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talya - Hab-;şboğuşmast Atatürk 

J

.t 1 H b h k d M T arimerler b- i-rlig-w i- kongresi 
aya çetin a eş ÜCUmU arŞISln a a- I Kutlama t&llerine ta· 

·aileden geri kaçmak mecburiyetinde kaldı ' ':~:~.rı:~i:.~~n::::~. 
Yapılan dünkiJ kongrede beşyl1ze 

yakın tarimer hazır bulundu 
• 
ngilizler, petrol, kömlir, demir ve çeliğe derhal ambar-

go konularak harbın hemen bitirilmesini istiyorlar. 

y~ni yıl münas~betiyle yurdun her 
tarafında kutlam• yazıları gönde. 
ren kumandanlara , İıbay ve f&r· 
baylara , parti başkanlarına ve~ 
diter vatandaşlar• t .. ıekkürlerile 
iyi difeklerfoi il~tmeye Anadolu 

Habe~ler, Makalle civarında iki İtalyan uçağını mitralyoz 
kurşunu delik deşik ederek düşürdüler. 

aj D!UDI 3devlemİŞttr . 

icra vekilleri heyeti 
toplandı 

ısveç Kızıı Haç hastahanesine atılao bombalar, İsveç milletinde derin infial uyandırdı. 
Ankara : 2 (A A} - İcra ve· 

killeri bey,.ti düa baıbakan lsmel 
İnöoüoüo baışlunlığında topl•n
mıı ve ğörüştüğü Dlubtelif itler 
üzerinde karaclıtr alınmt§lır . 

. Londra : 3 (A.A) -
Mılletler Cemiyeti konse
yinin yirmi ikinci kanun 
toplantısı münasebetile 
lngilterede iki cereyan 
vardır. 

1 - lsticale lüzum ol
madığı ve şimdiki zecri 
tedbirler ve ltalyanın Ha
beşistandaki fena askeri 
vaziyeti dolayısile harbin 
esasen kendiliğinden bi
teceği merkezindedir : 

2 - Petrol, kömür, de
mir ve çeliğe derhal am
bargo konularak harbın 
hemen bitirilmesi mer
kezindedir • 

Muhalif gazeteler de 
bu ikinci cereyanı tut
maktadırlar. 

Kahire: 3 {Radyo) - Adisa
babaden bildirilıyor: 

Melulle cİ98rında iki İt•ly•n 
uçağı mitraly8z kurguolariyle ye
r~ indirilmiotir. Dört uçak.cı öl· 
düıülmnı•ür. 

Dliıürüleo bu uçaklardan biri 
İmpuator taraf ın<lan bunu düali 
ren 11lc~re ~ediye edilmiştir. ı 

K.b1rf': 3 (Radyo} - Bir İtal -

200 Çinli 
Talebe Nankin üzerine 

ynıoyor. 

yan uçağı İsveç Kızıl Haç çadırı· 
eın üzerine yeniden bomba at
mıştır. Keyfiyet Roma hükumeti 1 

nezdinde protesto eılilmittir. 
Cenevre: 3 [Radyo] - Ulus· 

lar kurumu, İtalyan uçaklara ta· 
rafından bombardıman edilen ıe 
birlerde incelemeler yapmak, Kı 
zıl Haç çadu laranı ve kiliselerin 
bombardım•nlarını yerlerinde 
görmek üzere bir Belçikalı Bioba. 
tının Batlcanlığıeda, doğu Afri
keıına bir heyet gönderecektir. 

Bu heyf't, uça1'1. gide:ceğındeo 
bunlara her hangi bir taarruzda 
bulunulmamuı içio Roma bükü 
mdi nezdinde teıebbüsatta bulu· 
uulmuştur. 

Kabir,.: 3 {Radyo] - İtalyan 
kuvvetleri Malulle cıbctinde geri
ye çeki[mektedirler. 

Buraya, İmparatorun amcuı
nıo oğ!unua kumandaıuıda 12,000 
kişilik yeni bir imd•d kuvveti 
iönderilmigtir. 

Kahire: 3 [Radyo] - Mısır -
T•rablua hududuod• İngilizler 
mütemadiyen tohtidat yapmak

tad1rlar. 
İtalyanlar, kulelerde bunların 

harckıtlurnı müt,.madiy,.n taras
sut etmekte ve uçaklarla bu h•
reketler Romaye bildirilmekte
dir. 

Aokara: 3 (A..A] - Stokholm· 
dan bıldirildiğioe göre, İsveç Kı 
zıl Haç beyetininin bombarduma · 

nı üzerindeki gazeteler neıriyah 
devm etm~ktedir . 

Prens Kari, Başpiskopos ve 
diğer şıııbsiyetler ndyoda nutuk
lar verer~k, bu kanlı kanlı hare
keti oiddrtle takbıh etmitl"rdir. 

C. H. Partisi yöngen 
kurulu toplandı 

Roma: 3 (Radyo) - İtalyan 
uçakl&r1Dın z .. birh gaz kullandık Ankara : 3 ( A . A ) 
larıoa d•ir çıkarılan haberlerin C B . Partisi yörıgen kurulu 
hiç bir asla yoktur. dün toplanmış ve yaz azıdıoda 

K~bire: 3 [Radyo] - Adisa- yapılıp sonucu alıoan parti tef · 
babadan bildariliyor: tiılerinin iocelemesine devam et-

İtalyao k••vvetleri, Makalleoin mit ve türlü parti işlerini konut 

Ş.rk ve Cenup garbmda mühim muştur . 
hazırhklarda bulnomakta ve Ha· 
b·· şler de buulara mukavt-mde 
baıırlaamıtktadır. 

Oç lngil'z harp gemisi 
Patrasta bek ıeniyor 

Eli silah tuı.n büttin H•heo-
liler 11i!ih baıını çsğırılmıılardır. Ankara: 3 (A.A) - Yunan 

Loodra : 3 ( A.A ) - Royter hubiye dairesi patrasa üç l11giliz 
ajansı bildiriyor : beı p gemisinin gr lmesinin bek· 

Adieab.)>adan gelen haberlere leodiğioi bildirmiştir. 
gÖıe İtalyan il~ri kuvvetleri Ma- y . . 
kalle üzerine cenubu terkiden PDJZelosun karısı Yunanıs-
ilerltmekte olan Rasmelüketa tana para gönderiyor 
kuvvetlerinin ttfdidi karşıtında 

Maka ilenin cenup fi• ki ceuup ve 
cenubu garbiıindea geriye doğru 
çekilmektedirler . 

RHmdükete kuvvetleri Habeı 
ordusunun Avnıpa terbiy,.si gör
müş en iyi kııımını tf'§kil etmekte 
ve buolarıD mühim bir kısma im. 
paratoruo muhafız alayları efra 
dandan mürekkep bulunmaktadır. 

Cenup crpbeısinde , bütün ay 
- -Gerisi dördüncü aayfada-

Atiııa 31 ( özel ) _ V f'nize
loıun karısı Yunanistandalci iş

ıizlere dağıtılmak üzere b6kume · 
te 315,000 dohmi göndermiştir. 

Ceyhanda balo 
verildi 

Peçe ve çarşaf Irak-

Hırsızların meydana 
çıkarılması için büyük 
faaliyet sarf ediliyor 

ta da kalkıyor 
- --Pttkin : 3 ( A..A ) - Şimali Çin 

nıuhteri1eti c.,ryanıoa karşı tıılebe l k / / ı · · d Ü J l tarafından yapılan gösterilerin git- ra say av ar mec ısın e g rli tü li 

Ceyhan : 3 ( Özel aytarımız
dan ) - Yılbaşı geceıi, Cumnri
yet Halk Partisi t•nfındao ıimdi
ye kadar misline tesadüf edılme· 
miı büyük bir balo verilmiş ve 
civar ilçelerden de gelen çağıra · 
larla sabahın ıaat dördüne kadar 
dans edilmiş, muhtelif sürprizler 
yıpılmıı, zengin piyanğolar çe
kilmek Puretile eğlenilmiştir . 

llkçe arttığını bildirmektedir. ve hararetli münakaşalar oldu • 
lki yüz talebe yaya paytahta 

f1 '\'arn;ıak veya ölmek hususunda 

0 
:Yemın etmişlerdır. 

~ııit Bu muhtariyet cereyanını pro -
Ati teıto etmek maksadile Nansiy•t 
b d~~ru yola çıkan talebeye yiyecek 

3

0 
Yuk.lü beş kamyon refakat etmek
tedır • 

· fi Talebe a)tıyüz yirmi beş mil 

0 19 ~esaf~de bulunan Naokin şeh 
ıs rme, Tiyan Çin, Nan Çin demiryo 

f.

e lunu takıbederek yürümektedir. 

0
.. Mısırlılar 
11 

eS' 19 ;' 30 projeslniJ kabul 
ii' etmek ittiyorlar 

_ K:Jhire : 3 (A.A) _ İngiliz 

iltı Y~ke~ k komiseri dün akşem Ede-
i •no eon h19yaaatı hakkında me•ru· 

r L'b ~ ~D 1 1 al ~urup ıdı Mehmel Mab· 
ıJB nıut P•~• ıle göriişmDıttır . 
ik h Öğrenildiğine göre milli cep 
rl f; d ~ bu beyan~tı yeter bulmamakta· 
cB' bar. Ve lngilız hükumetinin yeni 

eyanat neırctınesini istemektedir 
M"ll1 . ~ • 1 cephe 1930 da Nabas pe· 

~ I• ıle Henderıon tarafından kale-
me alıuan proJ· enin kabul.. . .. 
te l. ..1: uou ... 

rne~ıe'4ir. 

