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PAZAR 

Yalnız düıün ki; bundan sonra da yapacağın, yaptığından daha çok göreceğin işler, yürüyeceğin yo0I 
Aaıl büyük zafer seni önilnıle bekliyor. var, 
Bu yön biç filphe yok ki, Hymz engellet, güçlüklerle doludur. 
Fakat ıeni Bet Kiinunuıaniye ulaıtıran, içindeki kendi varlığına, gücüne ve büyük şefine olan i bu 

güçlükleri yok edecek kadar bala taze ve kuvvetlidir, nancın 

Venizelos Krala 
kurma yapıyor? 

Yeni seçim çok harartlii oluyor 

Atioa : 4 (Radyo) - Veniıeloı 
nAzırlardan lıirioe yazdığı bir 
mektupla kralı bitap ederek de· 
mittir ki : 

Umuyorum ki; bir çok zaman 
)uda o beri aaraılao Yuoıniatanın 

birlıği kralıo yeni idaresinde tek· 
rar kurullcak ve fırkacılık fikir 
leri daha normal bir gekle döne 
cektir . 

Atina ; 4 (A.A) - Kral Ve
nizclosun yılbaıı müo .. ebetile 
Çektiği telgrafa Ctvap vererek te· 
l•kklir etmigtir , 

Yeni intıb•bıtın bütün mem 
lelı:eııe çok heraretli olacağı sa. 
nılıyor. 

Veqizelistlerin bu seçimde mu· 
vaffakiyet kazanacakları da umu· 
luyor . 

Kurtuluş günü 

Neuzad Gı1uen 
.......... _ ................ 1 ......................... .... 

Belçika krahnın seyahatı 

Belçika kralı İngiltere ile İtalya
nın arasını mı hulmağa çalışıyor 

ltaly~n. Han~danı Mıısolıninin düş. 
mesını beklıyor ve dileyor muş . 

Bir İngiliz gazetesinin heyecanlı neşriyatı 
Son geleo ( Jurqal ) gazete. 

ıinde okuduk : 
Loqdra- Bu ııy içinde ikinci 

drfa ol.rak Belçika kralının Lon· 
draya geldiği haberi bu sabah 
bütün şebirde bir bomba gibi pat
ladı . Bin türlü heyecanlı haber· 
ler dolıgan oayiılara karışarak 

Kralın bu esra eogiz seyahaıioe 

siy .. i bir çeşni vermektedir . Bil· 
tüo bu haber ve fıyialardan mey· 
dana çıkan bir fikir varsa , o da 
Belçika kralıoıo bu ııeyahatinin 

hatıralarından 

lıalya - H11beş ihtilafiyl<ı sıkı 
sıkıya •lakada, olma11dır . 

[ Daıly Mirror J gezete~i iti 
daha ileri vardırarak , Belçika ae· 
firioin bu ı•yabatın hiç bir retimf 
mahiyeti h•iZ olmadığına dair lıc
yaoatına reğmeo " kralın Loodra· 
ya geliıinin drb.bi İtalya ile lo
gilıerenin araaını bulmaktır ., di
yor , lıte bu Lo11rdra gazetesinin 

özel ıytırlnıo hulasaten yazdıkları : 
" Şurasını ~öylemeğe mezu. 

num ki ; kr.ı.ılın bu ıeyıbati bü 
yük Britanyıoıo ltalyaya karıı 
olan zec i lerlbırJ .. r polııikasında 

bır tadiıat yepllımok ve p.t•ol 
ambargosunu l•m•mıyle kaldırt· 
mık R•ZUSundan dogmuştur , 

K•hlın bem~•resi pr .... s~s Mıı· 
ri Joz~ İı.Jya Veıi.bdıoıo k.rıaı 
dır . 

Brüks ide k• alın i şin., bu 
müoasebt'I )Üıüod~n Lo d ııva 
g tl • ğı aç•kça söy •tınm~kt"d" 

l:l"lç ka kralın .. l ır liz k•alı 
il r hususi hır müliikaı Y"P c ğ• dıı 

ılivı> olı.ıom kıadır 

ilk Beş Kdrıu11sanlde yapılan şenlikle 
köylü çdcukları oynq.rken 

Bdçiiıa y., İ ı aly" haıı d.ıııarı 
İı .. ıy. - Ha" Ş · btl'iifıtıı • c,• buk 
t•i• u ıic y~ vıı. ıııaaıoı iattım lı.te 

çok baki••• vardır . B..ıçikalıl.ır 
memlekotlerioin Avıapa muhare-

- Getisl üçüncr1 sahifede -

İzmi• : 4 (A A) - Cum alrti 
ine• tuz fabrik•SID' n ll"rn•lle·ı ~ 
ıı miııır 

Üo beş Ma •ita foaliyt te gt>çe . 
cek olan bu fabrik~ memleketi· 
mlzd,. ilk ince tuz fabrikasıdır , 
G6nde elli bin ton ıofra tuzu is
tihsal edectk durumdadır . 

!<ızılayın bir yardımı 

Anka•a : 4 {A A) - Kızılat 
Gent 1 M..ı kf'zi kuraklıkta sıkıntı 

çeken Sınop köylülerin~ altmış 

ton mııır göndermiştir , 

lngiliz deniz bakanı 

Lorıdra : 4 ( A. ) - Bahri 
yenin ivil hakonı Lord Liasey 
Ce lııtarika gelrnlşıir 

1 panya say avlar 
kurulu ltapatı dı 

Madrid : 3 (A A) - ispanya 
aaylevlar ku11ılu kapatılmııtır . 

P4 clhin açıımaM içle Cumur 
haıkırılığına ba§ vınulmıııtur • 

İstanbul raCJyosu 

Artık behemhal 
kuvvetlendirilmeli 

Anadolu ajansının her gece 
ıaat 22 de lst•nbul radyosiyle ga· 
zeteler için vHmekte olduğu ha
vadis servisi dün gece hiç alına· 
mamışıır . Buoa da sebep kuvvet· 
lı merkezlerin seslerinin karış· 
ması ve lıt•obuluo işıtılmerne 

sidir . 
Aruıra tekerrür eden bu hal

lerin önlln., g•çmek için lstaobul 
radyoaunun kuvvetlendirilmesi 
zaruridir . 
Yakında Bayındırlık bakanlığı

na geç~ceğini rad oyaoun §İm· 
diden daha verimli bir ha -
le getirılmesini ilgilılerdea dil.ı
m•kten kendiroizi alamıyoruz. 

. 

Tork sözü : okuyucularının 
kurtuluş bayramını candan 

kutlar • 

1 

Kurtuluş günü-hatıralarından__, 

Adananw larihs 1 br1yr11ğı ilk dıtfQ. Yurd/ıırına kavuşrııı ~ . dıı · 
nalı/arın sevinç ve h ~yecaııdan tilreye'' elleri LiZl'rinde tıış111ırken .. 

Yeni taarruz a ifesinde: 

it alyan zabitleri ve neferleri 
Habeşlere tes\\01 ol
mağa başladı\ar. 

İtalyanlar, Mısır hududundan on sekiz bin 
kişilik bir kuvveti Somali cephesine 
sevk ederek kuvvetlerini yetmiş beş 

bine çıkardılar . 

Ruzuelt 

Nevyork 4 (Radyo) - Ameri· 
kanın bitaraflığını gö ren yeni bir 
kanun projosi ecliııe verilmiştir. 

Ayan meclisi, muharip evlet
lere rladeriJeee ıılah• 
nın t bdıdı i c bu m 
ecza ıt ·· d ' im 
coktir. 

e-

Cumbu rei i R ıveltia on re 
önünde vcrdı i Bilyf vı m rikanııı 
iyi komşulu p ntilı:ilStnıo v A 

ınerikanıo niçin bitarafl•İ 1 iltium 
ettığinin izahı mahiyetiod~dir, 

Cumhur reisi ~yöleviode bılbaı
sa şunları ıöylemıetir: 

"Avrupada günden glin• ••tan 
horpcıl • k ve sıliihlanma ırZUaıa 
oe yazık ki, genel bir savaO telı~ 
likeeioi artırmıştır. 

Amedka siıiihlarrn aıaltılmdll 
ve barbio önüne geçılmeıi ıçin e 
lindeo gelen be• şeyi y11pm•ıtır. 

