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5 KURUŞ 

poğu Afrikada 

Musolini , General Gras- ı 
yamyi tebrik etti .. 

habeş çeteleri , İtalyanların zail 1 

1oktalarına gece baskınları yaparak 
pusnlar kurarak esir almaktadırlar 

.......... 
I 

Aduva ve Makalle yolu Habeş 
çeteleri tarafından kesildi 

Ankara : 29 ( Radyo ) - İtal
yan - Heheı nvagı hakkında 
Royter ajanlı ıuoluı bildirmek· 
tedir : 

Şimalde M•kaUeaio etrafıoda 
lcanlı çete muharebeleri olmakta· 
du . Hab,.ş kuvntlcri 1 İtalyanla
rın zaif bulunan noktalarına ani 
baakıolar yaparak bayii zayiat ver-

ffi dirmekte n harp lev•zımı elege · 
1~ çirmektedirler . 
~ Habeıliler bilhHH gece bas -

. kınlara yapmakta ve büyük muvaf
dıfı fakiyetler elde etmektedirler • 

Habeşliler Aduva cihetinde 
hiı ltalyan mnfrezeaini ele aeçire· 

~ rek bunları ôldOrmDt ve silihla-
6; rıoı almıılardu • 

1
J Tembiyeo b6lgrf4inde yapalan 

8.30 ıanıda İtalyanlardan bir yDzbatı 
vt elli nefer ölmüı •e ötekilerde 
11illh ve •rzaklarmı bırakarak kaç 
mıılırd•r • 

Raa Deıta orduıu bOyOk göl 
ter ciuraadald dailık araziyi ta 
mamen tutmuştur . Raa Deıta 
kuvvetlerinin geçenlerde yap· lan 
sav.ıtu zatfa uj'radıtıoı dair hal· 
yan menabiindco çıkarılan haber
ler , Habıt çevenleri tanfından 
yalaaJaomakta ve bütün efı adın 
kuvvei manevİyf'!lerioio yeriode 
olduğu bildirilmektedir • Adua 
ile Makalle ar .. ındaki yol Habet 
kuvvetleri tarafından k.-ıilmiştir . 

İtalyan uçelclar1 cepbeleıde 
faaliyetlerine devam etmekte ve 
bombalar yağdırmaktader . 

Habeşlsr yabancılara 
köle olmayacaklar 

Ankara : 29 ( A A ) - Habe§ 
b6kiimati çıkaıthğı bir btyanna 
mede halkı yurduı:ı mildafaası 
içia ber gOo daha ıiyade gayret 
ıöstermeğe çağırmakta v~ d•mrk 
tedir ki : 

Yurdumuzu kaybetmelcdenıe 
kendi varımızı yoğumuzu kaybet· 

ki tnemiz evladır . lıtiklilımizi kur 
,J tumağa çalışınız . Y abaocılara 

il' köle olmamak için l!e verebilirse 
ts~ niz veriniz . 
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Çete muharebele
rinde Habeşlilerin 

muvaff ekiyeti . 
Ankara: 29 ( A.A ) - Habe 

tiıtanda şimal cepbesiode şiddetli 
Yağmurlar yağmakta ve buna rağ· 
Olen İtalyanlar son muharebede 
kaybettikle'i mevzileıi almağa ça 
hınısktadır . 

Adua ile MakılJc araeıodaki 
yolull kati oları.k keıildiği Adi· 
••babadan bı'ld' 'I kt d' ırt me e ır . 

.Royler Biaosıda Makalle böl· 
geaıode Çete muharebeleıinio tek· 
rar baıladığını ve Habeşlerin ge · 
c~Jeyin diltma•tn en zaif noktala
rın, baskınlar yapmakta oldukla· 
rıt1a bildiı mekte ve ıu tafailitı 
'ermektedir 

Decas ve. Magaa adJarındak! 

Habe~ çet..leri Akebdeki İtalyan 
hatlarına yapdıkları bir baskıoda 
10 İtalyan öldlirmO§ler beşi11i de 
yaulamiılardır . Çete 26 tüfek 
ele gtçirmiıtir . Adua yolu yakı 
nıuda bir bukını uğr11yan diğer 
bir İtalyan m :ifıeıt-sioio be, zabi
ti t:air edilmiş ve pusuyı düşürü
len diğer bir müf rez(den de bir 
zabit ile 40 askeıi ö'.di.irmllştl1r . 

Cenup cephcaiode ise Habrş· 
lere bin ve ikibin kiıilik mCibfe 
rit mÜfıezelerle İtalyan pi,darla· 
rıoa hücum etmektedirler . Ras 
Destanın ordusu büyük göller 
civarındaki dailık eraziyi tutmnı 
buluom•ktadır • 

Musolininin tebriki 
Roma : 29 ( Radyo) - Mu

ıoJioi Mueıal Badoğliyoya bir 
telgraf aönderertk ltalyanların 
Habe~lilere kırıı ıon aünlerde 
kazandıkları zaferden memnun 
kaldıtıoı ve hunun ileride yapıla
cak bilyük taarruzlarda kazanıl•· 
cık ufere bir muluddt"-me oldu. 
ğıınu bildirmiıtir . 

Roma : 29 ( Radyo ) - Son 
muharebelerde Ru Oeıta , kuv
vetlerinden 5000 kişi~i k. 7~tmiş· 
tir . Bunlardın çoau ölmuş dığer
Je,i de esir edilmiştir . 

~--------··-------------
Venizelos siyasetle 

uğraşmıyacak 

Fakat yakında Yunanis
tana dönecekmiş 

Atine : 29 (Radyo) -- İntiha· 
batın kati neticesi ındu • 

Venizelistler ve müttefikleri 
142, v~nizeliıt aleybdarları 143, 
Komünistler 15 mtbualuk kazan 
mışlardır. 

Paris : 29 (Radyo) - Veoize 
los, taraftarlarao•o kazaodıklan 
muvaff- kiyete rağmen ıiyaei ub
oeye artık çıkmayacağını fakat 
bir müddet sonra Yunuiatana 

döneceğini söylemiıtir. 

Görülmemiş 
izdiham 

bir 

Kral jorjurı cenaze törenin
de bayılanlar ölenler oldu. 

Loodra : 20 (Radyo) - Kral 

b 
. . Jorı'uo ceoaıe töreııiode 

tşıncı .. 
k' kal11baI.k aimdiye kadar go 
r~lmemiş bir iPıan kitlesi hı
liode idi . İzdıbam o kadar fazh 

1 tur ki . alınan blltün tedbir 
o mut • 
lrre rağme':\ 7000 kiıiye fenalık 
elmiş ve teda'Vİ edilmek meç· 

g .. t' de kalmı§ ve bunlardan 
burıye ın 
350 si ağır oldukları için ballta· 
haneye nakil oluamu§lardır . 

Hastahıiıeye pakledilı:nlerdeıı 
birisi bugüo ölaıllttür • 

Hidiv Abbas Hilmi
nin gizli emelleri 

mi var? 

KudUs : 27 (Öul) - Kanunu· 
ımi baıında Mııırın eski Hidivi
ai Abbas Hilmi paşa A ırupadan 
Filistioe g,.lmiş ' geçen sene ol· 
duğu gibi Kudüıe yakın E,iha
da bir kötk kiralamışttr · 

Bidivi, Filistiae, kışı geçir . 
mek ve bir müddet istirahat et
mek için geldağini, burada siya
ae tle meşgul olmıyacağıoı söy 

!emekte iıe de berk"sin ağzında 
ıöylendığine nazaran lngilizler o
nu Fıliıtin araplanoa lt şrii mec
lisi kabul ettirmek için Emir Ah 
dullaba yardım etmek vazifeai
le göndermitlerdir . 

Bir Türk gazetesi Hidiviaio 
Suriyedeki gizli cemiyetle alaka. 
dar olduğunu , Suriyeye kral 
olmak iıtediğini yazmıştır . Artık 
hakikati Allah bilir . 

Veni kabineyi kim 
kuracak? 

Atine : 29 (Radyo) - M. So· 
fulis,ia yeni kabineyi teşkile me
mur edılm,.li muhtemeldir. 

Çaldariı ve M. Taksıu lrabine 
ye müzahırat edecekleri anlaoıl 
maktadır. 

Sekizinci Edvar 

Orduya hitaben nefrettiği 
beyannamede askerlerin 

sarsılmaz sadakatinden emin 
olduğunu söyledi. 

. BE>şinci Jorjun ölümü dolayısile 
lngtltere krallığı vazifesini deruhte 
eden sekizinci Edvar, orduya hita. 
bıın cok jlh~mmiyetli bir beyan
namA neşretmiştir . 

