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llir İngiliz - İtalyan 
anlaşması mı? 

Nev& Gronichle'ıkn 

Bir lngiliz - ltalyan uzlaşması 
hazırlanmaktadır ve göründüğüne 
göre bu uzlaşma yakında diplomatik 
Piyasaya sürülecektir. 

Bu konuşmaların mana ve hedefi 
lngiliz milleti için meçhul kalmakta 
devam ederse, B. Baldvinin, uyanaca
ğına pek ihtimal vermemekle beraber 
&'ene de kurktuğu kamoyumuz, ya
~ında, kollektif sulha karşı yeni bir 
ıbanet karşısinda kalacaktır. 

Şüphesiz farkına varılmıştır ki, 
on gündenberi, lngiliz gazeteleri, ka
palı Lir ağızla bir Akdeniz karşılıklı 
Yardım paktındandan bahsetmekte 
dirler. 

, Akdenizde devamlı bir lngiliz -
ıtalyan rekabetinin doğru bir şey ol
rnadığını ve vaziyetin durlaşması ge 
rektiği ileri sürülüyor. 

Aynı zamanda, zecri tedbirlerin 
ilgası lehindeki propaganda yeniden 
kuvvetleniyor. 

B. Musolini, Daily telgra'a bir 
mülakat vermek için çok mahir bir 
şekilde bu zamanı [intihap etti. ltai
yan devlet reisi bu beyanatında ln
gilteyeyle anlaşmadan ve memleke
tinin milletler cemiyeti koynunda 
kalmasına karar vermeden evvel zec
ri tedbirlerin kaldırılması icabettiğini 
söyledi. 

Zecri tedbirler kaldınldığı zaman, 
B. Mu sol ini, lngilterenin . küçük Ak 
deniz milletlerinin menfaatlerinin 
muhtemel bir tecavüze karşı koru
mak maksadiyle bir andlaşma imza 
etmeye hazır olduğunu söyledi -
bir andlaşma eksik veya fazla, ne 
ehemmiyeti var?-. 

Bu plinı krakterlendiren düşün
celerin yükseldiğini uzaktan farkedi
Yorsunuz 1 Resmi lngiliz mahfillerin 
de hazırlanmamış olmasına rağmen, 
bu projeye orada hararetli bir kabu 
le mazhar olunmuş görünüyor. 

Nihayet bu , nasyonal - sos· 
yalist Almanyaya karşı tevcih edi · 
len cepheye faşist ltalyayı da dahil 

Yazao ; G. Cumminga 

etmek için yapılmış teşebbüslere 
bir yenisini ilave etmektir ; ve bu 
itibarla da meşhur Laval - Hor 
planına dönüşü idame eder . 

Bu planın ortadan kalkmış olma
sına rağmen , Paris ve Londranın 

devlet adamları petrol ambargosu -
nu kabul etmeye ve zecri tedbir
leri de pek hafif bir şekilde tatbike 
muvaffak olmuşlardı . 

Fakat bu politika , Habeşista
nın işkali ve Fransız hükumetinin 
değişmesi dolayısiyle artık beyhu· 
dedir . Bu itibarla " Akdeniz paktı. 
na sarıldılar . 

Sözde realistlerin ileri sürdük
leri deliller şunlardır : 

" B. Musolininin zaferi tampır . 
Zecri tedbirlere devam etmek bir 
harp tehlikesine maruz bulunmak 
demektir .• 

B. Musolini zecri tedbirlerin art
tırılması bir harp sebebi olacağını 
söyledi ve bu söz yurddaşlannuzı 
titretti . 

Mevcut zecri tedbirlere gelince 
bunların faydası ancak bir senenın 

nihayetinde görülecektir . 
F akal zecri tedbirleri kaldırmak 

lngiliz kamoyuna karşı gelmek ve 
memleketimizin itibarını biraz daha 
aşağılamaktır . 

Bu itibarla , müzakerelerimizde, 
zecri tedbirlerden bir mübadele va
sıtası gibi istifade ederek muzaf· 
fer mütecavizin Akdenizde lngiliz 
menfaatlerini masun bulunduracak 
bir paktı imzalamasını temin etmek 
lazım geldiği ileri sürülüyor . 

Bugün vu karışık hesablar , ese
fe değer bir devreyi unutturmak 
üzere kollektif emniyeti yaratmak 
yolunda yeni .bir teşebbüs gibi ilan 
ve eeşrediliyor . 

Bundan sonra Musolini , mem
leketini milletler cemiyeti koynunda 
bırakmaya tenezzül etmesi ~ Al
manyaya karşı Streja cephesini ye· 
niden kurması için 60 milyon ister-

- Gerisi ikinci sahifede -

Suriye ve Lübnan [şarki orta deniz hükii 
metleri] adiyle iki müstekil devlet oluyor 

Fransa iki devletin hudut asayişini 
kornmak için küçük fbir kuvvet 

bulunduracak . 

Kont Dö Martel Suriyeye dönüyor 
Berut : 19 ( Özel ) - Paris

ten Savtalahrar gazetesine müsta
cel kaydiyle gönderilen tel yazısıdır: 

!etin hudutlarının asayişini temin İçin 
az bir kuvvet bulundurulacak ve mü
tebakisi Fransaya geri alınacaktır . 

Bu iki hükumetin adı ( şarki or
ta deniz hükumetleri ) olacaktır . 

Bu haber Lübnan ve Suriyelileri 
çok sevindirmiştir . 

• *. 

Berutta bir amele Valimiz Ankaraya gitti 1 
Filistin de 

• • •• 

Y · k.l" ·· p .. l . . l Arap ve Yahudilerin 
ı enı teş ı ata gore artı ış erının nası , . t.kb ll . t · 

numayışı 

20 kişi yaralandı 
1 

.d l .., b. d.l k . ıs ı a erı emın 
ı are o unacagı tes ıt e ı ece tır.. d·ı k · 

Berut: 17 [Hususi] - Fransa
da halk cephesinin zaferini tes'id 
için Berut amele birliği bir miting 
yapmayı kararlaştırmıştı. Lübnan 
hükumeti istenilen müsaadeyi ver· 
memiştir. 

