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Ddn, Hıci Ynnua luhv~.; ile 

Şafak , Brl,.cf İ )•P. Hıtl1ce\li ~P 1C1ı 

liı • si bsbc;derini ıo b aslı . 

Dolu ve Sel Yağan yağmurlar ı ingiltare-Mısır 
y ağmu_r_, --"""'M"--~------ı-- lzmlrde evlerin yıkılma-

s a ' 

• • • •• •• v urlardan sonra ırmak taşmış sına kordonun sular Jkı gun suren y.ıgm • • altında kalmasına se-
ve dün ırmak kenarı mahallelennı su basmışbr. bebiyet verdi 

Ôt o. k · r.ırtınada Rehirde ve bağlardaki evlerin eyô gece ı ı~ -"' . --
t l kırılmı-c kiremit ve çırıkolar uçmuşt r. cam arı T' _ _ --- _ _ _ 

y ~ni rtaçan ağ~çlar biJ.yük zararlar görmüştür . 

Dün Seyhan gine taşlı ve caddeyi böyle ıuiar altında bıraktı 

fibi kıN bir zımaa içinde taf 
mııtır . ' 

darmalar çıkarılmıttır. Hadırh ve 
mıdık cihetlerini de su basmııtır. 
Köyl~r:deki zarar ve ziyanın mik. 
tarı belli deği~ir. 

Ank.ra : 12 ( Rıdyo ) - İz 
mirde ıiddetli yatan yağmur ıu
l1r1D1 lijamlır denize d6kemadi· 
j'ioden Huler birinci koridordan 
ikinci koridora geçmiıtir . Bir kıç 
ev yıkılmıı ve bir kıç evia duHr 
1111 çatlamııtır . 

Müoalıalit bir kaç 811t dur 
muı , halk bir taraftan diğ r tı · 
raf• hem•ll•rto aı ·llartoda r~çe
bilmiıtir . lnsuı ca ve b .. yvanca 
bir z•yiat yoktur . 

To. balı Ve Tire sraaında su 
lar gittikçe ~oi .. lmAkt• ve geoif 
lemektedır Çolc arızi ıu »lllı,da 
bulunmaktadır . Burıda biı köy 
de otuz ev çökmDıtOr . Zayiı.t 

yoktur . Mukeoeiz k•l•o hıllı 
cımilere ve b•ıka binalara yer 
Jeıtirilmiıtir . Urıy ve kızılıy tı· 
rafından mühtıçlara yardımlarda 
buJuaulmuıtur . 

Melez çıyı ela tatmııhr . ıa. 
lar köy ırıziıioi İltili etmittir • 

-------------·---------~-

Mısırlılar 
hede den 

yeni yapılacak mua
umutlu görünüyorlar 

lsmail Sıtkı paşanın sözleri 
------~-·-.···-·-·-·~~---

lngiliz - Mısır anlaşması genel barış 
birisidir unsurlarından 

Uzun ve kanlı günlerden sonra Mıstrda vaziyt!l nlsbl bir 
sıiki'ın t'l kazanabildi . lnglltere - Mısır muahedesinin esasları ln
glllz kabinesinde görliştilüyor . Mısır • muahedeyi yapacak dele· 
gı lerlnl seçti . Bunlarm ekserisini Mısır mllliyeiperoerlerf ntn par. 
tisi olan Vefi üyeleri teıkll ediyor . 

Mualıcde11itı sik sık mevzubahs edildiği ~" gt1nlerde Mısırlıların 
bu hususla ne diişıirıdt1/\ler/11l ne lsledıklerlnl anlamak her haldt! 
faydalı olac"ğwdaa, Mısırın büyük politika adamlarmdan olan 
lsmcıil Sllkı pnıamn bir Avrupa gazetesine verdiği çok önemli mı1· 
/<ikalı ltrcıimt! ediyoruz: 

-
11 

Buluaan bal tarıı her- iilteıe ile koouı•a tccr.ObeJi ve de · 
kuten evvel A•rtıpıhları ilıilen- jerli adımlaramızıa ıeçilmiı ol-
dirmelidir . Evveli , çünkl ; bu m11ıdır . Söyleudijiae 16re .mua-
hel çaresi Mııuda bir mlddet bede konuımal11ıoa oabeı 111· 
ıulbu ve ımtı yeaiden lrı•ıracak· batta bıılanacak ve ilk defa e1aa 
tır. Filbılrikı bu ıekil bir çok kor prea1ipler llzerinJe mlUıbak u• 

Ev;elki.ıtl• dt•m üzeri haılı· 
n Y•tmar eabah~ kıdar in~• 
lalırle dev•m etmıı ve dün gua· 

iz dinmiı ve ak,em Oıeri tekr•r 
ılamrt ve "8rdakt•• bOfiaaarca· 

t•tırıli dDe ıHt 13,30 111• J 
r a..a• .cmitdr. 

Y.*f•n ba fitldetH VI llrtlıli 
••rdaa ıcadd•er geçilmez bir 

te plmiı her t•r.fta köçlk de· 
er v• tjUJer peyda olmuı ~e 
tırıftıta ~ii•J tırafa ıeç.paek 

Kız liıeıinde bahçeyi eo te
mamen kapladığından Ye cadde 
dea ıe,lle91f'ditidden dün öile 
de• ıoora der.1ler htil etlilmiı 

tirl s .. ı., ~kfıma doıru daha 
fazla kıb1rm1fhr . 

ilbay '.fevlık Hadi Beysel • ıu 
baıkıoına uğrıy•n yerleri gözden 
geçirmiı ve h~r dürlti tertibatın 
alınmaa4nı emretmiıti(. 

Dün bütün halk, yağmurun din
me1ini 111üt1t11kip ırmak kenaranı , 
ve köprü üzerinde akıamm ge~ 
vakt1111 kıdar şelio korkunç ve 
tehripk4r m11nıaraıını eeyretmit
lerJir. 

İki Yahudinin marifeti 

Kudüs : 10 ( Ô.el) - Yahudi
I11ri Filietine 2etiren muhacirlik da 
İrf'ıinin rternf mühürlerini tnklit 
eden Oç ıahtek.Ar Yubudinin Ya
fada muhakemeleri cereyan etaıit · 
tir . 

ku ve endiıeyi İE•le eder.ele mı- bnı ıe lsonuımalara Loodrıda de· 
hıyettedir. Bir taraftı• bu ıu vam olu .. cıkhr . 
retle İogilterr: MHmn iıtilrlilini Mımafib mevcut olıa b&yGlc 
tanımak buıaıanda bltük bir ,OçHikler ıöı 6n&a., ıetirilar~ 
•thm ıtmıı olıcık , diier tarıf. malibülya Y•P••mahdır. İlk defa 

tın Mııırltların, miU~birlitfnin bo· olarak fevlralide aazik ve ebem-
zulmeeı etrafındaki eaditeleri ta · miy.,tli olan SClda:ı m11eleti ko · 

zorlıtmıı ve bi, çok kimıe· 

llamallır ıntıod• ı•çmiıler-

Evve ki ,1•ce Jlr11ındın ıonra 
marla beraber zorla bir fırtı
çıkmıt ve bu hal ııbıhıa ıeç 
tına kıdar ı6rmlı ve ıonn 
lbi1t1r· 
F1rtıaa eın11aodı ıehirde bir 
e.mlu kerdmıı. dımlırın il 
~ ve hıtlırdı bir k11ım ÇH 

ırın çinkoları uçmuıtur. Şid
fırba• ylıllodeo bir çolc 

eler .. rlltül,.rdea geceyi oy· 
ı pçirlHk aeı:buri1etiade 
ılerdır. 

DGn y•t•n yaimur ıırHındı 
."aç dalUls• züren dola da 
•ıtar. 
olu n fırtınadıa baj ve bab 
daki çiçek açın erik ve ba· 
ıj'ıçl111 temımen zırar• oğ· 

ıtır. 