Fııkat Avrupa mılletl•rinio uı 
laşm~m·zlığı buoa en{ıel olmut 
tur. lıte hunun içindir ki; Ameri
ka keıin bir bitaraflık poliıikeeı 

takip etm• ğe mecbur kalmıştır. 
Birleşik Amerika hllklim•tleıi 

harp eden milletlere siJah ve mil. 
bimmat vermemeğe karar vermiı
tir. Amerika b.,bi teevik edecek 

hiç bir şeyi yapamıyacaktır » 
Roma : 4 (Radyo) - Somalı 

cephesinde Harrar, Ciciğu mevki 
lerini ietihdıf edecek umumi bir 
İtalyan taarruzu hazırlanmaktadır. 
Bir çok fukalar ıomaliye toplan
mıştır. 

Bu fırkalardan başka 18000 
kişilik bir fırka Lihyadan Somaliye 
doğru hareket etmiştir. 

Kahire ; 4 (Radyo) - İtalyan 
- Habeş sava~ı bakkıada Lond
radao bildiriliyor: 

Kuuy cepheainde kayda ıa· 
yatı hiç bir hareket olmamı§tır. 

üncy c"phesinde m6bim bir 
faali t göre çarpm•ktadır Dolo· 

güney batısında İtalyanlar 
mühim bir müstahkem mevkı vli 
cude geti mişlerdir . 

Burada mühim kuvvrıl~r tah · 
şid ed ı lmekte olduğu gıbi b•r çok 
ı.yyaıe , tank ve :ı.ı btı otomobİl·•r 
im lıınrn • ktedır . 

H lı şl ı ... ~ k~ §• y•kııı ı 
hüyük bı • İt11lvH o las r zo b~~ 
,,..., .... k· di . 

G .. al G •Y" I • ~U · •ff '' 

\ d l) Jlu kUV\lt·• rr • ık • ı U 

45 1 • 75 lı 1 ~"' ' l·IŞI 

istiklal uğrunda 

H , , :4(H u l ı c.J- r I• 

hııııı ı d ç ı ş a ı " lıl ,J ," 
6 .uu •, 12 ı a " . .. 25 ,. j, 

Hub~§ kuvv tlt' iııe ı . tıb•k rtmiı 
lerdır. 

_ Geri$/ üçüncü sahifede -



Sayfa : 2 

Duyduğum! 

Hamdi Akverdl 

Bu , sadece bir bayrem he· 
yecanı deiil .. hayır ! Tahlıl et
me&"e çalışıyoı um dıı bu netice
ye varıyorum . 5 Kaounsani yak
laaırkeo , içimde , çocukların bay
ram sabahı duyduklaıı sevinçten 
çok daha ba§ka ve çok daha mu
dil bir şey , - his ve düşünce
nin iasaoı yükselten güzel s•nte
zi - işlemeğe : haşlıyor .. 

Güolerd.oberi , beo de ; Yu 
suf110 gömleğinin kokusuuu almış • 
PeygambH Yakup heytcauı ve ı 
sevioci var 1 Hic; eıldmeyeo , 
biç azalmıyan ve solmıyan bir 
his I Kurtuluş bayramının arefe
sinde bunu bütün şiddetiyle yatı 
yorum 1 

Dütünüyorum : yarın , dalğa 
lan ışıoı zevk ve gururla ıeyrede

ceğim büyük bir al bayrak ... 
Onun , hayalimde canlandır

iım her nnlı haıeketi, kafamda. 
ki acı hatıraların birini daha kıv· 

rımları aruını ılıyor , ezitor , 
fırlatıp atıyor .. Bu bayrak , kut· 
Hl bir yelpaze gibi içime büyük 
bir ferah veriyor , ruhuma .erin 
saadet aeboemlcri serpiyor .. 

Sevi,1iyoruml On dört yıl önce
ki günlerin - zebun v" perifao 
- büyük bayrağımın nazlı dalğa-
1.rı önünde kaçıştıklarını tahayyül 
et tikçe bir çocuk gibi ıeviniyo 
ıum •. 

Daha üç ııün evvel , on dört 
yıl önı:e Adaıulılııra dost ve emin 
bir kucak vuifesini görmüt olan 
ye>lerdea g~çlim . Karlı Toroılıı
rın aruıoda , " kaç kaç., ın bil · 
tün ıcı hatıraları bir ael gibi göz
lerimin önünden ğeçti . Fak.at , 
üç gün sonra kuıtulut bayramımı 
kutlula ac.ığımı ılütündükçe meı
uddum . İbtişemıoı biç bir yerde, 
biç bir dağda röremediğim To 
roelara : 

- Bayram yapan AdaD1ya ıi · 
zio nllmınızı götürOyorum 1 

Demek i~ter gibi ba lı.tım . 
Bozantıyı gördüm : içinde bir 

@eaeye yakın bir zaman barındı;t

mız kömür anbarı , mevcudiyeti 
ne ait en küçük bir iz bile bırak 

mıyacak şekilde ortadan kaybol 
muşlu . Bir zaman hükümet lco
oağı vazifesi görmüt olan kırmızı 
çatılı küçük binalara baktım .. 
Hepai , orada her şey , bana ; Sa 

adetine İftira" °'ttikleı i mesut bir 
insarıı arliimlıyorlar gibi ııörüodü. 

Karapıoarı , Bel,.mediği gör 
düm: Toıosların çok yüksek le· 
pelerinin ortıaına aıkışıp kalını§ 

bu şirio ve vefalı kasabaların ıe 
m1111ııı ; hayatından , yurdundan, 
ietilı:lilindcn .. her ıeyinden emin 
bir in1111nın.iç rahatlığı ile baktım! 
Daba on dört yıl önce hu gökle · 
rin dü§man tayya relerine bir ce
veliogab oldnğuan hatırladım . 
Oodört yıl önce!. Ve .. bu yakın 
mazi ile fU büyük günü mukaye
se ettim . İtiraf ediyorum : ken· 
dimi , içime sığmayan grmum la, 
etrafımı çeviren karlı dağlardan 

daha büyük ve daha yüksek his 
settim !. 

Ovaye inerken ; ar.dört yıl ~o 
ce duyduğum ıeviuci bütün vüı
ati ve şiddetiyle yeniden duydum. 
Bu , kaybettiii uadetine tekrar 
kavuıau insanların büyük ve tas 
Tiri güç sevinci idi .. Kış orhsın 
bıı yeşillenmPğe baılayan Çukur
ovamı sanki bıkıılarımlı öptüm. 
Cennet memleket 1 yirmi otuz ki· 
lometre aruında ıki iklim , iki 
dOnya .. 

Bu memleket~ , ııkılmadan 

" Somürgemiz 1 ,. diyeceklerdi . 
Tamamen ma.ı:iye karl§mıt ve öl · 
müa olan böyle bir ihtimali tek
nr düşUnmek bile içimi üıperti · 
yor ve ; Çukurovamııı toprakları
n• .. rılmak : 

- v~rmem ! vermem !. 
Diye haykırmak istiyorum .. 

(Türk Söz6) 

Bolşevik Azarbaycan Şeblr Dayakları 
Yeni cereyan Azarbaycanlılar Türk··----------------

