 
neıi, ekşi limon 3-4 tanesi, man 
dalina 1-3 lantsi b ş kuroşton 
satılmaktadır . 

Bir lira kunduranın 
içinde çıktı .. 

Mehmet oğlu Zekeriya adınde 
birisi karako'a haş vurarak masa 
sının üzerinde bulunan bir lirası· 
nın çalındığını sikiiyet etmiş ve 
y•pıları incelemede bur.un Ela 
zizli Osman oğlu garson Dursun 

1 
olduğu a .. laşılarak yakalanmış ve 
çılıaclığı iddia olunan bir lirad• 

1 garson Dursuıı'ıın kundııruının 
içinde bulunmuştur. Suçlu hık

kıoda iPcel•oıeler yapılmaktadır. 

Hukuk talebeleri 

Grup halinde Şubat ayla
rında şehrimize gecekler 

Ankora Hukuk okulu öğreni 

cileı inden bir grup profesörler ile 
biılikt~ ör.ümüz ~rki Şubat ~yı 

ipt:dasırıda şehrimize g kcek \'C 

bunda bir bç gün incelem. (er 
y>plıklan sonra Ankar•yo döne
c klerdir. Öğreniciler Erk .. k ve 
Kız lı~elerinde müsofir 'dilrcek
lerdir . 

Sürek avı 

Bir çok avcılar şimdiden 
adlarını yazdırdılar 

-
Ö nümüzd•ki Pazar güıoü sa 

b.bl•yİn Cevheri bııc•ğ•, Heıike 
ve d • ğer yerlerde domuz sürek 
avı yapılacağını yazmıştık . 

Bir çok avcılar şömdiden 

Halkevi avcılık şubı sine boş va 
rarak adlarını y.zdırmışlerd r. 

Bu ıürek avıoıo çok heyecanlı 

ve neş'eli olacağı şimdidtn yapı
lan h>zıılılılardan anlaşılmakta 

dır. 

Mektupçu Raif Akman 

Uzuo yıllar ilimiz Mektupçu 
luğuııo yapan ve g• çeo yıl G zi 
ant•p Mtktcpçu l uğuııa at1nao 
Raif Akmanın ~§İnden oğulları 
na gelen bir tel yazısında baba
larının ağır surette hasla olduğu 
bilıliı ilmiştir . 

Oğulları Arif ve Salim Ak· 
ma" Öl• y g•c• ki trrnle Gaziao 
taba gitmişlerdir. 

Çok çocuklu 
Analardan on iki ka
dın daha mükafat aldı 

Allı ve daha fazla çocuk sa 
bibi bu lu nan analardan oo iki ko 
dına daha sağlık ve sosyal bakan
lığından ellişer lira mükafat gön
de.ilmiştir. Bunla ında cdları~ ı 

aş•ğl)a yazıyoıuz; 

Cumuıiyet uıamıoda oturan 
M hmet karısı Hatan, Mehmet 
k arısı Mukaddes, Ada solıağıoda 
oturan M brn•I karısı Zarıf•, yük
sek dolap ıı amında oturan Yusuf 
karısı M yrem, Güntşli u ıamıoda 
olu• an Yusuf karısı Z·hidıı, Ak 
kepı uramıuda otu ran Holıl karı 
sı Emine, Kızıl liaş liöyünden 
C•lıl ka,.~ı z,bide, Hac ı sofa 
uramıııde oluran İb·alıım karısı 
l\Iiyas•, Habimiye uramıoda otu
rau İbr.him karısı z~yrı•p, ya
me çlı uramıoda oturan Mansur 
karısi Z e lır•, Mı.za çelebi uramın 
d• oturan N dim kaı ısı Katibe 
ve Ilan,dan ııramında otur•n Ah · 
met karısı E niııe .. 

Şıındıye kadar bu suret le elli
şer li ra mükaf .t alan anaların ye
künu yirmi al.ıyı bulmuştur. 

Gelenl&r 

İsl•obul Üoiversitesi Hifz'z · 
sıbbı p of•aöıl<rinden Yalyüz 
H 0ssel< ve: doçent Muh' ttin E·el 
bir kaç gün kelmak üzrre İstan
buldan ş•h imiz• gelmişlerdır. 

Ceyhan t eni dün geç 
gitti .. 

Dün 7,51 de C· ybana gide · 
cck olan yolca treni , ondan ön· 
ce kalkan trenin makinesioio bir 
yerınin lıoııılmasından ve trenin 
bıı suretle l\tsis ile 1, ciı lik ara· 
sında du masondan 
ve yolculu ancak 
gid' lıilmişl • rdir . 

ı;idrmemiş 

11 treniyle 

ilimizin sağlık aurumu 
tWerkez ilcelerinde bir cok kimselere 

• • 
Tifo ve Çiçek aşıları yapıldı. 

------·------
Bir çok yurddaş muayene edilerek ken· 
dilerine bedava ilaç ve kinin verilmiştir. 

G•ç•n 935 yılı Birinci Kanun 
ayır.da ilimizin sağlık durumu 
ve tedavi edilen hastalar miktarı 
hakkında sağlık ve soıyal direk-

töıliiğünce tutulan istatistiği aşığı· 
ya yazıyoruz : 

Adamı merke'.llinde : 

2 K.rahumma, 1 kızıl, 1 Me 
neoj t ve 1 kızamık musabı teabit ı 
edilmiştir. 

E·kek ve kadın hapisanele 
rinde hastalar muayene• edılmiş 
ilaçları verilmiş H bütün mab 
poslara tifo aşısı yapılmıştır. 