Bağdad; 27 (Özel) - Evlen· 
me işlerini kolaylaştırmak için 
mühür hedelltrioin 111akul bir 

hadde iodirilmeei hakkında say
Javlar tarafından verilen takrir 
meclisde konuıulurken aöı alan 
aaylavlardao Elhac Said Sabit , 
komıu MOılllm•n meml~ketlerde 
olduğu gibi, Irakta da p~çelerio 
k•ldırılarak kadınların aoyse lleş
tırılmasını ileri silrmüttür. 

Hatip ; islim şeriatında pe· 
çenin yeri olmadığını ; evlenmek 
isteyen bir erkeğin müıta kbel 
karısını görmesi §eran lizım ol· 

dujunu ve peçenin İslamlar ara 
sına sonradan girme bir bedat 

olduğunu ıqylemİf, bunun üze· 
rine saylavlar ikiye ayrılarak 
mtcliste oldukçı gürültülü bir 

müoakatı başlamııtır. Mecliı baı
kaoı aürültülerio önünü alm•k 
için teklifin mOzakereeioi tehir 

eylemi~tir . 

yıl daha çok .. 
Irak petrolları 

Abadan - 150 vapur petrol 
yüklü olarak Avrupaya b•reket 
'tmişlerdir . 

Bu ıeocoin petrol istihsalinin 
geçen seoeden 3 milyon fazlı o 
lıcağı tahmin olunmaktadır. 

BabriluUa kimyevi maddeler 
ihracı imtiyazını alan İngiliz şir · 
keti Basra körfezinde de oıuh· 
telif trcıübdr.r yapmıştır . Şir 
ketin Iraktan da bir ımtiyaz al· 
mak istediği anhşılmaktadır . 

Mister Piket ırakta 
ne yaptl? 

Geçenlerde B•ğdada gelrn lo 
giliz zroginlerinden, Habeş pet 
rollırı kahramana Mister Rıketin 
lralc hllkiimetioe beş milyon lira 
ikrazı mukabilinde ŞinHI lrakta 
bir kaç kuyu kazmak imtiyazını 
istediği ve teklifin Irak bükii
metioce red edildiği söylenmek· 

tedir • 

Baloya hemen C()bao halkı 
uıo mühim bir k11mı ailelerilc gel 

mitlerdi . 
Parti üyeleri, Urhıy, gelenle· 

re iltifatlarda buluomuo ve her 
türlü istirebıt eebaplarına çahı 
mışlardır . Halk, çok memnun 

kalmıştır . 
Ceyb•n adliye dairesinde bir 

hırsızlık yakuı olduğunu ve baş 
katibin ma•asının gözünden eltmı§ 
li,., ilam pulları ve dört tabanca 
DİP çalındağanı bilctirmiıtim · 

Bundan başka önemli bir zaho 
eviude de bir hirsıılık olmuş ve 
bazı ~şyası çalınmıştar . 

Bo bırıızhkların kasRbanm bı · 
zı bf'dbıhlar tanfındao tertip e 
dildiği zano ı uoma ıı. tadır. 

Seybau emniyet müdürü Bahri 
Adli kısım amiri Fikri bugüq bura 
ya gelmişler ve meseleye vaz:yed 
ederek ircelemeltte baılamjşlar
dar. 

Bazı kımscler zaoaltma al ına
rak isticvaba bıılanmi§hr. 

1 ......... 1 

iki tekerlekli arabaların şehre girmesi 
yas~ktır . şimdilik bu arabalar yalnız 

koyler arasında işleyebilecektir • 
Tarimerler birliği yıllık kon 

greaioi dün ıaat 15 de Helkevi 
salonunda yapmı~hr . 

Koogrede üye ve dioleyici 
olar•k bemea b · şyüze yakın tari
mer , İlbay Tevfık Hadi B•ysal , 
Cumutiyet Hal"~ P.rtisi Seyhan 
lıyöo kurul hı1 şkanı ve Balık~
ıir sa y lavı Örge Evren , Niğ 
de saylavı hemıcbrimiz Cavit 
Oıal , urbay Turban Beriker , 
Halkevi başkanı K&1im Eoer bu -
Junuyordu. 

Kongreyi eski başkan Tevfik 
Kadri açmış ve kongre b•şkanlı 
ğına Cumuriyet Halk Partisi Sey· 
han .İlyön kurul başkanı ve 
Balı kesir sıylavı Örge Evren 
ve kati bliklere de tarimerlerden 
Sabı i Gül ve Ekrem Avni ır çil· 
mişlerdir . 

Bundan sonra idare bt-yetiuio 

bir yıllık Ç'Jhgma raporu okuna
r•k tas\ı'ip edildi • 

Tarimeıl"rden bir çoğu ı&z 
alarak bazı dil,.klerde buloomot 
ve bunl•rın etrafında koau•m•lar 
yepılmıştır . Bu meyanda iki te
kerlekli :ı rab• yasağıuıq bir mUd
det daha geri bırakılması , tari . 
merl erin boıijada temsil edılm .. . 
leri, çekme fiatlauht• indirilmesi 
amelenin ucuz nakli , amele ko· 
misyonunun yeniden ihyası , klav
laod pamuğu tohumunun aıağı 
ve yukarı canip ıebir mıntakala
rına da dağıdılmuı , aedlerin ta 1 
miri , birl iğe bir bina lemini bu
lunmakta idi . 

İlbay Tevfik Hadi Bıysal , 
araba yasağıoıo sebepleri hakk.n
da izahat verdi • 

Tarim~r lerden bazıları eöz ala· 
Geılsl üçıincci sahifede -

Komşu memleketlerde: 

Filistin teşrii meclisinin 
mahiyeti ne imiş ? . 

Bu meclisin şeklinden ne Araplar 
ne de Yahudiler memnun ____ , ................. -,. ___ _ 

~ . ~udus : ?,8 (öze9 ~·çeolerde l dioi tesbit etme hakkı , arazi salıtı 
Fıhıtın Teşm .meclısı~ı~ ~ müslü i ~i komisere aid aaliıhiyetlerdir. 
man 3 Yahud ı ve l hırıstıyan ol· Meclis bu hususlarda eual ıo-
mak üzere 12 seçil mı§ aza ile 3 rup malumat sorabilir. Mecliıin 
müsliiman 4 Yahudi 2 hiristiyao müddeti bet senedir. 
ve 1 ekelliyf'ller ile 5 İngiliz ta- Yahudi dazetderi meclisi kur-
yio edilmiş azadan olmak üzere mak teışebbüeil aleyhinde yazılar-
27 azih ve bir İngiliz reisli ola la doludur. -
cağını yazmıştım . 

Fılistiode yerli tabadan olan 
ve olmıyan berkrs seçime iıtirak
edecektir. 

Bu·kayt yalnız ba birinci mec
liı içindir. İkinci mecliei seçecek
lerin Filistin tabaanıd&n olması 

ıart olecılctır. 
Az• adedinin unsurlara böy

ltce taksimine esas olarak hük6 
met ıöylr ce düşünmüştür: 

Seçilecek adedi unsurların nü 
fusuna nisbe.tle tayin edilmiştir . 

Tayin ~dilecek azanın da yarısının 
Y •hudilrrden olması kabul edil
miş ve buradaki Avrupalılara bir 
azahk verilm iştir. 

1922 Meclisinde Araplara 10 
azalik biiklimet ve y abudilere ise 
13 azalık ayrilmıştı. 

. . Bugün Arapların 14, diğerle 
rınıo de 13 azası olacaktır. Se
çim her unsur için ayrı olacak 

. k , 
unsur ~sterse adaolara dı rey ve-
recektır . 

Komiserin, mrcliı kararlar1nı 
reddetm"k, meclis yok iken ka 
rarnameler çıkarmak ve hüdce 
y•pmak hakin ola.caktır. 
Mecliı;ı Büdceyi müoaka§e e

decf'ktir. 

Büdce bakkmda Meclisin ka
r~r vermek bılckı vardır. Vergile· 
" hakkındaki karar hakkı da ko· 
misere aittir. 

Meclis yalanız münakaşe eder. 
~mniyeti umumiy•, manda, harici 

1 ışlerle Yahudilerin muhacir ıde 

Bu gneleler, memlekette a 
oarşi çıkaranların saz ıöylemeıi 
için bir a.lon açılıyor demektedir. 
ler. 

Arapça gazetelerden biri hazır
lanın şekline göre m~clise evvel
ce verilen adın değiıtirilmesi icap 
ettiğiai yazmıt ve biiyllk harfler 
le tegrii meclisi değil iatişarı mec . 
liei dem1otır· 

Bu gün Filiıtia çeveoleri isti

- Gerisi iiçıincü sahi/ ede _ 

Mısırda 

Talebeler yeniden kar
gaşahklar çıkardılar 

AbkHa : 3 (A.A) - Kıbire · 
den bildirildiğine giSre, hflkfamet 

resmi mektebinin talebeleri mek 
tep bioaaını ve mobelyalarını tah· 
rip etmiılerdir . Poliıle olan çar
pışmada 15 talebe ve müteaddit 
polis yaralanmıştır . 