• lüklerini unutturuyor mu ? Şehrimiz kadast~o işleri 
~~~-·---·· .. ···~~~~ 

Sovyetler Asyası dört nala 
- 2-

Avrupalılaşıyormuş. Türk ocağı ve sarı 
nin kadastro 

Yakup uramları
işleri bitiyor. Fakat bıı şebıin Türkleri biç 

bir ıamRo bu gün olduğu kadar 
kendilerini daha az Tüı k hiı •t 
mtıDiş'erdir . 

layup yığdığı telakki •e adetleri 
dejt" Iİ , lıarJci i re i de· 
ğiştirmek kadar kolay bir iş de- 8 J 4 
ğildır . 

Bunun için olıo k ki; Rasya·ı ve 900 parçanın da krokileri yapılmı~tır. 
nın diğt'r tarafları için bir ~ızıo 
evlenme Ç•ğını 18 yaftoda tespit Şehrimizde yapılmakta olan faydası gayrımeokuli mütedavil 
eden Sovyet kanunları Kofk.s. kadastro itleri hakkında direktör bir sermaye haline ifrağ iyleme 

Gayri menkulün tahdit işleri bitmiş 

yada bunu on altıya indir mit Seyfi, bi · yazğanimize şu izahatı sidir. 
tir . ""rmiştir: İıviçre ve diğer devletlerde kı 

1 

İhtilaldan evvel Baku Rusları 
ayrı bir kütle teıkil ediyoı lar, ay 
rı bir hayat sürüyor laı dı . Çarlık 
m• murları tarafından daima mu
hafazasına çalııan müthiş bir ki.ı 
Ermenilerle TOrlıleri daima hır
birınden uzak dütmüt olarak ya
şatıyordu . Bu gün, şebird~ yapı 
lan beş izdivaçtan ikisi muhak
kak Mikst , Ruslar Ttııklerle ve 
E•m•nileıle Evleuiyor . 

Eskiden olduğu gibi kızı da- Kadastro teıkilatımız 1 ikinci dastro görülür . Plan ve sen<lli brr I 
madına satmak hakkını kayboden teırinde Adıınaya gelmie ve kanon gayrimenkul sahibi bankaya mu· 

Halli eskiden imkansız görü· 
len bir E•meoinin Türk kızı veya 
but bir Tü ı kün Ermeni kızı alma
sı sık sık vaki olau şeylerdir . 

1926 ya kadar Baku 1917 den 
evvelki halinde lıelmıştı . 1913 de 
1,482,000 metro murabbaında olan 
şehir o zamana kada r bir parmak 
bile artmamıştı . 

1927 de burada bulundutum 
uman modern §ehirciliğe do&"ru 
giden canlı bir faaliyetio bıtladı· 
ğına 7ahit olmuştum . 

Bu gün 9ebrin büyüklüğü 3 
milyon metro murabbaı olmuı 

tur . 
Bu günkü Baku şehri bakikat. 

le birlıirindeo ayrı iki şehirdeo 

tetkil ediyor . 
Bir tarafla garpli modern ve 

bütlln medeni kolaylikları haiz, 
kanalizHyonlu medeni bir tehir· 
de bulunmuı icabeden her çeeit 
konforu bulunan yeni bir eebir 
diier tarafta pis dar ıokaklarile 
aık v"' basık ovle.ile eaki tarlılı 

şehir .. 
Geç.o senedenberi BakQ Sov

y.t Rnayanın en güzel parkların· 
dan biriıioe : sahip bulunmakta
dır . 

Şehre bakim bir tepenin üze 
rinde gllzel ıütuolaıil•, paviyon
larile bu park uki Türk m•zar
hğının yerini tutmuıtur . 

Yazın akıam olunca blltüo gü 
nü müthiş bir sıcakla beraber 
petı ol kokusundan bunalan bin· 
!erce insan buraya çıkarak geoit 
bir o.fes alıyor,. ve gündüzün sı 
cağını, yorgunluğuou unutuyor . 
Diğer taraftan nefis bir seufıı · 
nik orkestranın çaldığı parçaları 

dinlemek buraya karşı olan rağ· 

beti büıbütüo artırıyor . Bir ak 
tam bu lıonserlcrdeo birisinde 
ben de bulundum . Dikkati na
zarımı bir §ey çekti. 1930 da bir 
opera temsilinde o kadar •radı

ğım halde tek bir kadıua rut ge
lememiştim . 

Fakat o aktam parkta yüzler 
ce kadın büyük bir serisi içinde 
parkta muzik dinlemeğe gt lmiş 

lerdi . 
Maamafib Müslüman halk ara

sında aile hayatının henüz bir çok 
anaoeleıi devam etmektedir . 

Filhakika bir çolı Tllrlı; ka 
dınları bürola•da, alelyelerde ça · 
lışıyorlar . Harem kalkmııtır . Fa 
kat her halde yüzlerc•ainin top · 

Baharda bağları bahçeleri 
çiçeklrrle bezenrn , yazın m•yve· 
!eri ve ekinleri olgunlaşan , ıon· 

baharda kozaları gelif•n ve kıııu 
limon ve portalı~I kokuları .. ve 
kıtın renk renk çiçekleri hiç ek · 
silmiyeo bu öz yurda kim ti SÜ· 

rtbilir? Büyük bayrağımıza bak
sınlar! Onun büyüklüğündt; Türk 
olan ve daimı Türk kalacak 
olan bu yurt parçasının iradesi en 
miinı lı ştmbolünü bulmuıtur 

babanın şiddetli otoıİtdi baki mücibiııce de 1 birinci kaoQıında racııat ettiği zaman banka bılate-
d . ite ba~lamı§tır. reddüt nisbeti ınuayenesi dahilinde ır . 

Diğer taraftan (Maddi) deni· Şimdiye kadar Tllr k ocağı v~ para ikraz etliğı gibi hiase senedi 
ıen yeniliklerin ehemmiyetini rle Sarı Yakup uramları alanında 814 dahi çıkarabilir. 
çok lıüçültmem'llidir . Modern ev gayrimeokulun tahdit i§i yaptırıl Kad atro ilerledikçe fÜphrsiz 

ltt, .tektrik ziyası, Latin alfabe- mıttır . Türkiyede de ayni menfaat halka 
Ve halktan beyannameleri pey· · d"I · ı k ıi, banyo salonu .. . temıo e ı mış o aca lrr. 

derbey rlma-rak muamelel~rin ik 
Bütün bu şeyleıio ne olursa malına çal ı §ılmaktadır. 

olsuo, gün geçtikçe bir ruh de
Dokuz yüz küıür parçanın da 

iişilı.liği yapabilecek p 'sikolojik krokileri yapılmıştır. Tasarruf ve 
tesirleri vart.lır . 

fen heyetlerimiz bu uramlardıı 
Geniş mikyasta yapılan sanayi çalışmalarına devam ediyorlar. 

leıtirme hareketi bu,ada anane Uramlaıın kadaslrowu hitince 

vi fatalizmi , ihmalkirlığ• öldür airasile diğer uramlarda da l:ııtlıı-
mÜ§ yerine garp medeniyf'tini baı oac.ktır. 

bir takım fazilrtlerı ikame etmiş Size halkın lcadaıtro }flerini 
tir . Şabıi toşebbüs, doğruluk ve iyice anlıyabilmeleri için biraz 
zım•aıada it görme, şahsi ener- izahat vereyim: 

ji ııibi şeyler terfi ve iokiıaf yo· Kadastro demek her gayyi mon· 
!unda elele vermittir . Tıflist• , kulün hukuku ve hendesesi bakı 
Baıumd•, E·ivanda olduğu gibi mından durumunun teabiti de-
Baküde de gördüm ki, Sovyetler mekıır · 
AııyHı dört nalla Avrııpalıla,ı- Kadutro; gıyrııueokul ve ar 

yor . 

-Bitti-------·------•• 
Oğretmenler için 

Hava tehlikesinden ko
runma usulleri hakkın· 
da konferan verilecek 

Ayın ıekizioci Çaışımba gü· 
nünden itibarto şehrimiz öğret 

mem terine hava tehlikesinden ko 

runma: :ıebirli gaz mHke hokkın 
