
t:' erid Güven ~~~l 
SAHİP ve BAŞMUHARRİRİ 

Kuruluş Tarihi 
-- -- --

Saiı , 1e w 1 

16 Haziran 936 
Onikinci Yıl - Sayı: 3552 

5 Kuruş 1 SONKANUN - 1924 l 
~~-----! ADANA: Telefon : 17 GÜNDELİK SİY ASİ GAZETE Ulucami "yakınında hususi daire Pk. 44 

ZECRİ TEDBİRLER KALKARSA EDEN İSTİFA MI ·EDECEK ? 

Başka bir gündelik 
ekmek 

CLEMENT VAUTEL 

• "Paris SoirJ, dsn 

Atatürk, Recep Pekeri 1 

vazifeden affetti 
aurice Chevalier şarkıların
dan birisinde: 

Ankara : 15 ( A.A) - Cümhuriyet Halk Partisi genel sekreteri ı 
Recep Peke ri , Atatürk vazifeden afvetmiştir . 

1 Bu vazifeyi , Atatürkün Vekili olarak İsmet İnönü filen ifa edecektir . 

"Ben aşksız yaşıyamanı!. ı ----~~-~-w ! 
. Diyordu. Aşksız yaşayan bir çok h 
ınsanlar vardır - Bunun için belki de Sey an taştı 
Pek betbaht değildir. - Fakat kadın 
Ve erkek muasırlarımızdan gazetesiz 
Yaşaya bilen pek azdır. 

Kapaklarını kapamış gazete ku
lubelerinin üzerine yazılmış şu «ga
zete yoktur,. cümlesini okuyan Paris· 
:ilerin, hazin, müteessir halleri görü
ecek şeydi 

Bir Bay başını sallayarak : 
- Harbın en karanlık günlerinde 

bile gazete vardı . 
Diğer bin : 
- Hiç bir haber yok .. Her za- ı 

ınan iyi haber olmaz ya .. Zaten in- 1 
lışar etmemekle de gazeteler bize bir 
haber verdi : Ye bu haber bize pek 
te emniyet verici bir şeye benzemi
Yor .. 

Bir bayan acı aeı söyleniyor : 
- Ne fena 1 . Ben de sabırsız

lıkla, Kleopatra'nın küçük köpeğinin 
n'.hayet adını öğrenmek için bu gün
ku gazeteyi bekliyordum.. Bilmecemi 
halletmek için dört harfcik kalmıştı. 
. . Dostlarımdan birisi de bana şu 
:tırafta bulundu : 

- Her gün belki yüz defa pen· 
c~remin altında bağıran gazete ba
Yııne lanet ederdim ... Geçen ak
şam onun sesini işidemediğ'im zaman 
bana bir eksiklik var gibi geldi .. 
Bu sükıit beni çok korkuttu .. 

• ** 
Gazete bugün için en lüzumlu 

ıııeta'lardan birisidir .. Bazı yüksek 
zeka ve ruhlar Theophraste Renau
dot'un bu icadından nefret ederler . 
F'akat bu cinsten en güzel hikaye 
hatıralarında : 

Sular dün gece Seyhanpark gazi
nosuna kadar yükseldi ve bahçenin 

bir kı...,mı su altında kaldı 

1 

( ~ • 1 '• 

,ı.;;,evhnnın taşh·rn zan1anı11(la1ı bir nıan::;ar<ı 

Bu hafta içindeki yağmurlar şeh-1 
riınizde fasılalı ve d<!vamsız bir su
rette düşmüştür. Halbuki Andırın, 
Maraş gibi şimal bölgelerimizde ve 
dağlık kısımlarda şu son günlerde 
yağmurlar sağnak halinde ve müte
madi surette yağmıştır. Bu sebep-

den, Seyhan dün gece, Bahar mev

simlerindeki tehdidkar halini almış 

ve birdenbire yiikselmişt r . 

Nehrin kıyısındaki kazinonun bir 

kısmını sular örtmüş vı: park dün 

gece işliyememiştir . 

Göbbels 

Alman milletine neler 
haykırdı? 

Giib/1,,1 < 

Berlin : 15 ( A. A. ) - Bugün 
Göbbels'in nazi mensuplarına söyle
diği bir nutukta : " Ren mıntıkasını 
yeniden silahlandırdık Çünki Al
manya kendini korumağa mecbur
dur . 

Biz ycn:den askeri şeref kazan 
mak istemiyoruz. Şimdiye kadar o 
kadar askeri zaferler kazandık ki 
bu bize bir asır kafidir . 

Biz ancak ve ancak tehlikeleri 
karşılamak, Almanyayı korumak e· 
melinden başka bir şey gütmiyo
ruz . ,, demiştir . 

Balkan antantı 
Basın '(ongresi nizamna

mesini kabul etti 

Kamutay gurubu son 
toplantısında 

İsmet İnönü Boğazlar konfransı, köyle
rin toplanması, göçebelerin topraklandı

rılması hakkında beyanatta bulundu 
Dahiliye Vekili de izahat verdi 

Ankara : 15 ( A. A. ) - Cum
huriyet Halk Partisi Kamutay guru 
bu son toplantısında Başbakan is
met lnönü Boğazlar konfransının 22 
Haziranda toplanacağını bildirmiş 
ve dağınık köylerin bir araya geti
rilmesi ve göçebelerin topraklan
dırılması hakkında verilen sual tak
ririne İç İşleri Bakanı Şükrü Kaya 
partinin ana işi olarak güttüğü köy
lünün topraklandırılması meselesi
nin gurup tarafından seçilmiş olan 
hususi bir encümende ehemmiyetle 
tetkik edjlmekte ok{uğunu köylü
nün topraklandırılması meselesinin 
önümüzdeki yılda hal olunabilece· 
ğini söylemiş ve bu İzahat gurupca 
muvahk görülmüştür . 

Yine bu toplantıda buğdayı ko 
ruma vergisinden geçen sene ne mik
tar tahsisat yapıldığı ve bunun için 
ne miktar masraf edildiği hakkında 

verilen diger bir sual takririne Fi
nans Bakanı Fuad Ağralı verdiği 
cevapta buğdayı koruma vergisinin 

1934 senesi varidatının 6.235.000 
ve masrafın 450.000 lira olduğu ve 
varidatla masrafın bu mukayesesi 

neticesinde cibayet mesarifinin yüz· 
de 7, 32 den ibaret olduğunu ve 
bilahare mühim bir kısım halkın 

bu vergiden istisnaiyetini temin e
den kanuna fevfikan 1936 senesin
de yapılan tahsilatta bu verginin 

Nisan 1936 nihayetine kadar onbir 
aylık hasılatının 5.902.000 ve ayni 
müddet zarfında masarifinde 310000 

lira olduğunu ve bu varidat ve ma
sarif rakamlarının mukayesesi ne

ticesinde ci ba yet mesarifinin yüzde 
5' 8 bulunduğunu beyan etmiş ve 

bu izahat gurubca muvafık görül
müştür . 

Eden kabineden 
çekilecek mi? 

e 

" Gazeteler için olan nefretimi 
açıkça ifade ediyorum.Fakat her gün 
onlardan hiç olmazsa yarım düzüne 
okumadan da kendimi alamıyorum ,, 
dıyen Jules Renard'un hikayesidir . İtalyanlar Suriyede geniş bir propa

ganda hareketine mi başladılar 

Ankara : 15 ( A, A. ) - Bük
reşte toplanmış olan Balkan antantı 
basın kongrası nizamnamesini ka
bul etmiş ve mesaisini bitirmiştir . 
Konf rans dağılmadan önce dört 
devlet reisine kongrenin tazimleri
ni ve sadakatlerini arzetmiş ve Dış 
Bakanlarıda ayrıca birer telgrafla 
bu teşekkühin teşrikimesai fikri
ne hizmet edeceğini bildirmişdir . 