Mektep, fabrika Ve mü.aıe

ıatla 7966 birinci ve 7727 ikinci 
olmak üzre 15693 tifo aşısı ya
pılmıştır. 

Sağlık işyarlırı köyleri geze
rnk 1125 çiç•k aşısı yapmışlar

dır. 

Mrrkrzde sağlık işyarları la · 
rafından 268 çiçek aşısı yapıl

mıştır. 

91 evlenme, 166 ve 175 diri 
ve doğum lesbit edilmiştir. 

Esoıf ve am~leden 296 kişi 

muayene edilmiştir. Baş vu an 
530 bastad~n 397 sine bedava 
ilaç verilmiş ve 131 daaesi mıo 
taka içi 2 daoesi mıntaka harici 
hastaneye yatırılmış, 48 aceze 
m mlekf'lleıine gönderilmittir. 

Karaisalı ilçesinde : 
Emrazı s .. iye ve zühreviye'ye 

t•sadül edilm•mİştir. Yalnız bir 
~öyde baıı çocuklorda su çiçrği 
gö ülmüş ve aşı yapılmıştır. 

Pozantıda şümendüfer amele
s'n d" tifo görüldüğünd r n müs 
tabdemioden 514 kişiye tıfo •şısı 

tatbik, 95 gr•m ki.,in dağıtılmış 
317 çiçek aşısı yapı'mıştır. 

Kozan i içesinde : 

Tek tük sılnıalı görülmüş ve 
gerekli inin tedavisi yapılmış· 
lır. Fucgi mücadelt sine devam 
olunarak kayıtlı 186 kadın ve 
113 eı kek fiıe~ğideıı bir akek 
ölmfş, 39 kişi tedaviye g•lmiş 

ve ytdi6i istirahaltıı bırakılmıştır. 

Bu ayda 7 döğm•, 7 evlenme 
54 doğum ve 28 ölüm vak'ası 

olmuş 2c1 birinci ve 1339 kişiye 
ik ;ı,ci tifo ı şısı yapılmış ve bir 
teıeııoslıı bosıa gö ülerek hasta· 
neye y•lırılmıştır . 

Kadirli ilçesinde : 

Sıtma p r k azalmış, görülen 
vak'ölaıda trop ika olduğu görül
müş ve bundan ıld kişi ölmüştür. 
Çok miktarda zatürree görülmüş 
ve bundan on kişi ölmüş ve pek 
az grip görülmüştür. Frengi mü
cadeluin., devem olunmuş ve 
y~ııi musap kaydtdilmemişıir. 

Bu ay içinde bir tifo gö ülınüş 
ve aşı yapılmasına gayret olun 
muş, talııbe, ja11daı ma, memur 
ve mabpuslarıo hepsine ve halk
tan lüyük bir kısmına aşı yapıl

mıştır . 32 doğıım ve 22 ölüm ol
muştur. 

Feke ilçesinde : 

Bulaşıklı ve öoemli hastalık 

görülmemiş, merkez vt köylerde 
1559 çiçek aşısı y •pılmıştır. 

Saimbeyli ilçesinde : 

740 kişi>e çiçek ·~ısı yapıl· 
mıt 33 sıtmılıya 157 gram kioin 

verilmiş ve frengi mücadelesine 
yardım edilmiştir. Burada bula· 
şıklı ve önemli hastalık görülme· 
miştir. 

Merkezde 4 doğum ve 1 ölüm 
olmuştur. 

Ceyhan ilçesinde : 
Hıpisınede 75 hastaya bakıl

mış, iliçları verilmiş, dispanserde 
iki ufak ameliyat yapılmıf, bura
da tedavileıi mümkün olmıyan 10 
hastı Adana Memleket Hutaoe 
sine ve Trahom mücadr inine 
göndeı ilmİ§lırdir. 

Bır kişide şüphrli tifo görül
müş ve başka bolışıklı bir hasta 
lık gö • ülmemİf, 29 fir.ngili le· 
davi edilmiş, 440 köp<k öldürül 
müş ve şüpheli bir köpek t .ra 
fıııdan ısırılan üç kişi Memleket 
Hastanesine gönderilmioleıdir. 

0$maniye ilçl'sinde: 
Bulaşıklı hastalık göıülmeaıiş 

şüpbe li iki köpek tarafından iki 
kişi ısırılmış, merkrz ve köylerde 
baf.f ve münferit grip görül
müştür. 

Dörtyol ilçesinde : 
79 zu eski, 1 i yrni firengi, 1 

amipli dızanteıi, 109 adi butalık 
musabı olmek üzre dispansere 
boş vınan 190 haeıanıır muaye
neleri yapılarak bir kısmına re 
çete ve bir kısmına da bedava 
ilaç verilmek suı et ile tedavi ve 
580 kiıiye çiçek aşısı yapılmıştır. 

Bahçe ilçesinde: 
Bulaşıklı hastal ı k görülmemiş, 

64 çiçek aşısı yapılmış ve m•h
puslardan ikisinde sıtma görüle 
rek tadavi ahına alınmışlardır. 

27 Doğum ve 15 ö lüm vaknsı 
tesbit edilmi~tir. 

iki serseri 

İkişer ay Uray emrinde 
çalışacakJar 

Bekir ve Bilal adlarında iki 
ki§İnirı biç bir iş tııtmıyarak şu 
rsda burada serseri bir ıurette 
gezdikleri gö ülerek poliı tara
fında yakalanmış ve haklarında 
tutulan zsbıtlarla Cumnriyet Ge
nel s1vamanlığıoa teslim edilmiş· 
(erdir. 

