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Çin ve Japon -
Pierre Court•n•y 

•• l• tribune des N•tions .. 

k anton Japonyaya harp ilin 
etmiş bulunuyor . 

Bu; Çinin iç vaziyeti hakkın-
da bize yeni yeni rörüşler veren ve 
Çinin en büyük zaaf sebeplerinden 
biri olan anarşisini açıkça görmemize 
ınüsaade eden bir hldisedir . 

Kanton cenup Çininin büyük mer
kezidir . Ve daima en faal bir ihtilal 
lllerkezi de olmuıtur . 

Sum Yat Sen'in diktatörlütünü 
•ürdütü, ve Japon aleyhtarı cereya
nının doğduğu yer de burasıdır . 

Bir kaç sene evvel Şanghayda 

Japonlara karp şayanı hayret bir 
rnukavemet gösteren 19 uncu ordu
yu da Kantonlular teşk\) ediyordu . 

Kanton hemen hemen müstakil
dir . Ve bu istıklili ile bütün cenup 
eyaletlerini de peşinden sürüklemek
tedir . 

Bununla beraber Çini dört büyük 
kıama ayarmak mümkündür : 

Cenup eyaleti ile Kanton, Mavi 
nehir üzerindeki eyaletlerle Nankin, 
fimal eyaletleri ve daha sonra Japon
lann nüfuzu altına girmiş olan iç Mo
tolistanla Pekin, ve nihayet komünist- j 
lerin işgali altında buluntn mıntaka
lar. 

Japonlar ıimalda geniı bir hare
ket serbestliline sahiptirlef. Çünki: 
Nankin .hükümeti (Ceneral Şank -
kay - Şek) her ıeyden evvel idare
leri altına geçen ayaletlerde asayiş ve 
nizanıın :tesisi ve komünistlere karşı 
mücadele ile mqfuldiir. Ve sonra 
Kantonu ftaata me'Cbur etmete utraı
maktadır. .. 

Bu gün artık Kanton çok iyi an
lamıştır ki: Japonya, Mançuri ve Ye
hol, Canhar ayaletleri11i ele geçirdik
ten sonra müstekil Montol hükümeti 
teşkilini düşünmekte ve şimal ayalet
lerini de ayırarak Mançukuya impara
tor tayin eltili leski Çin imparatoru
nun idaresinde yeni bir imparatorluk 
kurmak niyetindedir., 
Şimali Çini bu suretle merkez ve ce
nup Çinden ayrılmış olacaktır. 

Bundan sonra Japonlar için bir 
iş kalacaktır: 

- Bu belki Sovyetlerle bir harp 
bahasına olacaktır. - bütün Motolis
tanla Çin Türkistanını da bu impara
norluğa ilhak ve sonra Çinlileri Ja
ponyanın himayesinde bulunan bu im
paratorluk dahilinde birliğini yapma
ga davet etmek .. 

işte Kantonlular bu planın tatbi
ka başlandığına kanidirler. Ve bundan 
baıka Şank - Kay - Şekin bu pi
lina yardım ve bina~naleyh hiyanet 
ettiğine de kani bulunmaktadırlar. 

Binaenaleyh Japonya ile harbe ve 
şimale doğru 500.000 kişilik bir kuv
vet sevkine karar vermişlerdir. 

Ulaşabildikleri takdirde Japonlara 
büyük korku verebilecek olan bu 
S00.000 kişi bu işi ancak merkez eya
letleriqi geçmek surctile yapabilecek
lerdir. 

Çindeki dahili harbin de yaban
cılara karşı yapılacak bir harp kadar 
ehemmiyeti vardır. 

Çlakü bu dahili harp eger daha 
ileri gotürülebilecek olursa hiç olmaz
sa Çinin Kanton veya Nankin etra· 
tında birliğini yapabileceA"i de akla 
gelebilir ve bu takdirde Pekin üzeri
ne yörüyüş de mümkün olabilirdi . 

Fakat en muhtemel olan şey, Çi
nin kendi üzerinde dolaşmağa başh
yan fırtınasını Şenk - Kay - Şekin 
Japonlar üzerine çevirmesidir, 

Filhakika şimdiden ne olacağını 
kestirmek mümkün delildir. Yalnız 
turası mühakkaktır ki; Japonların As
ya töprakları üzerinde adamı.. çok 
azdır. 

Ve diplomasi kendileri için top' 
kadar avantajlı bir silah olmuştur. Di
ter taraftan Japonlar Pekin'e karıı 
hakiki bir harbe girişmeyi ~rin yü· 

Dahiliye Vekili Parti genel sekreteri oldu 
• 

Viliyetlerde Viliyet Parti 
lıklarına Valiler memur 

Başkan
edildi 

Avam kamarasında 
çok heyecanlı, sinirli 

bir celse •. 
Bir çok hatipler hükumetin harici siyase

tini şiddetle tenkid ettiler 
Ankara : 19 ( A.A ) - Beyanname : Cumhuriyet Halle Partisinin 

memleketin siyasi ve içtimai bayatlncW güttütü yüksek maksatların tahak
kukunu kolaylaştırmak ve Partinin inkit&fmı artbrmalc ve hızlandırmak 
için bundan sonra Parti faaliyeti ile hükUmet idaresi arasında daha sıkı 
bir yakınlık ve daha •meli bir beraherlk temin edilmesine Genbaşkurca 
karar verilmiştir . Bu maksatla : 

1 - Dahiliye Vekili Gerıyönkurul 6yelitine alınmış ve kendisine Par
tinin genel sekreterlik vazifesi verilmİftir . 

2 - Bütün viliyetlerde Vilayet Pwti Başkanlığına , Vilayetin Valisi 
memur kılınmıştır • · 

1
Loid Corc : Yetişir arbk bu 

1 beyinsizlikler L diye bağırdı 

TMlfik Hadi Bayaal 

Parti genel Başkanlığının beyan
namesinden de anlaşılacata üzere 
C. H. Partisi Seyhan lıyöokurulu 
Başkanı Bahkesir saylaYJ Örge Ev
renin vazifesi nihayet bulmUJtur . 
Yeni llyönkunıl Başkana llbayımız 
Tevfik Hidi Baysal dünden itiba

ren yeni vazifesine hatlamıt .e ilk 
olarak dün sabah Partiye giderek 
ÇAlıpnıştır . 

Hiç şüphe yok ki ; üç seneden· 
beri Seyhan llyönkunılunun baflllda 
bulunan ve Partimizin kuvvetlenme. 
si hususunda büyük emek sarfeden 
Örge Evrenin muhitimizden aynl1tı 
derin hır teessür uyandırmıştır . 

Örge Evren yalnız ateşli bir 
Partici olarak değil aynı zamanda 
sempatik , iyi ~rekli ve temiz bir 
insan olarak ta kendisini sevdir
mişti . Bunun içindir ki aramızdan 
ayrılışından doğan teessür iki katlı 
olmuştur. 

3 - Umumi müfettişler mınbkalan dahilinde bütün devlet işlerinin · 
olduğu gibi Parti faaliyet ve teşkilitmm da y(iksek mürakip ve müfettişi
dirler . 

4 - Vilayetlerde llyönkunalca intihap edilmiş bulunan Başkanlar üye 
durumunu almış ve mansup veya mahlince müntebap mebus Bakanların 
Başkanldcı vazifeleri hitam bulmuttur • 

S - Bu bey~menin icablatım Parti genel sekreteri olmuş bulu· 
nan DMiliye Vekili takip ve tamim eMcektir . 

6 - Y ukandaki maddeler biltün Parti teşkilibna , Vilayetlere ve 
umumi )Diifettifliklere teblit olunmllftur . 

Yalnız , memleketimizde l>ulun
duğu kısa bir zaman içinde imar 
ve kültür itlerinin lvzlamDMI ~ 
sunda büyük eserlerini gördiigümüz 
ilbay Tevfik Hadi Baysal gibi de· 
ğerli bir idare adamımızın bu işin 
başına geçmesi , Örge Evrenin br 
rakbğı boşluğun dolacağı hususun· 
daki umudumuzu katileştirmektedir. 