da koııferaııslar verilecek ve tec
rübeler yapılacaktır . 

Bu kouferanılar bittikten son
ra öğretmenlerde kendi öğıeoici

lerioe bunlar hakkında malumat 
vereceklerdir . 

Keresteler Trakya. 
ya vardı 

Trakyıda yerlrştirileo göç 
menler için yapılac1k evlerde kul· 

!anılmak üzere ilimizden İzmir 
vapur.ıyle gönderilmiş olan 19500 
ker.stenin Telciıdağına tamamen 

vardığı İlbayl ı ğa bildirilmiıtir. 

Emniyet Direktörü 
Ceyhandan döndü 

Ceybau Adliye dayreıile diğer 
bir evde yapılan hırsızlık mese· 

lesini yer inde incelemek ve bunu 
yapanları mtydana çıkarm~k üze· 

re Ceybana gittiğini yazdığımız 

E'llniyrt Dırektörü Bahri, ı.lıki 

katını bitirerek ıehrimize dön
mOttür . Emniyet Direktörü buna 
ait rapo·uou İlbaylığa verecek
tir . 

Teşekkür 

Gazı lemizirı ooüç yaom~ bas : 
ması münu• betiyle hakkımızda 
çok iltıfatka• yazılar yazan (Yeni 
mersin) arkadaşımızı teıckkü, 
edniz. 

zi münazaalarını kökünden helle-
der ve bunun için de namzet bir 
hakimi ·vardır. 

Bununla beraber bazineoio, 
elde mevcut malların mikdarını 
hakiki olarak bilmesine ve ayni 
zamanda da halk•n tasarruf buku
lı;uau en son ve bilhasaa kanun 
müddeti mücibince kiymel, mik
dar ve hukuku cihetlerini hükü
meı tekeffül etmit olması hı~•bi 
le haklı11nı m6emen kılar. 

Kadasıı onun bir de en mühim 

Köin.Ü.r ucuzladı 

Fakat odun fiatları yük
sekliğini hala muha 

faza ediyor -
Hıvaların açılı. gitm'li yü 

zönden son günl~rde:rlçelerdrn 

çok miktarda lcöıııür gelmektedir. 
Kömürler yalnız 'pızır ye•inde 
sahldıj'ından ve araya da muıavas 
aıtlarıo giınıeıine meydan bırakıl 
mıdığındao fiatlar çok dütmüş 
tür. 

Bir iki güodrobtri kömürün 
kilosu pazar yeriude 2,5- 3-
3,5 lıuruttan eatılmalııadır Fiat
ların daha düşeceği söyleniyor : 

Yalnız uıayca adları tespit ve 
haklarıoda zabıt tutulan bir kaç 
kişinin sabahleyin erkenden ltöy· 
lünüo yolunu çevirip odunlarını 
ucuz fiatla alup şrhre getirip sat· 
mıları yüzünden odun Hatları e 
lan eılci fiatını muhafaza etmek 
tedir . Kılosu 1,10 - 1,20 kuruş 
lan satılıyor ki bu kömür fiatı · 

na göre çok bahalıdır . 
İlbaylığın bun&1D da önüne geç 

mesi için ilgililere rmir verme 
sini dileriz . 

ikinci çiğid muadelesi 

Bir heyet dün fabrikAlarda 
ikinci çiğit:! muadel<aİni tupit 
etmek üzere incelemelerde bu -
lunmuotur . 

Netice yarinki bor11a encüme· 
ni toplantısında belli olacaktır. 

' 1 , .. t 

Kadastro; fenni, hukuki ve 
kısım muamelatı laviçredeu alın
dığından biz de ayrıen bu suretle 
tatbik edılmektedir. 

Kadastro; teıbil ettiği her gıyri 
menkulu sicil defterlerine kayde
der ve bu sicil defterleri o gayri 
menkule aid bütün safahat ve mu 
ameıat ayni uhıfeye ifaret ve ta 
kip edildiği için ••neler geçtik 
trn aonra her ha"gi bir mülk sa
hibi mütacaatıhd• yaloıı numan 
ıunu söylemrkle azbmı be§ dılıi 
kada sicilıni görrbilir ve üzerinde 
nekadar h~klar ve muem•le yörü
milf iıe der hal görünür. 

Kada•tro işleoimiı de halktan 
hiç bir namle para alınmadığı gi· 
bi mahkememize müracaatler da 
ve ilam talıbiuda yine bir masraf 
ve hııç alınmaz. 

Arazi itlerinde, işin •C ıurat 

ve zamanindan kazanmak için bu-
ııüo büı6" Avrupa devletlerinin ka 

bul edilen havai fotıımatrı usülü
nulln tıtbilıi cihetine gidilmek 
için naslar tııkarrur ettirilmi§ •C 

hükmünce de pre.,.ip olaraı. ka 
bul edilmiştir . 

ismet İnönü okulu 

Yapı işleri ne zaman 
sona erecek? 

Asfalt yol üz.rinde muhue· 
hei buPusiye :ıarafın<lan ·yıpıırıl
makıa olan İsmet İnönü oımlu
oun yapı itlerinin şimdiye kadar 
bitirilmesi lizımgeliyordu . Fakat 
görülüyorki bu iş ne bu ve ne de 
önümüzdeki ayda bitırileceğe ben 
ziyor ve bu yüzd,n de bıı aene de 
oturup da mnvakkatao uuk mek
teplere göod.rilmiş olan öA"reni 
ciler ve öğreticiler de hem yol 
uzıklıA"ındab ve hem de ıınıflarda 
fazla öğrenici bulunmasından colı; 
sıkıntı çekmektrdııler . 

Y ağmurl.r ve şiddttli ııoğuk

lar başlamadan bu okulun bir an 
Önce bitirile,,k Kültür Direl&lör
löğü emrioe Hıilmesi buıusuoda 
İlbay T • vtık Hadi Bayhlın üıten· 
ciye buyruklar vereceğine lı;uı 
kumuz yoktur . 

Okullar yarin tatil 

Kurtuluş bayıamı münaaebe 
tile yarın illt ve ortıı tahsil o· 
kullarının tatil olduğu kültür di
rektörlüğünden okullar dire~tör
lllğüoe tamim edilmi§lir , 

Grip 

Havaların birdenbire değiı· 

meai üzerine ıehrimizde bıfıf grip 
ıalgıuı baş göstermiştir . Hemen 
her evde bu hastalığa tutulma
yan pek az kimı~ bulunmakta
dır . 

5 Soıı kanun 1936 

Şaşılacak şeyler 

Japon ga:ıetttleri 

--
Asyaaın ta öbür •c 411, lııN u' 

su gün geçtikçe dünyayı biraz daha 
HUD bir IDİllP.t yüJlae(iyor ; 

Japonya.. . , 
Bu miHet yüz )'ıllarcı y.bııncı ız 

düımaolığıoın mütbiı taHmbu içindt, ~ 
dini duygnlarıo, milli aoaoalano bıt 
noa kıılınrak bağlı olarak medeni· •a 
yet dünyasından uzak yaşamı tı . 

Daba çok yıkıo bir mazide in· ~ 
kişaf ve medeniyet yoluna girmiş ol· 1 

maaıoa rajtm•o bu gün düoyaoıo en ·d 
ileri milletleri sırasını geçmiıtir . 

Bizim için asıl çehresi, iç yörıü ış 

pek az belli olan bu memlekeıio ıl 
ilim, fen, teknik: alanlanudı vardtgı 
tekamül ioaana hayret verecek dere· ıa 
cededir . e 

Japooyada kültür inkiııfı da di· 11 
ğer kısımlardakilerle müvazi bir yil· n 
rüyüşle ilerlemektedir . a 

Buna güzel bir örnek de Japon ö 
gazeteciliğinin bu günkü çok ileri • 
durumudur . • 

Avrupa ve Amerikanıo büyük u 
gaz~teleriodeo bir çoğunu gıptayı 1 

düıürecek kadar kuvvetli ve model'll· 
bir orgıoizasyooa , vasıtaları eahip nl 
olan Japon gazeteleri dünyanın eu aı 
kuvvetli tırajını da yapmaktadırlar • 8 
Çin Dııişleri Bakaohğınıo iıtibba· .. 
rat ve propaganıla büroıo ıefi Japon ıu 
matbuatı hakkında bizzat yerinde l•I 