Her ilıisinin duruşması dün 
Asliye ceza Uııkyericde yapılmı§ 

ve bunlard o Bekir, Tarsus ve Bi 
lal de Ad•ııa Urıy emirlerinde 
ikişer ay çal ş nağa mabküm e 
dilmiılerdır. 

Tahsildar Aptülkadirin 
duruşrnası 

Z•mmetine para g•çirmekten 
suçlu ve mevkuf özel muhaselıo 

eski tabsıldaı )arından Apti:lke
dirin duruşmasına dün Ağırc• za 

Hakyednde devam oluomuı ve 
suçlunun yeniden zimmeti çıktığı 
ve bunun istintak daıresinde , tab 

kikatının devam etmekte olduğu 
anlaşı\d1ğından bu tahkikatın ııe
ticesine ıııtizaun duruşma 31 
İkinei kat:un 936 Cuma güoüne 
bırakılmıştır. 
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Romanya Güzel 
Kraliçesinin esrB 

lr ölümü 

- Birinci sayfadan artan' 

ve çocuk babası olmaSına '! E 
men metresir.den ayrılmak ~n 
hiç bir gün küçük bir arzu ma 
izhar etmemiıti. ne 

Son günlerde bir dedi •r 
baılamıftı . Berlin'de bir fıli"rze 
oynad.lttıo ıonra bu gürüldG 
ve boş hayattan usanan mal"r ç 
zel Tita' nın bir nişanlı ile e•1ı b 
neceği ıöyleniyordu , ka1 

Bu nişanlı Romanyalı e'ıre 
bir diblomattı. Ve bir kaç b•Ier 
sonra evleıımeğe de karar ver"anl 
)erdi • ına 

•• •mi 
Eğer matmazel Tita intİ~ul~ 

etmemişse kendisinin ölüın&'lo 
kim faydası olıbılirdi ? nu 

Hamisi olan mimarın mıtı•, g 
zel Tita'ya karoı fevkalade flrer 
gıeine rağmen ondın intikalll 1 

mığa kalkacak karakteıde 1rk 
adam olmadığı ve böyle bir l'de 
düşünmüş olmasını imkan bııl'du 
madığı kat'i olarak bılinmekt~n i 

Fakat ortada döaen bir ıtri 
rıltıya görr hemşiresi ve enifllce 
lıendiıinin evlenmek için veıdiırl 
karar karııaında çok n~vıııil 'E. 
muşlu dır. Ş 

Acaba onun cömertliğio~ı 
istifade edememektenmi kol~Oğ 
yorlardı ? 

Fakat şimdilik polis b•t ş 
bir iz üzerinde yürümeğr tefi eti 

etmittir . l'Y 
Genç k•dının kararı üzer• zi 

konın çalcnldeı ıruıada kır~0 
çelenk nazarı dı"kıti celtıeto;;m 
ti . Bu çehugi komünist pırl >n 
nio merkezj göndermişti · ılen 

Buodan ıonu anl•ııldiki 8' B 

k•dın pertisinio çok ateşli 'f k 
lırınden birui idi ve bir çok fiş 
falar bir çok güçve gizli iıler 13 
kullanılmıtlı · ele 

Bugün artıl: matmazel Till ·iş 
komünist paı tisioe ait !>ir 'İııu 
mühim sırları tanımı§ olduğu \

1
, 

mamile meydana çıkmıtlır · arı 
Mamafıh kendisinin siyatİ ~nıı 

sebeple öldürülmüf olduğuna 
oun bir delil teşkil edip ede'. c 
yecrği düşünülebilir . ıal 

•• 
Son alınan haberlere g6 

bir kimyager, ölünün meubı• 
üzerinde bulunan yarım kal 
bardakı.ki mayilik bir oyuş01 

ili değil, Siınür de potasyo' 
olduğunu meydana ç .karmıştır 

Tııbkıkıl çok nazik ve güç~ 
safhaya girmiştir. Vatandaş1 ıı<.eı 
nıo gözünd, yaoama zevkinin, t4ra 
adetinin semboli olan mıtme-'8 
Tıtıı'nın bacgi §aıtlar içinde ~d 
düğüoü anlamak bıkalım mıı'>~l 

Dl" 
lıün ol•cakmı ? " 

ıe 

Nümuneye görei~ 

Perde yapmadıklar•",a1ı 
dan dolayı cezala'1'ıü 

dırıldılar.. ia 
Ce 

Helkecı Ali oğlu HHao, ıOlıuı 
bafıyeci Ömer Sıtkı, İeak oğlu ~· 
nulıçu, M.bm.ı Naci , MebıJI 
S bri, S•it oğlu Mahmut, lb'1 

bim oğlu Hıcı Ali , dokuııı'' 
.Abmel oğlu Edip, şapkıcı H•~ d 
di oğlu Hamdi, manifaturacı ; 
Ali Ku·9ıın, elbiseci M,Nuıi G6 ° 
el, Abdülkerim oğlu Naci , ç~ 
nalıçı Mehmet z .. eycan ' ın• 0~ 
faturacı Rıfat, tubafıy•cİ H•~. 
oğlu Güraol, köseleci Ahm•t of 
lu Niyazi, tubıfoyeci Oıınuo 'J'One 

d 1 pırlak ve Ziya Hu•n ; nümııo ' 
ye muhalif perde yaptıklarınd'~ ~ 
yüzeı kurug para c zuile crı• l<ıı 
landırılmışlardır • 
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Doğu Afrikada 
-Blrlııcl sayfadan artan -

h§aCakhr . 
Bunlara hükumet tarafmdan 

si1ib ve cephane verilecektir . Bu 

( Türk Sözii ) Sayfa : ~ 

)SON DUYUKLAR . -- Asri Sinema 
Habeşistanda r----------·----------------------------------

lngiliz zabitleri var mı? 
n, 

işinde şehir 
planlarmm önemi 

münasebetle imparator Haile Sela- -·-
ıiye milletine bir beyanname Dr§- ' Kahire : 22 (Radyo ) - Ha 