Tevfik Hidi Baysal dün kendi· 
sini Parti de ziyaret eden bir mu
lerrirmize : 

- .. Bu yeni ve yüksek ödevi
me başlarken , Partili arkadaşları
mın Partimize karşı olan derin bağ
lılıktar.ına ve s~vgilerine dayanmak· 
tayım .. ,, demiş ve Örge Evrenin 
Parti için vaki olan büyük hizmetle· 

a.tv•kll ve CumhUJiY9t H•lk 
Parti•i .. n•I B•fk•n Vekm 

iSMET INONO 

tindlm babletmiştir . yeni llyönku· 
lauul Batbnamız, Örge Evrene de. 

iilik'iFW= wırea .. ~
mittir : 

Ôrge Evren 
Balıkesir saylavı 

Partimi~ genel 5ekreıeri ve Dahili· 
ye Vekili Şükrü Kayanın isminize ya:· 
mıı oldutu telgrafı aynen arz eder
ken Partimiz "bdma seyhan mıntık(Uın• 
da yapmJI oldulunuz ckğerli hizmeti· 
niZtkn dolayı tekmil Parti arkacla§la• 

ı rımla birlikte Jc.ndi te,ekkürümil HVgi 
te saygılarımla arz eckr sılıhot ve mu
habbetinizi dilerim . 

Seyh•n İlbayı Cumhuriyet 
H•lk Partisi Seyh•n llJtin· 

kurul B•tk•nı 
T~VFiK HADi BAYSAL 

E == saz zu az 

Maksim Gorki'nin 
1f ransada grevler 

Cenazey:;.~::~~; bugün gittikçe büyüyor •• 

Loid Corc 

Loncln: 19 (AA)- Avam lca
marumm dün ötleden sonraki cel
sesi şimdiye kadar misli görülme
miş bir hararet ve heyecanla olmuş 
tur . 

Eden kürsüye çalcbtı zaman et
raftan homurdanmalar olmuş ve E
denin her kelimesi taraftarlann gü· 

İngiliz Finans 
Bakanı 

Elbisesi ile nehre abldı 
ve bir çocuk kurtardı 

-·-
Londradan F ransaz gazetelerine 

bildiriliyor : 

rültü ve tekzipli sözleriyle botul· 
muftilr. 

Bir çok saylavı.r fili hücum ha· 
reketlerine bile hazlrlanrmti- ve 
batti ellerini silih yerlerine ıötür· 
miiflerdir. 

Çı.bn bu hadiseler üzerine mü
zakere 15 dakika tatil edilmek .mec
buriyetinde blınDUfbr • 

Edenden sonra söz alan Loid 
Corc tiddetli bücumım. ~ 
ve l Eden Milletler Cemiyetini illib 
degil, parça parça etmek içia pli
yor ] demiştir • Ve ilive ederek : 

Şayet Milletler Cemiyetinde il
lib1 mucip bir düzensizlik vana bu 
da k~ Edeoia eieridir. Mil
letler c..iyetiade illih edilecek .. 
bir bozulduk yoktur • 

Soranın [ zecri tedbirler kalktı
ğı :r.aman ne olacak ? ] Demipir • 
Ve Loid Corc bu sırada olanca se
sile Edene dönerek şöyle bainmlf
br : 

- Btrakın şu beyinsizlikleri ... 
- Gerisi ikinci sahifede -

Vekiller [heyeti 

Toplandı ve muhtelif iıler 
üzerinde görüşmeler yapb 

Ankara : 19 (AA) - icra ~ 
killeri heyeti dün ismet lnönünün ri
yasetinde toplanmış muhtelif işler 
üzerinde kararlar vermiştir. 

Metaksas Dün Saint - Zanes parkından 
geçen bazı Londrahlar nadir rast 

Moskova: 19 (AA) - Mak· 1 •• • • • " • • • bir manzaraya şahid olmuşlardır · Türk prOjesini elimizden ~ 
sim eorki'nin cena-ıe merasimi için 1 Bazı mahallerde orfı ıdare ılan edıldı. Bır eu Londrahlann hayretten dört diği kadar mndafaa edeçetiz 
bir komisyon teşekkül etmiştir. Bü- • .k"' 1 k•f d•Jd• açılmış gözlerinin önünde Finans Ba-
y~k Edibin cenaze merasimi 20 Ha- J. .. ÇOk greVCl Ve tahrı atçı tev l e l l ı kam Neville Chamberlain'i silindir Atina: 19 ( AA ) -Başbakan 
zıranda yapılacaktır . şapkasından sular akarak, pantaİo- Metabas ea;ıeb~ delegele? kabul 

rekle kararlaıtırabilecek kadar iyi 
mali bir vaziy~t içinde de delillerdir. 

Elhasıl 19 uncu ordu Şang

hay önünde japnlara karşı mükem
mel bir mukavemet göstermişler ve 
bu onları da bir haylı şaşırtmıştı. 

Pekala, yarın da böyle bir sür
prizle karşılaşabiliriz . Tıpkı Çinin 
Kanton etrafında yerleştiğini göre· 
bilmemiz mümkün olduğu gibi.. Çinin 
bugünkü milliyetperverlik hareketlı:
rinin ehemmjyetini ne kadar yazsak 
azdır. 

Çinli sulhperverdir . Askerden zi- • 
yade tüccardır. Fakat yirmi beş se
nelik dahili harp memleketin hava
sını ve mantalitesini değiştirmiştir. 

Şimdi Çinin her tarafında korsan 
ve haydut şekli altında binlerce, yüz 

1 

binlerce asker vardır . japony~ için 
oynayamayacağı kadar mühim bir Çin 
tehlikesi mevcuddur . Mançuri Çine 
nazaran küçük bir parçadır. 

BinJerce yıllık bir medeniyete da
yanan üç dört yüz milyonluk bir kütle 
kolay kolay yutulamaz . 

Pari~te küçük sanayi ameleıinin grevlerinden bir intiba 

Paris: 19 (A. A.) - Fransanın ~ mayişte jandarmalar 7 kişiyi tevkif 
bazı semtlerinde umumi grev dola· etmişlerdir. 
yısiyle örfi idare ilin edilmiştir. Paris: 19 ( A A) - Bu gün 

Geceleri saat 22 den sonra do- öğleden sonra maadin amelesi ara· 
laşmak yasak edilmiştir. anda tabrikit yapmak isteyen 30 

Bu sabah yaplan toplu bir nü· tahrilcitçı, polis tarafından tevkif 

m baçaklanna yapJtlDlf, rugan is- ederek kendalenne muhtelif beya· 
karpinl . . . • ._ k il d natta bulunmuştur • 

enmn ıçı vıa~ vıa su e o- D--bakan T·· k . . . y 
1 b. hald bul 1 dı U09 ur proıesma una· u ır e muş ar r , . "daf ed . . her 

1 ·ı· F' Bak dan yal nıstamn mu aa eceğım ve 
ngı ız ınans anı su - .. 1.. ha bul ula 

[ rd K d uhak tür u muza rette un capu 
nız çıkmıyo u. ocağın a m teyyüt etmiştir. 
kak bir ölümden kurtardatı küçük f y . 
bir çocukdP vardı • ransa- unanıstan 

Zavallı yavru an8esinin yanın
dan aynlmış ve nehre diifmüştü. Ço 

1 
cuğun ve annenin çılğınlığı içinde 
Nazır tehlikeyi görünce bili tered· 
düd ve elbisesi ile suya atdmış ve 
çocuğu kurtarmışb . 