Zecri tedbirlerin kaldırılması 
hakikat olursa İngiliz Dış İşleri 
Bakanıkabineden çekilecekmiş 

• 

*';: 

" H .. lk cephesi ,, şu iştiha verici 
formülü ilan etti : 

- " Ekmek , sulh , hüriyet 1 ,, 
Evet .. fakat halk gazete de istiyor. 
Ve ben öyle zannediyorum ki , mo
dern halk kütlesinin bağrışı daha zi
yade şu olacaktır : 

- Ekmek , oyun ve gazele .. 
Gazeteler , oyunların tafsilatını 

vermek için !.. 
• 

" ~ 
Filhakika radyo halka mütemmim 

malumatı verebilir . Ye gazetelerin 
ıradeleri haricinde olan bu tatilleri 
onun ekmeğine yağ sürdü .. f"akat 

' tecrübe gösterdi ki , radyo rncak 
) 

'.ısmen ve muvakkaten gazetenin 
Yerini tutabilir. Radyo muayyen sa
atlerde işler , kurudur , şahsiyetsiz -
dir, ve kendi işine gürültüsüne biran 
evvel avdet için acele~id ir .. 

1 
Geçen aHam, grev. Parlemento 

Ve yeni kabineye aid haberleri sabırsız-

1 

lıkla beklieorduk. Fakat Radyo bize 
bilhassa "artistlerin treni,, nden ve 
bilmem Çekoslovakyadaki resmi bir 
seremoniden uzun uzun bahsetti. 

Daha az diktatör olan matbuat 
aynı zamanda her çeşid zevki, her 
Çeşid tecessüsü tatmin eder. 

Gazetelerin bu son yokluğu onla
rın bir şeye lazım olduğunu isbat 
etti. 

Felaket bazan iyilik doğurur ... 

------·------
İsveç kabinesi dün 

istifa etti 
lstekholm : 15 ( A. A. ) - Ka

bine bugün istifa etmiştir. Kral ye
ni kabinenin teşkili hususunda der
~al re: i temaslard bulıınmuş'ur. .. 

[ Yafa Arapları Suriye Cumhur başkanına 
i yardım için iane toplamışlar !. .. 

Arap - Yahudi 

__ ,.,,.... .. , __ Boğuşması ve İngiliz 
icraatı 

Kont dö Martel dönmiyeceği tahakkuk ediyor . Kudüs 15 (A.A) - Filistinde 
yeni ceza kanunu derpiş etmekte 
o!Jıığıı şiddetli tedbirleri Yahudi ga- ! 
ıe:eler· memnuniyetle karşılaşmış· 

!ardır . 

Halep : 14 ( Hususi ) - Suri- 1 
ye fevkalade komiseri kont dö Mar-1 
telin değiştirileceği hakkında bir za
mandanberi dönen şayia gittikçe 
kuvvetlenmektedir . 

Fransa kabinesiı:ıin değişmesiy
le vukuu tabiiolan hariçteki siyasi 
mümessiller arasındaki değişiklikler 
meyanında fevkalade komiserin de 
değişeceğine artık muhakkak naza 
riyle bakılmaktadır . 

Suriye gazetelerinin bir çoğunun 
yazdığına göre bu defa fevkalade 
komiserliğe Müslüman dostluğu ile 
tanınmış olan M. Lange tayin oluna· 
caktır . Bu zatın yçni Fransız kabi · 

1 

nesi tarafından fevkalade komiserli- 1 

ğe tayini Suriye efkarı umumi yesin· 
de , Fransanm Suriye meselesini sür
atle halletmek arzu şeklinde kabul 

edilmektedir . • 
Bir zamandan beri İtalyanların 

Suriyede geniş bir propaganda ha· 
ı reketine başladıkları nazarı dikkati 

celp etmeğe başladı . 
Burada Türkçe olarak çıkmakta 

olan ( Vahdet ) gazetesinin yazdığı· 
na ıörf' ; rnn gürılerdu lıaly1n p•·o-

pagandası yapan bu teşkilat bütün 
Suriye şehirlerinde yeni bir kitap 
diığıtmağa başlamıştır . 

Bir çok resimleri bulunan bu ki
tap !talyanların Müslüman dostluğu
nu ve İtalyanların T rablusgarpta 
yaptıği büyük imar işlerini , isl.ihatı 
anlatmakta imiş .. 

( Vahdet ) gazetesi ya?d:ğı b:~ 

makalede , İtalyanların hangi şart
larla T rablusgarbı işgal ettiklerini 
orada yaptıkları şiddetli hareketleri 
ve bilhassa medeniyet maskesiyle 
son Habeş faciasını anlatmakta ve 
İtalyan propagandasına kapılmaları 
için Süriyelilerin nazarı dikkatlerini 
celp etmektedir . 

Bununla beraber Arap çeteleri 
demiryoll rnna tecavüz etmekten ge
ri kalına:naktadırlar . 

Müııfuit vaziyettii bulunan Ya· 
hud i kolonilerine karşı da kcavüz

' ler ynpılmaktadır . 
Ankara : 15 (AA) - İngiltere

nin Filistin Ba~kumandanı ve fev
alade Komiseri İngiliz kuvvetlerine 
karşı bomba ve silah ateş ile sokak
ta bulunanların şimendöfer ve telg
raf hatlarına karşı tecavüz edenlerin 
ölümü veya hapis cezalariyle teczi-

Filistindeki Arap harak.itını bü- 1 

yük bir sempati ile karşılayan Suri · 
yelilerin Filistin Araplarına iane top-1 

ye edileceklerini ve bir harp suçu 
işlerin de mallarının müsadere edi
leceklerini bildirmiştir . 

lamak suretiyle de yardım ettikleri ı ---·-----------
ma!Gmdur . ancak bunu verebileceğini söylemiş· 

Geçen güıı bir heyet Suriye tiT . 
Cumhur reisi Mehmet Alelabid'e Vakayıhaber alan Yafa Arap 
müracaat ederek para istemiş fakat amelesi aralaıında para toplayarak 
cüzdanını açıp içindeki tek yirmi müzayakasının azalmasına yardım 
franklık bir banknotu göstererek olmak üzere on liralık bir ceki Su. 
<ahs1 '1 1•ın'rınd3n da ı:-ahs•d"ı •\, rı}'" Cumhur reisiı:ıe g•nd·rmiştir. 

Malş diyor ki: İtalyanın, vücude getirile
cek Akdeniz paktına iştirakine mukabil 
zecrı tedbirlerin kaldırılması gibi bir 

pazarlık asla mevzuubahs değildir 

Londra : 15 ( A.A. ) - lngiliz 
hükumetinin zecri tedbirlerin kaldı
rılması hakkındaki kati kararı çar
şamba günü ittihaz edeceği tesbit 
edilmiş gibidir. 

Bazı siyasi mehafil , bu kararın 
çar,ambaya kadar ittihaz edilece· 
ğını o>• emel 'edirler 

Bu karar Milletler Cemiyetinin 
ayni mesele hakkında vereceği ka
rara müessir olacaktır. Bu vaziyet 
tahakkuk ettiği takdirde Dışişleri 
bakanı Edenin kabineden çekileceği 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Londra: 10 ( A.A) - Büyük 
Britaııya siyasetinin şimdiki halde 
Milletler Cemiyetinde bir reform 
yapılmasına doğru istikamet alma· 
smdan bahsedilmektedir . 

Mösyö Malş diyor ki : 

İtalyanın, vücuda getirilecek bir 
ı Akdeniz paktına iştirakine mukabil 

zecri tedbirlerin kaldırılması gibi 
bir pazarlık asla mevzuubahs de 
ğildir . 

Bu mevzua göre lngilterenin 
Akdenizdeki vaziyeti zaiflamıyacak
tır . 