Tarih bakımından değerli olan 
bu beyannamenin bir suretini aşa
ğıya .vazıyornz : 

Vlll ınci l~dvard hükümdar sı
fatile ilk imzıı ettiği emir, orduya 
kMrşı voki olan beyandıdır Kral, 
Sü Bakanlı~ına hitaben göndi!rdiğı 
bir emrin altına Rdvard R. J im
zasmı atmıştır. Kral orduya hitap 
eden boyanatında diyor ki : 

« Tahta çıktığım şu an.is sev
gili habama ifn ettiği sadıkAn"' 
hizmetim d .. n ı.lolayı orduya teşı-k
kür etmek isterim. Büyük harp es· 
rıasında , babamın gösterdiği iti
mada korşı ordunun dürüstlüğü 
değeri ve ozmii iracfosila yoptığı 
6sıldne mukabPleyi hatırlıyorum . 

Unbam daima ordunun rı•fuhını 
düşıir~ürdü s~nim orduya rntisa
bım du pek eskidir. 

Büyük harpte gcoç bir zabit 
sıf atiyle vaki olan bizmdimi en 
kıym .. tli tıecıübelerimdıea biri ad
dednim Bu hizmetler bana do 
minyonlardan, Hindistandan ve 
müsremlekelerdel\ gelmiş arkadaı· 
lar luııanmak fırsatıoı vermiştir. 

Tarihioıizio en tehlikeli buhranını 
hşkileden büyük harple onlar. 
bir birleriyle birl,.ıtiıen ba~lıca ba· 
riz vasıfları da anladım. ve takdir 
eltim. 

Sulhun en mtsnt günlerinde, 
burada ve ecot·bi meml,ketlere 
vaki olan ziyaretim esuaaında , 
saltanetıo aakeri kuvvetlerini iki 
defa götmek fırsatını elde ettim 
Her tarafta harp meydanıoda te 
mayüz etmig olduğu gıbi cesura,,e 
tnır ve hareketini gururla müı.11 · 
bade ettim . 

Beni be kliyen büyük memuli 
yctleıi deruhde ederken • biltün 

-- -- Yunan başvekili Demir· 

cis kabinesinin istifasını dün 
kral Jorja vermiştir. 
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-~Mısırda siY"asal durum ıinayatı kanla= 

değişmemiştir. dol~lan 
Korkunç bir cani 

Yeniden nümayişler oldu • 
Niimayişçiler bu vakada elektrik 

santralını yıktılar. 

.. "' 
Dünkü sayımızdaki Suriye 

me1'tubunda yakalanan azgın bir 
caoinin istenildiği için Türkiyeye 
gönderileceği yazılmakta idi. 

•• Ozel aylarımızın mehtubu. 
" Savtulabrar ,, gazeteei bu 

korkunç cani hıkkında dikkate 
del)er tafsilat vermekte ve onun 
kaola dolu hayatmı ,u suretle an
latmaktadır : 

lngilterenin f evkaliıde komiıeri 
Sör Lambson 

Ankara : 29 (Radyo) - Mısır· 
da siyual durum değiımemiıtir. 
Pa ı tiler arasanda kabine tetkiline 
dair müzakereler devam etmt kte
dir. 

Kabirede yeniden niimayfıler 
yapılmı§ ve nüaıayiıçiler elektrik 
&1atrahna hücüm ederek tahrip 
etmiılerdir. 

Şehir g•ce karanhklar içinde 
kalmıştır. Polis numayişcilerin ü 
zerine ateş etmek mecburiyetinde 
kalmıı, bir kişi ö'müı ve\be~ kltı 
aj'ır ıurette yaralanmıştır, 

Kahire : 26 (Özel) - Bir iki 
gUndenberi _ siyHi itler hızlandı. 

Bu iler leyişio bı§laoiıcı; mili 
cephenin , Ali komiıer vuıteaile 
İngiltere hükümetine, Mısırın 
(1930. N ıhBI pafa - Hender son) 
pı ojesi u11ları içinde İogiltere 
ile bir muahcı:de akdine baıır ol· 
duğuou bildiren takriridır. 

Sımuel Horun istıfaaı üzerine 
yerine gden Eden Antoni, ilk fır· 
ıtıtta Mısırlılaııo isteklerioe uyğı.n 
surette bir aolaşmanın esaslanoa 
Rtayacağıoı vadetmişti. 

M. Eden bn vad1Dı tulmuı ve 
bu hususta M•sır ilı komiseıliğioe 
y,.zmıştır. 

Ali komiser Sör Lambson dı
buoun üzerine Miıır kıralı ile va
lıela reisi Nesim ve Veft bışkanı 
N.,bss paıa ile göri:terek lngilte
renin cevabını ker.dilerine bildir
di. Bu cevap ıöyle hulasa edile 
bilcır: 

İogiltere hükümeti Mısır hil
kiimetile muah~de akdı için mü
zakereler hazırdır. 

logiHz bükftmeti' Mısır bükü
metile her şeyden evv~I N9bas pa· 
ıa projesindeki askeri meseleleri 
görü~m~k arzuıundadır. 

Çünkü bu ıünkü siyasal vazi
yet bu maddeler üzerinde bir1z 
tadilat yapmayı İcab ettirmektedir. 

Bu mesele üzeriade uyuıulursa 
Sudao meselesine geçilecektir. Bu 
ilci madde ba lledildikten aonudır 
ki: Muıhede projeıioin iki devlet 
mümest!illeri arHında resmen 
müzakereye başlıaabilecektir. 

Ali komi.er bn tebliği yap· 
tıktao sonra Ncıim pışıyı hita
ben: 

- Bu müıakrulerin neticeeiz 
kalması tehlikeli olıbilir. demiı. 

Bunun üzerine Nah&1 paıa aöz 
alır ak: 

Bu bir_ tehdit midir? diye ıor
mu§tur. 

Bu ıuale Aıi komiser ıu ceva
bı vermİ§tir. 

- Hayır 1 bu bir tehdit değil
dir. Fakat bu günkll va?.iyete göre 
bakikah söylemekten ibarettir. 

Çilnkü, müzakerat neticelen
mezse Mıtırda yeni bir v.ziyet kar· 
§ıııoda kılmıı olacağız. 

Mehmed Fettah Fahru otuz 
yaşlarında Mardinli bir gençtir . 
KüçOk ya§tenberi kendini kavga· 
cılık ve sertlij'i ile tanıtan bu a 
dım deha gt'DÇ ya4ıoda kendisine 
bir çok dütmao kazandıran bir 
çok fena hırt keti ere cür'et et 
miı~ir . 

s~fehat ve cUrnm itlerinde 
piştikten sonra glin On birinde 
Retidiye köyünden bir ldirt kı
zını gönlll vermİ§ ve kızı baba
sından iıtemittir . 

Bu adamın ne mal olduğunu 
bilen babı kızını vermekten çe
kinmi~ , red cevabı vermiş . Meh
med Fettah eve bir rece baskıoı 
y.-par•k kızı kaçırmı§ lcardeıi Ah· 
metle amcası oğlu Rii§tüyil de öl 
dürmüıt6r . 

Kardeşinin öldürüldüğünll 
gözüyle gören kız, katile uzun 
müddet mukabele etmit, nihayet 
jandııma kuvvetleri de yetiımiı
tir . 

Jandarma ile yıptıiı müsade· 
mede §&ki Fettah bir jandarmayı 
ıehit ederek Suriye toprağına geç
miıtir . 

Bir müddet sonra kız Hakim 
iımiode bir gence verilmiş ve dü
ğünleri yapılmıştır • Düğün bal· 
ki dağıldıktan ıonra gelin ve gü 
veiioin odasına birdenbire ıilibh 
bir ıdam ııirmiı ve ber ikisini de 
kanlar içinde bırakmııtır . 

Bu ıon cinayeti de irtikap e · 
den F ettab tekrar Suriyeye geç
mit orada da bazı katillerde bu
lunda~ tan ıonra izini kayhetmiı
tir . 

İngiltere, italya ihtilafı 
16 yıl önce başlamış 

Son zamanlarda gurup halin
de Berut dükklnlarıoa alııverige 
a-irerek h1tıızlık yapsa hu kürt 
hırsız kumpanyuı yakalanmıı ve 
evleıiode tabarriyat yapılmıştır. 

Gurupun elebaşıaı çok piı kıya
fetli omuzunda ipi bir hamal ol • 
duğu halde evinde üç bin Suriye 
lirHı bulunmuotur . 

Mussolini, '' İtalya Mısırda başlıyan ihtilal' 
elinden geldiği kadar himaye etmelidir. 
Romanın eski müstemlekesi ve İtalya
nın tabii bir zahire an barıdır.,, Demışti. 

Berut polisinin uzun· uzadıya 
yaptığı tahkiknt bu ele ba~ınıa 
Mardinli katil Mehmed Fettah ol· 
duğuru açığa Çlkarmıştır . 

Katilin Pek yakıoda Türk po
lisine tt-ılim edilmesi için mu 1 • 

melt"-aİ hazulanmokt•dır • 
~~------··----------~~ 

İtalyanın Mııua göz diletiği 
ve buraya el atmak için fır11t bek 
le-iiği on altı yıl önce Musaolini 
tarafıodao ortaya atılmıştı .. 

iş başına geldikten sonre Muı 
ıı,Jıoi bu emelini ta hale kuk t ttir
mek için hütlio gayrr tini 11rfet
etmiş ve gizliden gizliye icabeden 
hazırlıklara yapmııtır . 