Elazhar üoiversiteıi talebete 
rinde yeni oümıyiıler yapmıı

lardır . Bir kaç yaralı v•rdar · 
Aokaıa : 3 (A.A> - K.ııhire 

den bildirildiğioe göre, 1930 H 

laımaaı esası üzerinde bir loıiliz 
-Mısır muabedl"Iİ akdi için yeni 
seçimden çıkacak Mııır meıruti 
hükamf!!ile müzeler•de buluau
Jacağına dair İogilterenia verditi 
cevep umumiyet itibarile ıayrikl· 
fi göıülmektcdir • 



: .. 
Sayfı : 2 (Türk Söz&) 

Bolşevikleşmiş Azarbaycan 1 Ş e h İ r d U J U k 1 a r I 
Rusyaya karşı olan kin or- l;__._iiıiiıiııiai.._._ _________ ıİıİıiliiİiıllllliııııiıİiılıııiiiiiiııiııôıiİiiııilııııım-~----........---iiiiiııiiiiiııi ....... ____ -:. 

tadan kal1'mış Bina ve arazi , 
V .- . k ··ıA t 1 

Bakunun biricik camii 
Pruğda çıkan / Die Neııe 

Veltbuehnı· J ğazetesinde Baku
ya ait çok dıkkale değer bir 
yazı gördük . Bu gıinkü ve bol
şevlkleşmlş Azarbaycanda yeni 
cereyanların lnllkamıuı, bolşe 
vlk idaresinin polillkasmı gös· 
termesi ıiibarlle ilgili bulundu
ğumuz bu yazLyı terciime ' de 
rek nakletmeyi faydalı bulduk 

Üç gün mütemadiyen Bakti 
sokaklarında mtşhud çarşaflı ka 

dmları &ndım . Halbuki 1931 de 
lrau hududunda olın ve Çiçeri 
oin [ Asyaya doğru uzanmış par
mali ] cömlesile tarif ettiğı bu 
ıebri bir kerre daba ıiyaret etmiş· 
tim . O .zaman [ Ali Bayram ] 
adlı bol~evik kütüphanesine gir
diğim z~men içeride bulunan bir 
çok genç kız beni görür görmez 
hemen beşlarır.ı örtmüşler ve yüz 
leriai aaklamıglardı . 

Bu genç bolşevikler ( Stali 
o ) in bir eaeriııi okuyorlardı . Bu 
hareketleri belki de eski bir alış
kınh ğlD, bir idetio eseri idi • 

Fak.at iıte 1935 yılıoda bu 
sevkı tabii hareketlerine bile şa

hit olmablD imkiot yoktur . 

Fahrilcalarda, hDkfimet day
relerindt. çalışan kadınların çarşa 
fı, peçeyi atmaaı kadar tabii bir 
şey olamazdı . BonJarıo haricinde 
kalan diğer sınıf kadınlardan bir 
çoğu ise ha ise esaretten bolşe

vik · propağıntlası ve terbiytsi 
nin teairile kurtulmuşlardır . 

Eo sona kalanlar ise küçllk 
bir azlık te§kil ettiklerinden gü
lünç olmak, nazar dıkkıti celp 
etmek ltorliuıile nibeyet diğer ka
dınlar gibi peçeyi atmağa mec· 
bo.r kalmışlardar . 

Memlekette teferrilalla gÖıÜ
leu hu değitikliklerden ba~ka Sov· 
yetler r~j,mi girdi gireli daha bır 
çok esaslı ve derin devrimler de 
yapılmıştır . 

Yeot idareciler, Müslüman bir 
Cumuriyeti olan antıklerikol re
forml.,ını çok ihtiyatla ve bir çok 
tedbirler alarak yapmışlardır. Müs 
lilmau balkın taassubu çok iyi bi
len idare adamları ihtiyatla hare 
ket etmesini de bilmiş lerdir · Asıl 

Ruıyada Ortodoks kiliseleri, teı· 
kiUitı ortadan kalkmış olduğu bir 
devirde Bakunuo müminleri hiç 
korkusuz cımilerine gidip gel
mekte ve beı vakıt müezzinleri 
nin aealerioi itilmektedir . Hatti 
taaddütü zccat bile bili cari -
dir . 

Belki bu gün koca şehirde bir 
tek camiin kalmı§ olması tuhaf 
görülebilir . Fık~t BolşP.vik ida· 
resi diğerlerini yavaş yavaş hal 
kın rağbetini kaybettikçe, kapat· 
mıştır . Çünkü : Bütüo camiler 
yavıı yavaş terle edilmiş ve boı 
kalmıştır. 

Baküoün en son camii bütln 
petrol kuyularımn serpild iği a . 
bayı ku~ bakaşı seyreden bir yük
seklik iizeriodedir . Buradan asıl 
rolü makinenin oyoadığı modern 
hii Ç•hıma uhası bütün 11zame
tiyle görülmektedir . Hiç bir ta 
raft• amelenin göıülmemesi bu
rada makineye verilen rolün öae
mini isbat ediyor . Fakat bir ya
bancmırr inkisar hayale uğtama&ı 
için camiio avlusunu terk edip dı-

şarıya bir adım atmas1 kafidir . 
Yüzlerce el zaif ö 'gün bir sesin 
iştirskiyle size doğru uzanır . 

Bakü di'n ecileri ic;.io Kafkasyanın 
~D büyük ş r bıiode İslamlığın sorı 

iJticagabı olan bu c ami önünden , 
d aha miiııasip yer bulurımıyacak 
olmalı ki ht> p sanki buraya top
lanmıştır . Bu belki de yabaııcı 
seyyabl.srın en çok uğradı~ı jçin 
dir . Her tarafta yayıcı bir diua
mizmio göze çarpt ığı civarla ma· 
zinin bu küçük köşt si arasmda 
ne zalim bir tezat var . 

Sosyalize edilmiş tıp m~mle
kdinde hala bir çok insanlar has .

1 
tahklarıoa derman dilenmek için 
cami duvarlarına eğaç dallarına 

birer parça bez ~bağlamakta de 
vam ediyorlar . Ve ilmi ilabla~h
rao bir memleket her çeşit ilmi 
terakkiye müthiş bir engel olan 
bu kötü ananeye hila müsaade 
edi\iyor . 

Baküyü bugün ziyaret er.len 
yabancı bir gezici sokakların ad 
larını ve mağazaların levhalarını 
okumakta güçlük çekmez Kema 1 
Atatürkün Arap elfebesioi kal 
d udı yerine Latin harflerini koy -
d uğu yeni Türkiyedr. olduğu gibi 
Bolşeviklerde Kafkasyada şarklı 
milletin Garp medeniyeti ile te · 
masını artırmak ve temin etmek 
maksıdile aybi ıeyi yapmışlar -

dır . 
Komürıiıt ihtilalinden evvel 

mil ıi azlıklan dostlııtırmak iste 
yen çarlık Rusyası Müslüman bal
kın lslim birliği ihtirasını kuvvet · 
leadirmeğe çalışmı§tır . Baküde 
olduğu gibi bugün Müslüman mın· 
tıkaJarda Seıı Petresburg büküm· 
darları nefıetle görülüyor ve İs· 
tanbuldıki halifeye karşı büyük 
bir sevgi besleniyordu . 

Bugün sadece dini olan bu 
bağlar iki taraftan ve tıımamile 

çözülmüştür : 

RusyadaJ Türkiyede tamami
le layıklaşmıştır . Tam kültürel 
bir serbestiye kavuşmuş olan Rus· 
yadaki Türk azlıklan arasında 
Rusyayı karşı olan kin tamami
le ortadan kttlkmıştır . Ayni za 
manda r skiden Azerbaycan Türk 
!erini İstanbula doğru yaklaştı · 
ran (Pan Türkizm) ceryanı da ol· 

muşt..ır • 
Çiçerinin dediği gibi, rğer 

Bakünün parmığt Asyaya doğru 
uz1Dmış ise gözleri de Garplılaş • 
makta olan Sovyetler Rusyaya 
çevrilmiştir : 

Baküde Türkçe tedrisat ya· 
pılan mcktr pler sayısı çarlık Rus · 
yası zamanından mukayese ka· 
bul etmiyecek kadat çoktur · 

-Sonu var-
-- • __ .. O('Clllıı • .,.__ ...... - .... 

Portakallarımızı istiyen 
memleketler 

Poıtakallarımızeı Almanya , 
Mısır ve Sovyet Rusyadan bu yıl 
çok talep vardır . Su taleplerin 
yapıldığı yerler gönderdiğimiz 
oümnaeleri çok beğenmişlerdir . 
İhracat yapılabilmesi içio iyi por
takallaruı piyasaya gelmesi bek· 
lenmektedit . Bunan içio de ou 
beş gün daha geçmesi icap et· 
mektedir . 

ergısı anunu vı aye e 
tebliğ edildi 

Bioa ve arazi vergilerinin ba
kayafoJile hirlıkte mubasebei bu 
susiyelere devredildiğine dair o 
lan kaouıı ve talimatname llbay
lık vasitasile dt> fterdarlığa teblig 
edilmiştir. 