Küçük antand genel 
kurmayı toplandı 

Bükreş : 15 (A.A) - Küçük an 
tand genel kurmay başkanları dün 
Bükreşte tcp!an:nışlaröır 



Sahife : 2 

Kutuplarda bir cinayet •• 
Eskimoların başına bela kesilen bir ko- · 
mutan, bu zavallıları müdafaa eden dok
toru buzlar ortasında yok ettirmişti ., 

1934 Ağustosunun güneşli ve 
sıcak bir gününde, erkek ve kadın
lardan mürekkep bir gurup, Vladi· 
vostok rapidi ile Moskovayı terketti. 
:-lepsi, buz Okyanusu ortasında kay-
bolmuş vaziyette bulunan ucra Vran
gel adasına gidiyordu. Doktor Nikola 
Lvoviç Vulfson ile-yine bir doktor 
olan - karısı, Sovyet hükümetinin 
pek çok ehemmiyet verdiği bu uzak, 
soğuk mıntıkalarda faydalı ve ha
yırlı işler görebilecekleri düşüncesile 
pek memnun ve heyecanlı idiler . 
Müstakbel şefleri ve Vrangel ada
sının yeni komutanı Seınençukla ka
rısı da , kendilerile ayni vagonda 
seyahat ediyorlardı . 

Trende, yolculuk müddetince,dok-1 
tor karı - koca Semençuku daha 
yakından tanımak fırsatına nail ol
dular. Bu; enli boylu, durgun, sessiz, 
maiyetindekilere karşı çok haşin bir 
aJamdı . 

Oldukça iyi giyinmiş ve ufak 
tefek olan eşi de, etrafındakilere bir 
" Komutan karısı ,, azameti göste 
riyordu. Vladivostokda gurupa, pek 
sağlam bir karakter sahibi olmıyan 
tabiiye alemi Vakulenku iltihak 
etti . 

da yardımiyle , bu doktor , Semen
çuk 'un caniyane kötülüklerı ile mü
cadeleye karar verdi. Her gün Ko
mutanın yanına gidiyor , sükünetle 
fakat israrla , Eskimo çocuklar için 
süt , yerli fakir aileler için kömür , 
v . s .. istiyordu . 

Se.nençuk , ahbabı Vakulenku
ya: "-Bu Vulfson beni sinirlendiri
yor artık ! ,. diyor , öteki cevaı.ı ve
riyordu : " - Ve tasavvur buyuru
nuz ki , bu doktc11" ve karısı pek 
aşagılık takımındandırlar 1 " 

Vulfson'un , bir mesele için bil
hassa israr ettiği bir gün , Semen · 
çuk köpürdü : 

- isterse hepsi acından geber
sin bu eskimoların 1 burada şef ben 
• 1 
ım .. 

Diye bağırdı . 

V c , yerlilerin biraz fazla ileri 
varanlarını kapatmak üzere banyo 
dairesini - bittalıi asla ısıttırma

mak şartiyle - hapishaneye tahvil 
etti . Bir işci , orada Üç gün üç ge -
ce yattı; neredeyse souktan ölecekti. 

şehrimizdeki hare- ıKadına sarkıntılık ettiler 
keti arz ı 

Fakat yüz bulamayınca, bununlada Ve son günlerin hava 
durumu 

1 kalmıyarak kadını döğmeğe başladılar 
Son günlerde şehrimiz de hava-

1

1 

lar pek mütahavvil gitmektedir. Ev
velki günkü hava durumuna ait aske
ri gök gözetlemcsinden aldığımız I 
malümat şudur: • 

Memleketimizde yerleşmiş olan 
düşük tazyık normal bir vaziyettedir. 

Pazar günü zavaldan sonra oku- 1 

nan tazyiki nesimi 756,5 tir. 1 

En çok sıcak 20, en az 15 san 
tıgrat olmuştur. 

Rutübet vasati yüz de 75 olarak 
kaydedilmiştir. Ruzgar ekserya ku
zey batıdan esmiş en çok kuvveti 
saniyede 5 metre ölçülmüştür. Öğle 
üzeri yağan yağmur mıkdarı üç mi
limetredir. 

Evvelki akşam saat 18,55 te ba
tıdan doğuya doğru 25 saniye devam 
eden hafif bir yer deprenmesi ol
muştur. 

Hareketi arz Bahçede 
de oldu 

Bahçeden aldığımız malümata 

Pamuk pazarında sebzeci Meh
met oğlu Mustafa ve Şükrü oğlu Se

lahettin isminde iki kişi pazar tatili· 
nin verdiği fırsatla kafaları adam a

kıllı dumanlamışlar ve mahalle ara
larında seyahata çıkmışlardır. 

Yalpalayarak dolaşırlarken karşı· 
!alarma çıkan Siileyman kızı Nazmiye 

adında bir kadının derhal arkasına 

takılarak sırnaşmağa ve söz atmağa 
başlamışlardır. 

Kadın bir kaç dafa dönerek ka

ba hareketlerini yüzlerine çarpmış 

Fakat Mustafa ve Selahettin bundan 

Şehrimize gelen 
tayyare 

Havanın bozukluğundan ine
medi ve Halebe döndü 

müteessir olmamışlar ve bilakis sar
kıntılıklarını arttırmışlardır. Ve ni
hayet kadının üzerine atılarak zorla 
güzellik aramışlardır. 

Nazmiye çırpınmaya, bağırmaya 
başlamış ve müdafaa için bu iki nıü-I 
tecavize el savurmağa başlamıştır. 

Bunun üzerine Nustafa ile Selahettin 
umduklarını bulamıyacaklarını anla
yınca hırslanınışlar ve kadını patak· 
lamağa başlamışlardır. 

iki mütecavizin elinden zorla 
kurtulan kadın polise koşarak vazi
yeti anlatmış ve polis de derhal tah· 
kikat ve takibata girişmiştir. 

Halkevimizin 

Gösterit şubesi 
Dörtyoldan döndü 

Bütün şimali Sibiryada, Vran
gcl adası, " Eksimolar cenneti. diye 
şöhret kazanmıştı. Adanın komutanı 
Mineef, beş yıl, Eskimolar ve adada 
yaşayan Ruslar için bir baba , bir 
dost, bir hami olmuştu . Başka bir 
vazifeye tayin edildiği zaman, bütün 
ada halkı, ağlayarak onu vapura ka
dar yolcu etmişler ve küçük Eski
molar - bırakmamak ister gibi -
geniş kürkünün eteklerine yapışıp 

sızlanmışlardı .. 

Derken Semençuk'un kafasında 
şu fikir filizlendi : ne bahasına olur

sa olsun Vulfsondan kurtulmak la
zımdı; aksi takdirde , doktor , vazi
yeti doğrudan doğruya Moskovaya 
yazabilirdi . ı görr: Dün saat 12.30 da Suriyeden 

gelen bir ecnebi tayyaresi havanın 
bozukluğundan dolayı şehrimize ine
memiş ve tekrar Halebe dönmeğe 
mecbur kalmıştır. 

lki gün evvel temsil vermek üze
re Dörtyola giden, Halkevimizin 
Gösterit şubesi iki temsil vererek 
dün geç vakıt şehrimize dönmüş 
lerdir . 

Çarlık ordusunun bir mülazımı 
olan ve zamanı gelince kendini ha
kiki bir Bolşevik olarak tanıtmak 
muvaffakıyetini göstermiş bulunan 
Semençuk işte bu adaya geliyordu. 
Rıhtıma çıkar çıkmaz , kendisini is
tikbale gelmiş olanlara şöyle kısa 

bir nutuk iradetti: 
" - Şimdi şef ben im ! Benim 

elimdeki iktidar hudutsuzdur ve hiç 
kimseye karşı müsamaha göstermi
yeceğim 1 " ve, bu sözleri söyledik· 
ten sonra, elini belindeki kocaman 
tabancaya götürtü . 

Semençuk, dediğini yaptı. " Es 
kimolar cenneti " , az zaman içinde 
Eskimoların cehennemi oldu . Yeni 
komutan , Eskimolara katiyen et 
ve sebze dağıtmamakla işe başladı. 
Halbuki, Mineef tarafından bırakıl
mış büyük bir et ve sebze stoku 
mevcuttu. Sonra ; Eskimoların , hü· 
kümete ait motorlu kayıkları enıa· 
neten alıp fok avına gitmelerini me 
netti. 