N. Chamberlain sudan çıkbktan 
sonra çocuğu annesine uzatmış ve 

- Gerisi ikinci sahifede -

' 

Zecri tedbirler işinde 
Milletler Cemiyetinitı 
karanna uyacakl#lr 
Paris : 19 ( A A. ) - Kabine 

Zecri tedbirler baklanda kanr ver• 
mek üzere toplanımşbr • 

Kabinenin Milletler Cemiyetinin 
vereceği her hangi bir karara uyaca
tı kararl8fbnlnutbr • 

Atina : 19 ( A. A ) - Metak. 
edilmiştir. su demiştir ki : 

Brüksel: 19 ( A. A ) - Grev Yunanistan Zecri tedbirler hak· 
mütemadiyen etrafa yayllmaktadır. landa Milletler Cemiyetinin karan-
Palislerle Grevciler arasında ~ na uyacaktır . Şimdilik hük4metin 
malar devam etmelctedir , 1 tebellür etmiş bir kanaati yoktur • 



Sa.Jtife : 2 

10,000 Cüce! 

Dünya cüceleri yakında Budapeşte
de büyük bir kongre akdedip içti

mai haklar isteyecekler 
~~~------·--------~~ 

Bir gece içinde, Budapeşte'nin 
duvarları, şu kelimeleri taşıyan bü
yük ve rengarenk afişlerle örtüldü: 
"Bütün dünya cüceleri, birleşiniz .. " 
Bu, her hangi bir ticarethanenin rek
lamı, yahut her hangi devasa bir 
canbazhanenin ilanı değil. Alelade 
bir şaka da değil. Cücder, hakika
ten, içtimai haklar~ iddiası için mu
kaddes sancaklannı açtılar ve altına 
toplanıyorlar. 

Uzun yıllardır bir ateş kül al
tında için için yanıyor ve parmak 
boylu adamlar sessizce kaynayıp 
duruyorlardı. Derken, ansızın, me
raklı aküta.Iitenin ön safına geçiver
diler. 

Aşikardır ki . bu hareketin Ma
caristanda doğması lazımdı: çünkü, 
( Macar istatistik mecmuası ) nın 
verdiği rakamlara inanmak İcab eder
se, burası, dünyanın en fazla cüceye 
sahih memleketidir. 

Macaristanda otuz bin kişiye bir 
cüce isabet etmektedir. Bu ente
resan doküman, bundan maada, 
haylı merak verici bazı noktalan 
daha aydınlatıyor: 

Macaristanda, 261 cüce üzerin
den ancak 55 tanesi cüce ana ve 
babadan doğmuş hakiki cücedir ve 
diğer 211 tanesi, şu veya bu sebeb
lerle, fanilere mukadder tabii boya 
ulaşamamış normal insanlardır. Ve 
yine bu mecmuanın verdiği malumat 
sırasında şu da var: 

En yeni nüfüs tahrirlerine na
zaran bugün bütün dünyada aşağı 
yukan 10,000 cüce vardır. 

"' • • 
Macaristan cücelerinin ele geçir

mek istedikleri içtimai haklar neler
dir? Bunu öğrenebilmek için, cüce
ler hareketinin başında bulunan ve 
Budapeştede daha şimdiden "Lilliput 
Führeri,, , yahut da, merkezi Avru
panın bir diktatörünü yaden "Mili
metrenik,, tesmiye olunan a~amı din
lemek lazımdır. 

Bu adamın adı Jül Gont'tur. Bo
yu ancak 75 santimdir. Mamafih o, 
cücelerin en büyük adamıdır. Ve bu 
azametli diktatörün fevkalade gür 
bir sesi, ölçüye gelmez jestleri ve 
rakamla ifade ediJemiyecek kadar 
büyük bir Serveti vardır. 

Zengindir, dedik, çünkü, Buda
peştenin kibar mahallelerjnden bi
rinde iki katlı beton bir evceğize sa
hiptir. (Dünyada her .şey bir ölçü 
meselesi değil midir?) 

75 Santim boyundaki diktatörle 
bir mülakat yapmış olan bir Fran
sız gazetecisi inbbalanm şöyle anla
tıyor: 

Jül Gont' e kendisini dinlemek is
tediğimi söyledim. 

- Ben doğuştan cüceyim! Dedi. 
Bunu derken, sesinde, ~iybetli 

bir f spanyahmn mağrur tonu vardı. 
"-Anam, babam da cüceydi

ler. Belki dedem de. Bu güne ka
dar biz cüceler için hiç bir şey ya· 
pılmadı; halbuki, Allah hakkı için 
biz, dünyada, bilhassa artistik saha. 
qa büyük bir mevki işgal ettik. 

Bu gün bizim de söz söylemeğe 
haklı olduğumuzu kabul ettirmeğe 
karar vermiş bulunuyoruz ve, büyük 
projem, mümkün olduğu kadar kısa 
bir zaman içinde Buda~şte' de bü
tün dünya cücelerini sür'atle bir ara
ya toplamaktır. 

Pek yalCında Macarristan iç ba· 
kaniyle bir randevüm var ve o, haylı 
zaman önce, faaliyetimize kuvvetli 
bir istinatgah olacağım bana v'detti. 

Bu kongre memleketimize J)üyük 
bir refah getirecek , çüııki en aşağı 

56,000 davetli Budapeşteyi doldur
muş olacak . ,. 

Bunun üzerine; bizzat millet me
selesine yani içtimai dilekler mese
lesine temas ettim. 

" - Bugüne kadar kimse bize 
ehemmiyet vermedi , dedi . Halbuki 
biz, insan cemiyetinde mümtaz bir 
ırk teşkil ediyoruz. Dileklerimiz bir 
kaç çeşid : fıkin, cücelerin kendi ırk 
larmdan olmıyanlarla evlenmelerini 
menedecek bir kanunun kabulünü 
istiyoruz. Çünki nev'imiz - bu tabir

den tam manasile cüceleri, yani irsen 
cüce olanları kasdediyorum - sön
memelidir ve hem , ebeveynin, ço- 1 
cuklannı normal tarzda büyümekten 
menetmek ve böylece onları tiyat
rolarda filan teşhir edebilmek için 

yavrulara reva gördükleri işkencelere 
bir nihayet verilmelidir. Bütün dün
yada cücelerin sinemalara , tiyatro
lara, trenlere, tramvaylara tenzilatlı 
tarife ile binmeleri temin olunmalı

dır. Sizi temin ederim bu haklı bir 
dilektir. Çocuklar bütün bu yerlere 
nısıf biletle kabul olunrnıyorlar mı 
ve biz çocuklardan daha mı büyü-

ğüz ? " 
Jü Gont bıkıp osanmak bilmi

yor. Bana bin bir çeşit isteklerinden 
bahsediyor . Bu istekler içinde en 
merak uyandıranı şu : 

Cücelerin 7 5 santim boyundaki 
diktatörü, bir kab zaman zaman cü
celerin ikametine tahsis olunacak 
hususi evlerin yapılması için bir in
şaat nizamnamesinin vücuda geti
rilmesini istiyor . 

" Normal adamların ihtiyacı dü 
şünülerek yapılmış apartmanlarda 

oturmak bizim için ameli bakımdan 
imkansızdır . 

Tavanların fantasti1c ebadı bizi 
ezer ve çok geniş odalarda şahsiye
timiz bütün değerini kaybeder. Bu 

hususta derin tetkikler yaptık ve şu 
neticeye ulaştık, bizim için tavanla
rın iki metre 40 santimden daha 
yüksek olmaması lazımdır . ,, 

Bu telakkiler, bütün baş döndü
rücülüklerine rağmen esassız değil
dirler ve Jül Gont bana onlan bü

tün kalbi ile izah ediyor . Ve bu 
Minyatür Führer sözlerini şöyle bağ
lıyor : 

- Esasen bütün dostlarım ken
di memleketlerinde fevkalade mahir 

propağandacıdırlar. Gittikleri her yer
de, miJli hislerini asla unutmuyor

lar . 

-------·------
İngiliz finans 

bakanı 

- Birinci sahifeden artan -

sadece : 

- Ça~uk eve dönün .. böyle bir 
banyodan sonra çocuğun nezleye 
yakalanması güç değild"r. tt Demiş
tir . 

İngiliz Nazın çocuğu annesine 
teslim ettikten sonra doğru nezare-

te gitmiştir. Kendisini bu çeşid bir 
kıyafet içinde gören kapucı hayret
ten az kalsın bayılacak bir hale düş-

müştür. Çünki daha İngiliz tarihin
de bir Nazınn böyle bir kıyafetle 
iş b~ına geldiği görülmüş bir şey 
degildir . 

Nazır ancak ışıne başladıktan 
sonradır ki; evinden kuru elbise ge
tirtip üzerini değişmiştir . 

Tiirk liri 

Koşu yeri ve stad
yomda yapılacak 
inşaatın projeleri 

Saylav mühendis Mithat 
ve İtaly~n mühendisi 
Ankaraya döndüler 

Adanada Şakir Paşa yolu üze
rinde yapılacak olan lpodrom'm ve 
Stadyomda yapılacak olan tadilat 
ve yeni inşaatın pilanmı yapmak ü
zere şehrimize gelmiş olan Aydın 
Saylavı Mühendis Midhad ve İtal· 
yan Mühendisi Palo Vıetti Violi tet· 
kiklerini bitirmişler ve dünkü tren
le Ankaraya dönmüşlerdir . 

İtalyan Nühendisi Vietti Violi 
Ankaradaki hipodromu yapan mü
hendistir. Adanada koşu muhalli o
larak seçilen yeri beğenmiştir . 

Proje yapıldıktan sonra heman 
inşaata başlanacaktır . Siadyomda 
da yapılacak ilave ve tadilatın tam 
bir projesi yapılacak ve projenin 
tatbikine kısım kısım devam edile
cektir . 

Yapılacak pilana göre stadyomu
muz bütün spor ihtiyaclarma cevap 
verebilecek tam modem bir spor 
sahası olacaktır . 

Türk kuşunda 

Talebeler uçuş derslerine 
muntazaman çalışıyorlar 

Şehrimiz Türkkuşu talebeleri, 
istasyon civarındaki sahada akşam 
Üzerleri saat dörtten itibaren munta
zam uçuş derslerini yapmaktadırlar. 

Talebelerin hemen ekserisi mu
vaffak olmakta ve manevralı uçuş· 
lan başarabilmektedirler. 

Türkkuşu yalnız tayyarecilik sa
hasında değil, halka heyecanlı bir 
skor mevzu ve eğlencesi de olmak
tadır. 

Bu güzel spordan zevk alan hal
kımızın hemen bir çoğu her akşam 
uçuş alanına gelmekte, uçuşları zevk 
ve merakla seyretmektedirler. 

Şehrimizde 

Sebze çok bollaştı ve 
ucuzladı 

Şehrimizde bu günlerde sebze 
ler artık bollaşmış ve gerek sebze 
ve gerek meyvalardan çıkmamış 

olanı kalmamıştır. Yalnız kavun kar· 
puz müstesna .. 

Sebzelerin satış fiatlarına gelince: 
Patlıcan tanes'i 5 - 8 kuruş, biber 
15-20 tanesi beş kuruş, domates 
kilosu 4 kuruş, bamyanın kilosu 7,5 
kuruştan satılmaktadır 

Kabak, fasulya ve saire gibi seb
zeler ise çok ucuz ve daha boldur. 

Nikah töreni 

Saylavımız Damar Arık oğlunun 
oğlu Necdet Arık oii)u ile eski say
lavlanmızdan merhum Muhtar Fikri· 
nin kızı Zerin Muhtarın nikah tören
leri dün belediye nikah salonunda ki
bar bir davetli kalabalığı önünde ya· 
pılmıştır. 

Törende Vali ve parti başkanı 
Tevfik Hadi Baysal , Maraş saylavı 
Kemal Gusun, belediye reisi Turhan 
Camal Beriker de bulunmuştur. 

Genç evlilere uzun ve mesut müş
terek bir hayat dileriz. 

• 
,ilk okul öğretmenlerinin 
1 
1 

Bazıları arasında yapılan değişikliklere 
aid emir dün vekaletten geldi 

Dün Kültür Bakanlığından vila
yete gelen bir emirde, vilay~t dahi
lindeki öğretmenlerden bir çoğu ara
sında değişiklik yapıldığı görülmüş
tür . 

Bu tahavvüllerin hemen ekserisi 
köy öğretmenleri arasındadır . 

Nakledilen öğretmenlerin bulun
dukları mahalle yeni tayin edildikle
ri yerlerin adlarını yazıyoruz : 

Adana Aflak köyü öğretmeni 
Rifat Tuğrul Adana Oymaklı, Yol· 
geçen öğretmeni A. Hamdi Osma
niye - Endel, Bahçe - Kızlaç öğ
retm~ni Sezen, Ceyhan Burhanlı, 

ı:s::::::a:: nnw 

Dünkü sıcak 

Santigrad 33 derece idi 

Şehrimizde dünden itibaren 
kayde değer sıcaklar başlamıştır. 

Dünkü sıcak 33 dereceyi bul
muştu. 

Öğle üzeri sıcağın tesiriyle şeh
rin umumi caddelerinde çok az bir 
kalabalık göze çarpıyordu. 

Dünkü hava durumu: 
En çok sıcak 33,5 en az 18 idi. 

Tazyiki nesimi 758 milimetre ve 
rutubet 20 gösteriyordu. 

Hayvanların islahı 

Ziraat bakanlığı, Anadolu hay
vanlarının mümkün olan sürat ve 
imkanla islahını temin ve bu mıntıka
larda mevcut ayğır depola daki 
ayğırlarm çoğaltılma ve artınlması 
için Suriye, Irak ve Mısırdan Arap 
kısrak ve ayğırları satın alacak ve 
mıntıkalara taksim edecektir. 

Bu suretle atıcılıktaki faaliyete 
bir kat daha ehemmiyet verilmiş 
olacak ve büyük bir zaman kazanı· 
lacaktır 

Ceyhan - : Karamezar öğretmeni 

Hasan Bozkurt Adana - Yamaçlı, 
Kozan - Camili öğretmeni Necati 
Cengiz Kozan merkez inkilap. Saim 
Beyli - Kayarcık öğretmeni Nuri 
Günalp Adana - Kadı köy, Kadir
li - Çilli öğretmeni de Adana -
Tuzla okulu öğretmenliklerine tah
vilen tayin edilmişlerdir , 