22 Kanunsani çflrşamba akşamından itibaren 

emsalsiz ve müstesna filmlerinden birisini 
daha takdim eder 

bu işte uğraşanların imar proje 
lerini tatbikta çok gü~lük çeker- Oastav Fröbllcb : '~-Eski devirlerde Bt;lediyrcilik I 

, rakları süpürtmek,lıl.mbaları yak- i 
u mak ve llolk İşlerine eit bir kaç 

necek kadar muayyen vazifeleri 
Iİ1rmek için kurulmuş bir düzen 

ıli~zedllirdi . 

ler • 
Şehir plırnları ile imar planları 

ayrıdır. B•risi şı•hrin ve işin esa
sını diğeri be1denin ılacoğı i1eri 
vaziyeti ve zeynelini te~kil etti
ğindrn bu ik ı plan yekdiğı rine çok 

redcrek 1tal!1anlarm haksız yere ! beşistanda İugiliz zabitleri bulun
Hab şi8tan topraklarım ve dev- 1 duğuoa dair It .. lyanl. r tarafından 
Jetler hukukunu ihlal ettiklerini ,

1 

çıkarılan şayialar keairı surette ya-
.. bunu o için eJi silah tutan biltftn lınlanmakta ve H .. beşistanda yal-
Habeşlilerin vıtaoı kurtarmak nız sivil İngiliz tebasilô İngiliz 

• 
ın en güzel filıni 

rül~Geniş uir saha içindA yapacağı 
at' çok Halkişleri olduğu gibi şell
et1 bayındırlığı, halkın sthhatmıo 

kaye ile bedii ve bedeni zevk v~ 
tırekAttnın inkişafı için balka,bah
b1Ier, parklar , gazinolar ve spor 
er"anlarınm temini , suların ıslahı, 

malizaıyonun yaptırılması , eko
•mi hakımıodan p ızar yerlerinin 

otİ~ulması medeni ıhtiyaçların müm
il'ta olduğu kadar yapmak ve 
rıun.1 ME.-yrüsefer munzam olmak 

ıt.,Jgünkü belediyecılik manası içine 
•
1rer. 

111 Türk inkıldbında pek mühim 
e 1rklarla iler1iyen hatvelerin biri
. r f'de bayındırlık ve belediyecilik 
bulılduğu gibi günbegün halkın bü 

te4n ihtiyaçlarım karşılıyacak bir 
r "rlık halinde göze çarpacak de
itl~cede önemli tedbirlerin neticesi 

erdiırlak semerelerini de görmekte· 
it" . 

Şehircilıkto esas va muvaffakı-
iod~t evv"l emirde plana dayonan 
o1~oğramh yürüyüştür. 

.J - c< ŞEHiR PLANLARI » -
"'' b ld . . ti Şehir planları e enın vazı· 

te eti umumiyesini göstermekle kal
,ıyarak beldenin inkişaf edeceği 

erı · 1 ki' · b .1.zıyetle a ecağı şe l yıne u 
ırjlonlar üzerinde etüd etmeğe ya
t ımakla beraber tekarrür att rilen 
ıl >n vaziyette bu esasın üzerine 

rtenir. 
i - Bu sebepleılir ki bu haritaların 

i • f k esaslı ve çok kontroldan K· ç 
k /İŞ olması k:atiyen ldzımdır 
ıer B "h 1 · · "b 1 u cı et erı nazarı ıtı ara o an 
. ulediye ve yapı konunilo beraber 
ıt• . k . d 
;.•şlrr bakanlığının ço yerın e 

~ ll 1 lıın bil.Jiriğinde bu işin Bakan
g k~:a musadak ve mtrnyyen bir 
•• bart dahilinde yaptırılmast emro
sı 
~nmuştur . 

d:, Haritaların yaolışlı~ından do
:acok hatalar yarın ptık pahalıya 
:ıal olacağı gibi belediyelarin ve 

bağlıdır . 

Bunların geıek bidayelte yap · 
tırukeo ve gerekse yepıldıktan 
sonra ve imar pilaolarıoıu tanzi 
miode nazarı dikkate alınacak 
cihetler ıöylecc hulasa edilir. 

1 - Y epılacak şehir planla 
rının tt sellümünde zemine nazı
ran uygun olup olmadığını yine 
sahibi selahi1ret kioıseleı le lront 
rolonu yaptırmalı: . 

Eo iyi yeıiodeıı bıışlayaıak en 
kenar sokak ve adanın muhitine 
kadar reviziyondan gtçmelidir . 
Çünkü şehir plaolaıı yalnız kesa 
banın umumi şekl.ue göz gezdir
mek ve üzerinde isti~ ametler çiz 
mek için değildir. Üzerinde alı
nan istikametler ve yapılacak ıa
timliklarda krsilecelc bioa ve yap· 
tarılacak yeni binaların istika
metleri hep bu harita üzerinden 
Ahoecak istikamd ve yapılacak 
mesaha ile kabil olacağından çok 
mühim tesiri vardır. 