K anun 1 Hazirao 936 tarihin· 
de meriye t m ı>vkioe gireceğinden 

defterdarlikta bunların ~imdidrn 
dar muameltsioio biran önce bi 
lirilmesine çalışı laca khr. 

Bu kanunun 11 inci maddeei 
ne göre 1454 nmro'u kanunun 
meıiyetind"n 1833 num,olu kano 
ouo meriyeti tarihine kadar 1454 
numrolu kaouuuo 6 rncı maddesi 
hükmüne göre avlu ve bahçe faz~ 
lasile iradsiz arsalara hinde 65 
nisbetinde tahakkuk ettirilmiş o
lan vergilerden henüz tahsil edil
memiş c lanJarm binde ondan faz 
laei terkin olunur 

Bu kanunun oe§ri tarihi ne k• -
dar tabstl edilenler g eri verilmt<z. 

Okullarsn tatili 
Yarın Adaoamııın kurtulu§ 

bayramıdır . 
Bayram tatıl gününe ısabet et

tiğind en ve öğreniciler dt- büyük 
törene İ§tiraık f'dec'"klerindeo o· 
kulların Pazartesi günü tatil ya
pılmurna mlisllde verilmesi bu 
sosunda Kü ltür Dırektfülüğü Ba
kaolığa baş vurmu§lur . 

Buna bu gün öğleye kadar 
· müsbet bir cevap verectğı ve okul 

larm Pazartesi günü tatil yapa
cakları umuluyor . 

Tarla fareleri 
Tarım Direktörlüğü 

bunlarla mUcade le 
yapacak 

at D H 

Bazı köy tarlalumda fare gö· 
rüldüğü Tarım Direktörlüğüne 

bildirilmiş .ve hunlarla enslı ı:ııfi 

cade1e yapmak ü. ere buralara 
memur ve ilaç göllderilmiştir , 

Diğer yerlerde de inceleme· 
ler yaptıt1lmaktadır . 

Buralıırda tarla alanları geniş 

ıörüldüğü tardirde daha seri ve 
esaslı mücadele tertibatı al ı nacak 
ve hu yerlerin bir ao 6nce bunlar· 
dan temizlettirilmesine çalışıla 
caktır . 

Mahpuslara tifo 
aşışı yaplldı 

Hükftmet doktor,uğu tarafan 
dan dün §ehrimiz cera evindeki 
mahpuslara biı inci tifo aşısı yap 
tırılmtştır . 

Oku1, fabrikalarda aşı iıi ta
mamen bitmiştir . 

Yakıo::la uramlardaki halka 
da aşı yapılacaktır . 

Hakim namzedliği 
25 lira maaşlı bakim tıamzet· 

liğine Hukuk Fakültesi mezunla 
rı ıı dan Kimil Tekerekin &tandı 
ğı Tüze Bakanlığından İlbaylığa 
bildirilmiştir . 

Adliyeye bir katip 
kadrosu verildi 

Ş"hrimiz Adliye kadrosuna 
t9sarrufaıtan 25 lira maaşlı bir 
namzet katip tabsisahnın eklen

diği İlba yhğa bildirilmiştir . . 

Nalbantlar kursu 
Açıldı. şimdilik 25 nal

bant devam ediyor. 
Nalbantlara mahsus olmak U

zere hükumet koneğınm yanında 
bir kurs açılmıfhr. 

Bir buçuk ay sürecek olan bu 
birinci devreye §rhrimizde bulu 
nan altmış nalbantdan y1rmi beşi 
devam ctm~ktedir. 

B·rinci devre bittikt,.n sonra 
ikirıci devre kursu eç1lac• k ve yi 
ne hır haçuk ay ıürrcek olan bu 
kursa da diğe' nalbantlar i§tİrak 
edecı>klerdir. 

Nalbantlara kunta ılafraflğa 
oal ve mıh yııpılmaaı , fenni, sicak 
n11ol çakılması, arızaları bulunan 
bayv ... o.lara ne suretle aaJ çakıla 
cağı gösterilm"kle beraber bay· 
vaoiaı üzeıindf" etüJ:er de yaptı
rılmaktadır. detsler sivil ve ıileJ 

ba ytaı lar taraf andan :göster iltmek· 
tedir. 

Ekmek ftatları y.irmi 
para indirildi 

Buğday ve nn fiatlarınm bir 
miktar inm"sini göı önünde tutan 
Uray encüm+>ni, ekmek {tatlarından 
yirmişer para indirilmek suretile 
birinci nevi ekmeğin kilosunun on 
Vı+ ıkinci nevi ekm ... ğin k ilosunun 
dok uz kuruştan satılmasını onay 
lamıştır . 

Veni yolun bitirilmesine 
çahşıhyor 
---·-Hükdmet konağı ile Taş köprü 

arasın·la yapılmakta o)an yeni yo
lun biran önce bitirtlaıesine çalı

şılmaktadır. Ytkılan Halkevi1 uray 
hahç•·sinin Jıvarları da ya ptml
makt adır. Yolun öııümüzdeki ay 
içinde bitirilmesine çalışılmakta

dır. 

Ölüm 
Er kek lisesi Almanca öğret

meni Halis Koyutürkün babası mu
allim Hamza Koyutürk, tutulduğu 
hastalıktan kurtulamtyorak evvel
ki gece ölmüştür. 

Elli seneye yakın bir zaman 
Memleket Kültürüne büyük h iz
metler yaparak bir çok münevver 
yetiştiren muallim Hamzaoın ce· 
nazesi dün lise öğretmen ve öğre

nicilerinin de iştirdk ettiği büyük 
bir törenle kaldırılarak Y eoi me· 
zarJıga gömülmüştür . 

Muallia.ı Hamzayg Tanrının rah
metini diler ve Halis Koyutürke 
baş sağlığında bulunuruz 

Güyen direktörü Cey
hana gitti. 

Güven dıtektörü Bahri, Ceyhan 
Adliye ıfayresinde yuptlan hırs ı ılık 

tahkikotım bizzat y11 pmak üzere 
dün sabahleyin Ceyhıına gitmiı
tır • 

Hayırh bir dost 

Genel ev s<>rmayeleriuden Ha
san kızı Hatice karakola başvura 
rak g "'c .. leyin yanında kalen Rasim 
oğlu aşçı Ahmı:ıt tarafından kon
solllnuo gözüne anahtar uydurul 
mak suretile içinden elli l ıra pa
rasile Tarım bankasındaki hesap 
cariRine ait cüzdanının ve şsıhsi 

mührünün çrtlındığ nı ikAyet et
mı·si üzerine Ahmet yakalanmış 

ve mesele incelenmeğe başlamış-

mıştır . 

Tecim okula 

Talebeleri lzmir gezi· · 
sinden dondular 

Bavr•m tatilinden istifade e 
de ·ek direktör Nail Esin ~e okul 
bedeo terbiyesi 6ğretmeoi HaJiı 
Kadıi ile birlikte lzmire giden 
tecim okulu izcileri orada tecim 
lis~sine miaafır edilmişi er ve çar 

ı şamba akşamı dönmüşlerdir . 
Talebeler İzmir de kala bildik 

leri müddet urfıoda tecim odası , 

borsa, Tiirko(ıs, Tahmil - tabii· 
ye, gümıük idarelerinde ve ü
züm , iacir ima lathanelerinde in· 
celemelerde bulunmuşlardır . 

Kendilerine gösterilen ilgi ve 
kolaylıklar sayPsinde talebe pek 
kıymeti i malümat vermiş 1 hir çok 
not ve vesikalar elde etmiı ve 
geziden azami ;stifadeye çalı§ · 

mı~tır . 

Kama taşıd•(iından . 
Necaran Uramında oturan Emin 

oğlu Halilin üzerinde kama taşı
dığı görülerek almmış ve hakkında 
zahLt tutulmuştur. 

Orta ögretim 
İki yıl okulda dönenler 

ne olacaklar? 

Orta mektep ve liıelerde üet 
üıte dönen talebeler bakk1oda kül· 
tür hakaolıgından yeni bir karar 
gelmiştir • 

Bu karara göce , bu iki ıene 
den birinde her hangi bir sebep 
ten imtihana gir miyenlerio. hakkı 
koruomuı ve imtihan talimata& 
meıinin bu husustaki maddesi ıın· 
cak her iki senede imtih•aa gir
d;ği halde biç bir suretle muvaf 
fak olmıyan talebenin tahsiline 
uihaytt verilmesi teklinde tavzih 
oluomuıtur . 

inhisar idaresinin 4 
ayhk faaliyeti 

İnhisarlar idaresi tütün feb 
rikalart tarafından hazirandan ey · 
Hile kadar dö. t ey zerfanda 4,409, 
401 kilo sigara yapılmııtır . Ge
çen sene ayoi aylar zarfındaki 

imalat 3,685,877 kiJo idi . 
Döıt aylık yıtprak lütüo ibra· 

catımız da 3,280,792 kilodur . 
Geçen yıl ayni aylar urfıodaki 
ihracat 2,264,919 kilo idı . De
mek oluyor ki bu sene tütiin ih · 
racat.ımızda bariz bir yükselme 
vardar • 

Tuz mtmlehalarıoın dört ay 
lık iıtibaalih da 48,590,350 ki lo
yu bulmuştur • 

Dört ay zariıoda Müskirat in

hisarı fabrikalariyle idare namın• 
çahşan fabrikaların Soma imalatı 

626,578 kilo 1 rakt imalatı 486,040 
kilo , kanyak im latı 3769 kılo , 
Jikör imalab 10.236 kılo , ıişele
nen l"rap 58,293 kilodur • 

· Husuwi amillf'rio dört aylık 

rakı imaliu 1,635,652 litre , kon · 
yak imalatları da 33,288 litt~dir. 
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ltaly~ · lngilterey~ 

karşı harp 
ede6ilir mi? 