~~~-----·------~-~ 

Güneş tutulması 

Şehrimiz Gök Gözetleme du
rağından aldığımız malumata göre : 

Dün Adanada güneşin yarısından 
fazlası tutulmuştur . 

Kiisiif saat 6 da başlıyarak 7 ye 
kadar devam etmiştir , 

Mahken1elerde 
Van mahkemesinden naklen şeh

rimiz Ağır ceza mahkemesine gelen 
eşkiyalıktan suçlu Mustafa oğlu 
Mehmet ve arkadaşlarının evrakları 
üzerinde muhakemeye dün de de
vam edilmış fakat suçlular meydan
da olmadığından buldurulmalan ba
zı makama müzekkereler yazılması 
karariyle muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır . 

* * * 
Zimmetine para geçirmekten suç-

lu Hususi muhasebe tahsildarı Ab
dulkadir'in muhakemesine dün ağır 
cezada devam edilmiş fakat suçlu-
nun istintak dairesinde zimmet su
çundan bir evrakı daha olduğu an
laşıldığından evrak sorulmak üzere 
muhakeme başka bir güne bırakıl-
mıştır . 

* * * 
Zimmet ve ilitilastan suçlu eski 

Sulh Hakimi Tahir ve arkadaşları
nın duruşmasına dün devam edil
miş. Müddei umuminin, noksan ka
lan cihetlerin ikmalı hakkındaki ınu
talası üzerine muhekeme başka gü
ne bırakılmıştır . 