Amele müsaade verilmediğine 
bakmıyarak miting yapmağa teşeb
büs etmiştir. 

Mitingcilerin ellerinde "Affıumu
mi, dostluk muahedesi, 8 saat iş, 
matbuatın serbestliği. istediklerine 
dair levhalar vardı. Polisle amele 
arasında müsademe olmuş, 20 kişi 
yaralanmış, 50 kişi tevkif olunmuş

tur. 
Tevkif olunanların çoğu Ermeni

lerdir. Bu hart-kette komünistlerin 
büyük rolü olduğu söylenmektedi. 

iki gün önce Fırka Başkanlığını 
da iUı elmeğe başlıyan Valimiz Tev
fik Hadi Baysal , Komutanlarımızdan 
birisini karşılamak üzere Bozantıya 
hareket etmişti . Ankaradan gelen 
müstacel bir telgraf üzerine Tevfik 
Hadi Baysal, Bozantıdan derlıal An
kara a hareket eylemişlerdir . 

Valiınızin bu hareketinin , aşağıda 
tafsilatını verdiğimiz şekilde bir kısim 
Valilerin Ankarada toplanmalarile alii
khdar olduğu anlaşılmaktadır . Ana· 
dolu ajansının verdiği telgraf haberi 
şudur : 

Ankara : 20 ( A. A.) - Va-
lilerin yeni deruhte etmiş olduğu 

ı Parti işleri hakkında kendileri ay
ı 
1 dınlatılmak ve hasbihaller yapılmak 

daki toplantıya davet edilen Valiler 
şunlardır : 

Bilecik Valisi Ali Rıza Oskay , 
Eskişehir Valisi Talat Oncel , Kü
tahya Valisi Halit Aksoy , Kasta· 
moni Valisi Tevfik Talat Demirkan, 
Ankara Valisi Nevzat Tandoğan , 
Sinop Valisi Süreyya Yurdakul,Sam
sun Valisi Fuad Toksal, Çorum Va
lisi Ziya Tekeli , Amasya Valisi 
Kadri Üçok, Tokat Valisi Faiz Er
gün, Kayseri Valisi Nazmi Toker , 
Niğde Valisi Faik Üstün,Konya Va
lisi Cemal Bardakçı , Yozgat Valisi 
Baran, Seyhan Valisi Tevfik Hadi 
Baysal,Malatya Valisi Etem Akıncı, 
içe) Valisi Ruknettin Sözer, Cazi 
antep Valisi Ali Rıza Çevik , Ordu 
Valisi Hayri Sırtıkızıl, Gireson Va-

e ı ece mış .. 
Londra: [Radyo J - Avam 

kamarasında hükumet nanuna ve Fi
listin hakında beyanatta bulunan ko
miser, hükumetin hiç bir şiddet ha
reketinin tesiri altında kalmıyacağı

nı, asayiş ve nizam iade edildikten 
sonra hususi komisyonun gayet adi· 
iane ve bitarafane kararlar verece-
ğini söylemiş ve: 

- Filistinde ne Arap ve ne de 
Yahudilerin istikballeri için bir teh
like mevceddur. 

lngiliz hükumeti Yahudi ve Arap
ların, her iki milletin de istikballeri
nin temin edilmiş olduğunu anlama

, larıni arzu etmektedir. Demiştir. 

Filistin işleri 
Zecri tedbirleri 

Üzere Ankara, lzmir ve Edime de 
Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk 
Partisi genel sekreteri Ş. Kayanın 
Başkanlığında Valiler toplantısı ya· 
pılacaktır . 

lisi Feyyaz Boşu!, Afyon Valisi Dur- T k"f d"l f k" 
E d·ı k K h' v ı· . M' ev ı e ı en eşra ın sev ı 

muş vren ı e , ırşe ır a ısı ı- • , • 
tat Saylam, Sivas Valisi Vekili Ah- tehhkeh hır mesele olmuş Amerika kaldırmağa ta

raftar değil - -
23 : 1aziran salı günü ilk top

lantı Ankarada olacaktır . Ankara 
met Refik Noyan,Maraş Valisi Adli 
Bayman,Çankırı Valisi Derviş Hüsnü. 

Londra : 20 [ Radyo J - Bura· _.,._ ___ ..,..,.....,........,...-,,,,.,.,..... ....... ......,_.,_...._,.,,,__....,...._...,.........,.. 

daki Habeş delegasyonu, imparator • 

Haiıe s.ıasiyenin Habeşisıandan bir imparatorun kızkardeşı· 
çok mektuplar alnu~ olduğunu ve 

bu mektuplarda Habeşistanın lmpa- • k 1 •ı f "_] 
r~t~r~ ~aima sadık kala~ğı bildi- ve gerı a an aı e e r auı 
rıldığinı beyan etmektedır. 

Vatington : 20 [ Radyo ] -
ltalya ve Habeşistan hakkında tatbik 
edilmekte olan silah ambargosu , 
Milletler Sosyetesinin bu husustaki 
kararı ne olursa olsun, kaldınlmı 
yacaktır. 

Cumhur başkanı Ruzvelt her 
iki memlekette de harp hakikaten 
bitmedikÇe ambargonun kalkmasının 
m~n~sız bir şey olacağını beyan et· 

1

. 
mıştır. 

Paris : 20 [ Radyo J - ltalyaya 
karşı tatbik edilmekte olan zecri 
tedbirler hakkında beyanatta bulu
nan hariciye nazırı Fransa hükumc· 
tinin kollektif el ve iş birliğine mer 
but kalacağını ve yeni kabinenin 
kollektif emniyet sisteminin kuvvet
lendirilmesi için elinden geleni yap
mağa karar verdiğini bildirmiştir. 