Mııuda İngiliz organı olan 
Eg)'ptian gazctteoio son sayıaında 
vaktile Muısolininin Mısırı Roma
nın bir müstemlr.ktsi addettiği 
bakkındakı yazısı ve dü§üncesi or· 
tayı atılmaktadar • 

imparatorluk dabHinde, hüküm 
darlığa hizmet rdeo aıkalerio 

saraalmaı 11dıkatinden mütcvt-llit 
itimadı beslemekle kendimde da 
ha fazla bir kuvvet hissediyo. um.,, 

uJogiJtere ile ltalya araeında ta --~~~~.l!!!-111:-=ı~,,,_--=-"-
o ı:amao<lan itibaren baılıyao re ilk iıimiz Akdenizden 'cnebileri 
kebeli çok açık bir ıurette ifa tardetmek olmalıdır · 
de eden kısmını ıoaiıya koyu- Bu gayeye t'u!ul için yapıla-
yoruz : cak ilk lıareket. lngilizlerle işe 

Muıolininiu 1919 senesi mayı başlamak olmalıdır . Şu halde 
ıında Fiumcde V Hdi tiyatrosUn· ltalya. Mısırda başlıyan ihtiUili 
da irad eıtiği bir nutkun Nevs elinden geldiği kadar himaye et· 
Crooikle gazeltsinin 30 - 12- melidir . Romanın eski müıtem-
935 ııüehasında Akdenizdrki 100 lekttsi ve ltalyanırı tabii bir ~a-
vuiyet dolıy11ile İng lter~dt-ki hire ambarı olan Muır. ~ükkani 
ltılyao muhiplerine ibda edilen meyanırıda 200,000 ltalyan za-
hir parçası . ten mevcuttur . 

0 Adedi yakanda 60 milyonu Bundan 11oora llzerindc 26 
bulıc•k olan 40 milyon İtalyan martta bir iıtiblıs ve ana vatana 
yeni bir iskan mahalline maliki illıbak barı keti baılamıt olau l\fı l · 
yctteb rncoedıliyorlar . Pek ya ta adsıı gelir . Fransaya gelince : 
kında bu büyük kütle kt"-ndilerı 0 da Tunuıtan başlamak ıartile 
için kafi miktarda bilyDk olmı· bütün Akdtoiz imparatorluğun· 
yan bir şibibcr:ıirede ııluımıt dan vazgtçmdidir . Zıra Tuous • 
kalmış bulunacaklar. Binaeoaleyb lular çoktaa İtalyınlaımıclardır.,, 



Sarfa: 2 (Türk S6zo) 

Atatürkün hayatı 
9 Rakamı 

Şehir du·yukları 

Toplayan : Hamdi Aknrdi 

Sinanın eserleri 
Bir komisyon bunlar1 

s.ptamakla ufiraşıyor 

-3- Aekerecla , TOrk mimarı Si
nauın eserleri bir kitap halinde 
bınlıcaktır . 

9 İkinci Kinan 1912 : -

Oam•nh hDkumetioin lıudretıia 
liğini pek iyi bilen İtalya, 6tedee
beri, onan idarHİ altında bulunan 
Trablaı Garbı zıptetmek iıtiyor

du . Berlia mu•hedeai a1'dolu 
nurken, halyıya, Osmaah toprık 
ları ftıeriaden, onu memnun ede 
cek bir pay verilmemitti . Bunan 
nıerioe. Trahlus Garbe ordu ve 
donanma göndermeğe baıladı . 
Oımanlı büktimeti, orada bir kav 
vet teıkiline uğraııyor ve bir çok 
ıeaç erkanı harp zabitlerini gön
deıiyorda . Şimal Afrikayı giden 
ba Tlrk erkiaı hırp zab;tleri ara 
ıında Biobaıı Muıtafa Kemll da 
vardı . Orada, büyük T&rk çocu 
ttJ, ltıly11nlar1 çok çetin vaziyet
lere soktu . İft.-; Tobruk maha
rebetini Moatafa Kemal bu tarihte 
muv•ffakiyetle neticeleadiıdi . 

(Tarih: Cilt lV; S. 20) 

• • • 
19 locı ıf.,ka: - Maıtafı Ke· 

mil Sof ya Atqemilit~rliğiodedir. 
Karadenizde Ruı ve Oımıolı do 
aıamat.n ar•adı meydıoa re
len bir hidiır, 29 Ukteırln 1914 
de Ot•1111lı orduaUe Raı orduıa 
au filea harbe .totutturmat\IH . 

Muat•f• Kemil, Osmıoh hll· 
kiitnetinio bu umumi bu be 8lltük· 
lenmit daha doiruıu girmit olma
... biç razı detilclir . Buou bir 
çok raporlarıyla lıtaaMifa anlat
••t- çalıftyor~ Fakat nafile ! 

Har bin bizim için bir emri 
Yaki oldutuao gire• Muetıfa K~· 
mal, artık, yurduaa döom~k ve 
cephelerde çahpaak, çarpıtmak 
iıtiyor . Nıbayet, oaa, 19 uncu fır
ka lrumandaalığına tayin edildi
iini bildiriyorlar , İıtauhula ge 
liyor • e. bir~iımi olan falıat tiı 
mi hemen hemea .olmıyao bir fır· 
kı J Faka&; onun büylik enerjiıi, 
teıki1itcı kafaıı, 19 uacu fırkayı 
aa ... anda çok mükemmel t,., . 
kilitlı bir farka haline ıokuyor . 

1915 yılındı, Çanakkalede ka· 
zaoclığı bGyik z.ferlerde elinde 
bu 19 uncu fırka vardı . 

( Tarih : Cilt; ıv. s. 22 ) 

• • • 
19 Mıyis 1915 : - Buluodu 

le.\ her cephede pek çok muvaf • 
fakiyetler göıteHn, her yerde id-ı· 

rr we irade üıtüalüğünü dOşmanla 
rıaa bile taıdik ettiren Muıt.f11 

Kemil , daha pek ıeoç yaıında 
ikea lıte bu tarihte Miralaylığa 
terfi etti . 

( Gazinin hayıta : S. 41 ) 

9 Apıtoı 1915: - Çanak· 
kale cephesinde vffi~ie çok 
kötll gittigi bir zımaodı . DUt 
maal;r birJ fe.. balde ııkıtti
rıyorlardı • K.içner orduıuaua , 
müdbit bir tehlike h•linde ber
kelİD gkiiaü korkuttuğu gOnler
di . F aket, Mustafa Kemal, -
kendinden emin - yeuıti ve i 
dueaiDi eline almıı buhuıdoğu 
fırka ile ~iper orduıunuo kar 
flt'IP• toaç bir dıvar gibi dikil
di Ye Sal'Je limar.ı• iıtikemetiade 
Conkbaym ve kocatı prde yap 
tJtı harikal.r dolu taarruıl11 la 
dhma• orduıuou iıte bu tarihte 
majlGp etti ve bu lariht•. yurdu, 
bir lr.erre dıba çok bOyiik bir 
felikeltea kurtardı . 

( Tarih : cild iV ; S. 32) 

• • • 
9 Apıtoı 1916 : - Yardua 

bir tarafandao o bir tarıfıaa ko· 
ı•n , tıhlıketeri ıavuıturmau i 
çio her taraftan dlıt gözle bek
hneo Muıtafa Kemal, b0y6k 
harpte Kafk11 ctspbı-tiade Ç•lıı
maktadır . Ruılar topraklarımıza 

doiru ilerlemekte ve mem!elreti 
ciddi bir tehlike karııııada bı
ukmaktadırlar. Fakat, Muıtafa 
Kemal bot durmıyor, çareler d6· 
tlnüyor . DütündO ve buldu: Ta· 
ıaavur ettiği iıab,.tli noktadan 
Ruılara yaptığı bir taırru~ 7 ve 
8 ığuıtoı 1916 tarihlerinde bü 
ylik bir ılddetle devam etti ve 
9 ajll!toılı Bitliı ve Muıua ye 

niden elimize reçmtıile netice· 
lcnmiı oldu • DDyük aeker ; ha
yatanın ıeref ve muvaffaki1et de• 
taDloa itte ,bu taıibte bir 1ı1f• 
daha kıtmıı oldu . 

(Tarih : cild ıv ; S. 23) 
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19 19 Eylul 1917 ; - Mua 
tafı Kemil, bu büy&k harpte, 
Filiıtioin ıukında , Neblıs cep
hesinde bulun•ıktadır . 

HetıraJar• araııada şa 11ttr
lira raatlıyoruz : 

f .•• Yataktan kalktım, it oda-. 
ıına giderek bir muharebe emri 
yazdım . Da emirae : "dDım•• 
19 eyl61 akı•mı umumt tıarruı 
yıpacaktu 1 dedim .) 

Ve .. Moıtıfa Kemal, bıyatıo
da çok mUhim bir hadite olan 
ba tarihi• de ald••meauıta. 