Halkın tasarruf hukoku ve be
lediyelerin mali cihetten çok ala- : 
kah olan bu planların tatbik ve 1 

yaphralm.sında çok h•ssas dav-
ranmak lizımgelir. J 

Şehir planlarında aranması la
zım olan esaslarda') biride harita

ların c.ınlı ve dilli olm11ıdar. Bu 1 

tabir bir az tuhıf gelirsede aşa j 
ğıd• sayacağımız veıik•lara isti- 1 

nat etmeyen ş~hir planları gP-rek , 
istihlak muamelelerinde Vf! mesa- l 
belarda gf'rrkae istikamet işlerin- ' 
de zemine tatbik anında tatbik 1 
imkanı basıl olmazsa nihayet ha- 1 

rita kağıt üzerinde bir süsten iba- : 
ret kalır ki hiloet!ce buna cansız 
ve dilsız demrk çok y~rinde sar
fedilmit bir ifade olur. 

- Sor.o yarın -

g 
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:ı'$ekizinci Edvur. dün saat lo da res· 
men İngiltere KT:alı ilan edildi •• 

· f kızıl b2çında çalışen doktor ve 
içın son ne- eslerine kadar çarpış 
malarını istrmiştir . ı ııbbiye memurları buluodt.ığn 

ı Loodra çevenlerince söylemekte-
Ankara : 22 ( Radyo ) - Tiğ · d" 

re CPph~sinie iki taraf ordusu 1 ır. 
karşı karşıya buluomaktalarsa da i Habeşlerin düşüncesi 
aralarında biç bir çarpışma ol ! 
mamaktadn . 

Anka•a : 22 ( R&dyo ) - Ce
nupta Dolo mrntakasıoda hafif 
çarpışmalar olme.ktadır . 

Adis&baba : 22 (A.A.) - Hü 
kômel çevenleri İngiliz Kralının 
ölüınüoün İngiliz sıyasasına bil 
bassa bunun Habf'şistan kısmıoa 

tesir yapmıyacağı düşünce~iode · 
diri er. 

savaş şarkısı 
ilave: iki kısımlık fevkalade komedi 

Katı aşçı 
ayrıca : dünya havadisi 

Pek yakında : Bitmemiş Senfoni 
6365 Raa Desta kataları mütemadi

yen takviye edilm~ktedir . Bunun 
bali hazırdaki kuvveti 30 - 60 
bin arasında tahmin olunmaktadir. 
Ras 'Nasıbu kuvvetleri ise iki ay
danberi mevzı,ariode esaslı ter 

İtalya zaferi yalanlanıyor 

Adisab .. ba: 22 (A.A) - ital · __ ITA_N Sinemasında 1 
yanların cenup c"pbesiadeki ile- ~ 
ri hareketle rioi o İtalyan kaynak --""".B~u-a-k~-ş-am------...:.----~ 

l i bat almış ve yıpraomamıt örıemli 
bir kuvvet halinde buluomaktadlr. 
Htr iki Raııo yakında İtalyanlar 
Uzeıine büyük bir taarruzda bu

larınca bildirilen derecede olma- ı ~aygı değ· r halkım ı z\ ru ;:s tes ıa bir sinema cuüsameresi taktim ediyor. 

lunmalara bl'kleoiyor . 
Ankara : 22 ( RRdyo) - lki 

İtalyan uçağı yeniden D~ğahuıu 
bombardman etmişlerdir . 

Aokf ra : 22 ( RBdyo ) - Ro
madao bildirili vor : 

dığı r~smeo söylenmekle v,,. bu 
haberler yalanlanmaktadır. 

Nekelliyi aldılar 
Roma : 22 (AA) - Batlağliyo \ 

§ıınlara bildıriyor : 
"Ayın yirmisinde Doluya 380 

kilometre mrSlfede Nekclliyi iş
ğaıl ettik.,, Man şal Bııdoğ:iyoouo n~şıet

tiği resmi bir tebliğe göre geçen Şamdaki nümayişte 
baha İtalya a larrn kazandığı za 
ferden eonn RHs Destaoıo kuv 
vrtlerioin fena halde bozuiduğu 
İtalyan uçaklarııım , tank ve ma-
kioala tüfeoklcrioin karşısında 
Ras Destanın maiyetinde buluoan 
göoülliilerio silahlarını bırakara" 
köylerine gittiklt!rioi bildirmiştir. 

Desi : 22 ( A . A ) - Necaşi 
İngiltere Kroh beşinci Jorjuo ölü· 
müoü duyduğu zamao y.11ıoda
~ilere şöyle demiştir : 

'' 1924 de misafiri bulundu 
ğum Kral Jorjun öldüğünü bü
yük bir teessürle öğrendim O 
zaman bana ıöylemiş olduğu şu 
sözleri hala hafa.zamda yfşatıyo 
rum; 

Medeniyeti kabul ediniz, lm
dullarımzw ~mniyeifne ehemmi
yet verini::. lrıgiltere hiç bir za. 
man size dokunmayacaktır,,, 

İki talebe öldii, kırk kişi 
yaralandı 

Berut : 22 (Radyo) - - Şım· 1 
da yapılar. nümayiş esnasında 1 
polisio altığı kurşunl11rdan iki I 
talebe ölmüş ve kırk kişi ağır ve 
hafıf surette yaralanmıştır. 

Uzlaşma ımkanı yakın
da çıkacakmış! 