Son gelen "L'Ôrop Nuvıel,, 
mecmuası, Mill~tler ara.&• bic bub 1 

raa doğurmuı olan ltalyan Ha- 1 

lieş meselerioe uzun bir etüd •yır 
mıotur. Bu yazıdan bir ltalyaa • 
İngiliz hır bı ibtimalini gözeten ~ 
kısmı e§•i•Y• alıyoruz! 

Bir harp olursa: 
lstrateji uzman laraaıo hllkmü 

kat'idir. Süren kanalı b:r: taar· ı 
ruzle z.aptedilemez. 

İogiltere, daha harl:iıa bs§lao• 
gıçında, İtalya ile Afrıkadaki or· 
duıu arasındaki münakaleyi keaı' ı 

bılectktir. 

İtalyanların b6tüo umabtle

cekleri, logiliz donanmas1nın hı· 
rektt üsleıiyle arasını keımektir. 
Fakat bu dooeoma, tğeı isterse., 
keadioe bir yol açıp Cibralta'ya 
veya Kap'a ula§m•y•, büyülcl ka .. 
yıplar pahaa•o• da ot88 muvaffaJt ı 
o lacaktır, 

Karada Libya ve Eritıedekl 
İtalyan oıdulan Mısır ve Sudan't 
kısmen ve muvakkaten i§g..-1 ede' 
bilirler. Fakat bu zafer pek sBre"· 
siz olur ve önüne geçilt<mez tiir 
mağlôbıyetle nı:ticelenir. 

Bu mağldbiyetin ne neticeler 
doğuracajı öoceden tahmin edil 

mİ§tir: 
ltalye donanm111a1 ve 0Di'kİ 

adayı kayliedrcektfr. Faltaf baJ 
harpta lnailiz dooanmuı, deoiff.' 
altılar ve tayyareler tarafandall ö 
hırplanarak kısmen hlirip· edil· 
mir olacakhr ki l>u, IHltüo Avrı.ı· 
paoın muvazenesinl bozac•kı mili 
bi§ bir: eorsıoh oluı. 

Zayıflıyat!ak olan mubafazaki' 
kuvvetlere liaraı ~vrupa barit•· 
1101 detiatiril c cek yeniı ittÜ•ICla" 
imkin dalıihne girecektir. İtaly• · 
nıo Ja ba hususta roJO oJacakUt· 
Mağlubiyetinden sonra İtalya s:' 
lublıoduılmıyacaktır. 

Çilnkii, · şimdi bHiyoruı iri ' 
bir milleti uzun zaman eilibsız (ot' 

mak kaliil değildir. Hatta, baıit 
bir sömürge kavgaın yüzüodeil 
barba İtaJyau topraklarına kedat 
götüımeğe de cesıret edilmiye"' 

coktir. 
Bu suretle halye, küskün, it•• 

gıo ve mağlup bir millete gı Hbiıt 
kısmen barop edilmesinin verdi 

ği bllyllk itibara 11hip olarak •' 
zamanda kalkınacakhr . 
Bir gOo yeniden ıuinı yükseltioC1' 

bilt6o garp medtniyetioin yıkıl ... 
ııoı h1Zırlamamak için onu meıJJ' 
nun etmeye acele ed• crkleidir · 

1935 harbındao ıonra ltılyıaı 
1914 den sonraki Almeny•o)lll 
vaziyetinde bulunacaktır . 

Mueıolioi, barit• üzerinde bü" 
tün miimkün ittifal<larr hesab• 
katmadan, logiltere ile müna~ 
betlerini kes ueyi gözet mit değil~ 
dir . 
. İngiltereyi ve Frans11yı yokl•~ 
mı§hr . Fakat bunların biç biriti 
İogıhereye kar§ı gelmeye oiyetJI 

değildirlor • 
Şu halde kendini tek başıP• 

müdafa etmek müthiş b-.kikstl 
karoısmdadır . Bunun için kaÔ 
lüzum olmadıkça hu iıe aıirişrl'i 
yec~ktır . 

Bakilıi bir asker ant:ak kat'İ 
olarak ycnildiiini anladığı zaııJP 
intihar ~der • 

Mussolini .r·a,isttir . Fakat ıf' 
nı zamAnda İtalyandır ~ Onun ol' 

zerıoda kuvvete müracaat yeoi 
"ombinezonlara yol açar , 

Mussolioioin harbi ilin t tıne~ 

-Gerisi tiçlincü say{ ada-

·Garp cephesinde kanlı h.. . 1 ' . . ucum ar •.•• &300 
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Kurtuluş bayramı 
"" programı 

eJ,, 
bub 
Ha 
•yır 

5 ikinci KAnun pazar günü ili
mizin Kurtııluş bayramıdır . Buna 
ait programı aşağıya yazıyoruz : 

1- 4/5 ikinci kAnun saat 24 te 
n • urayca top atılacak, saat kulesin 

deki düdük ile bütün fabrikalar 
düdüklerini 2 dakika öttürecek-

teD 

lerdir. 

2- 5/ ikinci kdrıun saat 9 da 
başta süel bando olıluğu halde kur 
tuluş savaşında dövüşr>n kahra
manlar , Lise\er ve Orta okulların 
her sınıfından birer elçi , izciler , 
kurumlar delegeleri ve halk uray 
önünde toplanarak tı:ırıhsel bay

:le· rağı uraydan alacak ve il kurağıoa 
hı· götüreceklordir. 
tir. 3- Saat 9 ,30 da hükdmet ve 
ue, süel büyükleri, jandarma ve polis 
a'yı ~ıtaları ve bütün kurumlar yöne
ka... tım kurulları il konağı ve balkevi 
f.alı önünde toplanmış olacak ve bu 

saatta bayrak çekme törcıniı.e baş
lanacak ve dikkat kumandasile bir 
üel manga ateş edecek ve bayrak 
selAnılanacakUr . Ayni za'Danria 
saat kulesindeki düdükle fabrikalar 
düdüklerini üttürecekler ve bir da
kika sürecek o·an düdük öttürme 
müddetince bütün halk Kurtuluş 

savaşında şehit düşen kahraman-
" .ı larm kutsal andaçlarına oldukları 

Dl1'1 yed d k r e urarn saygı gösterecek-
bil lerdir. 
ııiv B eyrak rekildıkten sonra bir kız 
dad o"ğ . 1 dil· renecı taraıan<lan lıir söylev veya 

8ıit 

del 
dıt 

İV e"' , 

şiir eöyleneerktir. Buradaki töreni 
stıhkdm taburu komutam binbaşı 

Necati idare edecektir. 

4 - Bayrak çı1kme töreni bit· 
tikten sonra törende bulunanlar 
geçi~ töreninin yapılacuğı yer olan 
ve bütün okullarla aüel kıtalar ve 
bütün kurumlnr ile halkın krokiye 
göre yer aldıkları Atatürk parkı 
kervısındaki alana gideceklerdir. 

5 - Atatürk h~ykeli kartısın
dalıi törene saat 10,30 da, Adana

nın Kurtuluş bayramım kuthyan , 
büyi.ık savaş yönünden, söylevlerle 
başlanacak ve söylevlerin herkesçe 
iyi işitilmesi için llalkevince Ho-

parlörler konacaktır. Buradaki tö
reni Albay Bilal idare ed~cektır. 

6 - oöylevlerden sonra geçiş 
törenine başlanacaktır. Geçişin düz
gün olması ve nasıl geçileceği . 
tören komutanmca saptanacaktır. 

Alandaki durumun ve yanır.dBki 
yolıerJa halkın düzgün durması 
emniyet direktörlüğünün yükümü ~ 

dür. 
7 - Saat 15 te şar adına uray

dan seçilecek bir heyet orduya 
karşı teşekkür için komutanlığa 
gidecektir . 

8 - . Saat 15,30 dil büyük günün 
onuruna ur ayda bir kabul töreni 

· yapııacokttr. Bir saat sürecek olan 
bu törene şehiı de her uramın ve 
kurulların delegı--)eri gelecek ve 
şarın kurtuluş gününü kutlıyacak-
tır • 

9-Saat 16,30 dan t 7,30 a kadar 
Halke . i tarafından mfizik yayım 
yapılacak ve kurtulu~ bayramı yö 
nünden söylevler söylenecektir . 

10- Saat 17 30 dan 18,30 ıı 
kadar süet bando uray önünde ça
l cak ve urayca hava fişeokleri 
atılacaktır. 

J 1 _ Sar t 19 da önde süel ban· ( 
do olduğu halde fener alayı yapı
lacaktır. Fener alayı alay komuta· j 
nının diyeceği gibi sıralanıp uray 
önünden yürüyecek ve horsa, Asri 
sinema, komutanlık kurağı önün
df'D gttçap taş köprüde son bula . 
cnkhr. F~ner alayı komutanı bin
başı Necatidir. 