Bu son hareketi, zavallı Eskimo
ları açlığa mahküm etmek demekti. 
Felaket, adada yavaş yavaş kendini 
his cttirmeğe başladı . Safdil ve çe
kingen Eskimolar bir türlü şikayet 
edemiyorlardı . Adadaki Ruslara 
gelince , onlar da pek korkakça bir 
vazıyet almışlardı . Hepsi ; Semen
çuk' dan , ve , kendisine " bayan 
Komutan yoldaş ,, dedirten Komuta
nın karısının aşlkı ve Semençuk'un 

casusu olan mendebur Vakulenku'dan 
müthiş korkuyorlardı . 

Komünist Partisi mümessili Kar· 
bovski , bütün bu şikayetleri dinli
yor ve sonra : "Elden ne gelir dost 
larım ?. Katlanmak lazım !. ,, diyor
du . " - Fakat burada ölüyoruz 1. 
diyenlere , mümessil : " - Evet .. 
Zaten hep ölecek değil miyiz ? • 
cevabını veriyordu . 

Fakat ; nasıl bir vazife karşısın 
da bulunduğunu anlayan bir adam 
vardı : Doktor Vulfson .. Karısının 

Komutan, bu iş için kendine la
zım olan adamı kolayca buldu: Star
şef adında budala, zalim ve her fe. 

nalığı yapmağa kabiliyetli bir hay· 
dut 1 Starçef'in gözünde, Semençuk
un her emri bir kanundu . Doktor 

Vulfeson'un adayı teftişe çıktıktığı 
bir gün, Starçef ona refakati karar
laştırdı . Yolda, bir hileyle Eskimu
lu klavuzları uzaklaştırdı ve 27 ilk 

kanun 934 de onu öldürdü, ilkin 1 

buzlar altındaki suya atmayı denedi 1 

fakat buna muvaffak olamayınca ce- ı 
sedi karın içine gömdü . Hadisenin J 

ardından, Semençuk, Moskovaya pek 
fantazist bir rapor yazarak dokto-

1 
run ölümünü b:r kaza gibi gösterdi 
ve bu raporun nihayetine de şu cüm 

1 

leyi ilave etmeğe de sıkılmadı : " A- 1 

danın sıhhi vaziyeti fevkaladedir . 1 

Şimdiye kadar yalnız beş ölü ve bir 
tane hasta vardır ,. : 1 

Doktorun ölümünü müteakip, ko· 
mutanın bütün kin ve gayzi, onun 
dul kalmış karısına teveccüh etti . 

Çünkü, kadın, kocasının Starçef ta
rafından katledilmiş olduğunu açık

ça söylüyordu . Hastaydı . Harareti 
40 dereceye varıyor, ısıtılmayan oda 
sında büyıik ıztiraplar çekiyordu : 1 

Bir gün Semençuk ansızın onun oda-

sına girdi ve en sert kelimelerle has· • 
ta kadını tahkir ve tehdit etti . Fa
kat doktor kadın yılmadı. İyileşir 
iyileşmez Moskovaya koştu, vaziyeti ' 
bütün acılığı ve açıklığı ile anlattı . ı 
Hükümet koınııtanla sersen Star
çef'in tevkifini emretti . 

iki cürüm ortağı, ilkin her şeyi 
inkara yeltendiler . Fahat, vaziyet 
hep aleyhlerinde hüküm veriyordu. 

Bunun üzerine Semençuk, kendini 
deli imiş gibi gösterıneğe başladı . 
Saçma sapan konuşuyordu . Ama, 
sıkı bir kontrol, bunun yapmacık oı. l 
duğunu derhal meydana çıkardı . 

Bir hayli zaman devam edem 
muhakeme neticesinde, müddei umu

mi itiraz götürmez deliller zikrede· 

rek, mütehimlerin en agır ceza ile 
cezalandırılmalarını istedi . Müdafaa 
vekillerinin bütün gayretleri. Jüriyi 
merhamete getiremedi . Mahkeme, 
her iki katilin idamına karar verdi . 

Semençukla Starçef kurşua di
zildiler . 

Evelki gün saat 18.55 de Ada
nada hissedilen yer sarsıntısı Bahçe 
ilçesinde de olmuştur. 

Örge Evren 

Mezunen Sındırğıya gitti 

Vilayetimiz ilyön kurul başkanı 

Balıkesir saylavı Örge Evren çocuk
larının tedavisi için mezunen Sındır
ğiya gitmiştir. 

Örge Evren oradan Almanyaya 
gidecek ve T eşrinlerde şehrimize dö
necektir. 

Ali Saip Ursavaş 

Ankaradan şehrimize 
geldi 

Urfa saylavı Ali Saip Ursavaş 

evvelki günkü trenle Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. 

Öksüz ve 
emeklilerin 

Maaş cedvelleri 
letten geldi 

Veka-

Vılayet da:ıilinde oturmakta olan 
hususi idare ve emddi öksüzlerinin 
936 mali yılı birinci üç aylık maaş
larına verilec ·k parayı gösterir liste 
husu~i idareler tekaüd sandığı idare 
heyeti reisliğinden dün vilayetimize 
gelmiştir. 

İki evden kaçak 
kumaşlar yakalandı 

Sugediği mahallesinde oturan 
Abdurrahman kızı Fatma adındaki 
kadının evinde sekiz parça ipekli 
kumaş b~lunarak müsadere edilmiş 
ve hakkında İcab eden kanuni mua
mele yapılarak eşyalar aid olduğu 

makama verilmiştir. 

* * • 
Sofubahçe mahallesinde oturan 

Mahmud kızı Emine ile gelini Nec· 
miyenin evlerinde 16 parça kaçak 
kumaş yakalanmış ve haklarında 

gereken kanuni iş yapılmışbr. 

1 

Mezuniyet ve terfiler 

Kadastro müdürü Seyfettine se· 
nelik mezuniyeti olmak üzere i 5 
gün için verilmiştir . 

* * * 
Tapu baş katibi Süleyman Feh

ıninin maaşı bir Temmuzdan itiba
ren 25 liraya çıkarılmıştır . 

1 Zimmet suçlusunun 
muhakemesi 

Zimmetten suçlu tohum islah 
istasyonu mutemedi Kaşif hakkında
ki duruşmaya , dün ağır ceza hak
yerinde bakılmış fakat ehlivukuf ra
poru gelmediğinden muhakeme baş· 
ka bir güne bırakılmıştır . 

Hırsızlıklar 

Dün köprü başında ameleden 
Malatyalı Davut oğlu Hüs~yin adın
da birisi arkadaşı Konyalı Abdullah 
oğlu Mehmet tarafından cebinden 
52 lirasının aşırıldığını polise şika
yet etmiştir . 

Zabıta derhal tahkikat ve taki
bata geçmiştir . 

• • * 
Yarbaşında Reşadbey mahalle

sinde oturan Hasan oğlu Mustafanın 
dün evinin penceresinden içeriye 
hırsız girmiş ve elbise vesairesini aşı
rıp kaçmıştır . Zabıta faili tahkik 
etmektedir . 

İlk mekteplerin tarih 
kitapları 

ilk mekteplerin tarih kitapları 
talebe için çok ağır görülmüştür . 

Bu iş için Vekalette bir komis
yon toplanmıştı - . 

Tarih kitapları üzerinde tadilat 
yapılacak ve basitleştirilecektir. Ö
nümüzdeki yılda kitaplar yeni ka
bul edilecek şekilde olacaktır . 

Gençlerimiz Dörtyolda birinci 
defasında istiklal ve yabancı, ikinci 
defasında da Hasbahçe ve Çürük 
Merdiven piyeslerini muvaffakiyetle 
oynamışlardır . 

Muhacirlere yapılan 
muavenetler 

Bazı Vilayetlerce muhacirlere 
ev inşaatı, çift hayvanatı, pulluk, sa
pan gibi alatı ziraiyenin tedariki i
çin nakden para tevzi edildiği ve 
muhacirler tarafından alınan bu pa
raların mahalline sarf edilmiyerek 
yenildiği ve bu suretle göçmenlerin 
meskensiz, malzemesi~ bir halde ve 
sefil bir vaziyette kaldıkları anlaşıl

mıştır . 
Muhacirlere yepılacak her dür

lü muavenetin ve o meyanda inşaat, 
çift hayvanatı ve malzemeleriyle 
döner sermayenin nakten verilme- 1 

yüp evlerinin hükümetçe verilen tah- 1 

sisattan yapılması ve diğer malze
melerin mubayaa ve tedarikiyle ay
nen verilmesini ve verilecek eşyala
rına, satılamaması içinde alameti fa-

1 
rikalar konulması . ve mürakabe e
dilmemesi ve ancak lüzum görül
düğü takdirde iaşe parasının nak
ten tevzii esbabının temini vilayet
lere tamimen, sıhhat ve içtimai mu
avenet vekaletinden bildirilmiştir . 