Fransa 

Zecri tedbirleri resmen 
kaldırdı 

Habeşistandan kaçarak Beruta geldi
ler fakat karaya çıkmadılar 

Bunlarla beraber Ras Kassa'nın karısı da var 

Berut : 77 [ Hususi J - Ha· 
beş imparatoru Haile Selasi
yenin hemşiresiyle Ras Kassa'nın 
eşi, imparatorun karısının kardeşi, 
yaveri ve on dört kişilik maiyeti 
Kudüse gitmek üzere bir Fransız 
vapuru ile Cibutiden buraya gelmiş
lerdir. 

Bunlar karaya çıkmıyarak vapur
da kalmışlardır. Yalnız yaver kara
ya çıkmış ve öteberi alarak vapura 
dönmüştür. 

Bu kafile Addis'ababanın ita!-

yanlar tarafından işgali üzerine 

dağlara iltica etmiş ve bir yolunu 
bularak Cibutiye gelmişlerdi, 

Habeşli yaver, gazete muharri
rine Habeşistanda savaşın henüz 

bitmediğini ve asıl savaşın bundan 
sonra başlıyacağını ve bunun için 
bütün Habeşlilerin ölünceye kadar 

savaşa devam etmek için and içtik
lerini söylemiştir. 

Mersinde Ayincilerin marifeti 

Gizli cemiyetin topladığı paralar Suriye
ye mi gönderilcekti? 

1 

Ankara: 20 ( A.A) - Fransa 
hükumetı zecri tedbirleri kaldırmağa 
karar vermiş ve bu kararım ltalyaya 
resmen bildirmiştir l 

Cenevrede Milletler cemiyeti ma
hafili Edenin soldan geri etmesin
den fevkalade müteessir olmuştur . 

Ben kırk senedenberi bu mahal-~ İ 
lede otururum. Bunlar beni de ken-

İsmet İnönü 

Sovyetler hükumetini 
taziye etti 

d )eri gibi tanırlar. Bunlar Haydari-
- Sonu ücnüçü sahifede -__ ..... ~ .. ·---
Dünkü sıcaklar 

Kudüs: 19 [ Ôzd ) - ihtilal 
harekatı devam etmekte ve her ta · 
rafta asilerle lngiliz ve yerli kuvvet
ler arasında müsademeler olmakta
dır. 

Hayfada, eşraftan on beş kişi 

daha tevkif edilerek etrafı tel örgüler· 
le çevrili olan Sarfent karargahına 
sürülmüşlerdir. Bunlardan biri Bele· 
diye azasındandır. 

Bunların Sarfende sürülmesi şu 
suretle vukubulmuştur: 

Tevkif edilen eşraf Yahudi şo · 
förlerin kullandıkları kamyonlara 
bindirilmişlerdir. Fakat; bunlrr Ya
hudi şoförlerin sevkedecekleri kam· 
yonla gitmeyeceklerinde israr et
meleri üzerıne bunları götürmeğe 

memur olan lngiliz zabiti, kuman
danla görüştükten sonra şoförleri 
değiştirmiş ve yerlerine Arap şoför
leri konulmuştur. 

Sürgünlerin yolda asiler tarafın
dan kaçırılmamaları için diğer üç 
kamyon içine lngiliz askerleri ve 
mitralyözler konulmuşlu. Vaktin ge· 
ce olmasından kamyonlar çok ya
vaş hareket ediyor ve her yarım 
saatta bir durarak projektörlerle et
rafı gözden geçiriyor ve ondan son· 
ra yoluna devam ediyardu. 

Bu suretle sürgünler gçülükle 
menfalarına getirilebilmiştir. 

Mısırda Habeşlilere yardım ce
miyeti tarafından toplanan ianeler 
Filistin ihtilalcılarına gönderilecektir. 

Durumu incelemek üzere yakın
da Iraktan buraya bir heyet gele 
cektir. Bu heyet aynı zamanda Irak
ta toplanan ianeleri de getirip muh
taçlara dağıtacaktır. 

Yahudiler tarafından meskun 
bulunan eski Kudüs kasabası hemen 
hemen boşaltılmış gibidir. 

Yangın ve tahriblerden hemen 
burası bir harabezare dönmüştür. 

Yine Yahdiler tarafından modem 
bir şekilde inşa edilmiş olan Balfor 
şehri de buna benzemektedir. 

Amerika 

Suriye heyetiyle , fevkalade komi· 
S"r kont Dömartel , Eransız ordu
ları erkanı harbiye reisi, Kara, deniz 
ve hava kuvvetleri müsteşarları ve 
Fransız heyeti hariciye nezaretinde 
son bir içtima daha yaparak şu nok·: 
taları esas itibariyle kabul etmiş
lerdir : 

Fransız hariciye nezaretindeki Ankara : 20 ( A. A ) - Rus 

T arsusta gizli ayın yaptıkları ve 
aralarında para toplayarak Suriye· 
ye göndermek istedikleri ihbar edi
lerek tevkif edilen yazıcı, Mustafa, 
Ali Kuş, deli minnet köyünden Ca· 
laz Mahmut, Çatalkeliden Süleyman 
oğlu Yusuf Ziya, lbrahim ile Alinin 
muhakeınlerine dün Ağır Ceza mah
kemesinde devam edilmiştir. Mah
keme Hakim Şevkinin başkanlığın
da teşekkül etmiş ve iddia makamın· 
da Cumhuriyet müddeiumumisi Şe
ref Eroğlu bulunmuştur . 