0 ya;ıo yağmurun mıkdarı 
İlimetrexi bulmuıtar. D .. f 
da fazlı mıkdarda yağmur 
fıadaa Seyhıo ırmıtı taı · 

lr güa önce yDhelmrğe b&§ · 

"•-A .. aoyu dü• öjle üze· 
i•111 mc1>fezleriPden tııank 

Yuous, Şafctk kab9eleri, kıı 
' ur•y ve balkevi bıhçele 
~Oklloıet konığı önünden 

Pr6ye giden yeni parke yo 
rlC ocığı, ulri Dıbıtbıneyi 
oy civarını kahlamağ• bıJ· 

•r . 

la, Kaıtıyakadalıi eski me 

•e Salibi a fabrlkuınıo 
~ili Yet leri kıplımııt1r . J 
hı . d • J•D •rmı ye urıy me-
~ ıu buao J•rlere lazım· 
tertibah ılauı, bir lu11m 
her ihtiınalı kerıı boıılt· 

' UJay •tneleleri vaıtaeile 
l:aücumuoa lruıı gelmf'k 

enfezler Çİmeato torbalı 
1P•hlonı · d ik· ıae :: •lırı faz-

ı kırııaındı b11oah 3nft-

Geçen. •elde yarılmıt ve fakat 
t imdiye kadar yaptırılmamıf olan 
1e~lerdşo de sular ııarak ovayı 
baımıı Ye k.öılttrin arazileri ıu al
tındı kalmııtır. Buralara da jao-

Doj'u Afrikada 

Ceylıandan alının haberlerde de 
ırmağın & ıttikce yükselmekte ol· 
duğu ve köyleri su buacağındaa 
korkulduğundan 14z ımgelen terti . 
batın atandığı ve b1111 yerlerin şim· 
dideo boıaltılm&1ıoa çalııılmakta 
oJd uğu bildirilmektedir. 

Nasibu ordusu ita/yanları Raa 
ml1thiş bir hezimete uğrattı. - -

Makalleyi 
yakında 

kuşatan Habeşler, şehrin çok 
teslim olacağını umuyorlar. 

Anlr•r• : 12 ( Redyo ) - Roy- , 
ter .-jao11 blldıriliyor : 

Oraden cepbeıinde Habe§ 
- İt•lyea lcunetleri arııında bft· 
yH1c bir ınıf olmu§fUr . Hıbee 
kuvvetlerine kumanda eden Ras 
N11lbu Gorebıyı ıaptetmittir • 
İtalyanlır bu ıavaıda bUyilk bir 
nıulcavemet göıtermitlerıe de Ha 
be, kuvvetleri lrarıısrnda daha zi · 
yade dayaııa mamı§IBr ve t cbri lıı 

rokmışlardır . H er ik i tarafın da 
ıayi•tı mühimdir . 

~, İtalya n kuvveti Goraha
n~ kilometre şi malinde Ha· 

yın ~ . . 
brıler üzerine ıaldırmelc ıstemıı 
. de gördüğü ıidd ·tli mukave 
ıse ,_ .

1 
k 

ımet lrı r ııaıod• g&tİ .çeı11 me mec· 
buriyetinde kalmııtu· · • 

R Nası bu , hanuz planı-
ıs . 

1 b • a.ıc bir dikkat ve h•llrf'l a 
nı uyu H 
huırlamııtı • Fondahklarda ı· 

ba dört taraftan mıhıur bulun 
maktadır . 

haJyaal•rıo bir yarma berelce. 
ti yapmak tHınuı unda bulun
duklara yaptıkl.rı huırhklardan 
aulaşılmakt.dır . Bir ecnebi mü
ıahit ; Habeşlilerin bu cephede 
tamamen bozıuoa utradılcla • 
ru11 yalaalemıt ve Mıkılleaio ıu-
kutuoun bir gDo meaeleai oldofu 
nu ve Habeş l erin m11nt1Zam bir 
surette sava§ yapmakta bulunduk 
luını ıöyl emiştir . 

Kahire : 12 ( Radyo ) - Ha· 
ra rdan lıi ldiriliyor : 

Sasabaoanıo 50 k ı lometre ce. 
nubuudo Hıhcı ve İtalyan kuv 
uetleri araıında büyQk bir nvat 
olmU§tUr . Her iki tarafın da ··
yiau pek çok tur . 

Kahire : 12 l R•d)<ı} - Du· 
aiyeden bildiriliyor : 

ltal1an ıaçalda ı ı Dcaıiye mi· 
teaddit bombalar •lmıılardar • 

Bunlar , uhte mühü r(, rle bir 
çok Y ahullil.,rf Filietioe getirmit 
ve burada yerleıtirmiılerdir. Kul
landıkları mOhörlere sahte im~a da 
atmıılardır . 

Bunlar bir çok Yahudilerden 
para çekmişler · ve paeoportlarını 

kendi mühürleri He taıtik etmit 
)erdir. Her möhör muamelesi İçiR 
60- 30 Filistin lirası alarak çok 
pıra kezanmıılardır. 

Mahkem~ aldatılan kimseleri 
dinlemiş ve hikmü gelec3k hafraya 
bırakm ıştır . 

Haytada tahkimat 

İngiliz mülaendiıleri Hayfı fi. 
mınıoa to• piller yerleetirmekle 

mf'tgul bulunuyorlar . 
Boalar itlerini bir rOn bile 

tıdl et1neden çılıııyorlı,. 

Her hanri bir ibtimalı ber 11· 

m11n bızır bulunmak Jaıımıell · 
yor . 

mamiyle ortadan kalkmıı ol11cık nuıulıe1ktır . 

ıır . Mnıubabı olduj-u ıu zamıa 
İtte bUtDa memleket darumae naıarı itib11e alınarak ıu ıöç bir 

bu umumi görüoüıünü ıevioçle mraele halini ılıa ıOel v,zi1ebe 
aelimlamal&tadır . dikenli bir meıele balltidedir . 

Se•İnçle kar1ılan1c•k diğer Biı bu •~seleye daima ı~vlc!\' • 
bir hldi1ede, muabede müzake- cenin bakim ofmHından kot,mu· 

relerini yapmık için ı~ilea adem· ıozdor . 

ların daha enclce eyni it içiu la - G.rUi üçüncü Mihi/tido -

Son paris konuşmaları 
Macaristanın Habsburğların dönmelerını 

istemesinden galiba neticesiz kalacat< ······-·· ..... ·---
Pariıte küçük antant• ve 

Belkao Ant.atı mur11hb11lıra ile 
Fnuırı D ıt B:.kanı Flaodeo arı 
&ında cereyan dmekte olıo mü 
aakereler:çok önemli bir ufbaya 
debil olmuıtur . 

B•ı mU11kerelerde Akdeniı 
anlaaması koouıuldutuJ pbf, Tu· 
na misakı ve Hıbıburglırm 

Avuıtury•ya avdet meseleleri de 
menuubıhıedilmİ§tİr . 

mı devJerende ıDpheler a1a•d11 
mıı ve Franea aralarında A»ir le"'i 

ğulcluk doiurmaıtur . 

F'andeoia K•rol ile}:Jlt}jtıft 
görllımdr.r ha •Oj'uklufUn cri-t•
dan kald>rılmııını yardtm etmif

tir f Frına1 Romany• ile ealciıl ka· 
dar ııkı bir teıriki me11i J•PGa•· 
ğa hazır oldutunu bildirmittir. Uç 0161beudiı bıstalıuarak 

memlelceUeriae gittiler . Yerleri· 
ne üç mllhendiı relecektir. Zabi 
re~veimfthimmıt dotu: bir vıpor 
gelmio, geceleyin boe•llılmııtır. 

Hitlerin gazetesi 

Soa poıtı ile gelen Deyli Td
ıraf rueteıi bu konuımalar hak

i • kında fu taf11litı vumektedir: 

Yoguılav F.rao11s mQDHe'i>HtB• 
gehnce bunun da Preıı Pol ile 

FJ.ndeo arasınd• yapılın IÖllf
meler aeticeaiode mükemmel M
duğu ınlatılmıftir. 