çok güzel bir eıüı yapmı~ıor • ıa 

Bn etüde göre Japooyadı ll79 lü 
tane gaZf'te çıkmakta imit . . 

Bunlardan yaloız 208 daneai Tolı•' 1 

yoda çıkıyormut • Büyük gazetder· m 
deo bir çoğu günde iki ıabı yapı· U 

yormuı . laı 

Tokyo Arabi adlı gazete günde r 
1, 100,000, Tokyo Nıcbi Nichi 1.000.

1 000, Ozaka Arabi 1,500,000 , Ouk• f.'I 
Mainichi 1,200,000 nuıba çıkanyor• 
larmıı . ğ 

l\leıela büyük gazetelerden biri• fi ' 
ıi olan Asabi Shiobuo ülıera mo· . 
dera tabi makinelerinden başka ·ı!l 1

5 

tayyaresi, 500 haber gövercini, iki et" 
levizyoo mıkioeıi Te en uıı:ak mesJ' 
felere kadar uzanan büyük bir te' ti 
lefou tesisatı · varmıı , 

Şu küçük maliimaı bir mllletid g 
olguolugana , nrdı&ı yükaek ıeki' " 
mül dereceeine kili delildir aaoı- b 
rım . 

Bu rüyanın bizim için de gerçelı" k 
leomeııioi dilemek çok fazla bir acr 
lecelecilik mi olur dersiniz •. 

d • • • 
Haydut kalbi 

"Ben katilim!. Beni tevkif edinif' 

n 

ıllab bana acmn! .. ,, . 
Noel geceai V aftuvaoın biiyü~ 1 

kilisesi bu korkunç feryadın doğur 

duğu heyecanla dolma§.· Ve bu ati 

dini bir hutiile kendind!n geçıııil 
olanları hayreıle korku ile aaramıt .. 

Evvala herk~• ibadet edenlerdeO ı 
birisinin birdenbire çıldırdığını sanııııt 

Fakat bağıranın hüviyeti meyd•' , 
na çıkıncı biraz evvelki hayret. birıl 
daha kuvvetleomiı .. 

Filhakika bağıran bu adım od 
bet yıl Şikaj!oda haydutluk yapıd 
ve bir çok kanlar dök<o ve dai .. • 
da adaletin elinden yak11ıoı kur 
tırmağa muvaffak olan azgın bit 
cani imiı. 

Son zamanlarda memleket h•1' 

reti onu Amerikayı terkederek V•' 
ıuvaya dönmeye mecbur etmiı. 

O gece bir tesadüf olarak kilr 
seye gelmiş . Her halde mieıik bit 
hava içinde güoahlarıoıo ağırlığı01 

biraz daba kuvvetle duyan bu azılı 
haydut kalbinin bir köşesinde kal11>lf 
olan insanlık duygusuna mokave111t1 

edememit olmalı ki, bir deli gi~' 
binlerce insanın önünde cürümleri01 

itiraf etmit ve k~odisioi tutıurmllf 
tur. 

Şu adam oğlu oe garip ne ie' 
anlatılmaz bir mahluktur. 

N. G. 

----------~--__.I 
Bugünkü maç 

idman Yurdu ve Sey
han aresında 
yapılacaktır 

Adananın kurtuluf bayıall'~ 
ı~refine idman Yurdu ile Soylı. 
Adana spor kulüpleri bnsuat 111' 

hiyette bir mıç yıpma&"ı kar•'' 
la•tırmışlırdır • ,1 

~ ., 
Bugün saat 14,30 da 9eb1

1 stadında yapılacak olıın hu nıııç'J 
çok heyecanlı ve temiz olac•F; 
fllphe~i~dir. :-1 
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bayramı ... ilkbahrda seferler -.• 

proğramı 
l başlıyor 

Air Fraoc" tirketioio hllkiime
timlze yaptıiı 8GD mOracutına ve 
tekliflerine mukabil it klifler ıe-r 5 ikinci KAnun pazar günü ili

izin Kurtııluş bayramıdır . Bunıı 
e, L proğramı aşağıya ,yazıyoruz : 

1- 4/5 ikinci klloun saat 24 te .-
• ·ayca top atılacak, saat .kulesin 

ıki düdük ile bütün fabrikalar 
• idüklerini 2 dakika ötlürecek

·dir . 

2- 5/ ikinci kllnun ıaat 9 da 
ıştn ıüel bando olıluğu halde kur 
ıluş savaşında dövüşen kahra-• . , ıanlar , Lıseln ve Orta okulların 
er sınıfından birer elçi , izciler • 

i· Urumlnr delegeleri ve halk uray 
.nünde toplanarak terıhsel bay
ağı uraydan alacak ve il kurağına 
ötiıreceklerdir . 

3- Saat 9,30 dıı hükil.met ve 
bel, biıyükled, jandarma ve,.poliıı, 
.ıtaları ve bütün k urumler yöne
m kurulları lI konağı ve halkevi 
nünde toplanmış olacak ve bu 
aatta bayrak çekme· töreniı. e hoş-

: anacak ve ılikkat kumandasile bir 

ıüel manga ateş edecek ve bayrak 
wlll.ınlanacaktır . Ayni za:ııanıla 
ıaat kulesindeki düdükle fabrikalur 
lüduklerini öttürecekler ve bir da-

lrcik a sürecek o an düdü.k öttürm·ı 
müddetince bütün halk . Kurtuluş 

• Hvaşında şehit düşen kahraman
ların kuısal andnçlarına . oİduklerı 

e rerde durarak saygı gösterecek
• terdir. 

Buyrak çekildiklen sonra bir kız 
~reneci tarafından l.ir söylev wya 

: fİİr eöyleneotktir Bııradski töreni 
IJ ist ıbkAm taburu komutanı binhoşı 
tt'Necati idare ~dec~ktir. 

4 - Bııyralı. ç~kme töreni bit
tikten · sonra törende bulunanlar 
geçi' töreninin yapılacAğı yer olan 

, ve bütün okullerlo süel kıtalar ve 
r bütün kurumlar ile balkın krokiy0 

göre yer aldıkları Atatürk parkı 
kartısındaki alana gideceklerdir. 

parlörler lıonnc .,ktır. Buradaki tö· 
reni Albay Bildi idare eddcektır. dedilmiftir. -

Bu mukabil teklifler arasinda 6 - .:ıöylevlerden sonra geçiş 
törenine başlanacalıtir.Oeçişfn düz- devl.,t . Jıava yolları ldar~miıin 
gün olması ve nasıl g~çilecef:i , · Halel>~ kadar tayyrc lılete bilmesi 
tören komutanınca saptonacaktır. istenmitlir 

.. Alandaki dµrurnun ve yanıl'dBki -,Hükumet bıva yollarında kul-
yollarJa halkın düzgün durması lanılm•k llzere İogiıteredeo üç Drıı· 
emniyet direklörlüğüniin yükümn - &'OD Rapide yolçu tayyarui ısmar 
dü laomı§tır. r. 

7- Saat 15 te şar adına uray- Bu tayyreler iki ayı kadar 
dan seçilecek bir heyet orduya ' g~'lmit bulunacak ve ilkbaharda 
karşı teşekkür için komutanlığa mllot•zam bav.s ıerlrri aaılamıı 

olacıktır. gidecektir . 
8- · Saat 15,30 da büyük günün Dregon Rapide tayyarelerioi 

onuruna urayda bir kabul töreni imal.den müusele ile imzelanao 
yapılacaktır. Bir saat sür•cek olaıı mulcavde kükümlerine göre de 
bu törene şehirde her uramın ve bir kısım masrafları müe1Bese ta· 
kurulların delegeleri gelecek _ve rafından ödenmrk fizere dokuz 
şarın kurtuluş günÜıiü 1ı:ulliyıic'ak" pilotumuz İogiltende staj gö .·e· 

cekler v., bu ~ımarlanan t•yyare 
tır • 

1 9-Saat 16,30 dan 17,30" a kadar let de ça ııtııılacaktır. 
Helke vi tarafından müzik yayını Bu pilotlar önümüzdeki güa 

)erde 1.,giftereye bereket ed•cek 
Yapılacak ve kurtulu~ bayramı yö 

!erdir. nündea söylevler söylenecektir . . 