Bir kaç gündenberi şehrimizde 
devam eden sıcaklar , dün , mevsi
min en sıcak bir gününü bize gös· 
terdi . Gölgede hararet derecesi 34 
idi . Tayyarelerini artırıyor 

Ankara ; 2o (A.A) - Amerika 
Parlementosu bu gün 1800 tayyaret 
hava kuvvetlerini bu sene 2320 tay

yareye çıkarmağa karar vermiştir, 

Suriye ve Lübnan , Fransanın 
dostu sıfatiyle iki müstekil Cumhu
riyet olacak ; 

Suriye ve Lübnanda her iki dev-

müzakerelere iştirak c tmiş olan fev Edibi Maksim Gorkinin ölümü do-
kalade komiser kont Dömartelin layısile ismet lnönü ve Dışişleri Ba-
Cuma günü şark sürat katariyle kan Vekili Şükrü Saracoğlu Sovyet 
Paristen hareket edeceği bildirilmiş· 

1 
hükumetine taziyetlerini bildirmiş· 

tir . 1 !erdir . 

Bu muhakemede evvelce muh
bir topal Ramazan dinlenilmiştir . 
Bir ayağı temamen kesile olan mu
bir deynege yaslanmış anlatıyor • 

Fakat havanın rutubetli olması , 
bu sıcağa karşı tahammülü güçleş
tirmiştir . Akşamleyin herkes şeh· 

rin hava alacak serin yerlerine taşın· 
mıılardır. 

• 



SUife : 2 

Hikaye: 

Bayram hoca 

Şans , tali, kader gibi manevi 
kuvvetlerin insan mukadderatı üze
rinde oynadığı rolü,sanıyorum ki, hiç 
kimse inkar edemez. Vakıa, hayatta 
bütün muvaffakiyet sırrını bu manevi 
kuvvetlerden beklemek doğru değil
dir ama, mevcut imkan ve kabiliyet
lere azami ve asğari randman hudu
dunu çizrenin de yine bu manevi kuv
vetler olduğunu kabul etmek icap 
eder. 

Hepimiz hayatımızda rastlamı
şızdır: falan adam; zeka, kabiliyet 
ve diğer evsaf itibarile filan ve filan
dan çok aşağı olduğu halde bu filan 
ve filanın elde edemediği bir muvaf
fakiyete o falan her nasılsa kavuşur 
ve cemiyette .bazen parmakla göste
rilen bir şahsiyet oluverir. Şimdi bu 
vakıa karşısında uzun uzadıya, düşü
nüp uğraşmanın manası yoktur. inan
malıyız ki, bu vakıayı hazırlayan, yal
nız ve münhasıran o falanın şansıdır, 
taliidir, kaderidir. Başka bir şey 

değildir. 
Bu, herkesin bildiği mütearifeyi 

tekrar ettikten sonra, bu mutearifeyi 
kuvvetlendiren şu hikayeyi anlatarak 
sık sık karşılaştığımız garip hayat 
cilvelerinden birini daha tesbit etmiş 
olacağım: 

Hikayemizin kahramanı Bayram 
hocadır. Ve hadise bundan çeyrek 
asır önce geçmiştir. L Bayram hoca, 
lstanbulun medreselerinde yıllarca 
odla ile ömür çürüttükten sonra, 
Meşrutiyetin ilanı sırasında idadiyi 
bitirip yüksek mekteplerden birine 
girmeğe muvaffak oluyor. Fakat sınıf 
arkadaşları arasında kırarmış uzun 
sakala, kocaman sarığı ve geniş cüp
pesile göze çarpan bu yaşlı başlı a
dam, bütün ders yılında vakbnı alar· 
ğada ve dalğa geçmekle öldürür, 
imtihan odasında da hocaların ve 
mümeyizlerin rikkatını kazanarak not 

İhracat kontrol edilecek ı 
ı 

Ticarette teftişin men'i ve ihra· 
catın mürakabesi hakkındaki 1705 
sayılı kanunu, bu günkü güdümlü e
konomi politikamız, ekonomik kal
kınmamız ve dünya ticaret politika
sının almış olduğu şekle lgöre tadil 
etmek zaruretini duyan hükumet bu 
kanuna ek bir kanunla iktisat veka
letine yeni ve çok C ehemmiyetli bir 
vazife vermiş bulunmaktadır . 

Ticarete ahlaki bir öme1
' ~olan 

Türk ihracatcısının şöhret ve muvaf
fakiyetini masun tutmak ve ebedi
leştirmek diğer taraftan da bugün
kü ihracabn tekniği ve rekabet mü
cadelesi karşısında rasyonel bir ça
lışma ve teşkilat kurmak gibi iki bü
yük memleket davasının gerçekleş
mesini üzerine alan iktisat Vekaleti 
bu kontrol işini sıkı bir surette ya· 
pacaktır. 

ihracat ticaretile uğraşmak jste
yen tüccarlar iktisat Vekaletinden 

ruhsatname almağa mecbur tutulmak
tadırlar . 

Bu ruhsatnameler üç sene müd
detle verilecek ve müddet bitinçe 
yenilenecektir . 

dıgı Bayram Hoca ile karşılaşınca, 
1 

bir gün evvel verdiği vaide püşman ' 
olarak, sudan bir bahane ile Hocayı ' 
atlatıyor. Ve daha ertesi gün de rast-

1 

ladığı mutavassıt arkadaşına : 

Tirk .-

Polis terfileri 1 Seyhan arazi tahrir / 

il . . k . 1.... t f. '. n1üfettişlig"' i 
nncı omıser ıge er ı 1 

edenler ve namzet olanlar 

Geçenlerde açılan imtihanda mu- · 
vaffak olan (iiçüncü komiser Şakir, l 
ikin_çi komiserliğe terfi etmiş ve Sey- , 
handa kalmıştır. 

imtihanda kazanan 7 numrolu 
Tevfik ve Halil de açık yer olmadı
ğından namzet olarak münhal bek
liyeceklerdir. 

Beden terbiyesi 

Öğretmenleri çoğaltılıyor 
Kültür bakanlığı ilk, orta okullar

la Liselerde beden terbiyesi dersleri 
İçin yeni kararlar almaktadır. 