Eden'in dört "noktası 
Deyli Telgraf "tan: 

İngiliz dış siyasasının gelecek 
nesillerin önünde tetkik halinde bu
lunduğu şu sırada bir İngiliz dışba
kanının kendi seçmelerinde bile söy
leyeceği sözlerde gayet ihliyaflı ol
ması lazımgelir. 

Fakat Bay Eden'in cumartesi 
akşamı söylediği basiretli nutukta 
tebarüz etmiştir. 

Evvela, Milletler Cemiyetinden 
ve yahut onun üzerine kurulmu~ ol
duğu fikirlerden ümidsizliğe düşme
ği reddetmiştir. 

lngiliz politikasının esası ve hede 
fi daima sulhu korumak olduğu gibi, 
bunu koruyacak ve üzerinde anlaşıl· 1 
mış bir silah tahdidin<len Öe ayrılma
maktır. 

İkinci nokta da şudur: Bugünkü 
Milletler Cemiyeti makinesinin iyi 
işlemediği artık göze batan bir 
hadise olmııştur. 

Bunu gözÖnüne almak ve realite
lerin İcab çerçevesinde bunu düzelt
mek bir zaruret halini almıştır. 

Bu, şu manaya gelir: Milletler 
Cemiyetinin azaları artık kendileri-

nin - pir takım milletler sulh iç irı 
çırpınıp dururlarken · harba kadar 
gidecek bir işbirliği yapabilecekle
ri hulyasına kapılmamalıdır, demek
tir. 

Qçüncüsü: Bazı lngiliz hareket
lerinin neden tahdid edilmiş olduğu 
açıkça tarif edilmelidir. 

B. Eden, doğu Avrupasında -
Lokarno ınuhcdclerinin sahası içinde 
İngiliz harekatının tahdidine temas 
etmiş ve bu hususta Almanlarla bir 
anlaşmaya burada İngilizlerin yapa
cağı her hangi bir işten daha ehem
miyetli bir iş nazariyle bakılması la
zım geldiğini söylemişlerdir. 

Dörduncü nokta da milli müda
faaya ehemmiyet verilmesi noktası
dır. Dış bakam bunun hiç bir taraf. 
tan muhalefet görmemesi lüzumunu 
ileri sürmüştür. 

Bu dört nokta, gayet salim esas
lardır. Bunları, müdafa vasıtaları 
meselesinde yaygara ve mübaleğa 
yapanlara, ve Milletler cemiyetini biıır 
sulh vasıtası değil, bir harp amili ha 
line getirmek istiyenlcre gösterebi
liriz. 
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Altın kalesi .. 

Merhum Fikret : 

Bee§erde ı·arsa eğer bir t icdan 
Ya giimiiştendir o, ya rılttndan ·· 

Demişti . Zamanımızda, ferdler gi 
devletler de altın vicdanlı olmak 
ve değerli san madende bütün ku 
ret ve azametlerini teksif etmek ~ 
yorlar. 

Şuraya kadar söylediklerim 
şaşılacak bir şey yok. Şaşılacak a: 
nokta şu: 

Birleşik Amerika cumhuriyeti 
rinin Kenluky ayaletinde, Ameri~ 
hükumetinin, pek mühim bir al 
stokunu muhafaza için inşa ettirm 
te olduğu müstahkem mevkiin t 

mamlanmasma az bir şey kalmış. 
altın kalesinde, şimdiye kadar beş 
riyetin hiç bir zaman bir arada g 
remediği büyük bir altın yığını sa~ 
lanacaktır. 

Bu kaleninin tabiye vaziyeti fe 
kelade mükemmel ve yapılan tesi 
hakikaten enteresandır. Tahkim 
dilen ve altın külçelerine depo va 
fesi görecek olan yer, yüksek b 

. kaç tepenin ortasında bulunınakt:ı 
dır. Bu tepelerin zirvelerine suva 
ve lopçu muhafız kıtaları yerleştiri 
miştir. Asıl kalede, en küçük bir hs 
reketi, her hangi bir hırsızlık teşe~ 
büsünii derhal muhafızlara haber ' 
recek çok mükemmel tertibat alınıııl 
tır. Hatta, bir hareketi arz veya Y' 
ğm ihtimali bile hesaba katılmış ' 
böyle tehlikeli vaziyetlerde oradaı 
altın stoklarına hiç bir zarar gel 
memesini temin için de bütün bir t 
sisat vücuda getirilmistir. 

Mesela: her hangi bir yanğın ~ 
kuunda, akla hayret verecek kada 

ı kısa bir zaman içinde altın kalesi ; 
ya gark olunabilecektir. 

işte bu derece tahkim tak 
viye ye temin edilmiş olan bu me\ 
kide, Amerika ihtiyat altınının yarı 
sından fazlası, yani 90 milyar frarı~ 
kiymetindeki kısmı muhafaza edile 
cektir. 

Bir pijamanın değeri! 
Amerikada son günlerde , bi 

zim para ile yediyüz elli bin liray 
bir pijama satılmıştır . Bu tarih 
bir pijamadır ; Vağnerin dostu ve 
Bavyera kralı olan ikinci L•ıiye ait 
dir . Deli bir kral olan ikinci Lui 
bu çok değerli pijamayı , sırf kend 
nefsi için Vağnerin hazırladığı '.ope 
raları seyredeceği zamanlar gt>yin 
mek üzere yaptırmıştı . Bu pijama 
nın caketinin kollarında hakiki alttıf 
döğmeler ve bir çok yerlerinde: 
80.000 tane küçük inci vardır . Pa.1 
talonunun zırhlan ise has plantindel'., 
dir . 

Bu pijama ne şekilde Amerikaya 
geçmiş ve lndiana endüstriyelile 
rinden birinin eline düşmüştür ? 
belli değil ! 

Hm. A· 

----···~···--

Fransa 
Olimpiyatlara resmi 
takım göndermiyor 

• 

Paris : 19 (A.A.) - Fransa, A 
ınanyada yapılacak olan olimpiyat• 1 

lara resmi takımlar göndermiyecek .... 
tir . 

Habeşistandaki 

İngiliz elçisi Londraya ı 
hareket etti 

Addis Ababa: 19 ( A. A. ) -
Buradaki f ngiliz elçisi bu gün kari' 
siyle berabeı fngiltereye gitmek üz( 
re buradan ayrılmıştır. 

Şaht Berline gitti 

Berlin : 19 (AA.) - Şaht bu 
sabah buraya gelmiştir . 
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Evelki gün sadece (lstanbul, Ankara 1 
ve İzmirden) alınan oyuncular tara
fından vucude getirilmiş bir takımın 
milıl takım sayılamıyacağıııı; bu mak.1 
satla (Anadolu) nun diğer mmtıka
larindaki liyakatlardan istifade edil· 
mesi gerekeceğini ~ehemmiyetle ha
tırlatmıştım .. Bu gün meseleyi baş· 
ka bir noktadan tahlil edeceğim .. 

Türkiye milli takımı, 1924 yılın
danberi :muvaffakiyetli bir netice el
de edememiştir . 1924; Türk futbo- 1 

!unun en parlak olduğu zamandır .. l 

O zaman; (Bekir - Zeki - Alaettin 
- Cemal - Mücteba - Baran 
Feyzi) V s. gibi pek meşhur ve dira
yetli, maneviyetleri yüksek oyuncu· 
lann yetiştiği bir devredir .. 

1924 te evvela Pariste Çeklerle 
çarpışan bir takım, Finlandiya -
Letonya - Litvanya- Estonya Milli 
tapımlarını yenmiş ; Balkanlardaki 
bütün takınılan mağlubiyete uğrat
mıştı .. 

O günden bu güne milli takımı
mız bir zafer kazanıpta bizi sevindi
rememiştir. Hepimiz eski zamanları 
zevkle hatırlayoruz ... Haıl:>uki bu ha· 
let; bir ilerlemeyi değil bir gerileme
yi ifade eder ... Öyle ya ! Yenilerin 
eskileri artması, her halde, arzu edi
lir bir keyfiyet sayılamaz. 