Çınarlı köy cinayeti
nin • ıuhakemesi 

Çınarlı köyünden İbrahimi öldür
mekten sudu ve mevkuf Durmuş oğ
lu Hacı h :ı!.J:ındaki duruşmaya ağır 

ceza hakyerinde dün devam edilmiş

tir . Şahit Mehmedin Dörtyol mah· 
kemesinden aldırılan ifadesi okun
muş , Jan-:!::r:na kumandanı Ziya 
ile Jandanııa İsmailin celpleri için 
muhakeme başka bir güne bırakıl
mıştır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanedir 

16 Huiran 1936 

Fransada 

Halk cephesi hükumeti
nin ekonomik politikası 

ne olabilir ? 

-ıjEurope Nouvelle mecmuasında 
Roger Auboin yazıyor : 

Fransızlar faşizme ve buhrana 
karşı rey verdiler . Yalnız şehir iş

çileriyle köy gündelikçileri değil , 
fakat mülk sahibi küçük çiftçiler , 
tüccarlar . memurlar da reylerini , 
bugünkü vaziyetin değişmesi için 
halk cephesine verdiler . 

içeride.ve dışarıda faşizm men· 
supluğuna inanılmaz bir hafiflikle 
kendini kaptıran , buhrana karşı mu· 
hafazakar bir zihniyetle menfi bir 
durum alarak cephesinin zaferini biz
zat kendileri temin etmişler ve kuv· 
vet maceralarına karşı memleketin 
ve milli ekonominin korunması olan 
asıl vaziyetlerini bilmemişlerdir . 

Fakat şimdi iş görmek lazımdır. 
Yeni idarelerin eserinden ürkenler
de , onu umutla bekliyenler kadar , 
bu eserin muvaffak olmasını dileme
lidirler . Çünkü , hadiselerin bugün
kü cereyanı içinde , bu hareketin 
akim kalması bütün F ransanın aka -
meti olacaktır . 

Şimdiye kadar gecikebilmiş olan 
kati kararlar bir kaç güne , niha
yet bir kaç haftaya kadar alınacak· 
tır . Sulhu korumak için karar . Ek· 
meği temin edecek karar . Bunların 
her biri , üçüncü unsur olan hüriye
tin temini için ana şartlardır . 

Fikirler ve doktrinler bulanıksa 
hadiseler tamamiyle açıktırlar ve 
beklemezler . 

Fakat geçimlerin güvenlerini bil- t 

dirmiş oldukları sol ve müfrit sol 
partilerin doktrinleri ve temayülleri 
arasinda esaslı tezadlar yok mudur. 
Pratik ve faydalı olacak bir solcu 
ekonomi politikası var mıdır ? 

Bu ana meseledir, çünkü Fran
sadal demokratik rejinin normal 
inkişafı ona bağlıdır . 

*** 
Doktrin ve parti durumlarını bir 

kenara bırakırsak, ne görürüz? Buh
ranın en bariz alameti olan foıtların 
düşmesi bütün memleketlerde tah
ribat yapmıştır . 

Memleketlerin ekserisi, bu dü
şüşe intibak ettirmek üzere nakit 
partiyelerini tadil etmek mecburi
yetinde kaldılar . 

Dünya nakit sistemlerine kuman
da eden lngiliz- Amerikan saha
sında da böyle olmuştur . 

Almanya ve İtalya gibi başka 
memleketler askeri ve siyasal sebep
ler dolayısiyle, milletlt>rinden, haki
ki imkanlarının çok üstünde bir gay
ret istiyerek etraflarını bir çetin du
varla çevirdiler . 

içeride dünya fiatlariyle nisbete 
sığmayan fiatlar idame ettiler, fakat 
paraları filen ~ kıymetlerini kaybet· 
mişlerdir ve dövizsizlikleri onları 

harp mahrumiyetlerine katlanmaya 
mecbur etme 'dedir . 

On beş sene müddetle kendisi 
de bir harp ekonomisi içinde tcneb
büt etmiş olan Sovyctler Birliği bir 
para yatırdıktan ve onıı kıymetinin 
yüzde seksenine düşürdükten sonra 
tedrici surette bundan kurtulmaya 
çalışıyor. 

Harp sonrasının ıwkid karışık
lıklarından çok mütees_;ir olan ve 
ananevi surette altın p ıraya bağlı 
kalan Fransa, kendisin bir macera 
gibi görünen bir nakid adaptasyo
nuna yanaşamadı . 

Bu suretle kendini, iç fiatları ta
dil etmek ve umumi masraflar sevi
yesini indirmek suretiyle doğrudan 
doğruya bir adaptasyc:.a mahküm 
ediyordu . 

Fakat par;,nın kıymetinden dü · 
2~ürülmesi, halkın ~o<una gitmiym 
bir hadise ise, fiatların düşmesi de 
sürüklediği iflaslar, lalıditler, 'c iş 

Gerisi üçn ü ahifede -
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Asri sinemada 
12 Haziran cuma gün Ü akşamından itibaren 

Fransa' da işbaşı 

va T e- s·· ··k d. ı · b .. ·· b.. ··k uyu maa ın ame esı, utun uyu 
nis şampiyon- müesseseler işbaşı yaptılar 

Mevsimin en heyecanlı filmi 

- Kaçakçılar peşinde -
Aşk, kıskançlık, ve sergüzeşt filmi 

ilaveten Pate Jurnal 
Pek yakında veda filmi : 

luğu yapıldı Komünistlerin yaptıkları muazzam miting hadisesiz geçti 
Paris: 15 (A. A) - Komünist- ri de grevi bırakmışlardır. 

Düztaban - B.asdıbacak - Mucid 
6989 

• 
lerin tertib etmiş oldukları bir miti- Maden sanayii müesseselerinde 

ıngl de Seyhan, Dabl'da Mersin, Bayanlar Singl'-
de Seyhanu şampiyon oldular.,, 

Pazar gunu Gilodo fabrikası Mıntıka ikinci reisi Rıza Salih 
Sarayın arkadaşı küçük Giloclo ile 
Mersinden Ömer ve Ratib takımının 
maçı ümidin fevkinde heyecmh geç
ti .. Zaman zaman çok asabi olan 
Rıza Salibe karşı bilhassa ômerin 
sakin ve soğukkanlı oyunu galebeyi 
takımına kazand ırdı ve Mersinliler 
neticeyi 2 - 6, 4 6, 4-5 alarak 
Dahi şampiyonasını kazandılar .. 