Seyhan , Antep , İçel ve Urfa 
mıntıkası tahriri arazi işlerini müra
kabe ve kontrol için bu bölgeler 
tahriri arazi müfettişliğine eski tah
rir komisyonu reislerinden Vehib, 
Ankaradan tayin edilmiştir . 

Memur harcirahları 

Bazı memurların bir yerden di -
ğcr bir yere nakillerinde harcirahla
rının bilahareÇverilmesi memurları 
sikıntı içinde bırakmaktadır . Bunu 
düşünen vekalet ; başka bir yere 
nakledilecek bir mt!murun daha ön· 
ceden harcirah havalesinin getirtil
mesi ve bilhassa memura tayin em· 
rinin tebliğ edilmesini muvafık gör 
müştür. Orta okulların beden terbiyesi 

öğretmen sayısını artırmak maksadile I 
bir kurs açılacak, bu kursta muvaf- ı _ __,,......,...__,.,_,,,........,._.....,.,,. ___ _ 
fak olanlar orta okul beden öğret - ~lecektir. 
meni 'olabileceklerdir. Beden terbiyesi derslerinden baş-

Bilhassa kadın öğretmen sayısını ka çocuklara bu derslerde oynatıla-
arttırmak için kız öğretmen okulla- cak terbiyevi oyunlar için bakanlık 
nnın mezunları bu kursa kabul edi- , oyun kitapları da hazırlamaktadır. 

Bir İngiliz - İtalyan anlaşması mı? 

- Birinci sahifeden artan -

)inlik bir ödünç verilecektir . ı 
işte lngiliz hükumetinin bazı dü

şünceli müşavirlerinin hoşuna gide· ı 
bilecek mahirane bir teklif 1 

Ne yazık ki , ahlaki karakterin- j 
den bahsedilmese bile , bu , bir çok 
tehlikeler arzeder . 

ilk önce Mussolininin 

21 Haziran 1936 

ler gösterebilen 
adam 

~~-------·------~~-
H. - G. Jr'elles'den 

Nakleden: Hm. A. 

düğü görülür. Müzik; şiddetli bir fı 
tına taklidini müteakip birden su 
sar. Etrafa bir ölüm sükutu çöker 

Nihayet , bir kilisede saat d 
kuzu çalar ve gecenin zulmetle 
arasından; gaz lambalarının hafifç 
aydınlattığı bir taşra şehrinin soka 
ları yavaş yavaş sıyrılır . Objektif 
lngilterenin küçük şehirlerinde mis· 
!ine pek çok tesadüf olunan küç .. 
kabarelerden birinin kapısını bulur. 
Bir delikanlı oraya girmek üzeredir. 
Bu ; melon şapkalı , kıyafeti haylı 
züğürt , küçük memur kılıklı bir 
adamdır. Ve filhakika, büyük tuhcr l 
fi ye mağazalarının birinde satıcıdır. .~r 

Delikanlı kahveden içeri gire· ~ 
ceği anda, fevkalade cesim muzlim a 
bir parmak, karanlıkta eyiden kor· ~e 
kunç bir hal alarak semadan iner , a. 
delikanlının melon şapkasına doku· ~1 

nur ve birden kaybolur . F oterngey e 
adındaki bu delikanlı artık mucizevi ka 
mevhibeye sahiptir. Fakat onun va· e 

ziyetinde, başına gelen şeyin farkın se 
varmış olduğunu gösterir hiç bir ar ı 
met yoktur. 

F oterngey kahveye girer . Tez. e 
gaha yaklaşır , dirseğini dayar ve e 
oradakilerden birile hararetli hara
retli konuşmaya başlar . Muhatabı : 

- Eğer siz mucizelere inanmı
yorsanız o başka mister F oterngey
der, ben inanıyorum. 

Delikanlı, biraz ukalaca bir eda e 
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ha· , Son 3- 4 yıldır mesut tesadüf- başısı :olan bu güzide insanı; o za· 
dır.· ler oldu : Bundan üç ·- dört sene man1ar Milli takımın yanına sokan, 
're· Önce Konya, Diyarbekir, Mersin, A- uğratan kimse bile olmamıştı !.., 
Jim dana ve Antalya mıntakalarını, ge- H tarihlerden sonra, gençlerimiz 
or· Çen sene lzmir ve lstanbulun bütün de, muavin olmak hevesi haylıdan 
er takımlarını ( Mersin- Adana-iz- bayiiye azalmıştır. Ve bu günkü gün-
ku'. llıir ve lstanbul ) şehirlerimizde, de lstanbul ve Ankarada iyi muavin 
ey hem de gurup şampiyonası ve yetişmez olmuştur.. Diyebilirim ki : 
evi Şampiyonanın final maçlarını oynar- İzmirin Hakkısı, ve Çukurovanın Nu-
va· ken yakından görmek, incelemek ve risi ve Kemal'ı; bu mevki için denen-
kına seyretmek fırsatlarını elde etmiş bu· mesi en faydalı olacak, üç kuvvetli 
ala· 1Uııdum .. unsurdur. 

Teknik bakımdan, - genel su· Yan haflarına gelince: 
ez- tette diyebilirim ki - , Türkiyemiz- ! Bu da milli takım için bir be-
ve d: ~utbol bir ~çoklarının iddia ettiği la hükmündedir !... Şimdiye kadar 
ra- ~bı gerilememiş bilakis ilerlemiş- ·gördüg" üm oyuncular arasında bu· ı 

ı · tır 1 y · b ''nk" 1 d 
: ba · ... anı, u ~u u oyuncu ar an mevkiin ehli olacak bir oyuncu h~ · 