12- Büyük günün onuruna bü. 
tün dükkAnlar ,resmiğ ve özel day
reler gündüz bayraklarla donata· 
lacak ve gece ışıkhndırılacaktır. 

Ve öğleden sonra halka cirit oyanu 
gibi spor Şttnlikleri gösterilecektir. 

13- Bu gece Halkevinde bo.kı 
mevi yoksul çocukları için özel 
çağrılanlara bir balo verilecektir. 

J 4-Kurtuluş bayramı için kim
seye çağrılık gönderilmemiştir.Bu 
proğram çağrılık yerinedir ve ha· 
va çok yağışlı olduğu zaman mad· 
de: 5, 6, l J de bildirilen törenler 
yapılmıyacaktır . 

"'' libi• 
ltalya ingiltereye karş• harp edebilir mi? 

,di 
k •• 

.., 
ğil· 

ıne' 

00 

--~-------·--------~-- ikinci sayfadan artan -
ıi biltüo Avrupada, yapılac•k Ot 

l~n ~illetler ar&Bı cinayete karıı 
bır ığıeame ve çekilme hareketi 
göılilecektir . 

Belki o zı mın 
lcadald parça11 ,, 
tir . 

İtılya 0 Afri 
terke dilecek· 

BittA harp baılamıı olsa bile 
İtalyanm elindeki eon vasıı.luı. 
!ani dügmın filoyu torpillemek 
1?i~ ölmiye hazır iki yDz tayyue-
81nı, ne de Mıs1r üzerine yOrüme· 
ğe hezır Libya ordusunu hemen 
lmllanmıyacağı dü§ünülebilir • 

t Diplomatik bir zafer fimidile, 
talyı, aı~eıl hareketleri mehdut 

bir ıabaya iohiıar rttirtcektir . 

Afrikıdaki ordusunu açl•ğ• mi 
mabkQm etmtk istiyeccktir ? 

Bu t•kdirde ordusu komgu 
Sudana iİrerrk yıy,ceğini oradan 
teaıia edeçektir . 

Bu teıebbiiı, Hebeılerin ııı 
tcnı. . b" ının ır dev.mıodan ba§li:& bir 
şey olmıyacalctır . Yani Y*'mek için 
yü .. ruyeo ve öldllrenlerio " yokıul 
1'81c barbl b'" '"k b · ,, uyu te lıke kartı 
llDda İtalyanların taktiği her bal 
de böyle olacakter . 

IK Fak..ı k~vvete miiracaat uıu 
~ kabul tdıldıği aodan itibaren 

ki ırn harbın hudbdonu darıltmak· 
8 ~vü b'I' ? · ne ı h Kıvılcım biç kim 
ıen· ın ummıdığı yerden çıkar • 

dA Sonrat harp fikri bir def• cid 
1 . olarak g6zetilince velut kay· 

betmeden kıbul edilmek istenmi
cektir . İnailtere Akdcnizdeki de
niz üderini hummıh bir surette 
kuvvetlendiriyor, t•yyarelerini ya
VBf y•va~ yıklD ıarka naklediyor, 
bir yeniden ailihlanma proıra
mı ilan ediyor . 

İtalya, gitgide coğıafi vazi· 
yetinin ve uk~ri ·hazulıklarıaıo 
krndisioe verdiği imtiyazları gUn• 

den gilne kaybetmektedir . la 
giltere kendio~ bir ani baskına 
kır§I emniyrt altanda hissettiği il· 
man dıha enerjik hareket ede· 
cektir . 

Kendi kuvvetine ve belki de 

Fransanın yardımına güvtnHek 
ekonomik z~cri tedbirlerin ağu
lışhrılması ve bosuıile petrole 
•mbargo konulmasL yoluna git
mekten çekinmiyecektir. Ve Af. 
rika bırbını derhal durdurmağı 
yaramıyacak olan bu tedbir biç 
olmazsa herkese İtalyanın büyük 
bir Avrupa barbıoa girişmiyece 
tini isp.ta yarıyacaktır · . Fakat 
İtalya zrcri tedbirlere kareı pa 
ıif oıarak ı~yirci kalırsa bir glln 
g~lecektir ki hıtta bir omudsuz
luk barbına bile giritmiyecek 
bir vaziyetr dOıecektir. 

Bunun için tehlikeyi önlemek 
ic1tp edrcektir . İıalya , 1914 Al
mınyııu gibi, kendi aleyhine de· 

: ğ•ıen bir kuvvet muvazeDdİDİ 
harp vastasile tespit etmeyi dü· 

tliumtktedir • 

Bayrağımız için! 
Giinrşli ıemaya bakıyo•um 

orada altın renklerle parhyao 
yüce bayrağımızı gö üyo,um . 
Dalialan bayrağım dalğalao ! Se· 
ni gören iözlerim HDİD varlığın· 
la yaıar • Kainat yaratıld•i• 1 sey 
yareler içinde döndüğü gllo ıa 
dönen çarlıı:ımıZID üzerine ilk defa 
sen dikildin . Ve seni ilk defa 
1181Z düıyaaıa llzerine diken de· 
mir hızolu, tunç yürekli millet de 
hile yaııyor . İımi ıeninle bera . 
ber doiop beraber yaııyacak ve 
bütno ulusların öoünde hürmetle 
baş f'ğdiği kabr•man Türk uluıu
dur . Gök berrak bir deniz gibi
dir , güneş bu denizin incisidir ki 
ancak o senin ışLkınlı parlar . 

Tarih 1enin dilinle konuşur , 
yer yüzünde tarihin kflimelerini 
yalnız ancık ıen anlusın, çDnkD 
sen tarihle beraber doidun, onun· 
la beraber sönecrkein . 

Her sabab kalkınca seni ara 
yan gözlerimle ufka bakarım. O· 
rada güneıin içinde renginle par· 
leyan seni görürllm, anlarım ki 
bu kubbenin içindeki çark bela 
d6o~yor .. ve ~olarım ki bu çark 
sen11z donmıyecektir. 

Dalğalan hayrağıın dalğalan. 
Vmidim senin Ay ve Yıldizluıo 
Arzlı fezanın araeınca daima gö
rünmektedir. 

. Emellerim ıeni yaıetmak, se 
nın uğrunda ölmektir. Ve sana fe
nı bir gözle bakın bir serserinin 
en büyük dtıımanıyım· 

BakBana ey! yüce Bayrağım 
k•lbimi çarptıran, yaııtan 0 bö· 
yük kuvvet senıin ve ben yalnıı 
aenia varlığınla yııarım. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
GUo"şli ıcmaya bakıyorın 0 _ 

r•dı altın renklerle parlıyao yü· 
ce Bayrağımızı görüyorum. 

Dalgalan Bayr iım dalğalan! 
seni gören gazlerim ıeoi 98rhiın
la yaıar. 

A. zeki Gülen 

komşu memlek
etlerde 

- Birinci say{ adan arlan _ 
tari meclisi tabirini kullanmak . 
tadırlar. 

Bu r•zeteler mevcut üçyüz bin 
y ıhudiye karşı Araplar bir mil
yondan fazla oldukları halde Ya
b!ldiler Arapların yarısı kadar •
z~lı" verilmif olmasıoa, meclise 
hıç bir ı~labiyct verilmediğine, 
memleketın en mühim işi olan 
budce, muhacir ve arazi itlerinin 
meclis haricinde hırakıldı~ma h6· 
cllm ediyorlar. 

Meclisin salihlyeti 
Hükumetin verdiği kanun layi 

balarenı müzakere ve tııtik etmek 
mali kanunlar haricinde kanun 
tekliflerini Komiseriııı muHffakatı 
alındıktan ıonra m~cliıe vermek. 

Memleketin emoiyelini ihlal 
edeceğınden şüphe edeceği tddıf 
leri Komiser meclise verdırmiye 
cektir. 

Mecliı beı seneliktir. üçer ay
lık devreleri vardır. Bu devreler 
altııar haftalık ikı kısma ayrila 
bilecektir. 

25 şini bitirf'nler seçecek 30 
nu bitıreoler seçilrcektir. Meclise 
ittiraktao imtioak eden unsurların 
mebuılanoJ seçme h•kkı Komlse· 
re veı ilmiştir. 

Meclisi.o iki dafa reddetiği ka
nunu komıser icra mevkiine koya
bilir Komiser mrclisio müddetini 
uzatabilir, Meclisi dağıtabilir. 

Fakat yeni iotihaplart İogıltere 
hükumetinin muvaffakatt olma 
dıkça 12 ıydıo fazla geçiktiremez 

Muhacir listesini komiser ya
par. Mtclis reisi, mandaya uymi 
yan yahut vucüdu bıkkındı şüp 
be nyatdıracık mahiyette görüleo 
lcom~u hükiimetlerle dostlu ihlal 
eden karar lerı ve teklifleri reddet 
mf':k bıkkını baiidir' 

( Tilrk Söz:ii ) Sayfa : 3 

Amerikalı haydutlar _____________ ....;.. ______ ...... - ----lllllll!lll!'ml'!I'--------------~ 

Lindbergi, karısını va 
çocuğunu kaçnmak 

istemişler .• 
-Niyorktan yaZJlıyor: Artık t•· 

mımiyle an laşılmı§tlr ki; Kolon el 
Lındbeıg ve kansı yalnız çocuk· 
luının ve ayoi zamanda kendi 
bıyatlarım kurtarmak için Ame- ! 
rikayı terketmişleıdir. 1 

1 

l\laruf gazeteci Jack Lıik'io 
beyanatı tahmin edileceği üzere 1 

burada çok büyük bir heyecan I 
uyındırmııtu. 