Komonist rejimi aley
hindeki neşriyatına 

devam ediyor .. .. -
T•1mia g11ete1i yazıyor: 
Almanya Parİlte Fr1nu, RNı· 

P.,iıtelci göriltmelerin uyıo
dırdriı bOtüo dedikodulıra reğ
mtın bllyük ümitlere dü~memek 
lazımdır . 

P ::rls görDımeleriai üç nokta 
etrafında toplıyabiliriz : 

1 - Son aylarda Almaayıyı 
iltizam edea bir ıiyaset tıkibet 
meye bıılamaaı, kOçük ındlıt· 

ya ve kBçölc andlııma arı11ada- ------------
ki ılrDımtleri diklratle tıkip et 
mektedir. 

2 - Son görütmelerde Tunı 
:huzaeındıki milletlerin eltoaomik 
duruma da mevıuubabiı o1mut
tur. Franıız htlk6meti bur .. ~lcf 

iıerginlij'in ekonomik durumun 
fenılığı yOıDoden ,ileri ıddiaine 
ioandığı için Tuna detletlerl arı· 
sındı bir an lıımı yıpılmannı iı· 
temiııir. 

11 . -ak itine yıramııur . hef ı r.rıD :w • 

1tılyınl1ran Çibutl ııtıkame· 
. a ı'ferledıklerine bılnlıraa 
tıo en 1 k 
iL" ftk b' tearruza hazır aama -
p uy d L 1

1
' ı' ietidlll edilmektedir· fi ol O• ır., 

Şim•I cephesiade niıhi ,bir 
" '-~ dır Yaloıı İtılyao uçak 

Bo•larıo aUıldaıı bombalar
dan ikiıi İoıiliı Ktıılbaç b11tabı
vesinin 150 m etre biriıioe düt-
miif iıe de biç bit kim1e,e bi, 
'' olmamıthr . 

Fr1n11• rnetelerlae gire t»u 
gö.ütmcler pek de Al•anyeyı 
ıeviodirfcck mahiyette df'ğildir , 
Fakat Alman dıı b•lcenhiının 
oraanı olın 86raeu Zeituoıa ge
re bu ıörüımelerdeo bir netice 

zılır neıretmektedirler . Hitlerin 
gaaete1i olan Anrrif komOoiıt 
rejimi ıleyb!nde her ılln yazılar 
vazmaktıdır . N11yo1aal sosy•liıt 
fırk11, fe1le1ofo olarak taaılan 
Roı .- nberg 50,000 a191ele Ö•iinde 
verdili bir rıutukıa Avraıp1 için 
Ruı tehlikeıiDe itaret etmiıtir . 

Yllnız Macaristanın Habebur•· 
tahta oturmak içia e1An iırar el· .. 
mesi bu devletle bir anlıtm• la · 
pı 1 m11ını enge 1 olmaktadır· 

3 _ Pariı g3rOımeleriaiıe 1 
tılyan-Habeı ibtilif1nın dı ıö ..,. 
rltOldüğilne 1Dpbe yoktur. Flaa· 
d enin Tevfılc Rfltlfi Araa 'e Lit 
vioof Ue ıarOımDı olm111 buo6 
iıbıt ermektedir. IU&ut var · .L 

f 1• tlerine devam ve .-11•. 
~ılcmı;IJ bekleomektadir. 

~. kabil olamımııtır , 
flındıki feycıa·nlardı 16· 

lırı aa ı1e d' 
b b rdımıo etmtlcte ır. Hları om a .. . 

Habttlılerin Makalle uzcrıne 

lt.Jyao uçakl1rı , İngiliz me 
mar , bııta bıkacı •• ameletioio 
çalıtmıl&tt buJooduklıu yere 
bombaJar atmak lt,ebbii&Gode 
builunmuşleraa dı İe~il{ı uçıldan 
oonlarJ konlıyauk harrketleriae 

Almanya oleyhlne oJao b8Ui11 
dlpJoautik fHliyttteo Littioof 
meıul tutulmıktı .c bOtDa Al 
mıa g11eteleri Ruıyı aleyhine ya 

Al111anyıaın bu endiı,.Jeri Raı· 
yaaıo İogiherc ve Fraa• i"' aa· 
lıtıp Alman ı•niıleme emelle · 
'ine eag~J olmet• &emayftl el
melinden ileri reliyor . 

Bu ıaretle İtalyıaıın araıuluıal 
ı6rlfmelerde tekrar yer -.ima~ 
ltılyaa-Habeı ilatillfıorn hılHoı "bir l•kilde dört saat · ı.ı ,· aı "ttikçe fazla ve kası· 

ıazyı• er • 
mani olmuılardır . 

de kolı1lı1t1rabileccktir. ... 
-~-....... 



t:e: 2 

kamil Atatür~Ün 
&Eli 

memleketinde 

Yazan: Henri Laborte 
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Ewvell erkekler için fesi ya

•k eden•• ı• .. •'1 int\tul ede• 
dea bahaedelim . 

Tabeıına asan ıaç ve ıakalı 
J•Nk ~en Böyiil& Petıooun r~

formuna b.aıly•n~bu,reform,\brl 
ki de Garplaları p•k ehemmiyel
liz pi.,, hılb&.lıi bu değiıiklik 

Gazinin y•pm•ı olduiu iokılipl• 
hD için• •eticen en ıumolo ve 
ajır ola•laıdan biridir . 

N.tekim, bu ademıa ilk oleralc 
bblm bıaıbirmızı ıeymeğe ce~•
rd etlii• gl•e kader, blitüo ıark 
blrbirine dDıman olan iki tarafa 
böllomüı deuu1ordu : 

Biri, müılDmıa ümmet, ikin
citl iM lair11tiraa Ufirler olmak 
laer• yekdii~ioe karıı duran 
"• laer iki gurup, birbiri.den baş 
llfı 'I• ayrılırlardı . 

Helbuki, artılr umumileımıı 

olaa tapkı, bu gln evrenıel baraı· 
•llDıD dmıa1i tibl ı&rftamekte · 
dlr • 

" K•r'tıa imınıoıa fevkinde 
olı• •arHımtl ln11nf wicdao, ha 
kakbna yemden ut.ip oluyor . 

Ş•J>k•1• scymtls1e Türk, ilk 
defa olarak, dilnJa yurddaıı olu
yor .• , [ 1 ) 

Ei~i iıllm hıldırınan u, .. , 
•• bakh olarak Avrup• koıJları
••a •D moclerel addedlleo İıviçre 
kana•aaan yekdea ukılİQİa ye 
rl•e getlrlfmeıi, ••mt>D bir müd 
det aoara, ba ı•pka babıine mü
him biı H11 Ui•• etti . 

Ba 1arede Tirle ~dıaı eıki 
ce•rctiad• tamamen kurtal 
.... laalaD•JOr • 

PolJp•i , ... 1r edilmiı moao
ı .. ı illD edllmif bulaau7erd•. 

U,l.e• pesenckanteeı'lerin 
lttW baıbltla ıtılmıı olmakla 
kal••Jor; aynı zamındı hukuk 
itibarile pdan •• eı~,i~tajt her 
b.lumclm • uılb~· bat-
d b•ın llem 1eçmelc hem de .. 
~ı.ek bıklerıaı almıt oluyor-

.t•. 
inip• mıcleai kuaU11Uauo 

taclllk ••v~ina ıirmeıl Türkiye 
M feala olar1k o umana keder 
•ilk U88DDaU• dayandıtJ bfttilD 
kama •lltal •temi yıkmak ri· 
bl bh nedcey~ van,orda ki. bu 
lti .. a IO•a e• •Hl ve maneh 
olıcek reformlatd.n. birini tetir il 
•ttii' 81Dlalltlsalst11. 

it•• •bıli Halifertin ve oeoo 
arcbe•ld clerebeylerinin tablla
rlDID •llka.ri üaeriadeki mutlak 
laaki•iJ•t 7eıioa ıabıi mülkiye- ı 
llD ........ ••.e•ia olea hakları 

teJlrtda. 
L keffiyet iıe, bethbattD• 

bir iDldllp mahiyeıi ve kor kuıu 
lapr • 

Maatafa Kemilio refo• mlan, 
ltir •edeDiyeUeD öteki medeni 
Jete pçmek ••a11.dıdır. 

lıteHll , Beylik Millet Mecli· 
li tanf.adan kabul edilip, her bi· 
ri ara ile eild hir ihtirat veya 
fikri tlklp atmı.t olan bu t.tdbir
ler, baflsa bir ıere delllet etmez
ler. 