ng bugün muazzam bir kalabalığın mühendisler yeniden yerlerini işgal 

~~~~ 1 1 etmişler. ameleler tezgahları başına B J J 
Paris: 15 ( A. A. ) - Maden geçmişlerdir. ELED YE LANLARJ 

amelesi fevklide bir toplantı yapa-

nk ücr~e~ yü~e 15~~~~ ~~ 15~AJ-Busab~ ~-------------~·--·--------~ 
......,,. .. _ nda 936 Çukurova mıntıkası 

· i Bay ve Bayanlar şampiyonası 
Yiik bir muvaffakiyetle başanldı .. 
ord defne dallan, bütün klüblerin 

aklan ve mınbkanın resmi ala
ti f arikasiyle süslenmişti.. 

. Bayan ve Baylardan mütqekkil 
ır nıisafir gurubu içinde Valimiz 
"'6k Hadi Baysal, Beledi yelreisi 

Urhan Cemal Beriker, Emniyet di
.. .. , Halk Partisi namına Saylav 

~rrı ... , Kolordu kumandanı ve Er
b reisi, demiryollar rüesası 

l'lllllnnyo rdu. 

Fakat Atletizm heyetinin tertib 
·ti bu şampiyonaya Seyhan ve 
'l'Iİn kulblerinin Stifl oyunu ile 1 

1 
Seybandan Çukurelli, Mersinli 1 

~ibinin enerjik oyununa ince tek- ı 
tile nıukable etmek suretiyle oyu· 

2:-6, 1-6, 4-6 kazanarak 1 
111PIYon oldu. 

Günün . en mühim karşalaşması, 
han ile Menin takımının Dahi 

"'• ...... 

Bayanlar oyununda; Singl'de 
Seyhandan Bayan Eskinazi, Dablda 
Seyandan Bayan Civad ve Eskinazı, 
Miks takımda Seyhandan Bay Boris 
Gilodo ve Bayan Eskinazi şambiyon
luğu kazandılar. 

Müsabakalar netice; Atletizm 
heyeti reisi Muhtar Bedi tarafından 
şampiyonlar Vali, Belediye reisi ve 
Fırka kumandanına takdim edildiler. 
Valimiz; bütün atletik porlara kar
şı alikah davranan Atletizru he
yeti reisini tebrik ederek icab eden 
her türlü yardımın gençlikten esir
genmiyeceğini vadetti. 

Davetlilere gazoz. limonata, 
kahve ikram edilerek şambiyonaya 

- ftrtldi. 

ihayet Çin harekete 
geçecek mi? 

artmasını ve 40 saatlık mesainin tat- Parisin en büyük maden sanayii 
bikini istemeğe karar vermiştir. amelesinin tekrar işe başlaması ma-

Paris: 15 (A A.) - En büyük kanizma hareketinin sonu addedil 
maden sanayii fabrikalarında işe tek- mektedir. 
rar başlanmıştır. Paris: 15 [ A A.] - Bu gün-

Eczahaneler, berberler, elektrik kü Komünist mitinginde hiç bir ha-
malzemesi satan müesseseler işçile- dise olmamıştır. 

Milletler mesai bürosü 

Bugün tuplanacakbr 
Cenevre : 15 (A.A) - Beynel 

milel mesai bürosu bugün öğleden 
sonra ve yarm Mısır hükümetinin bu 
büroya girmek hususundaki arsusu 
nu gözden geçirecektir 

Mısır hükumetinin, beyenlmilel 
mesai bürosusuna girmek hususun
daki arzu teşebbüsüne, lngiltere 
hükümeti hiç bir muhalefet göster
memektedir, 

Bulgar elçisi 

Dün Tokyoya vardı 
Tokyo ; ıs (AA) - Bulgar el 

çisi bu sabah buraya gelmiştir. 
Elçi, Bulgar - Japon münase

betinden sitayişle babs ve bu dost· 
luğun süregıdeceğini bildirmiştir. 

"Kendimizi dramın son perdesine 
gelmiş sayabiliriz. Çünkü, başlıca ak
t6r sahneye çıkmıştır,, Diyordu. 

Bu yüksek şahsiyetin, bu sözlerle 

Ereğlide zelzele oldu 

Ankara :15 (A.A) Dün Ereğlide 
hafif ve çok kısa bir zelzele olmuş· 
tur. 

Everes seyyahları 

Seyahattan vazgeçtiler 
l..ardlnig : 15 (A.A) - Everest 

tepesinde bulunan heyet bu seyahat· 
tan sarfınazar ederek geri dönmüş
tür. 

~---------·------~~ 

Fransa' da ekonomi 
politikası ne olabilir 

ikinci sahifeden artan -

sizliklerle ayni derecede hoşa gitmi
yen bir şeydir. 
O zaman, hükumete geçenlem, F ran· 
gın masünluğunu temin için ilk şart 

olan Fransız fiatlarmm adaptasyonu 
nu geciktirmek, hafifletmek için bü
tün kuvvetleriyle çalıştıklanm gör
dük. Bütün Çinin mukadderatı Şang

Key-Şek'in kararına bağlı .• 
------..···-

[ Manchester Guardian ] gaze-
eai yazıyor : 

Bu gün Çinde selihiyettar mah
lerin en çok meşğul olduğu me 
le, Çinin girdiği çıkmazdan kur- 1 

bilmesi için yegine çarenin Ja- 1 
~ karşı bir silahlı muka-ı 

nin istediği mmtakasına askeri kuv
vetler gönderebilecdc ve bu sayede 
Japon aleyhtan her ı. hareketi tenkill 
edebilecektir . 

. Şang - Kay - Şek' in yakında 
katileşmiş bir mesele ve .siyasi istik· 
halinin tabi olacağı bir tercih karşı
sında kalacağını analtmak istediğinde 
şüphe yoktur. 

Ceşaretsizliğimiz ve seçmesini bil
memekliğimiz yüzünden, böylece iki 
sistemin mahzurlanru birbiri üstüne 
yığdık, Fiatlann önün~ geçibnez, fa
kat müsavi olmıyan düşüşü iç paza
nn ni~mıru bozmıya kafi geldi, ve 
dış muvazeneyi de temin edemedi. 
Mübadelelerin tahdidi, ekonomiyi 
kronik bir uyuşukluk içinde tutmakla 

1 

ve umumi menfaate muğayir hususi 
inhisarlarm doğuşuna imkin vermek
le ... ancak kısmi ferahlamalar temin 
edebildi. 

le olup olmadığldır . 
Şurasmı derhal söylemek lazım- ı 
lci, Şaiıg-Kay-Şek yakınında Ja
ya önünde ya tamamile teslim 

...,"..... veyahut bütün icaplfarile si-
ı bir mukavemeti tercih etmek 
buriyetinde kalacakbr . 
Umumiyetle 1936 yılının Nankin 

·· i için Kritik bir yıl olacağl ve 
pon-Çin ihtilifımn kati bir saf. 
ya gireceği düşünülmektedir . 

Muhakkak olan bir şey varsa o
Japonyamn Çindeki genişleme 
etini yavaşlatmaması şöyle dur
bu harekete daha büyükıbir sür

verecetidir . 
Japonya Çinden ne istiyor ? 

. Bu sualin cevabı, resmi şekilde
ilinı gayet mübhem olmasına rağ

[ üç noktalık proıram ] adı ve .. 
.en !'\rota'nm programıdır ki, umu 
)'etle himaye şekli albnda Çinin 

nyaya karşı ilhakı gayesini 
bnektedir . 

Bu hususta çok salibiyettar ec· 

~r~plomat şu malOmab ver-

i..___• Evveli, komünizme kartı bir 
ftPOD-Çin iş birliji yapmak, bu 

etle ve Çinde komontizmi mat
etmelc bahinelile Japonya Çi-

ikinci olarak, Çin bir devleti di· ı 
ğer bir devlet aleyhine olarak tut
mak ve iltizam etmek aninevi poli
tikasım terk edecek ve Japonyamn 
nzası, belki de kontrolu olmaksızın, 
hiç bir ecnebi devletle münasebette 
ı.uiunamıyacakbr . • 

Üçüncüsü de : Japonya, IÇin ve 
Mançuko arasında sıla bir ekonomi 
el birliği yapmak . 

Eğer Çin razı olursa bu prog
ramın neticesi, kendisi için aşağı yu
kan Mısınn lngiltereye karşı olan 
vaziyeti gibi bir vaziyet doğuracak
tır . 

Razı olmadığı takdirde Çine her 
tarafta muhtariyet hareketleri yapı
lacağı anlatılmışbr • 

Bu program ne derece bir mu· 
kavemete rastgelebilir ? 

Şang-Kay-Şek şimdi iktidan 
eline almışbr . Bundan başka ken 
disi ayni zam\nda dış işleri bakam· 
dır. Çünki bu günkü dış işleri ba
kanı olan General Şang-'Cun ken-

disinin kuklasıpdan başka bir şey ol
madığı gibi selefi V ang- Şing- Vei 
nin şahsi otoritesini haiz değildir. 

Şang - Kay - ŞCk ile bir dürlü 