Hllkömetimiz yalıındı deniz 

10- Suat 17 30 dan 18,30 o 
yolcu layyarel.ride ısıaarluımak -

kadar süel bando uray önünde ça- 1 d B 1 1 
,_ • d ' l k • ır. ıı ayyre er o.cıız e ı •ce 1 .cok ve urayca hava fışonklerl . 

bazı yeni-ballarda kullanılacaktır. 
atılacaktır. lıtaoh.ul ne Ode .. , Köstence 

11 _ Sarı 19 da önde süel .ban· 
ve Pire ıratındıı bava Beferleri 

do olduğu halde fener alayı yapı- ıçılacalıtır • Bu seferler için hü-
lacaktır. Fener alayı alay ' kolılutıı.· k A 

1 1 
f d t 

1 um~ ara ıo an -u ın a ınmaıı 
nının diyeceği gibi sıııalaıııp uray korarlaıan Büyükderedeki ıeai .. t-
önütrden yüııiiyecek ve borsa, Asri 1 . ı·f d •' 1 lı H" lı.-an ,. ı a e ,o uoaca tır. u u-

·sinettıa, komutanlık kurağı önün:.. 
met meıkezinde yeoi bir bava iı· dPn geçap taş köprüde son bula . 
tHyonu ve haugorlıir yapılması· 

caktır . Fener alayı komutanı "biıı-
na da başlaDmRk. üzerrdir . Bu başı Necatidir. 
istuyon eski koın yerindcı yapı 

iZ- Büyük günün o.ıurun•--bü- l•cak ve en modern tehıisatı ih 
tün diikk4nlar,resmiğ ve özel- dıy~ tivıı edecektir . 
reler gündüz bııyra·klarla • doııoıı · 
·lacak ve g~ce ışıklanıiırılııentır. 

Ve öğleden sonra halka cirit oyıanu 
gibi spor şe.nlikleri gösterıleealttir. ' 

Mühendis mektebinde 

.". Hadise ·çıkararllar 
-. laadınldılar • f 3- Bu gece Halke't'i'nıle bnti'i" · 

mevi yok8ul çocukları it:in özel 
çağrılanlara bir balo verilecektir. ' 

ceza· 

( T&rk Sözfi ) 
as 

Ada,.a Tecım ve En· 
düstri Başkanlığından 

Sirküler 
34-270IH. 
1 İkinci Klnuo 1936 

Sirküler 
İdare heyetimizin .31-12-

935 tarıh ve No 25 lıa•arı ile 
1936 takvim ıen•si için sosyete 
mız Umum Müdürlüğü ıürekadan 
ve idare heyetımiz iıdsından Bay 
Muıtafa Mırzaya ve f.brika ve 
idaıi ıgler ;müdöılüğü tle B•y İb· 
rahim 8 Telciye tevdi edilmiş 
'lir . 

Bay Mustafa Mirza ıosyetemiz 
resmi mührü ile birlikte vazede· 
c-ii imzası sosyeıemizi resmi ma j 
kemale ve ma i . mlluıeselere kaı

şı temsil eder . 
o.y İbrahim H. Telcı sosye 

temiz prokllrısyoo mübıü ile bir 
likıe vazedeceğı imzA1ile fabrika- ' 
mızı harice karşı temsil rder . 

Alsaray slnema~~r;;:;ı:µ· 
=-----·----·-----------.....,ele bir 

Kurtuluş bayramı şer•fınıı 

Bugün mıı t ı n e le rden itibıı rıın 
__ , 

istiklal ağraada 
Valles Beri - F ay Vray 

gıhi ikı büyük debi artistin yaratt ğ• bu ş - h · •serı t~ktim eılıyor . Bu filme 

l Piyale Kolordusu 
2 Topçu Alay 

1 Töın " n Süvari 
ı ştırı1k etm•ş halııki bir httrp sahne. i yaraıılın · şlır . Filmin yapı(mA81 için 

3 
3 milyon tlolar sarfeıl ı lınişt ı r 

matineler: saat 2-4 de. 
Dıkkat : Fi . tlarda zam yoktur 

Gele<cek proğram : 

Kırı« hayatlar- Klodet Kulber 
Bugüııden itibaren te nzilAtlı karııelerimiz satışa çıkarılmıştır. 

ikramiyelerimiz : 
Her film değiştiği giın müşterilerimize karne hediye edeceğiz. 

Soayetemiz mübirlerile B•y 
Mustafa Mirza ve İbrahim H. Tel 

cinin zirde mevzu imzalarının oeı 1 
alıomatıoı rica ederim; §İmdiye ka· 

dar hakımızda beslenen emniyet A 1seray : Sayın hemşerile r inin Kurtul u ş b G yramını kutlular 

ve büuü lcvtccühllo dcum • ~-------------·----------6_2_99:....:_____ • 
------~~~~~-~----·------~--~~~~-etmeıi ıameoniııiyle ıayğıl•r ıunarız 

Milli Mer.sucat fabrikoı Lıd. ~ -ı 
soıyeıesi sahip ve id.re hey ... ıi ,. .... _ TAN. ___ S_i_n_e_m __ a_s_ı_n_d_a_. ____ _ 
iıziılerı · · ,_ -

Mıııt.fa Miıza Nuri Has 
( imzıtll ) ( imzaeı ) 

Nuh Naci Yaıgao .:>ryit Telı.io 
( imza•ı ) ( imzısı ) 

Bay Muıhıfa Mirza şu surotle 
imzı eder: 

Bay İbaabim H. Telci ou su
retle imza eda : 

1935 ıeoeai Kiounı ·ıni a)'ıoıo 
birıoci günli tarihile y•ıılı bıı sir
küler altındaki imular § • hıS Ye 
biiviy•tleıi dayremiıce meruf Ada 
na Milli Muısocaı tahrikası limi 
ted ıoıyete.i'Umum Miidürü Bay 
Nuh Naci Ya ·gao v .. Müdürll Bay 
MuıUfa ve ikinci Müdür B•y İb 
rahim H T~tci ve Nuri Hu ve 
Seyit Tekinin imzaları olup mün 
deıecatını lam•m•n k•bul ve ikrar 

Bu akşam 

Beş kll.nunsani Kurtuluş Bayramımız şerefinı: sayın halkımıza büyük 
bir film taktım ediyor 

ÖjAn Sünun mıışhur romanı , güzell ığine asla erişi lmiy~cek bir siaema 
eseri Canlı , harek~tli, hın bir entirlka • batakhanelerde yapılan cina 

yetler, insan ruhunu mükemm0I b ı r surette gösteren enfes bir eser 

işte Paris esrarı 
Büyük miı ıınııenli filmin muteviyatı. Para h ırs ıaın insanlar ii zerind" 

ne gıbi h ı r t'sır yaptığını Vt> onları n ~ s ı l korkunç cınayeıler işlemeğ • 
sevkettiı?iııi görecek, heyecandan, heyecana düşeceksinız. 

Baş rollerde:Constans Remy Luciane BarauX 
Pek yakında: Fransıı taril ı ind ~n hır yaprak 

Napolyonun oğlu 
Büyük Rue R•ii •örü Turjaneky ) nin şaheseri 

5 - At9tlirk heykeli kıırtısuı
daki törene ııeat 10,30 da, Adana-

nın Kurtuluş bayramını kutlıyan , 

14-Kurtuluş bayramı ; İçin ·kim· 
seye çağrılık gönderilmeililştir,Bu 
proğrom çağrılık yerinedir ve ha• 
va çok yağışlı olduğu zaman ma'd
. de: 5, 6, 11 ,:ı,, bildirilen töre'ntılr 

Bundan rbir mil.dd.et e\'vel mii
. hendis 11tekteblnde okuyan tele· 
belerd•!ll mühim bir kısmı pışlrıleo 

' ey ledikt~o sı>iıra vaz'ı imza .. yle • 
m•lerile Noter konunuoun 67 in -

Monte Kristo,Monte Kristo, Monte Kristo 
T•o sinrması : YurddBşlerın Kurtuluş b•ynmıoı kuılu 
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1,.. büyiık savaş yönünden, söylevlerle 
haılanacak ve söjlevlerin herlıeıçe 

~ iyi işıtilmesi için Halkevince Ho- yapılmıyacaktır . 

r-..""""-.."""""""""""""""""""""""""""'""""'""""'""""'"'""'--"""'""""'.._,,,.. • ...,,,,,;,..,,....._.. 
' il Orta.okul direktörü Ruzvelte salahiyet 

; İzioli olarak lsıaobıılda bu Verecek bir kanun proiesi 
ıt lunmakta olau orta okul dirr ktörü 1 