Nitekim, hicri takwim yerine 
efr•CI talc•imia lcıbulD; gllneıe 
tabi olıa •• ltuadan dolayı mev
li•lırle:dıtiı•• alitürkı .. at ye 
riae ıWrlDfl ıaatla ko.maeı; 
.. btdeıde ceaase g3mll.nemeai 
....... mmay~ IODrı pazara. 
ıaıpde oldap gibi. mecburi baf
tl aatilt ihd1a1; lıtia harflerinin 
bbali •• yılaız ala1al dilin kul-

1 l 1 MDllafa ltem.ı. P. Gend
- • .IAlkİODI Boaurd ) 

la•ılma11 iı bi refo ı mlar 
ka bildendlr · 

Gninıo kur'anı Türk d ılioe 
çevirtmeai busoeundaki mnhim 
kararını zıludmedeo g"çme k 
mümkün drialdir . 

o ... a gel nceye kadar biç bir 
halife böyle lıüyük bir cür't- lle 
bult.ınamemııtır; , ira Kur'an gı bı 

Arapça y•Zılmıf •· vahi ,, v~ lbU· 

kaddeı bır kit,.b ı n le ı cümesiııt: 

imkan ve cev.z gö uıw e kt .- idı . 
Halbukı Mnstafa Kemal, ilk 

defa olarak Tevrat ve İn cili 1 tio · 
ceden Almancaya ç~virmiş, ve 
bu suretle bunların okunmasının 

zaman ve mekanını ilioib11ye ço 
lahmıı olan Lutber'i batırhyarek 
Mubammed'io kavaidini m6mioin 
elioio altına koydu; çünkü e\cs~ · 

riya AHpça bilmiyeo mümin o , 
umana kadar bu kanide ancak 
meokulit yolu ile, yani §ekil ve 
mebiretJeri hayli ıleAitmif olarak 
vılsıf olabiliyordu . 

Mu&tefı Kemal bu reformu 
yapmakla acaba bu ,.ldın dini· 
ne mi laiımet etmek ietedi. yokP 
cezri ve 0 V ahiirittn ,, ıtpliıiz· 

dolayııile dini mahvetmenin en 
iyi yolu ona deha ziyade taeıt · 
mak oldutuou mu dlltüodil ? 

Biz, kendi heHb.mıza , bu 
ikinci tıkkı t•• cibe meyyaliz . 

Muata.fa K•mllio rkoaomik 
eaeri, aiy81al ve idari eaeri•d•• 
iıli ıeri kalmaz . 

Bununla beraber. onun e ko 
nomik alındaki faaliyeti haıtıa

gıçta Garpli fİ•••• ve teknik a
damlerıDın tidddli tenkitleriei 
mucip oldu • 

U.lbuki. bu ıüo elde edilmit 
olıa oeticelet, artık ı'4p,he g6 
tlbmiyecelc duecede mühim ye 
iaabetlidir . 

- Sonu var -· 

Malatya zelzelesi 

Halkın bfa.yecana düşme
sine sebebiyet verdi 

Oeçen pasar güııu akşamı saat 
on dokuzda Malatyada şid letli bir 
yn depreolisi olmUf halk buyuk 
bir beyecuo g .. çırmiştir. 
Doğudan batıya dog~u önce ba

fıC,arkasından otuz kırk yıldnnbeı i 
görülmemiş bir kuvvetle ikinci hır 
drpreoti ve bunu mütf! nkip mer
ktızı hır suaıntı olıı.uş 1 halkıan 
bir çoğu buyük hır heyecanla so 
kağu ca ııntm ı şllr Bılho ssn kahve, 
gazıno g bi kalabalık yerl ·ı rıle bu
lunanlar birbirıni çiğnıyerek kH pı 
lara atılmışlar Bu nrudu mesnLı r, 

1&nJalyalar, sobalar tlevrilıu ış lo
kallerin ıçı karma karışık o l muş

tur. 
D"preııtinin tesirile bir kısım 

elektrik direkl~ri de devrılmiş ve 
bazı malıallede cereyanıo kesilişi 

halkın talaşını hır kat daha artır
aııştar . 

Şehrin hem~n bütftn evlerinde 
e9yaler denilmiı een, ta&.k,ayu 
~ibileri de kmlmı§, parçalanmış
ı1r. Deprenti 15 saniye sürmütUir. 

Bir çok binaların dıvarlan ya
ralmııtır . 

Denilen elektrık direkleri 
eıt'li peD düzelmıı vfl bir gece 
öoce karanhktı kabın mahalleler 
tekrar ıt•ia kavuşmuttnr • 

DtpreDtiain ilçelerde ıvc J•kın· 
lardaki leairi tia\kında e .. eh ha 
b~rler beniz ıelmemiıtir . Fakat 
merkezinin pek uzak Olmadttt 88 

(Türk Söz&) 
Ell& 

Odun ve 

Yasağa ratfllen ylne 
han~arda satıımağa 

başlanmış 

Müteaddid neşri1atımız tiz\ 
riae odun ve kömür eatıı fiat 
larındak ı ibtıkir10 q ıı ü o e geçil· 
mış ı,ve ılbayltğrn verdıği kesin 
l". mirl t r üzerin" uray, polis ve 
jan d•rmanın aldığı şiddeth ttd 
bır ler üzerıne bunların yalnız "ö 
mür pızarında sat ldığı ve klSy 
lülerin yoHaııuı l~kliyerok ucuz 
ca alm ak ialiy n bazı açık göz· 
ı .. rin barcl.ıatlarına mani olduk 
ları beJlıdir . 

İst iyoruz ki, bu yasak son g'ilo 
lcrde tu8amış ve bazı hanlarda 
yine gizlice kömür ıatlf mağa baş 

Janmı§hr . 
P.zar yerinde kiloıu 2,5, 3 

ve 3,5 .lcuruı• kadar satılmakta 
olen klSmürlerin hanlarda şıtışa 
başlanırsa yine fırleyacajrna hiç 
ıüpbe yoktur , 

Bınaenaleyh her banzi bir ih 
tikir1 meydırı veıilmemeıi için 
bu yaaatın tiddetU tatbtk edilme 
ıi lazımdır . 

ilgililerin önelllli dikkıt ••
zar )arını çekeriz . 

Halkevinde 
Piyano kursu açıldı 

Halkninde tekrar açılmlt o 
lan piyano ilurıuoı devem etmek 
ietiyen aotabilir hneıkirların 

Halke•İ ıekreteı Jığipe ve ar ko 
miteai b•tkar.laiıa• bat varma 
fara lizımdır . 

Kızılay 

Yıllık kongresini 
yapacak 

Kızılay C .. mireti Seyhan Mer· 
lı. r zioio, esas ni~amnamrsitıin 83 
üncü maddesi mucıbin ce yıllık 

geocl koogr~si 15 Şub.t 936 Cu 
maıtesi günü sao t 16 d a Adana 
Tıc a r e t ofjasınd• yapılac,ğıodan 
Kızılay üyelcrıuin bu tophotıya 

gelmeleri . 