1 
dü zı.~arı, - teknık b~kıından - , tırlamıyorum !... Cemal, Feyzi, Refık 

Y· k nun oyuncularına faıktırlar ... Fa- ayarında değil, onların yarısı ayarın-
at, futbolda kazanmak için yalnız da bile yan hafımız yoktur ... Galata· 

a ekn'k .. .. l"k k"f' 1 k' ? F k Bu ı .. ustün u ,. a ı ge ~e~ ı . ·: sarayın Kadri'si, Beşikta~ın aru ve 
&un, sayısı maalesef uçu, heşı Feyzi'si; Konya, Diyabekır, Adana, 

ne ~~;m.ey~n bazı .. oyuncul~rımız var- Antalya, Eskişehir ve lstan~ulun di-
. kı, cıdden yuksek hır oyun oy- ğer yan hafları da bu mevkılerı dol-

in ~~o~lar .. ~es.ela : Fi~.ret, Vah.ap, duracak kiymet ve liyakatta değil- ı 
." Ha ş r, . ~ıyazı; bu zumr~de.n~ır :· !erdir ... F enerbahçenin Devad ve j 
ıat . lbukı, uç beş oyuncu ıle ıyı hır Reşadı .. Teknik ve kafalı oyuncu-
ır llıılli teşkil edilemiyeceği meyanın- lar olmakla beraber her ikisi de j 
a· ladır . Bilhassa, bu meşhur oy~~cu.- ağırdır .. Yine fenerbahçenin , Esadı .. 
ra atımızın da maneviyatı ve enerıılerı Boy ve cüsse fıkarasıdır !... iyi, güzel, 
e 

10
lda sıfır mevkiindedir. Her şeye teknik bir oyuncudur, ama, Avrupa· J 

a re her vaziyete rağmen !metanetini nın en kötü takımı karşısında bile di-
z, tlaneviyatını, azimkarlığını kaybet- kiş tutturamaz !... 1 

a lıernek ! ... Sinirlerine thakim lıol- O h ide : Yan haflarını Anadolu 
le- nak 1 .,. Bir Türk gibi dayanmak !.: t k I a d bulmag" a ve seç· 'ı 
. ~ili" f 1 k im d' a ım arı arasın an 
ır . ı şere e ayı o ağa canını ı- _ I I Ol d ğı takdirde : 
im; ne takarak uğraşmak 1 ... Bu me- mGegl et ça ışına 1 (.K d 1'.1)a .

1 
Fenerbah' 1 

le :iyetler; maalesef diyorum, bu gü- a .a a(Rsaraytın Ca rıdsı,) Artık : 
ı~n 1 d b'I çerun eşa ve eva mı , - , 

, en ünlü futbolcu ararın a ı e 1 h . d' d' k b e k'ıler 'okt .. ' e veru şer ır ıyere -, u m v 

İtalyan Doğu 
Afrikası 

Mançe:ter Gardian'dan : 

Pazartesi günündenberi Eritre, 
Somali ve Habeşistana yerilen yeni 
isim olan " ltalyan doğu Afrikası " 
için hazırlanmış olan anasal kanun 
tatbika başlı>nmış bulunuyor . 

Bu kanuna göre bütün bu top· 
raklar beş valiliğe ayrılmıştır. Bu 
ayrılış hem memleketin idaresini ko 
laylaştırmak, hem de halkı ırklarına 
ve dinlerine göre grup grup ayırıp 
milli bir birliğe mani olabilmek için
dir . 

Habeşistanda hükümet bir hidiv, 
Mareşal Grezyani, içerisinde bir ta
kım yerli şeflerine de bulunacağı bir 
istişare meclisinden kurulmaktadır. 
Bu yerli şeflerin burada ne gibi bir 
tesir ve nüfuzları olacağı şüphelidir. 

İşin çerçivesi bundan ibarettir. 
İtalyanların ne şartlar içinde yeni 
imparatorluklarını kurdukları açık
ça bilinemiyor. Çünkü memlekette
ki bütün yabancı gazeteciler sınır 

dışına çıkarılmışlar, bir çolt kimse
ler Cibuti'ye sığınmışlardır . 

Habeşistanın ayrıldığı beş böl
geden bir tanesi henüz işğal edil
memiş olmakla beraber Mareşal 
Grazyani buraları işgal etmek husu
sunda hiç acele göstermemektedir. 
Silahlı kuvvetler bugünkü günde 
yol yapmak işinde kullanılmakta

dır . 
Şimdi İtalyan ordusu, Habeşis

tanın içinde bulunmakta ve asayişi 
temin edebilmek için bir takım şid
detli tedbirler alınmakta, bazan Ha
beşliler kütle halinde öldürülmekte
dir. Silah taşımanın bu kadar şid
detli harekete sebeb olmasını öğ-
renmek insana eza verir . 

Meşhur Habeş şeflerinden an
cak iki tanesi, ne kaçmış, ne de 
teslim olmuşlardır. Ötede, beride 
bir takım silahlı çeteler dolaşmakta 
ve bunlar ltalyayı gafil avlayıp hü. 
cum edebilmek için fırsat kollamak
tadırlar . 