C~oevre: 22 c A.A) - O:ıüç·
ler komitesi bir toplaotı yapmış 

ve koost."ye ltalyan , Hab ·ş ibli
fındaki vaziyetin yeni bir uzlaşma 
teşebbiisüoe müsait olmadığı ve 
fakat yakıuda bö1le bir imkanın 
çıkacağı ümit edildiği hakkloda 
bir rapor vcrmtğe karar vermiş 

tir . 

Seyhan defterda~lığından • • 
Miktarı MetrA murabbaı 
mfıtre muhammen kıy'Jleti 

1 - Uzun zamandanberi beklenen büyük film 

Napolyonan oğla 
2 - Sütün dünyada alaka uyandıran 

Mlkinln len saati 
iki saat daimi zevk daimi heyecan 

film gelecek 

Pek 

Karyoka 

yakında Türkçe 

Sellller 

25-1-36 

sözlü 

6355 
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Alsaray sineması 
--------,------.-.-----------------------~ 

Bu akşam 

MP-V8İmin en güzel f,Jmleriaden birisini taktim eder 

Aşk ve kan 
Mümeeısili : llıırp fılminin unutulmaz büyük yıldızı emaalsiz sauntkdr 

Şarl Buyer 
ilave : 

2 kısımlık en son dünya haberleri 
Son tP~kil edilen büyük Alman ordusunu Bitler teftiş ediyor 

ur 
liÇ ııı 

- Bir.inci sayfadan arlan -
1 No: murabbaı Ku. Cınsi Mevkii 

Karataş iskele 
köyü 

lluduJu gelecek proğram:kadınların sevdiği 
şı,ı(eaterbüri Baş piskoposu, Lon 

0 , ~ra muhafızı ve prenıler topla· 
aAarak Prens dö Gal'ıa Sekizinci 
~dvar adile Kral ilao ~dildiğini 

l)d>l\tüo imparatorluğu bildir 
Dİ§lerdir. 
~ Londra : 22 (Radyo) - Baş 

ıekil Baldvin Kralın ölümü hak 
r'cında beyanatta bulunduğu eıra· 

la tunları söylemittir: 
rtff "Kral sonun• kadar vazife.sjoi 

/&pmııtır. Son baharda yine bü · 
,, ··ı_ b' d ıu~ ır seyahate hazarlanıyoı u. 

ii .. tahğı ~snaaıoda bir arahk 

cendini iyi hissettiği bir zamand9 
aıllııı.,ıusi katibini yanına çağırarak : 

!o ~ - İngilterenin işleri nasıl 
hıJJ~·diyor? 
lb'' Diye sormuş ve katibin : 
dl,< - Çok iyi haımdmeep 1 
aıt1 C::vabıoı işitince tebessüm 

ı ~~derı-k tekrar başıaı yastığına 
G6 °Yınuştur. 
çı T. Rüştü Arasın ,oi 

ak~ taziyesi 
t ol Ankara: 22 (Radyo) - Ce-
'J'D1ıevr d b . 
"'it r' e e uluomakta olan o~~···· 

0 ~A 1 Bakanımız Dr Tevfik Ruştu 
ad',, •ı İogiltrre Kralı Brşioci Jor
:'·ı• Jllıı ö Ümü müoasebetile Tü k mil-

leti, Hükumetimiz ve şahsı namı· 
na İngiltere Dııitleri BakanlığlD& 
taziyede bulunmuıtur. 

Loodra 22 : (A.A.) - Kral 
Sekizinci Edvardın tahta çıktıği 
ıaat 10 dı s~n Ceym•ı sarayının 
baJkonuodaa resmen ilin edil

miştir. 
İlan keyfiyeti bütüo Domin · 

yoolara da &yoi zamanda yapıl-

mıştır. 

~---------~,·-------~----
13 uçak almışlar 

Adisababa : 22 ( AA) -
Habeş kuyvetlerinin üç uçak da 
ba düşürdükleri bildiriliyor . 
Böylece barbİD bışlaogıcından · 
beri dllşürülen uçakların t;ayısı 

( 13 ) ü bulmuştur . 

ltalyanlar Jidam ediyorlar 

Roma : 22 ( A.A ) - Soma
liden gelen t baber lrre göre R11 
Destanın kadtşi Dolo muharebe· 

srnde bir Habr· ş müfrezesine "u 
maoda tderkeo ölmüştür . 

İtalyan süel er"aoı esir olduk· 
tan sonra isyana kalkış ım bazı 
Habrşlni idem etmişlerdir • 

\ J 60 50 Arsa 

2 60 50 ,, 

3 60 50 
" 

4 26 50 )) 

5 24 50 
" 

,, 

" 

)) 

,, 

Şa.6 numaralı arsa 
Oa.yol,şimalen iki 
numara arsa c<'DU

ben berber Kusım 
ve Banoş H Jsan. 
Ş1. 6 numaralı 11rsa 
On. yol, ş:malen 3 
numaralı arsa co · 
nnben bir numa
ralı arsa: 
Şa. 6 numaralı arsa 
ga yol şimalıın 

4-5 numaralı orsa 
cenub n iki nucna 
rolı arsıı 

Şa. 5 numaralı arsa 
ga.yol şim len yol 
C '· 3 nu•naralı ars:ı 
Şa. 6 numarulı arsa 
grı.4 numıırnlı rso 
Şi. yol CP. 3 nu-
murulı arsn 
Şa. Fuı uncıı SHlih 
ga. 1-2- 3- 5 
numaralı ars ılor 
şi. yol ce. mubııdil 
Bano~ llascın. 