(Guialo bayatı : S 73) 
• • • 

19 Mıyıe 1919 : - TUrkün 
ebedi İltiklil ve ~aıdet gDaeıi 
dojuyor 1 BOyük harpten mıtl6p 
ve bitkin çıkmıı Tftrk milleti
nin utradrtı ve daba uiıayacaiı 
haksızlıkları, hakaretleri göreo ve 
sezen büyDk Mustafa Kemal, mil· 
letini kortarmak iıtiyor. • İstao 
buldaki ıultaoın ve ooun bDku 
metioi hiç bir iıe yaramıdığıoı 
hiç bir İf yapamıy11cagına kati
yen karar vermiıtir . Türk mille· 
tinia dımarlırındıki kana gllve 
aen Muıtafa Kemıl , bu mille
tin - iyi idue edıline - he~ 

ıeye r~mea kı•diniıJıtittllhbile· 
ceğiae emindir . Ve iıe Aoıdola 
da b .. k,...MM- . 

Mutıfa Kemal; yar•ttıtı yt.ni, 
bftyök ve erkin deYletio iHr te
mel lallf'ı a&mak içia jfte bu tA 

rihte Samsarıı ayık baah 1 

•• 
"' 

- SoDu ver -

Şehirlerimizin imar 
planları yapılacak 

Bütün ıehirlerimizdeki im&r l11-
aliyetler ini yoluna koymak ve bu 
işlere .eeuı._, deA'f mez bir istika. 
met vermek Jçio yaptlan tetkikler 
devam etmektedir. 

Bu incelemelerin ba11•da en ön · 
ce tedbir ahnması lü•umlu '8Öfiilen 
nokta, ıchirlerde yeniden kurula
cak olan metkeoler me1eleaiiir, 

Bunun içio ıehr im izde ve ili· 
miz içinde mimar S.oının uer le· 
ri•İ ıaptamak ve resimlerini al· 
mık Ülere kültllr direktörll Yu· 
noı Kizımıa bı§kanlıiıod11 erk~k 
liıeai direkt6ıil Cevdet , mOze di
rektörü Yalman Yalgın , erk~k 
liseai tarih öiretmeni Aziz ve 
uray mimaı.ı Şidndaa mürekkep 
bir komieyoa teıkjt edılmiıttr . 

Bu komiıyonun .. ptayac•i• 
eıerlere )lİıt yazı ve retimler An 
karadıip komiı)O .. göoderllecclc
tir • 

HüJ.tme lcon•fı ôt>üoden taı 
köpriife kadar olan parke yolun 
yapılmaaana ve birıo.. lSoce bitiril 
mesioe çalı1ılmaktad1r. 

Bundeu baıka Tarı .. kap1t1n · 
dan ıeb•• hıliM kadar olan yol· 
da parke oluak.. yapılacaktır. 

Buoı lizım olao ı.ıtar getiril· 
D•iı olup yakında yapılmalhDa 
baılan.cak ve buradao çıkıula 

cık olan eakl t.ılarlı da H.at.n 
loüad .. kaalı fabrikıra ıideo 
yol yapıla~khr. 

Veni bir su mecrası 

Asfalt caddede yapılmakta 
olan lım~t lc3oft okulundan d&rt 
yol •izını kadar olan cadde 
Grerindeo bir ıu mecra1t yepdı.-
caktar. 

Çukurlar doldurulacak 

Eıki istasyon 9e çevresi11de 
bul•oan ve bura bılkumı eıhba
hnı bozan çukurlar, Uray tarafın
dan doldurulacaktır. 

Hava sofiudu 

Bir mOddetteoberi devam ~t 
mr.kte olan ilkbahar havası dila 
kar•kııa :çevirmıt ve epeyce ıo· 
ğuk yapm•ftır . Muvakkaten çıka

rılan palto ve mantolar yeniden 
sırtlara ıeçirilmiı, eoba ve maD· 
galıar yakıl111ı1ln . ,Hıva tama 
men ltuluth. ve lc•m•• r üzıirh 
ıeçmİ§tir . 

Ufak.- ar geldi 

Ftaaoı h•kaalığı defterdarhk 
emri" yeni bu&.lın 'fÜllDt 2.S ve 
501&urotluklardarı yirmi beı bin 
Ura ıl•deraif tir • Bu••• yanıı 
yirmi beı ve diier yarıııı da elli 
kur.,luar • 

Bu paraluıa gelmeaiyle hrra· 
bH ıelairde laüllöua ıilrmalitıe olaa 
ufak para buhranının 6o0ne ge· 
çilmittir . 

Kedastro itleri 

Tilrk Ooaiı, Sofu bahçe 9e 

Sarı Y ıkup unmlar1nıo kıdaıtro 
itl&ıri bitmiı ve timde de E.ki hı 
mam, Pqanebi •• Ali Dede uram. 
launıa kadaatro itlerine bıılaa· 
mıtbr. 
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Şehrin umumi vaziyetini ~ste
recek olan bu haritalar hazırlan
dıktan sonra belediyeler, bulunduk· 
ları yerin iklim iceplarım da dü 
şünecek ve o fthirde yapılmaaı 

dahn doğru olan bina tarzlarını &es. 
bit eJec•ktir. 

Bunun için beJediyelerio yeni ı 
inşaattan evvel tehir yollarının va.
ıiyeti umumiyesioi , asli iıtikamet
lerini gösterec~k beş bin mikyash 
birer harita beztrlattarmlları ge
rekli görühnüt ve bunlar yapılma
dıkça yeni binaların vaıiyetlninin 
de>ğruca teıbitine imkıo bulun-

madığı anla9ıhniftır. 

Da arada, ticari nakliyat isti: 
kametlerinin Ye ıanayi me.lriferi· 
oin tayini de zanri görtilmekte

diP. 

Birıbirlerini bıçakla 
yaraladllar --

Muıtafa oğlu Ali ile Uç ıabı
ula ötey gtce Ali Dede ur,amın
da Mirza oiJo Alinin evinde lOJ> 
lanarılc kumar oyaamağa baıla· 
mıtlır ve bu ıırada kavga çıkarak 
Ali Giro ile Mustafa otlu Ali bir· 
birlerini bıçakla yaral.mıılar -
dır . 

Y aralıla.r memleket baatabaee· 
ıiude tedavi al&ına alıamıı ve di 
ger suçlular da yakalanarak tab 
kikata bıılaamııhr . 

Bir bUro yapılacak 

Hayvan p1Zarındı uray iıyar
lına• mahsnı olmılr üzere aıri 
bir bilı o yaptır.lıcalrtır . 

Badem va erik aOaç
lar1 çiçek eçtt 

Havanın ~bir müddet iyi ve 
mü11it ıitmeıi yO~Ondeo badtm 
ve erik ıtaçluı hmımea çiçek 
açmııhr . 

Kireç ocaOt> cineyeti 
duru,ması 

Kireç OcıiJnda bir kavge u· 
nuında Zakh le Şe•ld ad .. rınde 
iki kiıiyi öldOrmekten ıaçlo ve 
me,kuf SGleymaa oğlu Hılil ile 
altı adcadeıın• duı1at111f'911n• din 
•iar ceza hak1erinde devam olu•· 
myıtur. 

,:)uçlulardan mevkqf Ye yarala 
Nazif o'lo Meetefent11 mueJ'CD•· 
ı1i9e deir ulan th>ktcw HpeC• O • 

kua..., ve bu raporda Muıtafı .. 
nıa ayağındaki kurıunuo çıkarıl · 

mae1111 f eoD.i lüzum olduğu bildi· 
rilmittir . 

Duruıma; doıya ••rakı ize 
rinde incele.. yapalm.ek üzere 
bu güne bırakılmı§hr . 

Rumkuş köyUnde Ya
nıkara hastahQı 

Rumkut köyfüadeki bazı hay
vanlarda Yanıkara hastalığı gö 
rüldüğüaden bıyva•Jara Seı.om 

yapDMk üzere baytar lımıil Hak
in <kaya göaderilmittir . 

Rontkan mUtahassısı 
geldi 

Şehrimiz mealf!ket haatahı 
ne.i roo&kru miltehas11•hiıD• a 
taoan dok 'or Ali Rıza -1~hrimi
ıe ı•lmiı ve ye•İ 6deviLe bıfl•
mıııır • 

Bir arabacı sanatın· 
dan yasak edildi 

Arabıcı Adem, zabıta ityerıoa 
kartı ı•ldiiiodeu urıy encümeni 

k.rarile bir hafta ••1a&lt•• ya11k 
edilmiı ve bakkıoda tatulaa iace 

leme kiğıdı Cumuriyet ıaael 11-

vımanhian• Vtrilmittir . 

Yarahnın sıhhati 
iyidir 

Duran oğlu makioeıt Halilin 
Cabba' ojlu Abdullall tarafıodıa 
kazaea av tüfriile kaıoındın 

•tır ıurdte yaralaodıimı ve te 
dıvi edilmek üzere memklu·t 
hastıbaDtlllle Jatırıldtilrıl yaz• 
m.,tek. 