Henüz ne organize edilmiş yeni 
bir Habeş harb kuvveti, ne de batı 
tarafında yeni bir Habeş hükumeti 
kurulmuştur . Fakat Habeşistanda 
İtalyan sansörü bu kadar şiddetli 
devam ettikçe şimdiye kadar oldu. 
ğu gibi, bundan sonra da orada o
lub bitenlerin hakikatini ögrenmek 
mümkün olamıyacaktır 

~~~··· . 1 için kampta sıki antrenmanlar netı· J 

ıger oyuncularımız ıse hem tek- ı . d t' ti' - t t r 1 - ----- • aş 'k h I h d .. cesın e ye ış rmege gayre e me ı ... 
'<t~~dem mokra v~d ebml e enketrıı ! Bu gün, Türk milli takımının en . 

at L "' an ço gerı e u unma a- .. .. . . . b Vilayet makamından: 
otlar B' d f f t b 1 • A k kotu tarafını ; ıyı hır haf ek hattına .. ır e a s an u , ve n a- k'l . . . b 

1 

li lda · · h f b k k H · h · malik olamayışı teş ı ettığını ; u-ıyı a e yo tur .. er angı 

e lr t k ff k' f d ... nun Anadolu takımları arasından se· 1 a ımın muva a ıye ereceoı 
ter· d · h tt k d çilmesi gerekeceğini anlatmış bulunu· . ın e muavın a mm ne a ar . • 
~~ük t · · 1 - f tb ld b' yoruz .. gelecek yazılarımızda, ımkan , esırı o acagını; u o an ı· . . __ , 
I~ anlayan herkes pek ala bilir .. ve fırsat bulursak, fııtbolda~ı ~ıger ı 
~nce, esasen, Türk takımları ile noksanlarımızın ve bazı kendını pek 
1"rupa, hatta Afrika! takımlarının meşhur Sanan oyuncularımızın da-
'."s'.ndaki en büyük farkı; bu husus h~ ne ~ibi ku~urları oldu~ll_'.lu etraflı 
·ıkıl eylemektedir : Milli takı- hır şekılde, hıç hatıra, gonule bak-
11tnızın kuvvetli bir muavin hattına maksızın teşrihte devam edeceğiz ... 

e 
1
•lik olamayışı meselesi 1 ... Ragıp Mağden 

Bu noksanlık; çok eski zaman- • ------
~dan beri devam eylemektedir .. 

, Bundan 10 - 15 sene önce 
t~biyeli Cemal gibi, Baron Fevzi 
~ ı, canbaz Kamil gibi, şiir Refik 
tnan ve Monşer Mücteba gibi, 

Seyhan Valiliğinden : 

Belediye sıhhat işleri kitabeti 
münhaldir. Memurin kanununun al
tıncı maddesi evsafını haiz ve laa
kal Orta mektep mezunları arasın

dan bir memur tayin edilece~~ir · 1 
Müsabakaya talip olanların Vılayete 
müracaatları .7025 

~k Yüksek kabiliyetle muavinleri-
1~ Yok değildi .. Fakat, ne tuhaftır 
' bu isimlerini (saydığım insanlar; 
' llek fena bir kulüpcülük zihniye
! ~e hasis menfaatlar yüzünden - , 
Ilı iakıma alınmak şöyle dursun, 

ernleketimizde ismi bile bilinme- Seyhan Valiliğinden: 
• köşede bırakılmış ve unutulmuş 

rselerdendir .. (Bilhassa, ( Harbi
ı C:emal ) ve ( Baron Fevzi ); bir 
a Türkiyenin yetiştiremiyeceği 
llıuavindir .. 

. Hele birincisi, yani Harbiyeli Ce 
' Uragvay'ın meşhur Andrad,ı aya-
lc!a • k' k'k • serı, mu avım, ze ı, urnaz, 
kalade, atlet bir sporcu idi .. Şim
l.annederim, bir erkanı harp Yüz 

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 isteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her gün 
hastaneye ihale gün ve saatında da 
encümene uğramalan.7014 20-21 

1- 25/ Teşrinisani/336 tarihli 
ve 55 sayılı düğünlerde israfatın 
men'i hakkındaki kanunun birinci 
maddesiyle ve bu kanuna tevfikan 
927 senesinde Viliyet Umumi Mec
lisince tanzim edilen talimatname 
ile düğünlerde alelitlak cihaz teşhiri, 
cihazın açıktan nakİi ve erkek tara
fından iki kattan fazla elbise ( kalın, 
başlık ) veya para verilmesi veya 
alınması ve düğünlerde üçten fazla 
araba veya otomobil bulunması su
reti katiyede yasak edilmiştir. 

2- Bu memnuiyet hilafına ha. 
reket edenler için adı geçen kanu
nun 3 üncü maddesinde bir aydan 
altı aya kadar hapis veya elli lira
dan yüz liraya kadar para cezası ve 
6 ıncı maddesinde de menedilen eş
yanın ınüsaderesile Belediye namına 
bilmüzayede satılması esası vazedil
n;iştir . 

3- 18/6/936 perşembe günü 
bu memnuiyet hilafına hareket et
tiği görülen bir vatandaş hakkında 
derhal kanuni muameleye tevessül 
edilmiş olduğundan vatandaşların 
işbu kanun ve talimatname haricin
deki hareketlerile takibata maruz 
kalmamalarını ve cezaya çarpılma
malarını temin için kanunun bu em
rini ve müeyyedelerini bir defa daha 
illn etmek ve umuma hatırlatmak 

faydalı görülmüştür .7024 

Mersinde ayinci
lerin marifeti 

Asri sinemada 
- Birinci sahifeden artan -

dirler. Senede bir günleri vardır 
Kurban keserler, o gün de gece 

yarısından sonra yemek yiyecekleri. 

-ı ı'--7--H-a-z-ir_a_n--ç-a-rş_a_m_b_a_a_k_ş_a_m_ı_n_d_a_n_i_ti_b_a_r_e_n--·ı 

iki film birden 

Kahkahalar kralı 
ni ve bir araya toplanacaklarını öğ
rendim . Maksadları alevi bayrağı 
açmak ve toplanan paraları Suriye
ye göndermektir . 

Ben bunları polis Aliye söyle
dim. dedi ve polis Ali ile müvacehe 
edildi . 

Suç isnad edilenlerden Mustafa 
bu ada mm yalan söylediği birbirini 
tutmayan ifadesinden bellidir • 

Bu adam oğluna alacağı bir kız 
meselesinden bariz bir adavetimiz 
vardır. Beni o iş de şahid yazmıştı. 

Arzusu dahilinde şahadette bulun
madığından bana kin besledi dedi. 

Diğer bir suçlu da başka bir ve ı 
sile ile aralarının açık olduğunu söy· 
ledi . 

Muhbir, bunlar hayderidir. Ale