Yukarıda mevki miktar, hu,lııt, ve muharnrnen kıymetlı·rı göst ı· rilen 

6 kıtıı arsanııı miilkiyetlori 22-1-936 tarihinden it • bnrtın on boş gün 
müddHtls açık flrtırmo ile satlığa çıkarılmıştır. iholulcri 5-2-930 tıı
rıhioe musadif çarşamba günü saat on bu~tedir ıulipltılin Milli Emlll.kto 
satı~ komisyom1na mürac.:ıatları . 

Dünya Boks şampiyonları : M!Jx Ue ır -Primrı Kıırnna - Jıık demsey 

pek yakında: Çardaş Fürstin 

Unutulmıyacak bir 

Osmaniye ilçesinde ' 

fıailleri btılli olmıyan 

hırsızlann hepsi tutuldu. 

Osmaniyedl·O bildiriliyoı; 

Son güalerde kasabalJl\'lda üst 
üste muhtelıf semtlerinde hırsız 
lık vakeları olmuş ve hunların 
!Yapanlar bir türlü ele gf'çirile
me~işti. Jandarmamızın aldığı 
tertabat ve yaptığı incelemel..r 
sonucunda faillerin hepsi de tu
tulmuş ve Hakyerine v~rilmiş
lerdir. 

Köy katibi aranıyor 
Yirmi~er lira ücretli üç köy kd

tibine ihtiyoç var.lır Tuliplcı in Mi
sis Nı.ı hiyc mfülürhiğüue ınüraco 
atları. J-3 

isim d~ha 

Baro reisliğinden : 

Roberta 
6354 

. Bıır~.n~_n. ~enelık toplantı ve 
seçım gunu ıçııı son kdnunun yir-
minci günlem"ci ayrılmıştı. Raro
nun vorlığına göre çokluk buluna· 
dığınılan ötürü ikinci toplantı hu 
ayın yirmi dokuzuncu çarşamba 
gününe saat sekize bırakılmıştır. 

Çokluk olup olmadığına bokıimı
yara k iş bitirilect-1ğinden bnroda 

yazılı avukatların o gün ve o sa
ı.ıtta baroda hulunmalarını dilerim. 

c. Müddei umumlliğfnden : 
Açık olll.n Adana mahkemesile 

Karaisıılının biner kuruk maaşlı 
iki zobıt kdtipliği irin 27-1-936 
pazartPsi günti ı:ıaat dokuzıla tekrur 
imtihan yapılacağından şeraiti ld 
zınH yi hai:- taliplerin evrakı müs · 
bıtderile Adnno Anliyo encümeni 
lıaşkan\ığına miiraça.ltlorı ittin olu· 

nur . C. 
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f Adana Sulh 1 hukuk hakimliğinden : 

1 
1 

M 1 1 Ad B . 
ana orsası uame e en 

PA~l\jJ( ve R'.o~A 
Kilo Fiyatı 

C1NS1 Satılan Mikdar En az En çol.. 
K. s. K. S. i;llo 

-- - - --------· = ı=-- -·- -~ ~-- ----- --
Kapım alı paDlnk 38.12 
Piyasa parla~ı ,, 35 36,SO 
Piyaf'.la lt'mizi 34 31,50 --,, 
iane l 40 41 
iane 11 35,50 
.Ekepres 
Klevlant 41 1 42 

YAPACI 
.Beyaz 

1 1 1 Siph 

Ç 1 G 1 T 
Ekspre& 1 laoe 
Yerli .. Yemlik,, 2,57 -

1 1 
• 

., .. Tob umluk,, 

HUBUBAT 
But?dav Kıbrıs 

.. Yf'rli 5,65 -
•• M.-ntonf' 

Arpa 
Faeulya 
Yulaf 
Delice 
Ku~ yemi . 
Ketf'n tohumu 
Mercimek 
Si sam' 1 1 1 L-VN .... Salih 800 

1 - -
725 ... ... .. 

:ö .c -Diiz kırma ıc .. .:.: ı8 Simit ,, ::ı 

]5 - • .....-Cumhııriyc•t 800 
~iii - .. 100--> 
e-a::ı -..... <> Düz krıma ,, ----

Alfa ., 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

22 I 1 I 1935 İŞ Bankasından alınmı~tır. 
Sanıım f'ene 

Hazn Lırd 

1 

1 

1 

1 
l 
1 

AdHn::l "ıılıi~arlar idnr~-ıinin tü
tün ftibrikn (:ı lı::ırmancısı lbruhim 
sloyhino ı ~ lıJı alacak d vasından 
dolııyı ınüdd n aleyh İbrngim ilA
non davetiyo ve g.yep kıırıırı teb
liğine rıığmen gı lmeılığintlen gıyu· 

hıncio yopıl:ın dıınışmaıla ıldvacı 

wkili avukat Crmn~ Ergin mtitltlca 
nleyhin g.ıyrı kıbili isti ııul ve fı . 
lizli tıitünl(•rcleıı harın o n yaparak 
siğara İmitl ettirmek ve bu Riğa 

rnlorın sorırurl.ın hozulmost yüziin
ılen miıvekkili idareyi 53 lıro 60 
kuru~ iınnl mosro fı zarnrı11a uğrııt 

mış oldnğıınJan mebldğı mt1 zkCirun 
hiıkm"n tahsilini vo mü:Jdeaoleyhı> 

bu hopta ilAr en yemin ihbrırnamesi 
t"bliğini istemiş olduğundan du

ruşma tarihi olan 14 -2-936 cu 
mnrtesi saat 10 Jıı ıni.iddeııaleyhin 

yemini cJa için mahkemeye gel
mesi aksi tokd ı rJH yemin·len ka
ç ı nmış suyılıırak da\Oya s:ıbit na
zarile hokıloc'lğı ihlnen tebliğ olu 
nur . 

yitik ipotek senedıj 
Vernyi(·esirde Bay SiılAyman 

oğlu l<llnıılin, namıma ipofok et
tiğı bahçenin ipot•Jk sPn· ılirıi kay
bettim. Bulrıınn OŞ<Jğıdu ki aılre· ıe 

tı•slim etmelerini inscıniyet namına 
ricn edl'fim . 