Dön bıatahlc!eden Halilia 11b 
llatiei ao,duk ; aldığımız cevap 
ta ıibbatinia iyi oldup •• tıor
kulacalt bir tey olmadıiı bildi
rildi. 

Para cezasile cezalandı -
rıbnlar. 

Atefçİ Abdullah oğ\a Hami\. , 
arabocı başı lsmail oğlu M .. hmet, 
terzi kalfası Rıf•t Ofllil Sadik. t-.r 
viyeci Abdurrahman oğlu Mehmet 
Ali frensiz bis ıklete biodiklerilMleA 
100 rr, Acı Ali oğlu Durmuş, Kud
düı oğlu Mehmet Ali yfiklü ırı
baya bir dıklerinden 100 er , ıeb
zeci çıralı Süleyman oğlu Hae ın 
cackl411ye çürük meyve attığından 

100, Oarbazla Mehmet o~lu Mus 
tafıı, Süleyman oğlu Ahmet cad
deyi İfiııl ettikıerinden 100 er • 
eanai kıb\'ttoisi Siiley.an çı\lek 
fincan kullandığından, kabvece Na 
dir Vft Nuh tıbbi şartlara rieyel 
etmedıklerinden 100 er, 22 numa
ralı otomob ıl 1&hıbi Ahmet oğlu 

Süleyman ehliyetsıs adam11 §Oror · 

lük yaptırd ığ1Ddan 300 , arabacı 
Şevki oğlu Raif ve Seyit Oeman 
oğlu Hakkı cacideds fuzuli yere 
bot g .. zdiklerinden 100 er,Arahacı 
Ômur oğlu Bayram ehliyetname
sini üıerinde bfımad1ğından 100 
Bekir oğ!u A .,durrahma• araba· 
sına f11zla yük yüklediğinden 100, 
Yıldıı barı kı rıcısı fıat listeıi bu 
lundurmadığından 500 , .kaçakçı 
Mıtbn.ut oğlu Cafer kanara tı9ınd'l 
hayvan kestiğinden 500, Ahmet 
oğlu Ali nokıan tarttda ıoA"an sat
tığından 200. lı Limited fabrık4ıı 
çevirme zibilı cadduye dOktöğUo
dııın 100 t1Hıf para ~· ceza
landırılaııf, ve. kallveci Baki oğlu 
Şeriı, Zülfo oğla HöıeyirJ ruheaı 
almadan kahvecilik yaptıklanndan 
haklarında muamele yapılmek'ta· 
Jır. 

Yak•lanan kumarcder 

Ômeı oilu Y oıuf, Ah~d ol 
Ju Emin, Mebmrd ojl11 Durın, 
Mebmed otlu Necıti ve Muıtıfa 
oğlu Oıman adlarında be, kiti 
Ptf.Hm bıb~ai .denmekle aaı· 
lan yerde Oımanıa kulübeaiode 
zarla kumar oynarJırken yıka 

)aamıı ve h•klarıoda kanuni it 
yapılmışlar . 

Cin Mebnaedio- yeni 
bir işi 

Mikerrer aabılcahlırdın Cin 
Mehmecl. yeni iıtasyooda yolcu 
lırdaa Muıhfe otlu Atımedin 
vaı•• içlade bir çift çiımHini 
çaldığından yakalanmıı ve hık· 
kıada kanuni iı yıpılmıttar . 

Japonyanın 

Yakın farkla olan 
ticareti önemll 

Jepoo Ticaret odaeı jı,...ya 
yıaıo y•lnn ıuk lllk6metlerile 
olan ticaret rmıia11 mloHebetin• 
ait •t•ğıdalci İltatiatiğl ••ıretmiı 
lir : 

Jıpouyaoın mıl YEN 
Göndtrdiği ülkeler --M11ır 25, 763.292 

Suriye 5,502,839 
Fıliıtın 4,250,205 
Ttir'kiye 2,269,045 
Arabiaaan 1;808,090 
Kıbeaı 317.19:? 
Irak 11.169,52.l 
Jıpoayayı aaodaııleo ilkeler 

M11ır 
Suriye 
Filistin 
Tlrk&,• 

Yen 
31,909,226 

17·905 
1,007 

8ı,U,891 

Arabistae 178,310 
K•brıı 76,630 
ıra S,327 
1930-1932 de aiti• mevcuda' 

30 Sen k 

iş kanunu layih 
Üzerindeki son 

tetkikler -
lı kanunu liyibaaı•'• 

enclmeode tetki"1ne de 
maktıdır . Encllmea-, her 
Bzeıinde eaaılı iocelemeld 
hi• gibi icap eden müt• 
rı• da fikirleriQi aopmalJ 

Y epılaa ıon tekliflere 
b•ı mıddeleıde deAitikl• 
pılmıı ,. hı a....ıe İl saatle 
ir olan hükümle le iı cetn 
yeni 1en tanzimine karar •• 
tir . 

Ekonomi Bakınhtına 
it büıoıu , layibı kuuııj 
bedince IOzômu olan t~ılri 
ni yapır.•"br , Büı o , bu 1 
çahımalıuım artırmışt1r . 

Ekonomi Bı.kanı Ctlil 
muhtelit tDcümeode izahı& 
ba lıyihaate mii•\ia o 
çabuklul&.la çıkan.laceğıoı 
tir . it blıolll , bir çolC 
memleketlerdeki teıkilitı 
laltade :bul.ııdut.aaktadar • 

Liyibapı• ikiaci laıltll"-.. 

m•i ıeblike we mullalaı• 

mDbimmi olan İ§ kazal•rl 
gortalrrı tep.il ea.netffedM 

Uyıbaaıa 45 iaai 
göre, bilumum ... , m 
rinde çal•• ifçiler içi01 
bir İf kmzaSI ıie-artuı ibd 
cekur. 

Duadan baıka baaittahk 
lelai lıutal.klali , mıtMlliy 
JHhk ., ipialik VI .aı.y 
balleriad.ki ~ortalar içi 
kaSlUPlar yapılmaaa dö 
lif . 

Yeni liy;hı., bir taraf 
k•zalar1 ıigortaaıw bütlo 
ıiyle kurarken , diler tar 
ıi._.1 , iktiıadt teblik• ve 
taraları k1ttı dı lfçiyi 
cık tedbirlerin alınm111-. 
melrtedir. 

Mölga yükı•k ilctiaat 
ain bu husastı vertlttf 
re , it mfteıte•eleriDde çı 
olan her ieçini• mat1h L--~ 
cefi kaza , haıtabk • 111 

ibtlyırlık ve ölim aehHk 
ancak ıigorıalarla ortııMll•ll 
nlabileceği , bu takdirde 
İf ıdamlumın lıiade dab• 
emniyet ve itimattı çalrr 
lıı1ılmışttr . 

Yeoi liyibacla , it 
alla" edea tn mlhi• 
me•aua olarak (it kazalad 
t11.t g6ı ülmüt ve ilköe~ 
itibara ahnmıttır. 

Bunaqla berabr.r içli 
ıoıtıları için de ayrıca ...,._. .. 
nool.r Jsaz.,l ıamau ili 
"'mııtır. 

Merinos yUnl 

Meıiaoı ylaü ... ti 
memleketimiz~ temi• ' 
etrıfaoda tetlcikler yapıl 

Oireacleiimiae gire, 
C1 lsırtılMMtk için hadç& 
noı rgetirtilmiyecek. d 
ufıaı haiz merinoa k~•• 
r• daA-ıhlarık yarım kaa 
koyuoları yf'littirilecek4it• 

KamgarD fabrikal•uo 
neceli: olan merinos y6• 
loıu 80 kuraş• kadar ••i 

Çağırı -·-
Nisamaame mllcibi~' 

umumi heyeti kiouau•"' 
ioci cuma güoü akşam.1 
30 da ıc;planacağıoda.ı ı• 
nın ictimlda buJuom~la'1 

luaur. 

aun yar11ıadın f azlaeını 

miı olan Japouyacalusel 
mart 1934 tanbed ay 
2,SOO,OQQ yen niabetio 
llllb8f•a etmeifı bıılam' 
di ba mevcut 500~ 
raddelindad,ir. 



n 
ünya ekonomisinin ilerisi 

hakkmda bir konferans 

Almaova n111onıl aoıyaliıt ı 
tiıi d11 ttcim komiıyonu bıı 
ı Bernbard Köhler, son gün-

1 

de Ala1ıoya cihan ekonomi 
iyeti 6nDade , cibın ekono· 
iain gr leceği hıklunda bir 
ferana vermittir . 

Bu koofeıanaıa öoemli yerle 

bitti uzatmak yolundaki rollaranı 
hatırlatmak isterim. 