Milletin en çok sevdiği ve tuttu
ğu spor şubeleri : (Futbul) ile (Gii
reş) olduğu halde, futboldaki seviye
miz düşmüştür. Bir zamanlar orta 
Avrupa takımlarına kafa tutan fut. 
bolcılar yetiştirmiştik. Şimdi ise, Bal· 
kan milletlerile bile çarpışamıyoruz.1 
Bu, n~den böyle oldu acaba ? ... 

Bence; bunun maddi, manevi bir 
çok sebepleri vardır. hepsinden da
ha önemli olarak, ben, bu sukutu, üç 
sebebe atfediyorum : * 

1 - Milli takımımızın daima fena 
bir şekilde yapılmış olmasına ; 

2 - Anadolu oyuncularınarına 
hiç ehemmiyet verilmemiş olmasına!.. 

3,- lstanbul oyuncularının pek 
kırık maneviyatlı oluşuna!... 

Evet : Milli takım; şimdiye kadar 
pek fena şekilde yapılmıştır. Ôteden
beri bu işle futbol federasyonu ve 
bazı heyetler ve şahıslar uğraşmak 
tadırlar.. daha açıkçası, bu iş; bazı 
şahsi ve kulüplerin arzu ve emelleri 
dairesinde yürüyüp gitmişti !... Me
sela : lzmir'in Vahap gibi misli Av 
rupada bile zor yetişir bir oyuncusu
na zerre kadar ehemmiyet verilme
miştir .. Vahap gibi bir fevkeladelik 
ekarte edildikten sonra artık Anado
lunun diğer mıntıkalarında yetişmiş 
Rüzidelerin adını bile arayıp soran 
olmamıştır 1... 

._,____,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,........._ 

Açık teşekkür 
Validem Bayan Makbulenin ölü

mü dolayısile gerek cenazesine işti
rak eden ve ondan sonra da keder
dide bulunan ailem efradına taziyet
lerini sunan zevata borçlu bulundu
ğum teşekkürlerimin ayrı , ayn ibla 
Rına teessürüm mani bulunduğundan 
sayın gazetenizin tavassutunu rica 
eder saygılarımı sunarım. 

Adana Ticaret Odası 
Muhasebecisi 

C. VEFiK GÜLDAG 

Yazan : Ragıp Ma{ıden 

Bu gün bile aynı hizada ısrar e
dilmektedir .. lstanbu'la davet edilen 
oyunculardan, - O seçici !heyet-, 
Mesela Vahabı yine ~kampa almamış
tır ? .. , Buna şaşmamak elden gelmi-

k. 1 yor ı ..... 
Katiyetle ve emin olarak söyle

yorum : Bu gün Anadoluda çok müs
tefit gençler vardır. Bunlardan isti
fade edilmelidir .. Mesela : Yalnız 
Çukurovadan, ben, (Muzaffar - Ke
mal - Nuri) adındaki iiç genci, milli 
takımımıza namzet olarak göstere 
bilirim .. bunlardan birincisi, mükem
mel bir sağ ıç oyuncusudır. Nuri ve 
Kemal; genç ve enerjik ve yapılı iki 
merkez tipidir. 

Çukurovadan böylece bir, iki 
namzed gösterildiği gibi, pek: ala 
( Konya - Diyarbekir - Antalya
lsparta - :Eskişehir - Aydın -
Trabzon ) ve diğer mıntakalardan 
dahi bir iki fevkaladelik ortaya atı
labilir, verilebilir kanaatindeyim ... 
Buna rağmen, Türkiye Milli takımı
nın, lstanbul - lzmir ve Ankara O· 

yuncuları arasından tertip edileceği 
hakkında sanki bir kaidei külliye 
varmışcasına, daima bu on birin üç 
şehir futbolcuları arasından teşkil 
edildiğini görüyoruz !... Bu; hazin ve 
firaklı bir bahistir 1 ... 

Türk sporcularının başında, bu 
günkü günde, fevkalade dürüst, sa
mimi, muktedir ve bütün Türk spor. 
culuğunun derin saygısını kazanmış 
bir baş var : General Ali Hikmeti... 

Onun bu derde bir çare bulaca
ğından; ve lstanbulda bulunan fut
bol federasyonu erkamna elbette 
Adaı1'a 'oyuncularını da tanıtmağa 
muvaffak olacağından; ve Türk Mil
li takımını, -- henüz vaktı geçme· 
den - , memleketi bihakkin temsile 
muktedir olacak bir şekilde vücude 
getireceğinden kat'iyen emin bulu
nuyornz . Bu makalemizi de bu em
niyeti sona erdirirken, yana bu me
selenin bir başka mevzuu etrafında 
fikirlerimizi serd etmekten kaçın
mıyacağımızı da bildiririz . 

Seyhan tapu müdürlü -
ğünden : 

Ağ Mehmet mahallesinden Sır
kıntılı Hacı Mustafaııın Misis nahi
yesinin Hocalı mevkiinde vaki ( do· 
ğusu kah batısı dere poyrazı dere 
kıblesi Davulbaz tepesi ile çevrili ) 
50 dönüm ve yine ( doğusu dere 
batısı dere poyrazı dere kıblesi ça
lılık ile çevrili ) 25 dönüm ve yine · 
doğusu dere batısı çalılık poyrazı 
dere kıbleten çalılık ile çevril ) 30 
<lönüm miktarlarında üç parça tar 
lalan ebaancedden intikal etmek 
suretile tahtı ~asarrufunda iken 326 
tarihinde ölmesile bu kere verese 
leri tarafından intikalen adlarına ta· 
puya bağlanmasını istemeleri üzerine 
gazete ile ilan tarihinden itibaren 
on beş gün sonra tesadüf edecek 
pazar günü gidecek memurlarla bir
likte mezkur tarlalarda ayni hak id
diasında bulunanlar varsa vesaiki 
tasarrufiyelerile birlikte o gün ma
hallinde bulunmaları ve yahut tapu 
dairesine müracaat etmeleri ilan olu
nur.7017 

Tiirlcsözü 

Avam kamarasında çok heyecanlı, 
sinirli bir celse .. 

- Birinci sahifeden artan -

Loid Corc pür- hiddet kürsüden 
inmiş sert ve gürültülü adım !arla ye 
rine oturmuştur . 

Bu heyecanlı toplantıdan öyle 
anlaşılmıştır ki kamaranın hemen 
hepsi hükumet aleyhinde rey ver
meğe hazırdır . 

işçi partisinin neşrettiği beyan
name okunmuştur . Bu beyaruıame· 
de, hükumetin resmen giriştiği ta 
ahhüdleri tutmadığı çok acı bir li
sanla bildirilmiştir . 

ması hakkında avam kamarasının 
Salı günkü toplantısında şiddetli 
münakaşalar olacağı tahmin olun
maktadır . 

Kanada: 19 (Radyo) -Baş
vekil makenzi , beyanatta buluna
rak hükumetin zecri tedbirlerin de-

' vamında israr edeceğini ve Cenevre· 
de bulunan murahhaslarına yeni ta
limat göndereceğini söylemiştir . 

Londra: 19 ( A.A) - Dün 
avam kamaraşında Eden beyanatta 

• 

sahife : 3 

Asri sinemada 
• 

17 Haziran çarşamba akşamından itibaren 

iki film birden 

Kahkahalar kralı 

(Düztaban- Bastıbacak) 
Mucid 

istek Umumi • 
uzerıne 
.. 

- Kaçakçılar peşinde -
Londra : 19 !(Radyo) - Avam 

kamarasının dün akşamki celsesi çok 
sinirli ve heyecanlı olmuştur . 

bulunmuş ve zecri tedbirlerin tat B •• " d" 7 5 d t' 
bikinden istihdaf olunan gayenin ugun gun uz ' a ma ıne 

Bir çok hatipler ve hatta muha
lefet namına söz söyleyen Loid Corc 
hükumeti şiddetle tenkid etmiştir. 