Tarla fareleriyle 

Mücadelede çok iyi SO· 

nuçlar. elde edildi 

Tarıpı direktö lüğünce tarla 
fa ı eleriyle yıtp lao mücadeleler 
den çok iyi sonuçl dr eldr edil 
mıştır. Şimdiye ka~ar S yh"o 
ıroı ı- ğının kuzayında ve Tarıuı 

_ıopn ğıod .a ki ilimiz,. ait köy lerde 
10506 hektar aiazi ıı io yüzde dQk 
ıaoı ve Dörtyol köylerinde 375 
hektıır arazinin tamamı terla fare· 
leriofleo temizleomiştir . 

Ha alerıa ''mellaı ve taılala 
rın kurumaeıaı müteakip mOcade
leye devam oluoacakhr . 

Menenjit 

T elcekur .. u aramında oo altı 
OD yedi yaıta .. uda bir çocul&l• 
Menenjit h11tal.ğı görülmtlt ve 
hemen meml~lret ila•ııbaaeıioe 
kıldınlarak tedavi ıltına ılın 
mııtır . 

1 \1 L Si WWW 

mlmıktadır . Bu pek acui kur
tulu,a rağmen h•llc ıratıade be
yee .. bewtlı duralmımııttr Ye bir 
çokleı yeni dep•entller ibtimetite 

telıı içindedir • 

ZZE 

arı 

Şehr:imizin giret \le çıkalı 
Geçen son~anun 936 ayında 97~557 lira• 
hk giret ve 1314g32 lirallk çıkat olmuetur. 

G iret miktarı; 
7960 li ra drğeriude 11372 ki

lo tarım alalı ve makine, 11912 
lira drğerıode 33555 lc ilo benzia, 
1681 lire deieriode 60026 kilo 
çimento, 12682 liıa dtğerinde 

48777 kilo i"ZY•lt• 23364 lira de· 
ğerıode 32907 kilo bllrde•ıt, 
6646 lira drğerinde 6452 kilo laala 
ve, 5190 lira d~leriede 11911 
kilo kaaaviçe, 4024 lira deleria
de 2683 lsilo köeele 5Sln5 lin 
değeride 416-1 kilo 1ırll ••· 
aucıt, 351G tir• Herğ .. 6995 
kilo .... eat. m'9 lara 
değetllt«le 58966 lrllo meaiM per
çaıı, 1916 lin dejeriade lJ.972 
kilo makine Y•İ•• 58210 lira de
terinde ı 9147~ lailo f8ker, 6'l597 
lire deteriade 247056 kUo weaai· 
reld 326502 lira deteriade 
723304 kilo eıeab pret r•pel•lf 

'" . 
Buelara 88Hlı ıir•t dıfln-la 

lcalaa lılçlk giret tutarı olan 
417387 lirr da eklenecek olur11 
7 43889 lira ıiret olm•ıtur . 

Bundan çıkıt olup indirilme
ıi lcabeden 73945 llrı da lndiri
ltcrlc olar1a 669944 liralık giret 
yaprlmııtır • 

GtÇeD 935 yılı aynı ıyı içinde 
iae yapılan giret tutarı 31412-;J 
lira idi . 

Bu"• göre bu vıl IOD Klnu 

Pazar günü I 
Stedyomoa heyec•nh 

maçlar yaptlacek 

AdaD• İdman Yurdu ile Mer 
sin İ d man Yurd11 ve Seyhan 
Adana rpor ile T.oros ıpor t•· 
kımlan pazar güoü ögleden ıon 
re ıtady9mda ka şılaııca~dar. 

Mmtıkamızın en kuvvetH ta· 
kımları olan bu döıt kulüp r• 
pacıklıin maçların çok heyecan 
lı ve zu kli olacağına ıüphe yok 
ıur . 

ilirnizde öldürülen z•· 
rarh hayvanlar 

<:İEÇeo ıon kioun ayı ipn~ 
Adana • Kıtroisalı , Bahçe , ~rt 
yol ve: Osmaniye ilçelermda •a· 
zir D•Y"-"nlar la yapılan mlicadeJe. 
de 3~2 domuz , 5 kuıt , 4 tilki ıe 
1 çıkal ö dOıölmil§tÜr Bu •
rel& ayla,;ına deum oluoacak ve 
muzir bayvooların öldürülmdiae 
çab,11lac11kıır . 

Metresini başından 
yaraladı 

Jıtilrlil uramıudı oturan AH 
oğlu Ha,der tcLoda birili metre 
8İ Mebmed kızı A,..,ı top• Ue 
b111ı•daa yirmi gltlde iyi olacak 
derecede yaHlıdıtıaden yalcalan
mıı •e halrlnoda taüilan ioePle
me kitedile birlikte Camurftet 
genel M'Hmıolığıoa ftrllmifflr . 

He,.ıat •·~a çıldldilttea 
ıooıa teY•tf edilmfttlw • 

Adaaa HalUYi baltlllllbld•• : 
l•imizde bir daktilo kurıu 

açılacaktır . Bu .liunı devam et· 
mek ;ı,iyen1erin luryit için Haf 
kevine blf •ormalen.6434 2 - 2 

.... tur. 
Buna ıuah çıkat dı11ad• kalan 

ufak çıkat tutan olan 21040 lira 
değerinde l 93Ô69 kilo da ekleM
cek oluraa 1240987 lir~ d6Aerlndc 
.t780720 kilo cıkat olanıtJar. 

Bından girette11 çıkıt olap ek 
Jeomrai lııımgelen 73945 lire d• 
eklenecek ot .. r ... 1314932 lfral.k 
çıkat olm~r. 

Gttçeo yılınd •J i4t 977557 
liralık çıkıt olm~u . 

Şuna ,Ore 935 71Jı aoa •lau · 
nuna qa11ran 936 yıh ~ kin•
nnnda 337375 liralık bir fut&ıık 
vardır • 

936 yıh son klnooanda id 
644988 liralık l11la çı.at ol•Qf
tur . 

ee• Uraycapara 
zasile ce.ıcı ...... : 

dır-ılanlar 

Demirci Yusuf, bekçi Sllkrl 
oilu Cabbtr, tilecar T Kay· 
Hr Ji Abdurrahman, Kayıtr i boı
lencı Mustafa • Şahibe, detir-
meoci jf.,..., ara~ .. k, .t· 
raıt bankıııada Nuri. te.,cber 
C•ler .. a Hlee,in~, rr,lf~ 
Süleyman , Haaaa otlu Cumall. 
arabacı Nu~i ç••UI· llutm otlu 
Murad, MD1t•fa othm C.hr, Gi· 
ridJi Hieeyin, a-1ed• Lla
mud , rruçber Silila ojlu .lli , 
Muataf' Ner.U., Ahmed lna Si. 
re11ı, llccar Toramen Ab..d 
caddeJe pia au ıbttıkı.raacltJI 
200 er ; Aıabıcı .ilacı Ahmed •· 
lu aıabaıaaı alratli •Drdüjbd~D 
300, maoıalcı Rıııp otlu Mah
med, arabacı Mehmed oğlu Şa-
kir , arabacı Ali oğlu Mebmed, 
ar.bacı Selıh otlu Demir, ıoflr 
Ali otlu Mebmud Nedim. ıoflr 
Mutafı oııu KeD•• , ırabica 
Abdullab oğlu Hııın caddeyi fu-

zalea:ı..-ı euilcltıiadea 100 er, J•· 
oıca Mellmed cadde tleriade ~ 

mur 1apttjındaa 200; ...... a 11-
med otlu Muıtafe cadde ileri• 
de araba J•ka•al .. ao .,, 11 .... 
taf• otlu Bılarl ..Wete ipcll
tind•• 20Q. pfar Veli ejla Ali 
ruba•I•• --4-.0bil ~·· 
300, Helacı JJ•»• ~lq bq,•4» Ba -
..n ~e Abdullall .Mltıa Muıt"Q 
ırmak ken.npa p~ik d~ktlkl•· 
rind•n 2A)O eı k•ruıt •'P. ~e 
cezıl~acLrılmııl•r ve Bayram er
ıı~ı Nıfi• ile tüccar Re .. •i orta 
j, \r 19fi tebtı perde ile do,klıta 
Jarını saıu\larıodın uldarındı 
kıaani muamelrJ• bapnmq 
t•. 