d<>trudan doğruya temaşa geçmeyen 
Japonlar bu değişiklik karşışmda fev
kelide memnun oldular. 

Geçenlerde yüksek bir Japon me-
muru: • 

Eğer Şang - Kay - Şek ya 
kında Japon arzulanna mutavaatle 
ona karşı silahla mukabele arasında 

1 
bir tercih yaparsa acaba bu son şekli 
Nankin kabul edecek midir? 

HükUmetin resmi hiç bir progra
mı olmadığı anlaşılmaktadır. Ve bü
tün meselenin halli Şang -Kay -
iek'in yakınlan için bile bir sır olan 
noktainazarlanna bağlıdır. 

Vatandaşlanndan bir çoğu onun 
sözlerine bilikaydü şart inanılabileceği 
fikrinde olduğu halde, ontm sözlerini 
zaman kazanmak için harcanmış bir 
blöf sayanlar da yok değildir. Bir 
çok Çinliler de yakında Amerika bir-1 
leşik hükümetleri ve lngilterenin Ja
ponyanın uzak şarktaki Hekemonya 
politikasına bir sed çekmelC için ha,, 
rekete geçeceğini ummaktadırlar. 

Diğer bazılan ise Rusyanın yar
dımını temin imkiruru da düşünmek
tedir. 

En hayati mesele; Şang - Kay 
- ŞekJıı Japon hareketini bazı si· 
yasi ve toprak hudutlanna kadar 
musamaha ile görüp .görmiyeceğini 
bilmektir. 

Nankin siyasi mahafili bu hudu
dün mevcut olduğunu tastik etmek
tedir. Bundan başka merkezi hükü
met Japonyanm Şantunga karşı ya· 
pacağl herhangi bir askeri hulUI h .. 
reketine şiddetle mukavemete karar 
vermişe benzemiyor 

Bu §artlar içinde, 1929-19.:2 
devresinde ihtiyatsızca masraflann 
arbnlmış olmasa dolayisile, yapılan 
bütçe azaltışlan, tek başına vaziyeti 
düzeltmiye kifi gelmedi. 

Muhafazakar maliyecileM en bü
yük ?atası, rey toplamak için, bütce 

1 tedbırlerinin her şeye kifi geleceğine 
memleketi inandırmaya çalışmaları 
olmuştur. En esaslı mesele, fiatlar 
meselesi halledilmemiş kaldı. 

••• 
Hayal kırıhşma uğrayan memle

ketin, şımdiye kadar takib edilmiş 
olan menfi politikaya karşı reaksi
yonu, bu şartlar içinde kat'iydi. 

~~at, yannın idarecileri şimdi 
ne yapacak? 

Muhakkak olan bir nokta var. 
Kendilerinden evvel gelenlerin politi
kasım takib etmelerine imkin yok
tur. 

Nazariye itibariyle, S seneden
beri başlanmış olan yetişmez adap
tasyonu tamamlamak üzere iç fiat
lann yeniden 0;0 20 nisbetinde in
dirilıneai ve masraflann da bu nis-

Belediye temizlik işleri amelesi için elli adet mumlu Balıkçı muşambası 
ile beş adet siyah boy muşambası pazarlık suretile almacakbr. 

İhalesi Haziranın 25 inci perşembe günü saat on beşte belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı yirmi liradır . 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 

ihale günü de belediye encümenine gelmeleri ilin olunur. 6976 
10-16 20-2' 

Hafta tatili kanununun ahkamı istisnaiyesinden istifade etmek istiyen 
müessese sahipleri,müesseselerinin ne işte kullanıldığını gösterir bir istida 
ile müracaat ederek ruhsat alması lazımdır . Ruhsat almadan müessese
lerini açanlar hakkında hafta tatili kanununun 9 uncu maddesine tevfikan 
takibatta bulunulacağı ilan olunur.6962 4-12-16-20 

Temiz ilaç 
.. Se~h~ Eczanesi ötedenberi kullandığı ve bµ mıntakarun yegane ve 

salabetı hır buçuk olan Kayadelen suyu ile ilaçlannı yapar Eczacı tara-
fından ilaçlar yapılır. Eczacı Kimyager 

BE.l...AL BAY AR 

Doğu Lokantası 
Müşterilerine her hususta çok 

dikkat eder 

TAŞ KOPRO YANINDA 
1- 3 7002 

-------------------------------------------.'! 
bette daraltılması icab edecektir. 
Bu politikayı kim takib edebilir? 
Kimse. 

*** 
Fakat frangı müdafaa için baş

ka bir yol vardır. Amme masrafla 
riyle muvakkaten ekcnomiyi canlan· 
dırmak mümkündür; ltalyanlarla Al
manların, silihlanmalanna hız vere
rek yaptıkları gibi. 

Görülecek işler kısar olacak yer
de verimli şeyler olsa netice belki 
biraz daha iyi olurdu. 

Fakat tecrübe gösteriyor ki im
me masraf ve kredilerini genişletmi
ye matuf bir politika, önden nakid 
adaptasyonlan ve -dışardaki milli ser· 

mayelerin yeniden vatana dönüşü 
temin edilmezse bir çıkmaza gir
meye mahkumdur. 

Almanya ile ltalyaıun misalleri 
kafidir. 

Burada nakid ancak sun'i suret
te seviyesinde muhafaza edilmekte
dir. Hakikatte ise bu para düşmek
te ve bu düşüşü maskelemek için 
yapılan gayretler, bundan memleket 
ıçin doğacak bütün fayalan yok et
mektedir. 

Ç'.inkü sermayeleM hareketleri
ni kontrol etmeye yeltmirlerken bun 
larm vatana dönütlerine mani ol· 
maktadırlar. 

Açık teşekkür . 
Tutulduğum, boğaz hastalığım

da büyük bir hazakat göstererek 
ameliyat ve tedavi edip belki de 
bir ölümden kurtaran üstad doktor 
Reşada dem minnet ve teşekkürle
rimin sayın gazetenizle yayımını di-
lerim. Seyhan Eczanesi 

KEMAL ONLOER 

Seyhan Valiliğinden : 
Cins ve mevkilerile sabık bedel

leri aşağıda yazılı Kozan kazası laf 
ve emsali ocaklar rüsumu saz otu 
arsa ve dükkanların 936 ~lı kiras; 
bir sene müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

istekli olanların yüzde on bet 
pey akçalarile birlikte 23-6-936 
salı günü saat on birde daimi encü 
mene müracaatları. 

Geçen seneki 
kira bedeli 
Lira K. Cinsi 
250 00 Saz otu 

Mevkü 
Tılm 

40 00 Taş ve emsali o
caklar rüsumu 

10 00 
3 00 

3 00 
2 00 

Han yeri 
Dükkin 

" 
" 

Çarşıda 
Irmak kena

rında 
Çarpda 

" 
10--16--19--21 6977 
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Adana Borsası muameleleri 

-Kılo Fıyaıı 

Clı ~I Saıılan Mikdar 

A. ~. K. S. Ailo 
-- -

Kapımalı pamuk 37,25 = --

En aı 1 En <;ol.. 
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-Siyah -1----ı 
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Türk sözü 

Hafif kırıklık ve soğuk algınlıkları 

Kendinizde ufak bir üşütme ve kınklık hissederseniz derhal 

Nevrozin alınız. Günde 3 adet Nevro-
• 

zın 
sızı bütünhastalıklara karşı korur. 3 tane]ikleri 20 kuruştur. 

6828 4 36 

Çiftehan Kaplıcası 
Ekspres 1 1 
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Si sam 18,25--1 
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-~ Dört yıldız Doğruluk 750 
_,.- -675--r -
::ı üç )) ~ ---- -------· 
ö 5 Simit • -900 
:-;::::'"a - --- --- ---- -- -----· -" i; Dört yıldız cumhuriyet 675 
~ "' üç » » - -575 __ _ 

-Simit - • ---

Liverpol T elgraflurı 
15 I 6 I 1936 
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Kambiyo ve para 
İş bankasından alınmıştır. 

Hazır 

,, '"'·/-,,---;---~ 
6 

1

77 Liret 10 1 
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Temmuz vadeli 
Birinciteşrin vadeli 
Hit hazır 

' -
I Nevyork 

• 

N 