Muhalif mebuslardan birisi hü
kumetin harici siyasetini çok şid
detli bir lisanla tenkid etmiş ve : 

- " Ve bu siyaset zilleti aver
dir . Hükumetin beş seneden beri ta· 
kibettiği dış politika bir hıyanetten 
başka bir şey değildir ., demiştir . 

Elhasıl hükumetin zecri tedbirler 
hakkında verdiği karar Avam ka
marasında derin bir heyecan uyan
dırmıştır . 

Salıya hükumete itimat beyanı 
meselesi mevzuubahs edilecektir. 

Londra. 19 (Radyo) - Başve· 
kil Baldvin ; avam kamarasında ba
zı saylavlarm sorularına verdiği kar
şılıkta bilhassa Avrupa meselesine 
temas ederek lngiltere , Fransa ve 
Almanyanın yağlandırılması husu -
sunda elbirliğiyle çalışmalarını ve 
bu suretle bütün Avrupada sulhun 
istikrar edeceğini beyan etmiştir . 

Roma : 19 ( Radyo ) - Hari· 
ciye nazırı Edenin , avam kamara· 
sındaki beyanatı burada memnuni· 
yede karşılanmıştır . 

Londra : 19 ( Radyo ) - !tal· 
yaya karşı tatbik edilmekte olan zec· 
ri tedbirlerin kaldırılıp kaldınlma-

elde edilemediğinden ve bugün Ha- iki film birden 
beş hükumeti bulunmaması dola-

yısiyle bu tedbirlerin ltalyaya karşı Kaçakçılar peşinde 
tazyik vasıtası olarak tatbikinde 
israr etmenin lüzumsuz olduğu ve , Düztaban Bastıbacak 
bunların kaldırılması hakkındaki hü· ı 7010 1 
kamet kararını okumuştur. İngiliz iL·-------·--------------------= 
hükümetinin nu kararı kamarada bü· •-------·----------------------: 

yük heyecan uyandırmış Loyd Corç 1 BELEDİYE İLANLARI 1 
muhtelif amele partisi adına söz alan 
Arthur hükumete şiddetle hücum _ 
etmişlerdir. Loyd Corç alçaklar ı"------------------------------= 
diye hitap etmiş diğer hatip te Ede- I Belediye temizlik işleri amelesi için elli adet mumlu Balıkçı muşambası 
nin Cenevreye gitmesini istemiştir · ile beş adet siyah boy muşambası pazarlık suretile alınacaktır. 

Reisleri Makdonald olan milli \ ihalesi Haziranın 25 inci perşembe günü saat on beşte belediye en-
işçi partisi de hiyaneti vataniye I cümeninde yapılacaktır. 
başlığı altında bir beyaruıame neşre· 1 Muvakkat teminatı yirmi liradır . 
derek hükumeti teahhütleri ifa etme - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 
mekle ittiham etmekte ve milleti ihale günü de belediye encümenine gelmeleri ilan olunur . 6976 
Milletler Cemiyeti konseyinin top- 10-16 - 20-23 
lantısından evvel sulhu ve adaleti 
müdafaaya davet etmiştir . Serbest 
lrlanda hükumet reisi Habeşistarıın 
akibeti bütün milletlere bir ihtar 
teşkil etmesini ve milletlerin hattı 
hareketini ona göre tanzim etmesi 
lazım geleceğini söylemiştir . lngiliz 
hükumetinin kararı Cenubi Afrikada 

Hafta tatili kanununun ahkamı istisnaiyesinden istifade etmek istiyen 
müessese sahipleri,müesseselerinin ne işte kullaruldığını 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 

çok fena karşılanmıştır. -----------·--·--------------
Londra : 19 ( AA ) - Makdo- 1 

nald kabineden çekilecektir , Kabi
ne muhafazakarlar elinde kalacak-
tır . 

Karataş plajı açıldı.Hem yayla,hem plaj 

Tabii manzaraları ve ince kumlu plaiı ile dünyanın en güzel sahille-

Adana Elektrik Türk 
direktörlüğünden . 

Anonim şirketi 
rinden biri olan Karataş plajı yeni pavyon ve malzemelerile açıldı. 

Her türlü istirahat, temizlik, ucuzluk burada temin edilir . 
Arzu edenlere pavyonlar, hususi olarak ve ucuz bir fiatle kiralanır. 
Lokanta kısmında mükemmel servisler, kaynak suları, gazozları, soda 

ve her türlü içkiler rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur. Geçen 18-6-1936 perşembe akşamı saat 2Cl,30 da Seyhan parkı 
cereyanı birdenbire kesilmiş halk bir müddet karanlıkta kalmıştır. Bu arı· 
zaya sebep, tesisattaki her hangi bir kusur değildir; ya kötü niyetle,yahut 
da keyf için Elektrik nakillerinin üzerine atılan ve kıvılcım çıkardığı gö
rülerek Yarbaşı polis karakolundan arıza servisimize haber verilmesi üze· 
rine kaldırılan tel parçasından ileri gelmiştir. 

Esasen şehrimiz Elektrik şebekesi kuruldu kurulalı - hele uçurtma 
mevsiminde- buna benzer ve daha tehlikeli arızalar meydana getirildiği 
sık sık görülen şeylerdendir . 

Sayın halkı aydınlatmak üzere , gazetenizin vasıta olmasını saygıları-
mızla dileriz . 7020 

Plajda Lüks lambalar ile tenvirat yapılmıştır. 

Tatlı su duşları da her vakıt emre hazırdır. 
Her gün saat sekizde Adanada Acem hanından ve saat altıda da 

Karataştan kamyonlar sayın yolcuları ucuz fiatla götürüp getirirler. 

7006 3 

Türkiye Ziraat bankası Adana şubesi direktörlü
ğünden: • 

Cinsi Mevkii Miktarı Hududu 

1 

____________ , _________________ , ı Maa müştemilat Hükumet 

bir bap hane avlusu 
Zirai atik 

1002 
Şarkan Saray avlusu garben 
Kassım zade Hakkı efendi ha-

Diş macunlarının en birincisi Kozmindir 

Reklamlara aldanmayınız. Dostlarınıza, çocuklarınıza, velhasıl her ta

d • Koz mı· n tavsiye ediniz. Halis Türk malıdır.Fiatı 
nı ıgınıza her yerde 15 kuruştur. 6829 4 

Seyhan Valiliğinden: 

40 

Seyhan Valiliğinden: 
Adana Memleket hastanesinin 

ihtiyacı olan (2601) lira muhammen 
bedelli 115 kalem ilaç ve malze
mesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bahçe ve iki 
bap hane 

Eski istasyon 
ve Döşeme 

mahallesi 

dönüm 
25 

nesi ve hazan jandarma dai
resi şimalen eski matbaa ma
halli cenuben Saray avlusu. 

Şarkan sahibi senet ha
nesile çif!ik yolu garben Mu
sabalı Zade bahçesi tariki şi
malen şimendöfer hattı cenu-
ben şosa tarikı . 

Adana Ziraat Bankasının malı olan yukanda cins ve dönüm ve mik. 
tarile hududu yazılı hane ve tarla 20-6 - 936 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle açık artırma suretile satılığa çıkarıldığından isteklilerin müza
yede şeraitini öğrenmek üzere Adana Ziraat Bankasına baş vurmaları ilan 
olunur. 7016 20-25-30 - 5-10 

Adana Memleket hastanesinin 
bir senelik erzak ihtiyacından bir 
kısmı 936 senesi Haziranının ( 23 ) 
üncü salı günü saat onda Seyhan 
vilayeti daimi encümeninde pazar
lıkla ihale olunacağından İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her gün 
hastaneye ihale gün ve saatında da 
encümene uğramaları.7014 20-21 

Açık eksiltme : 936 senesi Ha- ı-------·-----·--------------

Yitik tezkere 
7 inci Topçu alayının birinci ta

burunun 2 inci bataryasından aldı. 
ğım terhis tezkeremi yitirdim . Ye
nisini alacağımdan yitik tezkerenin 
hükmü kalmadığını ilan ederim. 