Bu gazeteciye göre, Lindber-
gi, mrleketini terketmiye m t cbur 
eden §ey; son güulerde aldığı bir 
çok mrktup olmayıp, organize 

:edilmiş caniyane bir tehdittir. 
Jack Laik bilhassa, demiıtir 

lci: 
- Liodbcrgi korkutan çok 

kuvvetli ve teıkilatlı bir katiller 
çetesinin ıistematik tehditleri ol
mu§tur. 

I• 

I: 

Asri sinemada 
Tecim okulu bitirenleri kurumu çıkarına 

Bugün gündüz 
ve muallimlere 

saat 2 de yalnız talebe 
gece saat 8,30 da umuma 

BDyük müsamere VP. konser •• 

Ergenekon 
Ulusal piyes 2 perde 1 tablo 

Ayrıca monoloğ ve komedi 
Ergene kon : ·~m f' t lnönü., ~· Rüştü Aras ve Genel Enspek

tor Ktlzım Dırık tarafıQdan seyredilerek çok 
begenilmiş ve Dil,Saoat, Teknik bakımından da misilsiz bir şaheserdir. 

Ergenekon • Piyesinde rol alan BAYANLAR ve Baylar 
• şarımızın sahoe üzerinde en kuvvetli ele-

mantarıdır. 

Ergenekon: Miza~sen .• Makiyaj 1 Dekor ' Aksesuvar ve 
ışık cıhetınden da hı çok ze ogiodir. 

Şimdiye kadar hiç bir temsilin bu derece muvaffakiyetle başarılma
dığına kani olacaksınız ... 

Bu caniler sonuna kadar Lind-
bergin çocuğunun katili olan Ha- - 4 Kanunusani gece ve giindliı Asri Sinemada-
putman'ı terketmeyi kafalanoa 26-27-2-3-4 6278 

koymaoJardır. '------------- _ ve bu haydut ıebekesinin pro. _ ...... ______________ .. 

jeııi Lindbergi, karısını, çocuğunu 
kaçırarak ellerinde rehin olarak 
tutmak ve bu suretle katilin ha · 

yatını kurtarmıkbr.,, 1 1 
Bunun içindir k;; bnıün Ame- , TAN Sinemasında 

rika, Lindberg aileainin seyahı- ~-·-·-iiUi--·-..... -.1.iiiıııiıııııiıııiıııi.-..... • 

tanı büyük bir ilgi ve end 'ıey1e ta· 
kip etmt ktedir. 

Hatta Niyork Meteorologi bn
roıu hergün bir billütt:n neırcde 
rek vaputua hangi hava şartları 
içinde yoluoa devam ettiğini mun
tazamın bildirmektedir. 

Çankaya futbol 
takımı 

Suriyeye gidiyor 
Berut: 28 [Özel] - Gazetele

rin haber verdiğine gebe, Ank•· 
ranıo "Çankaya" futbol takım1 
iki maç yapmak üzere Berura ıe· 
lccektir. 

Bu husuıta Berot futbol kulü 
beleri ile "Çabkaya,, ara11ndı ya
pılan mubaberelerle şerait teabit 

edilmigtir. 
Çankaya takımı Beruttın baı

luı Şamda da bir meç yapacaktır. 

Asri sinemada 
Bugün gümlüz saat 14 de öğ

retmen ve öğrenicilere , akşam 
20 30 da umuma tecim okulu 
mezunları çıkarına büyük müsa 
mere ve konser. 

Tarımerler birliQi kon· 
gresi 

-Birinci say/ adan arlan -
rık dört t~kerlekli arabayı ka 

Bu ak§am 

Beş kAnunsani Kurtuluş Bayramımız şerefiot: sayın halkımıza büyük 
bir film tektim ediyor 

ÖjAo Sünun meşhur romanı, güzellığine asla erişilmiyecek bir sinema 
eseri Canlı, hareketli. bin bir entirika , batakhanelerde yapllan cioa . 

yetler, insan ruhunu mükemmel bir sureıte gösteren enfes bir eser 

işte Paris esrarı 
Büyük mizansenli filmin muteviyatı . Para hırsının insanlar üzerinde 

ne gibi bır hsır yaptığtm vt-ı onları nasıl korkunç eınayetler işlemeğe 
s evkettiğini görecek, heyecandan, heyecana düşeceksiniz. 

Baş rollerde:Constans Ramy Luciane BarauX 

Pek yakında: Fransa tarihinden bir yaprak 

Napolyonun oğlu 
Büyük Rus Rejisörü ( Turjanıky ) nin taheseri 

Monte Kristo,Monte Kristo, Monte Kristo 
6298 

Alsaray sineması 
Kurtuluş bayramı şerefinfl letiklAl uğrunda 

\liva Villa Vallas Beri Fay Vuray 
1 gibi iki büyük dahi artistin yarattığı bu şaheseri taktim ediyor.Bu filme 

1 Kolordu piyade 
1 tömen 

2topçu 
süvari 

alayı 

bul ettiklerini , yalnız oDmilne 
olarak yapılan bu arebalarrn ıera
ite uygun olmad1ğım ve yeniden 
tecrübeler yapılarak yenisinin 
kabul rdilinciyc kadar iki teker· 1 
)ekli arabaların yalnız köylM 
arasıoda bir müddet daha iılcdil· Al s h saray : ayın emşerilerinin Kurtuluş ba yram1nı kutlular 
mesine müsaade edilmesini iste-
mişlerdir . -----------·--,---------~62~9922. __ _: 

Bu diltkcelerin on•ylanmasın
dan soora oo dakika ıstirabata 

ieçilmigtir . 
İkinci celse yine Örge Evre

nin başkanlığtnda yepılmıt ve ye
ni idare heyeti ıeçimioe gtçil
miıtir . 

Yeni idare heyetine İsmail 
Safa , Rtcai Niyazi, Ekrtm Avni, 
Camilili Rifat ve Mahmul Kihar 
Seçilmit , Ulu Önder Atetürke 
ve büyüklere t&zimat ve saygı tel . 
yazalan gönderilmesi alkışlar ara· 
ıınd• oaaylaoarak kongreye son 

, verılmiştir . 

• 
Dişçi lllsaa Altıaöz 

~uayenehanesini bugünden itibaren doktor operatör Yusuf Ziya 
heyın .. k~rşısındaki Bedri beyin muayenehanesine naklatm~tir. 

Bu tün hastalar .nı öğleden evvel saat ı den itibaren liabule başla· 
mıştır . 

Cuma günleri öğleden sonra mühtac olanlara diş bakımı ve çekmek 
pars sızdır 6294 
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Ad ana 8 orsası M 1 1 uame e erı 

1 
PAMU'l vr ir('i,;A 

Kilo Fiyatı 
Satılan Mikdar CiNSİ En çol.. En az 

K. s. K. s. K.114 

11..apımali pa111uk -
Piyasa parlaj!ı ., 35 36 
l"İyaea t~mizi .. 
lao ... l 39 40 
laoe 11 36 -37 
J!:bprl"I 
Klf'vlaot 1 

YAPAGI 
BeyH 

1 1 1 Silah 
Çl<..,l T 

Ekspres 1 bne 2,37,5 
)'.erli "Iemlik" 2,25 

" 
"Toh uroluk,, 1,95 

HUBUBAT 
Buj!ılav Kıbr1e 

.. Y f'rli 5 5,75 

.. Mf'ntan" 
Arpa 
Fasulye 
Yulaf 
Delice 
Ku§ yf'mi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Siaam 1 1 

lJ N - Salih 800 .. .. 700 ·- .c ... 
.Q .. Düz kırma .. ~~ Simit ,, " ]s -....-Cumhuriyet 800 :.:;: öi -700 > - .. ... ::> 

Düz krıma ,, ... <> 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

3 / 1 / 1935 İŞ Bankasından alınmı~tır. 
San.tim l>ent'. 

Hazır I~ 4•1 Lırcı 9192 
ltayşmark 2 97 2if 1 inci K. V adeti :-

1 

Frank" Fransız,, 
2 inci K. Vadeli 6 20 Sterlin "fol!ilis" 125 15 
Hint hazır 5 181 Dolar "Amerilı;an,, 617 50 
Nevyork 11 48 }'renk "lsvil;re,, 

-·------·· 
• MiM ----------·· 

En inco kumaşlarınızı yıpratmıyan üzerlerindeki kir, leke ve yağların 

soğuk su ile temamilc teınizliyen madeni ve neb&ti bir terkiptir. 

Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kalıbı (11) kuruştur. 
ile her şeyin'zı telJ!izliyebilir~ioiz HattA Pelıkaa mürekkebi Mim ile lekelenmiş e~yalarıoızı bıle .. 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla 
eder . 

ve zedolemcden tertemiz 

M·ım Loke boyalardaki kir ve lekeleri çini banyo,cam , kristal 
madeoi sofra takımlarınızı çatal,bıçoklarınızı çizmeden yep 

yeni bir bale sokar . 