,. Fazıl Erim öıey gllokü akşam t- 1 hazırlandı, 
r~ renile tehrimize döomllıtür . · ··· · ------

Ara bıçağı yediler Vaşington : 4 ( A.A. ) -Vaıing-
o , ton Post gazetesinin yazdığına 1 gö-

. yerııeklerl yememişler ve aclık 
grevi yapmışlardı . 

Bayındıtltk Dekanlığının mahal
linde yaptırdı~ı ,lllhkıkat üz•rlı1e 

" hll.dis•ye Amil olafl 111.rdan yedi ta
lebe haklııııdıı. karar ~rilmiş ve 
kararlaşan ce-ııalar mektebe bildi
rilnıT,tir. 

: Misis civarıoda bir çifılikta re bugün veya puaıtesi günii' kon• 
r •meleler arasında kavga çıkmıı greye tevdi etlilecek obm yellİ ·ka • ' 
·ı ve bunları ayırmak üz,re arala· . nyp. _p~ojeıi Cumh.ur . ~afkam~a mu· 

Bu kararaıgöıe • 1ttleb• den biri 
mektepten tardadilmiı , ıkisi mu
vakkaten tard ve nehariye ç.evril~ 
miş, ikisı yalnız nehariye çevrıl
miş , diğer ikisinin ıle bir sene ıçin 
mektebe nehnt oıarok d<ıvaın ede- ! 
bilnıe:leri t~naip olunmuştur. Bun
lardan lıaşka hAdise müoasebetile 
gaıı:etel~d41 grup h~liqde reaioıl . ı
rini oeşrettırdn 34 talebeye ihtar 
cezası verılmişlir. 

'
10

• giren Muu oğ.lu Dur8ola harip memleketlere ihraç 11dılec11k 
ı·~~~i~af· oğl~ Ali vücutlar~nın .~uh · pqtrı>l, pam.u.k ve,ır~ _bakır mikt ı
,r yerlerındeo ebemmıyeılı 111 rıoı sulh zamanındaki miktar se-

retı~ ~aralao!-°.ıgl~rdır . Yaralıl.r • Vı •sinde tutmak .sa.14hiye~ıı:ıi ve. 
Ji· teh,.mıze gEtırılmıg ve memlekrT · Y . 
l·ı bast L. • d d . 1 1 recektır. . . 

•wınuı.o e te avı a tıoa a ıo 
oı Dll§lardır · . . ' Cumhur ba~kamnıo Ambargo ve 
11 Suçlulaı: yııkqlanmı4tır , Ha- tahdidat hakkında neşredeceği 
ıl diıe hakkında tahkikat yapılmak emirler bitsrafane bir şekilde bü 
ti tadır . ' tnn muheriplPFe ıaıbik edilecek · 
bi 

Karınca tir . 
.: . '"" 

' ,; Çok zengin yazılarla çıktı 
Türk kııoperatifcili~ cemıyeıi 

hrafıodao oyda bir defa çılı.arıl-

Yeni taarruz ari
fesinde 

ma~t•. olan "Karınca., dergisinin 
18 ıocı s,ayısı çok zeogia yazılar -, Birinci sauiadan arlan 
la çıkmıştır. · :IJ' 

Ç~k.ıieğerli yazıları ibıiv. eden ~e~liler uaııo4~ '• !talyanlara 
• d~rgınıu yalnız çifciler içitı değıl, kartı büyük bir memnuniyetai:ı:lik 

~~llln yuitdatların genel kültOrü · xörülQilektedir _ · • 
•çın faydalıdır. · ,. . • Ankarı : 4 (AA) - Barrar-

Tavaiye etmeyi yerinde bulu·~ . 'dan bildirildiğine gör~ yerli İtal
Yoruz . 

' yan ordusuna mensup allısı subay 
; Tür kişe Post gazetesi olmak ıızere yüz kırk llç 11ker ,. 

Almanca Türkiıe Poıt ga:ze. 
test on ysşıoı bitiıerek o,ıı .hitiaci.. 
yılıDR basmııtır. 

"Türkişo Poıt,, u bu nıüoaee 
betle tebrik edtr, .mavaffakiyetli 
bı şriyatıo~ devamını dileriz, . . 1 

~ - . _, .. .. ~ .... - . ~. ·- / 

Habeş hatların• ıığınuııılardır; 
·Bunlar ltalyao tazyikine kartı 

yefli askerler ır11ıudtı · bir mem· 
n.uniyetaizlik. oldııiu ve yalıındı 
kOtle halinde iltica edeceklerini 
söyleJDPkttdir. • 

--· 
Be·Içika kralının 

seyahatı 

- Birinci sayfadan arlan -

belerine daima meydan olduğunu 
ve bu dı:fa da deha kötü bir aki 
beıteo korktuklarını ıöylüyor lar . 

İtalya hanedanına gelince bü
llin mücevherlerini h•Uiı niıao 
ylizüklerini bile harp eandığına 
yıtıracak kadır Muıolioiye la · 

. hemmlll ı edi~dar . Fakat biç bir 

uman onu ıffetmiı değillerdir • 
İtalyada ve hariçte Habetlerin le· 
hiode olacık bir muahedenio 
Muıolini aleyhinde mütbir bir 
tealı&iJOD yapacagı fıkri -vardır . 
Diklato.run dilemesi İtılya Veli
ıııhdioio ikbalini tacil ed•cektiı . 
Çlokü ; İtalya kralı tıhtını oglu 

aı terk etm•lıte ııecikruiyetelctır. ,, 
J Büıla hır :hıbtrlerin -mullli · • 

ci maddesin., ıevfık•n lastik et 
IİII' , 2 - Ki<ıun Sani 1936 

Odamızda fevk•lade s·mfta 
kayıtlı bu;UoBu 1\1,lfi Meoırucat 

fftbııkası Lim ı ted sirk~tınin oıla 

mıza tevdi eylediğ• 1 ikıncı Ki 
nuo 936 hrıh ve 34-270 s•yıh 
airküler su•eti yuka<1ya çıkard · 

mıştı• . Alikada.Jarın m•liİmu ol
m•k üz.re ıliin olunur . 
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Adana inhisarlar başmüdürlüğünden: 
M .. rsin v•• Adana barut d •pesu 

aro1isind ıı vA göıııleril " cek mahalde 
yopılacıık oloıı küçük tipıeki be 
herı 454 lira 71 kuruş b · delı ke · 
şifli iki 'ona tecrit deposu 14 -
KAnunsani - 936 sıılı günü ~sat 14 
buçukta pazarlıkla ihale edilece 
ğın<len istiyenlerin plAn sözleşme 
kağıdını görmek üzere yüzde yedi 
buçuktan 34 )ıra 1 O ar kuruş te· 
minAt paralarile Adana inhiearlar 
başmüdürlüğııne müracaalları .6280 

26-31-5-IO 

--Paranı/--

1 
Boş yere h:ırcama ve har· I 
cıyacaksan yerli malı al 1 

ertiai Londra gazel• siain mııba
biıioe yüklıı, oruz . 

Fakat şuraııoı da biz ilave 
edelim ki ; Douv.r de inen B~I· 
çika kralı ıııeçhul bir ıemte doğ· 

ru hareket dıniş ve kendisini Loo
drada görerı olmam ı ~lır . Diier 
taraftan , İngıliz kralının ıo !ıra . 
lardı Londrada olmayup Sand· 
rl~gham dıı oturduinnu da ııout 
mamalıdır , • 

1 

• 
Dişçi lbsan Al:ıaöz 
Muayene ha · ıı· sin i hugünd•• n itib ır~n doktor op .. ratör Yusuf Ziya 

beyin karş ı sındaki Be<lrı lıttyiıı mu •y .. ne han<ı•İne n ~ kl otmıştir . 
llütün h•st. l•r . nı öğled n evvel s a ıı t 9 dııo ı t ı baren kabule başla 

mıştır . 
Cuma gü .. terı öğııı.ıen so .. r ıı mühı o ç olanlara dış bakımı ve çekmek 

per9s1zd1r .6294 2 - J 0 

----·----·· • 
----------------- MiM --------------

Eıı ince kumaşlarınızı y ı pratmıyan Üzerlerindeki kir, leke ve yağların 

soğuk su ile fdmamile teıniı>:liyen madeni ve nebr.tl bir terk ı ptir. 

Kalıp belindedir. 

Perıı k ende olarak kalıbı (1 ı) kuruştur. 

Ml·m ile her şeyin " zı temizliy e bilirsıniz HııttA Pelıkan mürekkebi 
ile l e kelenmiş e'yolarınızı bile . . 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelemeoen 