; 

Ekonomi 

Dokuma 

P•mllilanmle üıellW 
ıeı olm..- da öae8'li 
da baluamamı,tlf . ~D a 
Almı• daire.i Wtı ao• 
Jıtenea n,ıtlarlı .ob"'~~~ 
ba1lt yapalmnıaa p-~ 
••mi9tir. 

Bscm~p ... .piı 
arılık hayli kuwwetltıml 
11ua ıebebj A~frik, bj 

ti•~ ı.11m lrüptJ~d fil 
kolle•ak i5iD 1•"4 ~ 
ler açqı va ba ti~ 
fiadlrınıD .tabiJ JDls 
ıu..aı a.Qerlar -.i•P 

Piyalldalıii pjlıMlı 
rile fiatlar dı bir der 

mittir • 
Şöyle ki, MidMq 

Stand1rd AmerikaD pılP 
Bıemen h'l•raasında libr 
22 ikinci kiounda 15.'81. 
ceat fiyat lcaydedilmiıı• 
11da .tam bir vuzah me• 
mau kerine fİ.Jll 25 1 
nu.,dı ka7dtdilea 15,80 
cell& eıvi7eıiode bul .. 

,. 
86k gBzetle -
1 - Nell'r~etid 

det> gelea ~· bir 
,tkJD '-"' 1'Prk .. i• ....... ,. 

Ayı• hıp•daa dl 
,...._ mıkd•rı 86,5 •• 
ı- Dl• ,eval.U• 

•••••.ta&Jiki .CIİfOI 
•~tre olup eo çok il 
••• 6,5 aa•t\frattı,~ru&" 
rlıde 87 •l•r•k kıy~ 

5 - Ruqir ekı,r1'
taıt kınvttli ~ar~~ et 
knvwveti. ~i1ede 2ıA 
larak ın,ül~Jlr. s~ 
•al l»ir t"'1avy.. ol• 
y1141Wr QY,4m 'fit 

$iJtl/. Ut' 
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12 Şubat çarşamba akşamından itibaren 
Zengia ve fetka14de proğramı iki büyük ve müıtaına fılm birden 

F erici Celit GOven 

- IJılnkü nushadan artan -

ilt a•ını mı? 1 eadOf, Haydi kalııa.. aö1l••Y•· 

Y t L • '-• .,tm Bot yere kemikleri ıızl ... 
avını.• amaç 851 5uJ· · 

r aalrar Mebmede davet· •10•· 
H1ncı bir 11t• 41iodll bU tola birden reliyoruı ... r 

döodO ıolatmak ar1119811• bir •ed!. Buraya ıı;ındılr. 
il içi•• bHtıramıdı .• 

IU buranın avına dı di-
•- 1 G .k b - Aalatayım .decli91 amı ... in-
•, ya aız eyı avı er d i ı t 'I baf18 ID _..... ID 8 • 
D relmez, ber geyige ÇeV· .. D Ol U .-...--

k te ıteı almu .. Bunun J malı, ıalat•ıh ki befkılenu 
bilmek lilım .. O 11kar 1 ibret olıaa .. 
yok mu? Zuılh ıeyik- - · • · · 
elinden neler çrkmez- - Yine b&1I• bir gOodü .. Kat 
bir kurı•ndı ikiaiDi bir dallara e,lden çokm ... I. bea ı•· 
ıserer 1 lııirden köylmliae pl•it olıa bir 

ız bir ,ey llyleyim .ı .. B• bıocıfa yol göateriJOft ltlylarl 
yapanlar oamo1or18r .• Şa psdlriyordam .• Bir •kfa• Jlk· 
bet yıld11 çoçek bllteti ıek dal köylari•d•• birl!ine ıel- ı 

ilah oau bu se••te• ... dik; lriJID •ltafir odı11U ko•
kıyor, ocatı ,..ı •• ı,o.. d•L ŞIJle bir kiyi .tolı,.yı• 

m lcö,den Ali daymı• de eledi•, etreft. clia boya kar warda; 

la•uk kara1ı olda. Giaeı klJlll•r da•llfllald karları idi 
OC•tın bı ... liaer. Şet- tlyorler•, laH nla .._de tepe 

lar ıibi böa Wa etrafı• gibi ..., k&•eleri •erllı, llecalar · 
o uturaa• • seri• 411 .... çalsM lsalta duma•l•r dlld•• 
i. ... .. • .., ........... . 
de az••• ıhlil•, ıı ••ri ylkleUyer ... Kara tıwk-
raun * NftllıDt ••- ı.r, G"tll k .... "' k•ı• bllltiillıri 
lele re,\ge k•.- m• · ••lerill lrtll••leria• ka&lar in•if · 

.Ulill_..Je bif ... d tBfelimia u- 1.,dl. 
8dar peç Mr pıik ııldi. y artek lfi ... ..111 lso•• 
bit .... ....... ....... •• , ceYİI ıDID arkı 

• ,. yeni, dıwarlau alr ça-
.., ... ._...,,, gize) bir evia 

••Dretl7"rdum: 
Evin öaü ~k Örlmeainden, 

alrtvmın al.,. i•raeJıfına doira 
hafif bir durı• la kerıtık bir •tık 
özlm• çupte, .,.. ••••nda tare, 

ııcak bir ekmek kokuıu •ı.•nnu .. 
lsldar ıellff .• 

...,...,.._ Jok ... ildi ama, aı-
ctlJ, .. ., bir • -..,a. IOIDktan 

.......... zsıa biriı· 
tele u1ı•d1rdı, 4l11•n•••cbm, ko
kunun ıeldi~ tarafı ıittim ... 

- Sonu var_ 

İngiltere - Mısır 
-81rlnt!l sag/tlflan art ou- _ 

9'1ia ltili korkuta• ıeyl ite, 
,._. ...... kü hiirllk lauırlıklarıa bat· 

deft.ia ıevk.lce,t .......... .,. 
Slialm İ"l.iheredea iitediiimb 

ıeyl buglo J•paaalc iıteditimis 
ıeyin ll11ıra •• klclır ••aataj te• 
mln edi1oru l•giltereye,de o ka
dar ıvant•j temin edecek bir il· 
tif ek oıduğuau ••lamHıdar . 

,... ... ~~ İttifak emniyet ve itimad i

- e tubıf laf lıfı açar derler., 
•lıttte , on yrdi 1111larındı 

1 
rcfon, ydttam... Zamın bir av 
1111111

• itine daıtftm. 
IIıncıaıD •~armıt kaılari çatıl 

'• IÖıleritıi laatı, aha buraıuk 
uldırı ka 1 ~ . L t arının uı•rrne kıt aıt 
~l·~dı. ocıkta y .. an l&Dtükleıi.JI 

r uz~oe. •uraa lcıııl, dılgıh oynak 
~ııa lerı içinde bir ı&n.hla didi
Dıyorınut ıibr gar&nü1ordu: 

-N. L F l razı.... •kat baalm bu it· 
.!. lerre. kadar ıa~w yola .. Bit te -

fada edır. Binaen•leyh M111rh
l1rıa ba1Uia17et ve .. .-.,.ıerioi 
tahrik edebilecek bası emDİJ•t 
u111arlarıaıa bu ittifaka ıolrul
m111 beJbude ve tehlikelidir de. 

Diter meaelelere ıelioct; ba 
buıuıta la,ıiltcrroio 1930 dı ka
bul eltili ıekillerdıo döomiye-

celİnİ ummak iıti1oruı . Eğer 
bir ladiJlt yıpılacakH laer btlde 
Mııu lehinde olmıldar · 

ElbH•I blınüniyıte dıyaw-

yor . 
GörByorıuoaı l-i , hakikıttl, 

iki memlelsttin mınfaallırı biç bir 
141rette kaııılıım•m•ktadır . 

y •pılıcak anlatma, el birliji 
umaıni ıalb İÇİ• bir b ... yar olı
c• k ve bu bilh1111 ıllıi•eti te· 
a1in ldecektir . 