CRmıicedit mahallesinde 
32 numarada R· cPp oğ. 

6366 l\f Elll\IET 

TLjRKiYE 

lf RAAT 
E3ANKA5J 

taı 

ae 
ve 

1 6 13 
Uayşmark 

1 inci K. V 11deli -5- 93 
Frank .. Fraosız,, 

2 inci K. Vadeli 
-5-

~! 1 
~terlio "lnı?iliz,, 

912-!_ 
l 97 1 

6~2 

,. , 
1 Kacakcılar ı 
~~ h~inidir 

Uğur işevi 

DAoA-· 5 Hiul hazır Dolar .. Amerikan,, 

1 

- 12.5 63 
Nevyork 11 39 .Fraok .. Jsvic.rr" 2 

,_ 
·11 

w 

• 
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Eıı ince kumaşlarınızı yıpratmıyan üzerlerinJcki kir, leke ve yağların 

soğuk su ile temamilc t emi?liycn madeni ve neh&ti bir terkiptir. 

Kalıp halirıded r . 

Perakende olartık kahbı (11) kuruştur. 

Mim 

Mim 

ilo her şeyin;zi tenıiıliyf·bilirsıniz llnttd Pcl ı kun rniirekkohi 
ile lekolcnıniş e yolarıııızı bil.ı .. 

çocuk b zleriııi koluylıkla vo udcleını•oen 
eJer . 

lertoınız 

Mim Lok~ LoyıılarJok i kir ve lekel••ri çini hnnyo,<'nm , kristul 
maJoni sofra takımlorınızı çutnl,Lıçnldorınızı çizmeden yrp 

yeni bir halo sokor . 

Mim en nazik ip .. kli, yünliı kumuşların y konma!!ı , tc>mizl• n • 
mrsi için biricik madun! sabundur . 

Adana da 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi satış yeri . 
Mehmet Bozdoğanh 

ticarethanesidir . 

Uluca mi 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında da 
19 bulunur. 6269 

Diş doktora 
Şevket Şermet 

Y ağcamii karşısınd .ıki muayenehanesind ~ her 
hastalarını kabul c-ıdeı. 

gün 

Cum"rtesi günü öğled•1n sonra 
beye parasız bakar . 6329 

yok~ullara vr. tale-
6- 26 

Adana' da uğur işevi namı altın· 
da çalışan Ahit, Emil', Osman 
ve Sami , bu kez Abit ve Os
mao'ıo alakaları k~silerck Uğur 

i şrvi oi temsil ı den Emin, Samiden 
ibart l olduğu• u ve yine eski ya· 
ııha r.eleri olao pamuk pazarındaki 

' yerlerinde buluoduklaranı sımioio 
Yeniist&syonda, Emin'in eski is· 
tasyooda biu:at çalıttıldarını muh
terrm tücearlarımıza tebliğ ede· 
riz . 

2 - 3 6364 

i Yeni bamanı liatla· 1 

rını indirdi 
Bütün s ı yın Aılana halkının takdirini kazanm ·ş olan Yeni 

h müstecir:; h le<liyenin hüıün ham ımlar için koymuş 
amam olJuğu oltoıı~ kuruş norhı bu kt-rre kese , sabun 

kampl ı• 50 kuruşn indirmiştir. 
Takıııılar lcmamı n yenıleoıniştir 

1 ustulurJır . 

Ustular, en tanınmış vo h• ğenilljrı 

Yeni hamamda 
1 

BiRiKTiREN 
RAl-IAT ~D~Q 

uw w -s ws 

Fenni nasihat ve bilgiler 

~ 

Tifodan 'e bütün Mikı oplorla hostnlıklarıfon kaçınn ak için yB 
murdan VHyn h ı> r hangi bir Şt•kihle bulonmıyan vo hak kt kayl1 

olılnğunıı dnimd isbat eden 

Ayran kaynak 
Suyundan içiniz 

-

p~ 

li 
l(l 

k 

Suları yağmurdan bulanan pınarlıır fennen sabit olJuğu veçhi1e ' ıı 
kiki ve d .. rinJ~n gelım pınar sulurı J~ğil. sathi pınarlarJır . Bu sul k, 
daima kirhın ir, bulanır, mikroplanır, tehlikeı,dir. 

Bunun için suların berrak olunını seçiniz, ve bu , sılıhntınız 
en mühim endişe ı .iz olsun. 6171 23-30 

nart11~ eı 
d Temizlıği . rahatlığı ve ucuzluğu 

lıulkcaksıı ız . 
Bir kore gel ip görmek kllfidir. 23-26 

--------------------- _____________ _,,Jt ------ ~ 

r-- Foto Coşkun , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrcındismao ve diğer bütün fotoğraf işle- 1 
rioi yapmağa başlıyan Coşkun Güven, ht>r gün sa- · 
bahtan akşama kad;ır açık bulunan atelyt>sinde saat 14 
den 19 kad;ır bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 

kolaylıklar gösterilir. 

' MACUNU 
ÇAN iZi 
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