eder . 

tertemiz 

Mim Loke L.oyalardeki kir ve l ekel~ri çini banyo,cam • kristal 
. madeoı sofra takımlarınızı çatal,bıçaklarınızı çizmeden yl'p 

yenı bir hale sokar . 

Mim en ~~~ i ~ ip~k.li! yünliı kumaşların yikanması , temizlen • 
mPsı ıçın bırıcık mad~ ni sabundur . 

Ad anada 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi satış yeri : 
Mehmet Bozdoğanlı 

ticarethanesidir . 

Ulucami 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında 
bulunur. 

da 

~... ....... . . •• ....,;.,., ,,t_ .............. ~ .. ... ~·. J-,,. -~ 



!Canı 

'" ' ' 

• lla 

arp cephesinde 
naıııar . . . . . . . . Tarih 

kanlı 
ayak 

hücumlar 
rınız 

Ulu BnderimizAtatürk iJmiJzl kahraman Tlirk aılıerini Çanalılıalenin Darı,a el-4 a ... rnırıa. 
fOıi arbini, tlJyler Orperten Savaımı göıteTen mulateıem film • 

Aynea ı Türkçe izahatlı Folu jurnal en yeni dünya hava 
Bugiln gilndiJ~ ikide matina : 

.. lllnell adaı• ı . • • 38 &ıpıl birde• 
Evkaf direlıtörliJfiJnden : Seyhan 

1 

clefterclarl•pclaa • • 
Mabım· 0.htlaft ldddet 

Mıhalleıi Tarh No. Tapu No. lami 8 ,qa&a 
Miatarı 

a.i Vakfı Mevkii Aarıın 
810 
m4 
130 

men 
bedeli 

Lira 
1215 
102 

Ana lllUbek liıtir Ali Durmq fakı mıhall•ıi 

• ........ Ahmet baba Çınarll • 

• 
• 

• 
" 

• 
" • 

• 
" 

" 

• 

• 
• 

• 
.. 
• 

Haae 

,. Sevindik 11de Nıcaran • 400 
•18 llutıla caddeal 

• Hacı Falu Haa faili malaalleti•.de Hacı 79 150 
lalu IOk•I• 

» Memit pata Solu hlho• mahallesi 65 
235 

100 
110 » Vaisoll• Kuap Bekir , 

Arap Mehmet 10katı 
" ,. • Kaaap Bekir malaalleeinde 133 70 

ihrikoiler IObğı 
• Meltanude l\araeoka, Darmuı fakı 827 1000 
• Hilhal m-oldi HiU.al mabatle1inde b._ 976 500 

,...,. IOkatı 
• O.nemi zade Tanu• bpmnda Bağdat 233 500 

oteli 7anında 
• Al ... llr ...ıe s.ı.1atap mahalletlade 101 

Kar.a Hiiae:JİD zade oıkmamoda 
• • Sanyakup mıhalleainde Tatar 184 200 

otlu çıkmam 
....... ..,. Ali ... maltallllhMle•a. H7 a 

ude Rilat 10k•lı 
• Arpacı nele Patan•bi mıhalleetnde Bıttal 368 250 

• " 
• • 
,. • 
• • 
• • 

•it IOkalı 
• Papnebl mahallelinde ZiilAmi 116 150 

• 
udeaok•lt 

Pa .. nebi •ahalllllnde ' 
ude ıokıtı 

300 

,, Papnebi mahallesi hasırcı aokaAı 88 88 
• Pııanebi mahallni ZtUtmi 280 200 

sade lokalı 
,, Pıpnebl mıhall11i tebit 150 

Mehmet 10bi1 
Ytbnda MYI n meYldi ve miktarı pterllen yerlerin miltiyeti 

.......... daa 16-12-935 den itibaren 20 gön milddetla ıoılt artlr 
=19 Maele•r .. &-1-936 pu1rteai gWıi aut 15 de e.bf dai
.... iade ihaleleri yapılaoatmclao iaıeklileria mtincaaıları ilin olunur. 

17-24-31-5 6241 

,., Olla 

• -a -12 

Clmii C.dit 127 41 Haıaa oflu Ali Ülri Arnlaılea 
• • 134 114 Ali otlu Necip · • 

Kapalı çar91 611 85 lahak otla S..71 a.ı.ee& 
ıa -
12 
1 • 1 -a ..... 

ıt n 612 85 H ... D otlu Ragıp ı 
Yortan 35 bili Ali otlu lhme\ KahYeoi 

Camii Cedit 156 41 ·H11an otla AH OIYI Anulaaim 
• • 148 bila oı..aa oJlu Reoep Kala9td 

Kapab ç.111 499 a Ali ollu mabm•t 8aoakoa 
1 -
6. • • i 15 
5 ..w 

• 

• • 515 33 HWa otla Ha.ya ~ 
Yortan 21 38 Ali otla A.._I Kelawcıİ1 

Denni kale 59 18 0.man 01111 llOmeı a.klllll 
» • 61 153 lbrdim ı: Huu 

S.norm 30 J ıa-ı Ahiae& oyuı4• 
Darmutı.kı 21 bili lamail ~ i\ti 
" " 28 • tbruii otr• lluW• 

Camti Cedi& 147 33. O...a otlu llehm.ı · ~. 

--• • 136 137 Muatala otlu r.ı,.. . At 

Kapak Çllp 615 151 ~ -
Kat.lok• 13& l37 Halll ~· lllef•o. 
Darmlffaki 28 iı A ...... otl\J-~· . 
KaralOku 100 '.AifO,.o u .... 
Kapalı o•r11 182 6 r 4111 ~ 
,,.. 196 '52 llltwY'I& 

.. 133 7 .... il .......... 
• 142 1 O..• alla Uaeı Ala..a 

Silli 47 37 ..... ati•<>-• 
Babı&an111 61 21 HIHyia otla •h•t 
Eski Hamam 144 124 Ragap 
Çakur•etoit 4 bili Jbn.taim 41• IWİ\ 

Bucak 204 6 Haea ··- oll• ...... .,._ 
Nacana 65 68 H ... a eti• O..an S.. . 
Kapak oartı 353 244 O.tt otla llmet a..u· 

» ,. 356 292 Ah ... ofla 0.. .. 
• • 360 9 Abdanahma• ofla U... 

Darmaffakı 24 bill .m..- eti• M.ada 12 
C.•il Cedit 112 64 • .,... 12 

• .. 115 J 14 Ü•et otl• Zi,a 
Emirl• 27 bilt llehme& ot'• &lil 

Bıki HalJla• JOI 158 ..._et ~ Ali IJla 
Kentann 7 75 ...... , otlu Taha ...... 

Adlers ve aanatlan •• 1&ir ...ıe .. ta yakarıda ~talı bllllÇ ...... 191ke1Wllıtflie 
name ile teblil•l yapılamamıtl•r • 

Ke1fıyel maltmları olmık ve bir diy.c .. ldırl ya;A otas f1a 
hlktlml ... rlne tedikan illa olanar. 

• 
932 

18 

• J 
• 3 

• • 

lı 

ZI W8 llalı• ı ------------------------------------.... --~~~~~..,.,. .. .,.~,,.~.---
atıana ı za 

Ali Noaibi eczaneıinden alınız 

izlik ~310 193 Ucuzluk 

, 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye ifleriai 

ve her Atrandisman ve dlOer bütan fofoAr»f ifle· 
i yap at bqlıyao Coşkun GDveo, htr gDo sa-

tan akp ar açık bulunan atelyetiode saat 14 
d• 19 kadar biuat ç.ahpnaktad ır. 

Amo /ere mlıtJn ola ba n 
lıolaylıklrır ~ terilir. 

o 

- nyııı "* ..... 111: 1 
Yapılacak mezbebaaın ,...,, be-

dılı 4341 lira 37 kuruı olap 011 

• • 
1Çın 

bet giln mtlddetle açık ekliltme7e . Batan berMk , adde bılla .... randlı • biluma• •'• ....,_ 
konulmupur. : lara , tifo dilanwi TeHire t16Jll& • ,._.,~ ,..._.k 

Şartnameleri g6rmek iatiyenler 
her gün urayımlı fı_ıa itleri btlro· 
au"a mliracaat edebilirler . ihale , · 
tarihi: 8-1 9l6 -....- g6al ; 
... , 16 dır. 

İMtJklilerio 935 MDHİ IİclHI 
ede• ..... _ " •• .-i ,. .. i .. 
ltrt-,.pbtmlf olcluWarı• dair Dl· 

fıa aüdtrlilf6nden aaaaadd11k eb- , 
liyet fenniye •eııkaLtra Yt- ,Oı le 1 
yedi buçulı: muvıkkat te•ioat ak-

oıl1rı ile birlikte ihale ,a, " .... ------.... - ---------------------.... -· 
ııada DUJ .. 1oouDda hasır bulan-
maları '16277 1.6-31-3-5 