6748 41 

Sıcaklar haşlad __ ı ! 
Elektrik sarfiyati son derece az olan 

1936 modeli F rigidaire 
Sayesinde yiyecek ve içeceklerinizin tazeliğini temin ediniz 

Lüks değil sıhhat • • elzemdir ıçın ' 

Frigidaire 
Adana bayii 

Gazinosu,lokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş l 
dır: 200 Bir gecelik f Odalar dört kişiliktir 

otel odası Fazlasından fark alınır. 
125 Bir gecelik ) 

taş odalar 
7 5 Birinci baraka 
50 ikinci " 
30 Hususi banyo ( Bir kişi ücreti günde iki 
15 Umumi " ( d f k d 

J e aya a ar 

1 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağnlardan uyuyamazlar. Kışın çek-

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
3 

ı----~~~~~~------------------------------

Diş macunlarının en birincisi Kozmindir 

Reklamlara aldanmayınız. Dostlannıza, çocuklarınıza , velhasıl her ta 

nıdı"ınızaKozmı·n tavsiye ediniz. Halis Türk malıdır.Fiatı 
g her yerde 15 kuruştur. 6829 4 

36 

Ankara Birası Fabrikası 
ili 

' 

Öz Türk sermayesile kurulmuştur 
Ankara birası 

~ 

Orman çifliğinde yetiştirilen hususi bir Arpadan yapılmaktadır. 

Ankara Birası 

Hepimizin malıdır. Onu 

Ankara 

Evsafı : Meşhur Alman 

Ankara 

tercih borcumuzdur. 

Biı:ası 

Biralarından üstündür. 

Birası 

Hilesiz, besleyici, sağlık koruyan bir içkidir. Onu her yerde arayınız. 

Herkes gibi siz de yalnız Ankara Birası içiniz 

Adanada toptan satış yeri : Adana Acentesi : 

16 Haziran 1936 

Sıcaklar geldi, yanaştı ! 

' 

Çoluk, çocuğunuz ve misafirlerinizle bol , temiı 
ve lezzetli dondurma yemek ister misi"-iz ? . 

hemen bir dondurma kutusu alınız 
Her boyda Elektrik ve el ile çevrilenleri vardır 

Feyzi Dural 
Eskiden : 

Rasih Zade Biraderler Ticarethanesi 
Postane civarında 

5-15 6966 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Adana birinci icra memurluğun

dan : 
Dosya No: 1637 
Simsar Celil ve Hacı Mustafa 

kızı F atmada Mehmet Fikrinin ala
cağından: 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu : 
bir parça tarla. 

No: 17 
Tarihi : Nisan 333 
Köyü : Oymaklı 
Cinsi : Tarlanın yansı 
Dönümü: 95 
Hududu : Doğusu Hacı Ali iken 

elyevm oğlu yetimleri batısı Koca 
Musa iken elyevm Hacı Hasan 
poyrazı Sofu oğlu vereseleri kıblesi 
Hacı Ali iken elyevnı vereseleri . 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü on altı lira evrakı nakdi
yt'dir . 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
1 inci artırma : 21- 7 - 936 salı 
günü saat 10 -12 
2 inci artırma : 5- 8 - 936 çar 
şamba saat 10-12 

1-lşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi tarihinden itiba
ren 1637 Ne.ile Adana icra dairesi
nin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır . llanda ya
zılı olanlardan fazla malumat al-
mak isteyenler işbu şartnameye ve 

Seyhan vilayeti encüme
ninden: 

Kozan Memleket hastanesinin 
1-6-936 tarihinden 937 senesi 
Mayısının sonuncu gününe kadar bı 
senelik ihtiyacı olan 39 kalem erz 
ve saire şartnamelerinde yazılı şart· 
!ar dairesinde alınmak üzere açık 
eksiltmeye konmuştur . 

ihale 936 senesi Haziranının 23 
üncü salı günü saat 11 de Vilayet 
Encümen dairesinde yapılacağından 
talip olanların mezkur gün ve saatt 
Vilayet encümenine gelmeleri. 

Erzakın cins ve miktarlarile şart 
namesini görmek istiyenlerin her gü 
Seyhan Sıhhat müdürlüğüne ve Ko· 
zan Memleket hastanesi tabipliğine 
müracaat etmeleri. 6943 

31-5-10 16 

Yitik tastikname 
Vefa Sultanisinden almış oldu 

ğum tasdiknameyi zayi ettim . Ye
nisini alacağımdan eskisinin kıymeti 
yoktur. Gaziantep - Pazarcık 

Merkez köyü katibi 
7001 NECMi ÇETiN 

Hizmetçi aranıyor 
Evde hizmet etmek üzere bir 

hizmetçi aranıyor . ldarehanemize 
müracaat edilsin . C. 

Dosya 1637 Ne.ile memuriyetimize ll"d h t d"t b · · ·· ·· 
.. . . L a a em ı ve on eşıncı gunu 

muracaat etmelıdı~ · . . . ayni saatte yapılacak artırmada 
2-Artırmaya ıştırak ıçın yukar- bedeli satış isteyenin alacağına 

1 da yazılı kıymetin yüzde yedi buçuk rüçhani olan diğer alacaklıla -
' nisbe_tinde pey veya mil_li bi~ bank:ının rın 0 gayri menkul ile temin edil 
temınat mektubu tevdı edılecektır . miş alacakları mecmuundan fazlaya 
(124) çıkmak şartile en çok artırana ihale 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla edilir . Böyle bir bedel elde edil-
diğer alakadarların ve iştirak hakkı. mezse ihale yapılmaz ve satış ta-
sahiplerinin gayri menkul üzerindekı lebi düşer . 

' haklannı hususiyle faiz ve masrafa 6 - Gayri menkul kendisine 
dair olan idd:alarını işbu ilan tari· ihale olunan kimse derhal veya veri· 
hinden itibaren 20 gün içinde evra- len mühlet içinde parayı vermezse 
kı müsbiteleriyle birlikte memuriye· ihale kararı fesholunarak kendisin-
timize bildirmeleri icap eder . Aksi den evvel en çok yüksek teklifte 
halde haı !arı lapu siciliyle sabit ol- bulunan kimse arzetmiş olduğu be· 
madıkça ~alı~ bedelini paylaşmasın delle almağa razı olursa ona ra21 
dan hariç kalırlar . olmaz veya bulunmazsa hemen 15 

4 - Gösterilen günde artırma- gün müddetle artırmaya çıkarılıp 
ya iştirak edenler artırma şartna- en çok artırana ihale edilir . iki iha
mesini okumuş ve lüzumlu malumat le arasındaki fark ve geçen günler 
almış ve bunları tamamen kabul et- için o/o 5 ten hesap olunacak faiz 
miş ad ve itibar olunur ., ve diğer zararlar ayrıca hükme ha· 

5 - Tayin edilen zamanda gay· cet kalmamaksızın memuriyetimizce 
ri menkul 3 defa bağırıldıktan sonra alıcıdan tahsil olunur . Madde 33 . 
en çok artırana ihale edilir . Ancak Gayri menkul yukarıda gösteri-
artırma bedeli muhammen kıymetin len tarihinde Adana birinci 
% 75 şini bulmaz veya satış isteye. icra memurluğu odasında işbu ilan 
nin alacağına rüçhani olan diğer ala· ve gösterilen artırma şartnamesi da· 

Muharrem Hilmi Rıza Salih Saray caklılar bulunup ta bedel bunların iresinde satılacağı ilan olunur. 7000 

6961 4-6 9-11- 13-16-18-20-23-25-27-30 Bebekli Kilise sokak No. 11 A No. 11 B. - Telefon No. 265 alacaklılarının mecmuundan fazlaya 1 1 
o gayri menkul ile temin edilmiş 

6984 5 çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
-------·-"""·~-----------------' _.._.,....._......, _______________ ...,..,...... __ _. _ _,_ ı balc.i ka!m:ı.\ç lİ?'f~ art rı:ıa 15 

6 
n 

Umumi neşriyat micllrii 

Celal Bayer 
Adana Ti~IÜ -O-.. 

• 
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