Şu halde eıki ıililtemdt bir ci · 
han ekonomi ve ticaretini• tekrar 
kurulabilmeai, cihan ıiy11etioin 
tabii naslar d•hiliade iokitafına 
bığlı bulunmaktadu. 

e in TBrkçe tercümesini at•tıy• 
ıyoruz: 

Çüokü, eaki cihan ıiy11dinio 
kurulu§Unda olduto ıihi, booun 
ihya11 da müıtekil, toplu ve uğ 
lam milli ekonomilerin doğması
nı ve buaua için de milletlerin 
ıiy111i alanda kendi kendilerini 
idare etmelerine bailı huluamalc 

tadır. 

Cihan ticarttlnin eıki tek:-
de yeniden ihyasına gerek ıi· 
i, gerekse iktiHdi bakımdan 
dililc aıtık imkia kalmamıf 
. Gtrçtk cihan ticaıdind. ki 
f<Üokll kurum raki e&Hlardan 
baıka bir mabiyettedır • 

Cihan ekonomi ve teciminde 
bu değitiklik bir yandan H 

ea ülkeler ırHında " ziraat 
mlelceti ve Hnayi memleketi,. 

• ye yapılan tıkeimatıa boıün 

men hemen artık mevcut ol 
am111ndan ve bunun yerine ül 
ler ar&11adı yeni müttrrek çı· 
ma ve menfaatlerin doimHıD-
D, öte yandın da, eakide ı mil

ler arasında ''it alan memle 
t (yani amele memlekt ti)., ve 

veren memlrkrt (y•ni çiftçi 
mlekati),, diye ılzetilen ay· 
maaın bu,Un kalkmakta ol 
saaden •eya kalkmıt balaGma 

daa ileri ıelmektedir . Xaaa· 
mı pe dlDyanın bir çuk 
nfları9Cla els.-oml alanıacla 

m bir iltllsllliyet kazaoıl.nası 
luoda ıa.terilea blyük r•1ret 
çalıımıler: o ml'!mlelcetleıin 

eset bakımından eıkiaiae kartı 
k baıkı gıyeler gftt .. letinia 
ucudur. 
Mille•l•İ• llyııl alenfla ken

kendilerial bilmeleri cihan e 

nomiıi ideoa.gilinl bir kenara 
ıkta ve lııer milleti kendi ken-
1 idareye aevketmektedir . 

Cihan ekonomisi milltltrin 

ndi kendilerine hakimiyetleri 

I!•• ıöıet•iyerek Cibee ıi· 
1etı tatbikı baılıymcı dünyanın 
fabı ve milletler arasındaki mü
aebetler bozulmaya bıt1amıı ve 
felilcet lceadini cihan harbinde 
bunun ıonucu olaıık siyaıi ve 

tiaadJ bir çok kar.ıııldıklaı da 
ıtercqiflİr. 

Bu iddiının acı miaalları ols· 
k büyük ekoooa»i memlekelle-
ai" t'ihan harbini hazırlamak ve 

Her ferdin çahıabilmek bu 
ıuıundaki hakkı mılli ekonomile 
tin kuıulabılmesinin ilk t•• tını 
trıkil eder ve bu hale tahakkuk 
etmedikçe zararsız olarak d11 te 
cim yapılma11nı imkio yoktur . 
Gert'k muayyen bam madd~ler , 
rerekıe bazı sanıyı huıuıunde es
kiden muhtelif memleketlere 
habıedilmiı otan iohi&ar kalma 
mııtır . 

Bunun yerine müba1dr.le ıiste 
mi kaim olmuıtur . 

Beyaz ırkın ihtiyacındın do 
ğın bOy&k ıiyaıi Hhılu gibi, ci
han licarrtioio m•kıada uywun 

bir ıureUe tanzim ve inkiııfım te· 
min edebil•crk b6yük ikli11di ıa· 
hıluda da me1dana gelebılccek· 
tir . 

Buna Htmen kı&meo yrni bı 
zı milli ekonomilerin bu ıDn göı
tnmekte oldukl1rı caohlık ve in-

kieafın cihın iktıaadiyatıoda yeni 
bir konjuokturun bıılaaıu:ı olup 
olmadığı haklrındı beaDz kat'i bir 

şey söylenemez . 

BugDn ıuf iktiıadi mıhi1ette 
olan tetkikler .e mevzularda dı
bi yani bir çok amillerin leıiri 

,arttlm~ktedir • Mılletlerin uya
nılchğı ve arılnaodaki ticırctte 
Hdıkıt ve dojrulukları , malla 
rının ntııınd11 g6z aonode total . 
ması lazım iel~o bir mecburiyet 
haline gelmiıtir . Bugüa be_.. 
tekmil milletler kendi ürünlerinin 
bizzat .. tıcısı bulunuyorlar • Doğ 
ruö111 doğruya memleketten mem 
lr.kete alım ve Hhm usulü lci bu 
ıietf'm bilhassa AlmeayUNB ba
günkO dı§ tecimiade tatbik oluo
maktad1r . uluılararası ticerette 
yeni hır çığır •çmaktadır . Bu çı· 
imo f eyizlı Ye müsbet oeticeler 
verectii kuvvetle bekl,.ne.bilir . 

Diş doktora 
Şevket Şermet 

Yağcamii karşısınd~ki muayenehaoesind ~ her gOo 

hastalarını kabul t>deı. 
Cumnrtesi günü öğledtın sonra yok ullara ve tale-

eye parasız bakar . 6329 10-26 

llçlanmzı ve babk 
yağlarlDIZI 

Ali Nasibi 

Te . ı·k 
eczanesinden alınız 

mız ı sa10 213 
Ucuzluk 

Şark demiryolları 

Yakında hUkOmetimiz 
tarafından satln 

ahynıyor. 

Ş•ık timeodiferlerinia aatın 

alınmuı için devam etmekte olan 
koauımılar sona ermiıtir. 

TrakyA kalkiama bıueketlerin
den sonra günden gllne ırtan zirai 
btihsılitıa nakli için mevcut lo
komotıf ve vagonlarla malzemcnio 
ihtiyaca klfi olmadığı ınlıtılmı§• 
hr. 

Verilen mAlumata göre tetkik
ler bu bakımdan da netidelandi
rilmİ§ ve lcumpı:toya delrgr.leriyle 
bük6met mUme11illeri nr laşarak 

mukavele t.aııslarıoı teelıit dmİJ· 
!erdir. 

Nafia vekıli Ali Çetinlcayanın 
hu günlerde İ8tanbula gidecekıir. 

Vekit, mukavtle üzuiodeki ıoo 
tedkiklerini y•ptıktaa sonr"o imza
layıcatı protokola göre d~vir İ§· 
)erine bıolaoacıktır. 

Altı aylık 

Ondüle Makinel~ri mua • 
yene ediltıcektir • -

Sıhhat Bakanhğı, altı oylak on· 
diıle makineleri yüzünden ortaya 
çıkan vekalo.rı gözüne alarak bü
tün memleketteki altı aylık on
dule makinelermin mütehnssıs bir 
bey~t tArafından muayene edilme
sine karar vermi§tİr. 

Çocuk Estrıama Kurumunun kutlama 
talgrafna melen : 

Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Merkezi tarafından hazırlanan 
'e sureti hususiyede Viyana.da baa
tmlan bu çok zarif ve ıüılü oLükS» 
kutlama telgraf kAğıtları her Tel 
graf Merkniode buluQmaktadır. 

Kutlama tefgrıfınızan bu ıüılü 
kAğıtla muhatabanıza 'Verilmesini 
isterseniz , telgraf müsveddesinin 
hir kö~esin~ " 1.tills ,, k•l mesioi 
yazmanız ve telgraf parssından 

ayrıca 15 kuruş fozla vermeniz 
kAfidir. Bu kAğıtlnrın geliri tama
men yurdumuzun yoksul yavrula
rının bakımına ayııl.matL&r. 

Kutlama telgrafanm bu söılü 
k4lıt.la alan muhatabınızın faıla 
sevinç duyacağına va zerafetinize 
hCikmedeceğioizs ıiıpbe yokıur. 

( Tllrk Söııft ) 

bir düzeltıne 
Cumuriyet genel sa11maD111mdan: 

Türksözü gazeteainin 26-1-
936 tarigli nüsha81oda 935 aene• 
sinde görülen it ve gelen ile çıkan 
evrakların bilılirılaıesine dair olan 
ıütunu mt bsusunda ıkinci istinh
kan 936 seDesine devrolunan ..evrak 
adedinin altmış dört olarak göıte
rildiği görülmüştür . Halbuki 935 
senesinde 4S7 evrak gelip bundan 
453 çu o eeor, içinde çıkarak gJ6 
senesine 34 evrak devredilmİftir. 
Olsuretle tashıhini dilerim. 