Bunu• içindir lci , Mııudı o-

veyıbad bu memlekatte tor•• 
meofı•darı ol•• A•rupahl•n• 
da blfle bir aol•rm•Y1 cand•• 

dileme~) JiJımdır • 

Belediyemiz unsifat ameleıi için lllrk be 1 adet Kıuçu kbıfhkh boy 
•llfUlbaaı lbımdır. Vermek iatiyenlerin ıubatıD yirmiliae kadar ati· 
•-leri ile birlikt• belediyemize tekliflerini ;aı-aları •• kab•I Nil
miyeıallmuneleri n aynen iade olunA .. ğı ilin olunur.6431 

6-9-13-16 

Adana belediye hududu d•hilinde bulunan t»iWmle fabrtka , ı\tlye 
ve diğer fenni teaisatm kıınei mubanikı ruhııtnameterinin ıuretle
riaia belediyece verilmesi ve ltuvyei .-ubarrike r•ıa.tnamHI o•ay•• 
•tieteelelertn de 1-3-936 tarihine kadar belediye7e m6rac1at ede
rek almaları. aksi takdirde cestalandtrllacalı:ları bildiiilir.61~ 

5-9 - 13-18 

Evren dilek kUtUph•ne in buluf\duğu bip• 
aatllaoek 

Y 11foamii civarında belediyeye ait lhrren Dilek kütlPDneaioia bu · 
lunduta bina aoık artırma ıle ve pefiQ.. olarak satılığa çıltarılmiı&ar. Mu. 
vakkal teminata üç yöı liradır. 

ihale ıabatm 20 inci perıembe gönü aeat on bft1e ._lediYt •oü
meainde yapılacaktır . 

iıteklilerio ıartnımeaini görmtk " ~y .aOrmek üure ber ~ün yHa 
ifleri kalemiae l't ihale gintl de bftlediye encümrnine beıwurmalırı 
ilan olanur.6426 5-9-11-11 

Yaya kaldırım yaptırılacak 
Yeni istaayon aslalt cadde ü1eriode lemet loöoö okulu öoöne raıt 

lıJ•D n 90 metre uıunlu~unda 3,4'0 genitlİğİode Vt! 931 lire 74 kurut 
ruı bedeli ketifii yaya kaldırımı açık ekıilt• le ,apttnhealL'tır . Ba 
ltiD mavıkkat teminatı yetmit liradır. 

ihaltı1i ıubıtın 20 inci p0r9embe günü öRledeo ıonra ıaat on heıte 
belediye daimi enotimeniode yapılıe !litır , 

• iı&ekHlerin .. rtaameıini görmek için her gün yaıa itleri kalemin• 
ve ılaa .. 1616 de teminatlarile birlikte belediye eaeümeniae pl•eltri 
illa oluur6425 5-9-13-18 

nwtımWaltı k•rtıaınd•kl gazino icar• 
verile~ektlr. 

Kemeral\I kar9111ndaki belediyeye •İl .ga .. DO iki .., ... ~ 17 müd
detle H ~ık •rt1rma 1aretile iuıra ••rilecektir ibıleai m.taa ikioci 
paıar&Mi g~nö aaat ~n bette bele~iye ~gaeni.de y•r•laa.ktlr. mu· 
vak.Jat temınatı yetmaı btt lirad1r 

. iıteklil~rin flrtnam~iai görmek İoin h~r ~D beledi1e y111 itlerine 
H •h•le gönö de beledıye encümenine getmeı.ri illa ohuıor.6461 

13-20- 23 - 25 

llİll 
. 

En ince kumaılarınaıı yıpratmıyan UMrlerindeld kir. leke vı 1•tl•n 
~uk SU ile te .. mile telllidiyen madeni w nebati bir ıerkiptir. 

Kalıp baliadedit. 

Per~Hıiı Maı• ic•hlst (11) kuruftur. 
Mim !le her ıeyinizi temizliyebilirtiniz.Hatta Pelikan miirekkeb 

ı&e Wlel•••it .. yeiarıM• 'bile . . 

..... bellıaftnl ... ,lakla ....... eG. • ....... 
eder . 

ft1 J.orala..Ci ' •• ilkel .. çiai huyo,eam , lsrJttal 
••rt •frı ........ çatal .. ıçaklaruaıaı ,._ecl• ,.. 

Jttni bir bale ıokar . 

Mim en nazik ipekli. yünltı kumaılaran yıkanmaaı lemiılen • 
myJ İçin biricik madtıni eabandur . ' 

Adanada umumf s•t•t r•ri : Uluc•ml 
caddesinde Mehmet öz Bozdoğanlı ve Ömer 
Baıeğmez tlcarathanesldlr . 

filJI 1 p 

Her 

26 

baklt<ıliye mağazaaıncla da 
bulunur. 

Kibrit satlfl • "tb 

Ba 11ene kibrit llltltl•nnıa ut
t•I• görllmi1ıtü~ · Ba yıl yaloıs 

27 hl• aaDdık lcUuit aatılmııtır • 
•1ıff 1aocbk ~ kata dd'Pia• 
ılre 935 yılı içinde l3 milJQD 
500 bin kutu ki~ri lllliilMI 
mit d.pektj, . e. te ~idin .. 
bet.I, fııtl•nD acaılalalmıt olma.. -.. 

Tar• ekel• licl•altttncln laal
kı lbıdava verilmekte •• fi. 
dınların d•iıblmHı bİtmlttir' 

..... -.Par.anı/.....-~ 
Bot yere har.cama ve har· 
CI acaksan erli mah ali 

1- Kahkahalar kralı Miltonun 
en gUIUnçlU va en aGlance li komedi 

Lea.tracdar şala 
2- Ken maynard 

tarafından ıoreti fevkalldede tnmıil edilen 

Söz silahındır 1.. 
Afk, beyccnn, sergüıeıt fılmi 

dikkat:Sinema 8,5 da baflar 
6458 

TAN Si emasında 
Bu alqaın 

Kıymetli halkımıza mQstuoa iki film taktim edl 

' (bitmemiı se oni> nin bü~ 
,....._. ·uy font ve gffit ythn Uane Hıid tardınct 

bir surette temsil edilen 

( Ol•eş prensi ) 
2• Heyecanlı ve hareketli Hbnelerle dolu olan en güıel bir Kov

• boy lilmi 

gelecek proğram: 
Seaaiı ve aesli ainemanın icallandanberİ yapıl11 filmlerin en müthitf 

şaada ılldrll adada 
6459 

Alsaray slae•ası 
b"u akfam 8,45 de 

Sinema hayatında yeni bir muvaffakıyet rekorunu daha yapmııtır . 

lnglllz krala be9lncl Jorjun 
Cenaze meraaimi filmini .. ayın seyircilerine sunan sinemamız 21 1n11 
ewal Londrada cereyan eden clhantümul hadiHyi lıtanbulla bera

ber göıtermek muvaftaluyetine ermi(tir. 

Proaram : Robarta 
Müme11illeri : Karyokanın unutulmaz yıldızlara 

Glngerrogars-Fred Astalre 
leryoka--Çardaı-Biımemiı Semfoni ile boy ölçiifen muauam tahuer 

ildve : en aon diJnya haberleri 
gtl.ctk proğram; 

Canlaomıt Tarib-Gösel Maıır knhreman Romayı mağlup ecli1• 

Kleopatra 
Mlimeuili : Klodet Kolber 

Dr. lllbeadlı 

Remzi Libohova 
-
1 

su 
1 

N Ş A AT 

f 
p 

iNŞAATI 
1 E ' R O J E 

Fent izahat va hesapla 
iNŞAAT 

Kontrol va idaresi 
Ö L Ç M E L E R 

l O R E S : P. K U T U S U 60 
Abidin Paşa caddesi No. 68 
TAN SINEMASI kar,ı•ında 

Merkez kumandanllğı altında 
MUHARReM HILM1 Yazıhanesi 
6457 13-16"-!0-23 



~ DüRyanın en tanınmış 
'· Kaymak makinası 

Kızlı mail na 
taqmmış meşhur 

ve FORTUNA 
--.----~,~ı---------------~~...---------------'5 an ede yüzlercesini satan depo•u 

/lasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adano-P. K 93 

Tecim evi 

Hc:-r zaman her boyda mevcudu 

wrdı" 6-30 6438 

I . 