AA• en nuzik ipekli, yünliı kumaşların yikanması , temizlen · 
ır.ıım mfsi için biricik mad~ni sabundur . 

Ad anada 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi satış yeri : 
Mehmet Bozdoğanlı 

ticarethanesidir . 

Uluca mi 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında da 
bulunur. 

1 Tornacı alınacaktır 1 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğünden: 

Kırıkkale Fabrikaları için Tornacı alın•ıcaktır . Bualardan lstan
huLla bulunarılarıo Zeytinburnu fobrikel"rında , lzmirdekilerin H~lka· 

pınıır tamirhanesinde, Ankara ve civarındakılerin de Merkez fabrika
larında imtihanları yapılııcaktır . Kendılerine güvenenler barcirahları 
kendilerine ait olmak üzere hemen Kırıkkııleye gidebilirler. 

isteklilerin istidaları ıle doğruca yukarıda adları yazılı fabrikalara 
müracaatları. " 7685 ., 6237 

15- 20-25 31 ıkinci kA . 4 - 9 - 14-19 
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İtalya çetin Hah· 
eş hücumu karş

ısında 
-Birinci sayfadan artan -

zarfında gayet u: faaliyet g3~te
rilmiıtir . Bunun sebebi yağmur 
\le çamur neticeıinde zırhlı otomo
bil: ve hücum tanklaıının ilerleye
memesidir. 

Halbuki ltalyanlar fundalık 
arazide ilerleyiı hareketini bu 
zırhlı ol o mobil ve taoklarla hinıa· 
ye etmek istemektedirler . 

Diğer taraftan , Dolo civa· 
rında bulunan Ras Deata ordueu 
nua cenahtao bir hücumundan 
korkmakta olan lıalyanlar kendi 
buvvetlerini sol cenahta tabıit ey
lemekte sağ c~nab ve merkeıleri· 
ni zaafa uğr•§m. kta dırlar • 

Desai : 3 ( A.A ) - Cenup 
ctphui kumandaoı Ceneral Nas 
sibu İtalyan tayyarelerinin Dega 
burun tahmioen yırmi mil cenu
bunda bulunan Bulalt ve Tagabe
le kuyularını bombaıdıman ettık 
leriaı bildirmektedir . Habeıler 

den b•o kişi ve ondokuz.Deve öı

müşlür . 
Sıokholm : 3 (A.A) - lsveç 

Kızılhaç kuıumu baıkanı Preos 
Kari llurum komitesinin toplao· 
t11ında dcmiştır kı : 

"İsnç milleti bu hareketten 
derin Lir infıal hıssı duymakta
dır . Z•yiatın ilk haberler kadar 
çok olmaınası taarruzun meauliyeti 
ni hafifıet• meı .,, 

Komite Cenevredeki Kııılba 
cıı taarruzu mesuliyetinı meyda 
oa çıkarmak üzere tahkikBt yap
ması için para göoderm•ğe karar 
vermiştir . 

Londra : 3 (A.A) -· Royterin 
Trablus, Mısır hududunda iki ta· 
rafca alınan ukeıi tedbirler bak· 
kında Solumdan öğreadiiinc ııö 
re ltalyanlar kuleltr üzerinde 
nöbet beklemekte ve İogiliz kı· 
hlarınıo hareketlerini tarasıud 

etmektedir . 
lııgiliz kıtalarıoın her hangi 

bir lıarrketi görüldüğü vakıt hc
man bir İtalyan tayyaresi hudud 
Uıerinde havalanmaktadır . 

Diğtr taraftan hecin müfre
zeleri budud civarındaki tepelere 
dağıtılmı§ bulunmaktadır . 

Bunlu da lıalyan mevkılcrini 
daimi bir tarassud ıılıında bulan 
durmaktadırlar . -------

Un fabrikası kirası 
Antalya Vııliliğinden: 

Madde 
1 - Vi!Ayet idorei husu~iyesine 

aid Aot•ly11 iskeles inde rıhtım biti-
·şığindd lıAio un fabrikasının üç yıl
ık kirası 4-12-935 tarihındeo 5 
şubat 936 tarihine rastı.yan Çıu
şambn günü saut 15 şe kadar lıa· 
palı artırmaya konulmuştur. 

Bu Cabrika g ınde yırmi ilA otuz 
ton buğday üğiitür, unu Amarik an 
unları nefes~tindedir. Fabrıkeoın 

bir yıll·k kır•sı (15,000} liradır. 
( Fubrikanın baş değirmencisi 

ile iki değirmencinin ay hkları lda 
rei hususiyece verilecektir, 

Madde 
2 - Kira artırma şartnamesi 

İzmir, lstaobul, A••kera, Adana vi
IAyetlerine gönderilmiştir lst~kliler 
bu vilAyetlerden alup okııyabılırler. 
Vıldyctimıze müracaatları haliode 
de adı eslerine parıısız gönderilir. 

Madde 
3 - Artırma beş şubat 936 

Çarşamba günü saat 15 de Antalya 
valilık odasında vı!Ayet er ciimeni 
huzurunda olacuktır. 

Madde 

Torosspor kulübünden 
Kulübümüzün senelik umumi 

kongresi 12-1-936 pazar günü 
saat 10 da toplanacağınd•n sayın 
müessislerimiziu ogün kulübümüz 
bioasıoa gelmeleri ilıı.n olunur.6296 

P. T. T. baş direktörlüğünden : 
23- 12 - 935 r.. de 10 gün 

müddetle eksiltmesi uzatılan 1108 
tane muhtelif boyd~ çıralı çam di
rfğiae talip çıkmamıştır . Bu di
rı-kler 2-1 - 35 O. den itıbaren 

bir ay içinde pnarl•k su retilo ea 
tın alınmasına karar verılmiştir . 
Bu dirııkler T•rsusıın Gülek nahi 
yesinde Boğazkinir ormanlarından 
kesilııcektır. Beherinin tnhmin be
deli 4 lira olup ücreti temınatı 332 
lira 40 Kş tur. isteklılerin kanuni 
vesikaları ibraz etmek ve şarta~ 
meyi görerek pey sürm~k üzere 
Seyhan P. T. T. baş müdüriyetine 
ve mülhakatta merkez posta ve 
telgraf müdüriyetlerine müracaat 
etmeleri i!An oluaur.b297 

4-10 -15-22 

buzunun zarflaomesı 2490 sayılı 

artırma, oksiltme ve ihale kanu · 
nunun « kopalı zor( usulüyle ar
tırma ve ~ksıltme » ahkAmıoa göre 
yapılmalıdır. Bu ahkAma uymuyan 
tekliCler kabul edilmez. 

Madde 
5- TekliCııameler yukıırıda ya 

zılı ihale gün ve BBatına kadar An 
talya Valiliğine gönderilmelidir. 

M·dde 

4 - Artırmağa gireceklerin 
muhımmen üç yıllık beddlin yüzde 
Y'di buçuğu olan üç bin üç yüz 
yetmiş beş lira muvakkat teıninat 
vermeleri IAzımdır. Tııklil mektu 

l' ·ı.a-"""''--;;..:.:.-.__::;_.,=.- ;.:;-·-~· ·=,~~ ... =.:d~=-_..,..._ll""',,...,fii'"'.._...llt~-=--.. _,..,. j bun uo ve teminatı muvıı..kkuta muit-

6- Muvakkat teminat olarak 
2490 sayılı kanunda yazılı kıy 
mctlerın her hang• biri kabul edı 

lır. ô~9l :il...-4-7-10 

... 

, . 
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Seyhan defterdarlığından: 
Dekar Cinsi lrarı Köyü Hududu 

30 Tarla 40 Ah<lıoğlu Drğusu Acem Abdullah batısı H•cı Bo· 
ğus güneyi Küı t Ohan kızı kozeyi u11uo 
oğlan veresesi. 
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50 

50 
50 
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Adalı 

• 

.. .. 
J) 

50 Ağzıyhüyük 

Doğusu kulak batısı Abdulgani kozeyi 
ilacı güneyi çorak. 
Doğusu ioce kulak batısı d•psiz kulak 
kuzeyi Hacı Husao oğlu Ahmet güneyi 

Kerim oğlu Hakkı. 
Dört hrafı Dur ,nuş 

ı) • » 

Doğus ı Ç?rak ve Adalı yolıı batısı Cey· 
han ouhri ve Ufak Ilgın gün~yi C··yhan 
kuzeyı Çorak. 
Doğusu yol batısı handek kuzeyi Yasııl 
güneyi Ka.mil. 

Yokarıda mevki ve miktarı va muhammen kıymetleri ya:ı:ılı yedi 
parça arazinin iki sdoelik icarl~rı yirmi gün müddetle artırmağa çıka

rılmıştır. 

isteklilerin dipozitolarını yatırmak ve ihaleye iştir~k etmek üzere 
936 ikinci kAnunun ye.linci sılı günü saat oa beşte mıllt emla.k satıt 

komisyonuna mürncaatl•rı. 6259 21-27-31-4 

uİŞ MACUNU 
v.ı;- FIRÇAN.121 

EC ZANESİNOEN ALiNiZ 

UCUZlıUIC ,,,~ . . OOGRU!sUK 
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Umumi ne,riyat müdürü 
M. Bakşı 

Adana Türk sö·zü u atb11aH 