Tarsus beladtyesindan: 
"484,, lira « 11 • kurUf bedeli 

t 11 flı ve • 1650· metre uıunluğuo
da Tarsus istHyonundau lşban
kası ôuiıne kadar olan caddenin 
soğ ve solunda bulıınan bordor 
taşlarını yeni yap lan parke döşe
meye ynoaştırma işi 2400-sayılı 
artırma ve eksiltme kanunu hü
kümlerine göre " 20 ,, gün müd
detle ıçık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksıltmoye gireceklerin ıbaleden 
evvel «.37.,, lira muvakkat 'teminat 
akçasanı belediyeye yatırması IA · 
zımdır. ibaleıi 936 seneı4i şubatı
nın 17 inoi paıartesi günü..ıaaat 15 
de btıladiye encömeni önünde ya · 
pılacaktır. iste ki ilerin şartname ör· 
neklerini paraaız olarak belediye
miıdcn aramaları ilAn olunur. 6392 
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Borst komiseriitian : 
Tecimerden Darendtli Yahya

nın Borsa salonunun sükQn ve 

ahengini bozduRundan 15 gün 
müddetle Borsaya girmekten men 
sur~tile ceıalandırılmı,tar .6394 

Hizmet_ç; kadın 
aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 
hizmetçi kad~ ,ranıyor . Matba
mıza m6nçaat e~meai. 

( Şand11 Sihirli Adana ) filmile 
te~rar geli1or 

Kor.konç Artis 

Bela Lugosi 
6387 

ekllma değU eaasa 
dikkat e ••Is ilam 
Kava delen suy• hiç bir su ile öıçaı,,miy@eelc t.adar •yi 

. . .T . evsafa maliktir. Bu eyiliğlne fenni bütön te-
d~~ırı cılmı ol~rnk .doldurma ve hususi su ıtlrniçleriyle nakil etmek 
gıbı sıhhi şoroıtte mzimem euirilmı t r 

· Bır su ffiAulrnında no knıl.ır eyi olurı~ll olsun nakli eınasında pi• 
d~macanlnrdn buluııdurulmosı eyi b ssolttrini kaybettirir. 

ı,~o bull\ın İçindir ki Kayadelen suyu ~:~~!~.e 
keplar için 1 nakil oluomakhdır ki ıimJiyc kııdttr biç bir au aahibi 
hu fedakArlığ, yapmış d~ğildır . 

Kayadelen S 
merıbaırıdıt oaeılki düo_yawn en eyi uyu ıuyu ıae evini.ıe dahi tpiı ve rakipsiz 

bir ıu olarak getirilmit bulunuyor 

Kayad 1 mm herr11k , tamiz , ve diğerle· 
e en suyu rinff nauran kırecioıo azlığı ve 

diğer kımyevl huselerioin mükeıamelıyeti itibarıle ayarına yetiıecek. 
su ne menba1m1zın ci anndeki meııbalar,la ve ne .de 1urdumuzun bir 
tarafıodıı bulunmuştur . 

Bu cihet memleketin en büyök ve r:esml müeaıiaeai olan Sıhhat 
llakenlıgı ve Beledıytınıiı kımyahaneaiooe yapılan tahlillerle de taeJık 
olunmuştur . 

Kayedelen suyu kendi sıhhatini 
bilen halkımııo en hu1ök bir mükafatı ır • 

Yaleız Kayadelen suyu içiniz 
6389 
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Sayfa : !1 

.rı Asri Sinema 
29 ikinci kanun çarşamba akşamından itibaren 

Bu ıaman~ kf!dar çıkan yalnız eserlerin değil ... bütün fılmlerin ölmez 

bir Abidesi. •. 

( Martba lggert) la 
şaheseri 

Bitmemiş Semfoni 
Rejistir : Villi Först 

Filimde : 
ViYANA : Fılormanik orkeıtraaı 
GYULE : Horv11th ciğan orkestrası çaldıRı t<ibi 
VIY ANA : Çocuk korusu ve 
ViYANA : Opera korosu jıtirAk etmiotir. 

DH<kat ; Localarınızı telefonla iıteyioiz 

Pek yakında: itto arapça söz/il 
Şarka ait muazzam ve muhteıem fifm 

6391 

1 TAN Sinem~~nda f 
Bıı ak§am 

Kıymetli halkımıza müstesna ilu fılm birden taktim ediyor. 

1 • Sinemanın en parlak yıldızı ( RONALD COLMAN) ve ~el 
• ( LORBTTA YOUNG) ın müştereken temsil ettıkleri büyük 

2: 

Polisye film 

Prens Abmet 
:salonu boş bulamayup da geri dönenlerin sonsus istekleri 
Dzetine tekrar prögrama ilft'Ve odıten haritaln itaribsı fılm 

llary.olla 
Dilekat : Proğramın uzunluğu dolayısile sinema tam saat 

8.30 da baıltyacaktır. 

film: 
Bu senenin en muaua01 Türkçe sözlü filmi 

SellUer 
6390 

AlıaraJ slaemasmtla 
OnliJ bestekar Muhlis Sabahaddin 

ve çocukları saat 8 de 
Bu gece 

Bıt !Beatekir 
Muhlis Sabahaddin 

Yalnız 3 temsil içın gelmi~lerdir. 

ilk temsil 

&1ıratma 
Opret: 3 Perde 

Y•zan ve beateliy•n : Muhlis Sabahaddin 
( B~r Tablo 8ahkçılar ) 

G~L FATMA - Hayatı içı,maiyenin en hıSHs ooktelarlf'da• alin· 
• 1t b11 me.vza~~r. ~u esar son zamnnda mevzuuo esa8l d@ğiteetk.de
rece.de !e~ıleıtırılm1ş. ve e~ müşkilpesent duygular\ harekete p&ir~•k 
yeoı mnsıklerJe aengınlepırılmiş olarak Muhlıs Sabahaddin çooukl•r1 
'tarafından yüksek düşünüşlü ve yüksek görtiflü halkım.ıs takdim edi
lecektir • 

Komedi Orkestra V aryet• 
Biletlerinizi gündüzden ahnız. Mevkiler oumar~ladır. 

Fiyatlar ; 80 - 75 
Cumartesi saat 2,30 - 4,30 da Sinema 

Ç.ardaf FOrstin 
6384 



Devlet Demiryolları Adana işletme mnfettişPtindea ; 

31- t .1-2 935 Nısfılleylinden itibaren Mersin ile Mamure arasında işliyen yo1cu k tarlarının hareket 
ıaatleri dPğiıtirilmiş ve ban katarlarda il4ve edilmittir. Katarların yeni kalkıı varış saatlerini göot.-rir 
cetvel aşoğubdır. Soyın halka bildiririz. Fozla tafıilAt istiyenltrin iıtaıyonlara müracaatları. 

4-6 6~~81 iŞLETME MÜFETTIŞLIGl 

516 518 
İıtHyonler 528 532 534 
Menin K 23.15 06.25 08.35 

Karacailyae 2.3.32 06.35 00.45 
D~girmeo K - - 06.43 0853 
Hıcıtılip K 23.52 06.50 09.00 
Tınuı v 00.04 06.57 09.07 

K. 00.15 07/00 09.10 
Meliki K. - - 07.U. 09.24 

K.Hilyiltü K. - - 07.19 09.29 
Yeoicf'! v. 00.42 07.23 09.33 

K. 01.00 07.32 09.36 
Arıklı ~. 07.38 09.42 
Zeytinli K. 01.14 07.46 09.51 
Dikili K. 07.51 09.56 
Kibyaoğlu K. 01.30 07.58 10.02 
Şıkirpaıa K. 01.39 08.00 10.07 
Adıoagar V. 01.44 08.06 10.11 

K. 09.15 10.35 
İncirlik K. 09.24 10.50 

Kürkçüler K.. 09.33 11.01 
Acı dere K.. 09.39 ll.08 
Miıiı K. 09.46 ll.16 

Çıkııldere K.. 09.57 11.2.8 
Sirkeli K. 10.06 ll.38 
Ceybın v. 10.13 11.46 

K. n.51 
Veyıiye 12.06 
Yuııcı 12.15 
Muıtabey it:.. 12.25 
T. Kale V. 12.35 

K. 12.45 
Oımıniye K. 13.04 
Mamure V. 13.15 

K. 
Bıhçe K. 

Fenipaf8 V. 

522 
520 536 510 524 

10.40 13.10 15.00 17.00 
10.50 15.16 17.10 

17.18 
11.05 15.35 17.25 
11.12 13.39 !1.5.47 17.32 
11.15 13.41 li.02 17.35 

17.49 
--- - 17.54 
11.36 14.01 16.29 17.58 
11.42 14.04 16.34 18.02 
---- 18.08 
11.54 - - 16.47 18.15 
- - -- 18.20 
- - - - il.7.02 18.26 
12.09 17.11 18.31 
12.13 H.29 17.16 18.35 

16.06 
16.21 
16.32 
16.39 
16.48 
16.59 
17.09 
17.17 

508 
18.00 
18.17 

18.38 
18.50 
19.10 

19.37 
20.00 

20.14 

20.30 

20.4.3 
22.00 
22.20 
22.37 

21,55 

23.27 
2.3.45 
00.08 

00.41 
01.05 
01.32 
01.49 
02.05 
03.16 
04.00 

526 
20.00 
20.17 

20.38 
~.50 

21.00 

21.27 
21.40 

21.54 

22.10 

22.23 

530 

06.30 
06.46 
06.57 
07.().i 
07.ll 
07,2.1 
07.33 
07.41 
07.46 
08.01 
08.09 
08.19 
08.29 
08.32 
08.51 
09.0'ı 

09.o.5 
10.00 
10.53 

Dikkat: Mersin-Adana aras odaki 510 sayıll muhtelil katar ihtiyaridir. 
,, ,, 

lıt11yool1r 
F. P•ta K. 
Bahçe K. 
Mamure K. 
0.mıniye K. 
T. Kale V. 