Adana Borsası Muameleleri Zir~at olldu dkektü~ülindll: 

Pil fJl ve ibil 
•---------.-- filo }'iyatı 

CiNSi Eu as En çoL. Satıl•" Mikdar 

1.. S. L S. 
~----...----=""'i====•===-=-=-ıc::::•ıP..-. .......... ~~-=-====-"'l!!=lıİ-:ı*...iıiı:il~::oıii= 

35,25 36,12 

Nttvı : Hıtrid elbis \ 
Miktarı tak m : 74 
Beh~r tıkım için tahmin edilen 

bedel: L ra 18 kurU§ 00 
Dçpozıto miktarı: Lira 99 K.90 
Uınum b.ed· li: b•rA 1332 K.00 
1 - Adana Zi Ret ve mHkirıiıt 

mekt p,leri t ıı leheleri için ~,.h~r· 
ç .. ket p ıntalon, y•Jlekten ibaret ol 
mak üzere (74) takım har ci ~lbllf' 
13-2- 936 l hr'ihindeit itibaren. 

•~--------~-----~'----~~-~--~~~~r(l~g~~~dlA a~k~bftm~e 
Y AP A C 1 konulmu,tut.Bkıiltrbe ~8-2-:-936 

cuma günü &Hat (14) ılA VılArt Zı-

--~~--------~~--~Ç~t ~G~J~~-~~~~~~~~~~l raat dırek~·lü~nde ~~ınicek 
komisyon taraf n len ynpılaCH\fır. 

1----ı----· -----• 2- Elbisenin kuınnşı Hı:m•ke 
...-.-~~~:-:0---1---- falırıkası mamıılAıındon ve (510) 

---- oumorA lı k n l ı tPyıııı ve mok tı:ıpte mC\'-.__. ____ .._~~~~~------...-~--_..--~~.-.-------ı 
8 U B U 1J A T cut k ıım ~· ast ır • tela 11ü ın unele-

.__.til~a ..... d8-,--.ı ... , ..... b-n-ı ---=-- ----:--- r i ne nı uv f ı k olacaktır . nr na-
Y eırli 5,62,5 mAyi görmPk istiycnler di tedıkleri 

Pnt•n,. zamond ı .kte~ Ji!f ktpthi n 

1 --, 

UN 
•hh 

:Wş vurnlı ıl i r lA r. 

3- hksiltmeye girm~k isti
YP.DIPr yuk ı rdo yaz ı lı tem ı nof ı vo 
(2490) 1Ety 1lı kınu o'\ın 2 ve 3 üneiı 
modJel r ınd~ yaz; h v sıkalerla bir
lıkte mu yyerı saatten evvel hazır· 
lama l a r ı ilan olunur b462 

1 1~~?3 

Kacakcılar 
• t 

vatan hainidir 
ıhı 1 A 

:! j Ga kırm• : 

t ~Cüiil~~----riy~,- ~ - Reklima dejll •• 
J-{:r: k?m•: ı---·--·' dikkat eüaelı ilim 

l:iherpal 1'etgraflan K•mbtyo ve Parr-
12 I 2 I li36 lŞ U.nbsındaD nmışıır. 

....,.B_n_1r ______ , 6
5 Mut Vadeli 

' roto c:o,1ıu 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse ate1y~ işlerini 

ve her tllrln Ağriılodısmao ve dığer bütün fotoğraf ışlt1-
rini yapmağa başh)an Coşkun Goveo, hrr giln sa
bahtan akşama kadHr aç•k bulunan ateJy ... sinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalrşmaktadır. 

A matörlere mamkün olan bütlln 
kolaylı/f.lar gösterilir. 

, 

ı> d / ıu1u hıç bir ıu ile ölolil~mİlfcek - (\ırJ" '1i 
~ay Q e en ev1&fa maliktir. bu eyiliğlne f"DDi bütün te-

4abiri c~ ıo i ola itd?ı'ruı \re hu B 11rnfçTlrıy1e na'kil etmek 
giba Mil ııf8118'itle irııira•iı ettirilmflftir. Çarıı m"b4einden itibaren İ• · 
~' 'o m'Ulh'tıHi M pdt ... •yi olursa ~ k\i t!llllltltttJ 1'9 tae1on fOH• mn sol tarafında 237 

ıtAmttcanlarda bulundurulmttıı &Jİ hasaaJrrjni kaıbett~( metre tuhla vı1 2.25 metre genjf-

lı~ bunun içi~dir ki Kayadelen suyu h~~~e·!.v,: likto yapılmakt 1 olan Arnetut lıal- ı 
dırımı kenarları tıa burddr çekılip 

t"pl"' "'intle 1'•hil•l•1'••tıdar ki ıimdiyo ~ llç~it:'eu ta~ 1 öıerine b~torı"ııonularak korelen-
hu f dakArlığı yapınıt d.,Aildır • . dirilmP&İ 859 )ıra 79 kuruı keşif 

K d 1 •• dL .auıUd dünyanın en eyi t '-l r.·ı 1 aya e en suyu auyu İle eVİnİıe dıhİ rfBİI ve rakipsiz bedelli 0.up p&1arJı11J R İSte" 18JD8 

bit '91Potartlt gwlliltmif-::tJntanayor ihale edılecektir. jbAle tarihi 1 'l-

K d 1 nnn h1Jrrı.k. tl)miı. V.t diğerle· 2-936 p&1arte•İ gunil saat 16 aya e en suyu rintt nasaraa lıireçioin azlı~ı n dır . 

·•iğı~r kımyınl hu&fllericıin mükeıumf'liyeti itibarıle ayarına Jfltİft3Cek Pazarlığa ııtirtk edeceklerin 
au ne ~ısa örn"4ıki menbalarıla e 8e dt 1"'atlllOIUO Jılr ehliyet feun•J:e veıikea ı ve ticaret 
tarafıod,. huluo~r • 

Od111 kayit makbuzu v' ytiıde ye 
Bu cihet meml .. &eüa en büyük ve tu111r ma,lllİ9etİ olao S.hbat di bUçuk muvakiat temine\ para-

BakeıNıAı ve Beledıritmil kimyıbaoelİo~ yapıllta t_.llllerle de tatdtk ları beraberlerinde olarcık ihale 
oluom~ . 

l L d 1.,.1. l ıttn ve ıaıtında ura] nlonaoda Kayede en suyu 1ren i. sınnatini bas•r buıunmaı., •. 
bilen halkırmr'a en 1) Jek ir ırıükirattır • l ~rtnamelerjoi görmek iatiyen-

lıtİD b'r iftn ur•1•mıı f~n iı•eri 
Y•flııız KayadeTen su u çförz 8-30 ı.tirHUDf draca..ı e1ltmeleıi. 

=ııı-ıl!llıi!llİll!!l!ll!lll1911!!!!1-..ı-.. .... _ ..... ~~---------.,.-. 2-6-9-13· 6411 

• 

Tork"5stt geseteıiniıa 

nOehalarında e .. ar ve ter · 
edı en Antalya TilAyeti 1da 
ıusıyeıine ait ve Ytll•Aı Ol 
lira muhammen bedelli un 

ka11 aç yıUı iearN ka 
uaulile yapılın art.,..da 

madtğıodao ~ ~ -
gönü ıaat ı 5 .. kadar 
konulmuştur. TAlip,lerİD kır 

bin liranın yüıde oa beti a" 
de teminatla viN1et 

toplanan daiı:ı.i ~ .... 
otııtleu b ı ldirilir. ~2 

11-15- 19,-22 

Umaml ""f"İJ•t midir 

Nev~et .Güwıf 

... _Türk 