7021 
Adana Suphipaşa fabrika-

sında Bedir oğlu 
ADEM 

ziranının ( 30 ) uncu salı günü saat 
ona kadar uzatılmıştır. 

isteklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün hastaneye ve ihale 
günü ve saatında da pey akçalarile 
birlikte Seyhan vilayeti daimi encü
menine uğramaları. 7015 

20-24-28 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Bakteriyoloğ 

Doktor Keıııal Arıksoy 
Hastaları sabahları ( 8 ) e kadar , öğleden sonra 

da 15 ten itibaren Kuruköprü civarında Müze soka
ğında 170 No. lu muayenehanesinde kabul eder . 
Kan, İdrar, Balgam,mevaddı gaita ve saire hurde-
bini ve kimyevi tahlilleri yapar .7022 1-14 

----------------------J~-----------------·-----------------------~----= 



Sülfe : 4 Türbözü 
-

Adana Borsası muameleleri 
1 
Adana asliye hukuk mah- \ 
kemesinden : 

-------.... ~PAM~rrıU~K~v...,e-ıK~O~Z~A:--'-------ı No: 576-438 

'----- ----=--- Kilo Fıyatı Adananın Hacı Hamit mahalle· 
• Satılan Mikdar 

.En az En çol sinden Zülfikar kızı Makbulenin 
x. s. K. s. """ müadea aleyh Gazipaşa mektebi ci· 

CiNSi 

-Rapımah pamuk 37 ,SO vannda 20 numaralı hanede Hacı 
-Piyasa parlağı ,, 35,25-- 36 
-ı>lzasa temizi~.;.;.,,-- -32 :---- Bekir oğlu Durdu Mehmet aleyhine 

iane ı -32 Asliye 2 inci hukuk mahkemesine 
iane 2 -36___ açtığı boşanma davasından dolayı 

-Ekspres müddea aleyh Durdu Mehmedin ika 
-Klevı·-an-t-----ı 35 1 metgahırun meçhul olduğu mahal 

Y A P A G 1 lesi mümessili ve mübaşirin meşru-_ __,,__ _______ • 
_.;.B.,;:..,ey~a,_z ________ 6_1,_50 __ 1----1--------ı batından anlaşılmış olduğundan da. 

Siyah . vetiye ve gıyap karanrun ilinen teb· 
Ç 1 G 1 T liğat icrasına rağmen gelmediğinden 

~kspres 1 gıyabında yapılan muhakeme neti-
iane ._3 _______ ------ cesinde : Müddea aleyh kansı müd-

YerJi " Yemlik ,, ------- edi b. 
1 3 deiyenin i~esini temin etm "ği gi ı 

• __ ,_,,;.; .. ___ "_T_o_h_um __ lu_k~,,__,--------~-..;..----.....a.----------~11111m=-I 
•• kendisini terzil edici ilfazi galize ile 

H U B U H A T--=---------ı tahkir ettiği şehadetle sabit bulun· 
Buğday Kıbrıs 1 5 f · · · k 

., Yer1·"'""i --- _ 4 ___ - 5- muş ve tara eynm geçmemıyece • 
1
- ---

1 ferine mahkemece de kanaat hasıl 
" 

men tane 
Arpa 2,22 2,37 
-~--------Fas u l ya 1 
Yulaf~----- 2,30 

-Delice ı-----ı------1-------==, l 
~~~ - i 
Keten tohumu 
Mercimek 

-Sisam 18,25 1 

•----------------~ U N 

1-~ört yıldız samı 700 ·--· 
.~ - uç » » -6oo-
.t> ~ - Dört yıldız Doğruluk - 750_, _ _ , 
~ - - üç » » 615 
- ı:: - s· · _ 900 __ _ 
.~~ ımıt ,. _ ____ _ _ _ 

.:.ı: ~ Dört yıldız cumhuriyet 675 --•-------
~ C.> - üç » • 575 

Simit • 

Hazır 

Liverpol T elgraflun 
19 I 6 I 1936 

antim l'eıtc 

94 

·------· 
Kambiyo ve para 

İş bankasından alınmıştır. 

Liret 1 

Temmuz vadeli !~- 42 Rayşmark 
101 
l 97 

1 Frank « Fransız » 
6 08 Birinciteşrin vadeli Sterlin « İngiliz • 633 : ı 5 157 ----m-Hit hazır Dolar « Amerika • 

Nevyork 11 90 Frank « isvi re • 2 

olmuş olduğundan kanunu medeni· 
nin 130 ve 134 üncü maddeleri mu
cibince müddeiye Makbule ile müd
dea aleyh Durdu Mehmedin birbir
lerinden boş olmalanna ve mezklll' 
kanunun 142 inci maddesi mucibince 
kabahatli olduğu anlaşılan müd-

aleyhin tarihi hükümden itibaren bir 
sene müddetle aherle evlenememe- j 
sine ve 7 45 kuruş masarifi muha
kemenin müddea aleyhden almma · 
sına kabili temyiz olmak üzers 8-
1 O 935 tarihinde karar verilmiş 

olduğundan işbu ilinın ferdasmdan 
itibaren on beş gün zarfında tunıku 
kanuniyeye tevessül edilmediği tak
dirde hükmü mezkurun kesbi kati
yet edeceği ilan olunur .7019 

Yitik terhis tezkiresi 
1935 senesinde Adana Aske · 

ri hastanesinde, yapmış olduğum 

askerlik hizmetimden dolayı almış 
olduğum terhis vesikas1nı yitirdim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 

olmadığını ilin eylerim. 
lstanbul Süleymaniye şube
sinde Cafer Ata sokağJ 
Tayah hatun mahallesi 13 
numarah hanede Mehmet o. 

7018 MUSTAFA 

Sıcaklar geldi, yanaşh ! 

TORICiVI iŞ BA.t41C.A~I 
6748 45 

J I Çoluk, çocuğunuz ve misafirlerinizle bol , temiz · 
1 ve lezzetli dondurma yemek ister misiniz ? . 
1 hemen bir dondurma kutusu alınız 

~----------,~---------~ HerboydaE~ktrik ve el ileçevrilenlerivardrr 

Sıcaklar başladı ! Feyzi Dural 
Eskiden: 

Rasih Zade Biraderler Ticarethanesi Elektrik sarfiyatı son derece az olan 
Postane civannda 

7--15 6966 1936 modeli Frigidaire 
Sayesinde yiyecek ve içeceklerinizin tazeliğini temin ediniz 

Lüks değil , sıhhat için elzemdir 
Hafif kırıklık ve soğuk algınlıkları 

F rigidaire Kendinizde ulak bir iiJiitme ve kınldık hissederseniz derıı:ı 
Adana bayii N • N O evrOZJD ahnız. Günde 3 adet evr • 

· Muharrem Hilmi l 

ı Zı•D sizi bütünhastalıklara karşı korur. 3 tanelikleri 20 kuruştur. 
~ .... 6_96_1 ____ .. 4 .... 6._9_-_ıı_ı_3_1_61-B-~20-2_3_2_s_2_1_30 _ _. 6828 4 40 

20 Haziran 1936 

• 

Ankara Birası F abrikas 
~ 

• 

• 

Öz Türk sermayesile kurulmuştur 
Ankara birası 

Orman çifliğinde yetiştirilen hususi bir Arpadan yapılmaktadır. 

Hepimizin 

Ankara Birası 

malıdır . O nu tercih borcumuzdur. 

Anka.ra Birası 

Evsafı : Meşhur Alman Biralarından üstünJltir. 

Ankara Birası 

Hilesiz, besleyici, sağlık koruyan bir içkidir. Onu her ) erde arayınız. 

Herkes gibi siz de yalnız Ankara Birası içiniz 

Adanada toptan satış yeri : Adana Acentesi 

1 

Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. 

6984 
No. 11 B. - Telefon No. 265 

9 

Umumi neşriyat miitliirü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü matN.sı 

r 
p 