ıc. 
MuıtlfabeyK. 

Yı11ıca K. 
Veyıiye K. 
Ceybıu V. 

K. 

515 

,. ,, 
" " ,, " 
" " Sirkeli K. ,, 

Çakaldue K. ., 
Maıiı K. ,, 
Acıdere K. ,, 

KörkcülerK. ., 
İncirlik K. ,, 
Adıuag1rV. 

K. 
Şekir Pt. K. 

Kıbyı10llo K. 
Dikili K. 
Zeytinli K. 
Arıklı K. 
Yenice V. 

K. 
K. HUyilgü K. 

Meliki K. 
T1rıuı V. 

K. 
Hacit•lip K. 

De&irmeo K. 
K. İly11 K. 
Mersin V. 

06.00 
06.04 
06.09 
06.16 
06.20 
06.27 
06.31 
06.34 
06.39 
06.44 
06.56 
07.01 
07.10 
07.16 
07.23 
07.31 

507 
00.15 
10.13 
02.23 
02.44 
03.00 
03.2n 

03.50 
oı.08 
04.27 

05.0'2 

05-17 
05.32 
05.50 
06.48 

07.02 

07.17 
-.-
07.31 
08.00 

08.27 
08.46 
09.01 

09.19 
09.33 

" 
s.n 
517 

,. " 
" " 

07.50 
07.58 
08.08 
08.21 
08.27 
08.34 
08.44 
08.55 
09.00 
09.04 
09.09 
09.16 
09.20 
09.27 
09.31 
09.34 
09.39 
09.44 
09.56 
09.59 
10,07 
10.13 
10.20 
10.28 

526 " 

509 

" ,, 
" " 

10.30 
10.36 
10.45 

11.01 

11.15 
11.38 

12.05 
12.18 
12.32 

12.52 
13.04 

533 
519 

f1}Z1 
09.40 
09.50 
09.53 
10.o.3 
10.13 
10.20 
10.34 
10.39 
10A8 
10.58 
11.15 
ll.2'l 
11.29 
11.40 
11.52 
12.44 

13.13 
l:l.20 

--. 
13.40 
13.43 

14.09 

" " 

12.00 
12.08 
12.18 
12.31 
12.36 
12.43 
12.53 
13.04 

,. " ,, 

521 

"" 

15.00 
15.04 
15.09 
15.16 
15.20 
15.27 
15.31 
15.35 
15.40 
15.45 
15.58 
16.05 
16.14 
16.20 
16.26 

16.3.3 

539 537 
523 52.5 583 

15.0S 
15.18 
15.28 
15.38 
15.47 
15.56 
16.02 
16.14 
16.16 17.35 
16.24 17.'4 
16.33 17.54 
16.47 18.00 
16.54 18.15 
17.01 18.22 
17.11 18.33 
17.22 18.45 
17,30 18.58 
17.34 19.M 
17.39 19.13 
17.46 
17.50 19.2.8 

17.57 
18.01 19.42 
18.04 20.10 
18.09 
18.14 
18.26 20.37 

18.50 20.52 
18.37 21.03 
18.'2 
18.49 21.22 
18.57 21.38 

6.36 
7.35 

Y. 8·30 Y. 

Dikk,•t: Adanagar Mersin araıında 509 sayılı muhtelit katar ihtiyaridir. 

BID Ura •lkllat 
Reklama değil hakikate inanınız. 

Ve içenlerden aorunuz. 

--- - 2 sz 

ITarsus belediyesinden 
Ttıtı Lelediyec.lan veril mPk üzP.re 

ı "3903" lira « 40 • kuruş bedeli 1 l k4'şifli Tarauı iıtasyonundan iş 1 

' Bankası önür.e kadar ·950» mtıtro 
1 

uıunluğunda olan caddenin parke 
t,ple döşıınme işi 2490- 1&yılı ar 
tırma ve ekeiltme kanunu hüküm· 
lerino göre «20» gün müddetle 

Ayran kaynak ıuyu .mevcut A~ana ye çevreıiı.i~ acık eksıhmeye konulmuıtur. Ek-
en eyı en temız tahıl ve hakıkı ıiltmeye gireceklerin ihaleden ev-

kaynak suyudur. Bir fen he1eti huzurunda bunun aksini iddia ve iıbat Tel •293» lira muvakkat teminat 
edenlere yukarıdaki mük.Afat hemen verilecektir. akçaıını bP.Jııdiyeye yatırmaıı 14· 

Ayran k k 8~Y'' me~baında Sağlık Bakımına : zımdır. ihalesi 936 senesi Şubat 1 ayna rıayet edalerek . . . usulde kı - ayıma 10 uncu pazartesi günü saat 
ptej yapılmıı ve tesİHtı bir sene evvel ikmal edilmit olup kaynak ba-

1 

l 15 de belı•diye encümeni önünde 
tında damacanalar ayni ıu ilo yikanır, el değmedoo damacanalara yapılacaktır. isteklilerin l§&rtname 
girer orada mühürlenir hileıiı teoıiz sudur. örneklerini bedelsiz olarak bele-
HAKiKI EVSAFI hiç bir suretle ne kimyevi ve ne de hakemi nsıt•- diyemiıden aramaları ilan olunur. 
larile tehdit edilmez. Kaynaktan nasıl çıkmıısa hiç boınlmııdım d'lma· 22-26-30-4 6360 
caoalara dolar. 

Son söz • AYRAN KAYNAK suyu hakiki, temiı, içile 
• bilecek biricik sudur. 
6171 27-30 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

.( 

• 

__ , __ _ 
• 

30 S.11 luJawı 

Tl:J O.. KiYE 

llRAAT 
E3ANKA5~ 
.,. 

.·DAoA •. 
BiRiKTiRf:N, 
RAl-IAT [;D(;Q 

Vilayet 

MiM-,--
Karaisalınan Hamiıliye 

Hu&Ulfi idarenin malı bul 
ve bı::lıer dönümü yedi lir• 
men kıymetli (30) dönüm 
46 p rı rca olarak ayrı, ayrı 
)ıkla satılmasına evvelce il 
len tartlar dairesinde y d0° 

artırmaya konulmuttur. 

En ince kumaşlarınızı yıpratmıynn (izet'lerindeki kir, leke ve yağların 

soğuk su ile temamile temi?liycn mndeni ve nebati bir terkiptir. 

Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kahbı (11) kuruştur. 

Mı·m ile her şeyin"zi temizliyebilirsiniz HattA Pelıkao mürekkebi 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile . . 

istekli olanların yüzde r 
çuk pey akçelerile birlikte 
936 aalı iÜoü saat ( 11) dl 
yet daimi encümene mür• 

Mim çocuk b zlerinl kolaylıklıı ve zedelemeden tertemiz 
eder . 

M • Lok~ Loyalardaki kir ve leket~rl cini hanyo,cam , kristal 
ım mndeoi sofra takımlarınızı çutal,bıçaklorınızı çizmeden yed 

yttnİ bir balo sokar . 

M • en nazik ip ... kli, yünliı kumaşların y·kanması , temizlen · 
lffl mı si idn hiricik mad .. ni sabundur . 

Ad anada 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi sahş yeri 
Mehmet Bozdoğanh 

ticarethanesidir . 

Uluca mi 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında da 

22 bulunur. 6269 

yitik tastikname 
1930 senE>Sinde Adar.a Erkek 

lisesinin yedinci ıınıfındı.n nltlığım 

tıtstikoameyi kaybettim Yenisini 
alacağımdan eskisinin hlikümıüz 
olduğunu il4n ederim.6393 

Hilmi kızı 

MELAHAT 

'r; llHlllllUllUllUlllUtıııtnnınuıtııı1111111111111mı ıHlllll HlllRlll HU tdRINılU~ "l: 

1 
bu gece nöbetçi 1 

Eczane f 

1
. Or uzdibak; civar1nda 1 

Merkez eczanasidir 
.... '"'il 4& ısı••••·----

22-26-30- 4 

Çukurova AthspO 
IUbU Yönkurul bll 
hOındn: r• 
Kulnbıimüz 8 Şubat cd ap 

günü llnlkevi salonunda ili 
gresini y p~coktır. Ogün . 
müzrı ya ~ ılı biitün üyeleral1 

lantıyo gelmeleri ehemmi 
olunur.21-24-26-30 

6357 

Sinemanın en 

Fredric Marcf1, 
Charle Laugll 

Sefiller 
1 Türkçe •!lılü hiiyük 

_lı 

Umumi neşt'iyat mlld 

M. Bak11 
Adana Türk töz6 u • 1 