vi bayrağı çekeceklermiş deye söy
lenerek ayrıldı . 

Tarsusun Çıplak mahallesinden 
yapıcı Mustafa oğlu Antakyalı Ka-

(Düztaban- ~astıbacak) 

Umumi 
Mucid 

istek • 
uzerıne 

- Kaçakçılar peşinde -
Bugün gündüz 2,5 da matine 

iki film birden 

Kaçakçılar peşinde 
Düztaban Bastıbacak 

7010 

mil bunların hiç birisini tanımıyor- 1 1 
dum. Kurban kestiklerinden de ma- BELEDİYE İLANLARI 
lumatım yok. Usta Ramazandan A-

rap uşaklarının bir toplantı ' yapa- !...----------------,--·---------..:: 
caklarını ha yrak çekip para toplama-
larını ve bunu gece yarısından sonra 
yapacaklarını duydum. Maksadları
nı söylemedi. Polise ihbar ettiği za
man bende orada idim. dedi . 

Şahid sıfatile çal!'nlan eski bekçi 
başı Salih, 

Bunları tanıdığını söyledikten 
sonra, saat birbuçuk raddelerinde 
topal Ramazan bana mühim bir iş 
vardır. Bazı adamlar toplanacaklar 
bir çok yerlerde Cemiyetler kura
caklar dedi . 

Benim böyle işlere aklım ermez. 
Polise haber veriniz dedim . Polis 
Ali geldi ona söyledi benbir şey 
yaptıklarını görmedim. cevabını ver
di. 

Diğer ifadelerine müracaat edi· 
len şahidlerde meseleden haberleri 
olmadığını ve Zamirden işittiklerini 
söylediler . 

Bu esnada suçlu mevkiinde bu
lunanlardan yazıcı Mustafa hır isti· 
da verdi . Okunan istidasında beş 
Hazirandanberi ayın yapmak suçi le 
mevkuf bulunduğunu ve buna dair 
elde hiç bir delil ve emmera bulun
madığını, ş ındiye kadar mahküm 
olmadığını, dokuz nüfus ailenin mai
şetini yazıcılık yakmakla kazana-
bildiğini ve bugün ise bunların pe 
rişan kaldıklarını bildiriyor ve kefa
letle tahliyesini istiyordu . 

Makam iddia hukuk amme şa
hitlerinin tamamen dinlenmeden tah
liyesi cihetine girilmemesini talep 
etti . 

Heyeti hakime müzakereden son
ra Mustafanın tahliye talebinin red
dine yeniden on şahidin celbedile· 
rek dinlenmesine ve muhakemenin 
ayın otuzuncu Salı gününe talikine 
karar verdi . 

- YENi MERSiN -

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeniotel civarında 

Vatan eczanedir 

Seyhan Cumhuriyet müd
dei umumiliğinden : 

Adana Adliye dairelerinin ika
mesi için müteferrik surette.bina is 

ticarı lazım geldiğinden böyle kiralık 
binaları olanların memuriyetimize 
müracaatları. 7004 17 - 19-21 

- ------------. 

Açık eksiltme suretile satın alınması evvelce ilan edilen Darülaceze 
ve Emrazı zühreviye hastanesinin bir yıllık ekmek, Sığır eti, sebze ile kuru 
erzakını vermeğe istekli çıkmadığından ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 
ihale temmuzun ikinci perşembe günü saat on beşte belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin o gün kuru erzak için 45, sebze için 28, ekmek 
için 64, et için 45 lira muvakkat teminatla Belediye encümenine gelme-
leri ilan olunur. 7027 

Açık eksiltme suretile satın alınacağ'ı evvelce ilan edılmiş olan beş bin 
beş yüz metro kefenlik beze ihale günü istekli çıkmadığınJan ihale mü d
deti on gün uzatılmıştır. 

isteklilerin ihale günü olan Temmuzun ikinci perşembe günü saat on 
beşte 113 lira muvakkat teıninatile birlikte belediye encümenine gelme-
leri iliin olunur. 7026 

1 - Ht'yeli fenniyede bulunan , proje, keşif ve şartnamesine göre , 
mevcut belediye binasının alt kısmında " 3347,43 " liralık tamirat ve İn · 

şaat yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait resim, keşif ve şartname, parasız olarak. her gün öğle · 
den sonra fen heyetinden alınabilir. 

3 - ihale 2-7 - -936 perşembe günü saat on beşte belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır . 

4 - İhale, açık eksiltme yolile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat : 251,05 liradır. 7005 17-21 25- 28 

Çiftehan Kaplıcası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dün~a kaplıcalarınınkinden 1 
yüksektır 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit v 

mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosu,Iokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb"ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

125 

75 
50 
30 
15 

otel odası 
Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 

çek· 



Salıii~ : 4 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

1-------- --,-- K il o .l<'ıyaıı 

ClNSl 

· Kapıi;;a1ı pamuk 
-Piyasa parlağı ,, 
----rs'lzasa temizi ,, 

iane 1 

Beyaz 
Siyah 

Yerli " Yemlik ,, 
,, " TOhumluk---;:--

1 

Eu ez 
K. S. 

En çoL. 
K. S. 

37,50 
35,25--ı-,36=----ı 

32 
32 
36 

35 1 

YAPAGI 
61,50 

1 1-
Ç 1 G 1 T 

3 ı-
1 3 

HUBUBAT 

Saıılan Mikdar 
KU. 

1 
__ B_uğ,,_d_a_,,.y~K~ıb=rı_s ____ :I 3.:._,2_5___ 4,25 
l--~"--Y_e_r_li ____ 1_4 __ ~ı=--4~,_50~~-------l-=·=--------I 

men tane 
" •-=A-rp~a-------~~2 

Fasulya 
Yulat'-------ı---.2',30""--1------ ----------• 

-Deli7ce=--------ı--=.!.=---l------I-------

Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 

1 
__ S_is_a_m ______ _,_..;l;.;;,8,25 1 

UN 
_Dört yıldız Salih 675 ı_-

.. üç » » -600 ·-- -------· 
:.ö ~ Dört yıldız Doğruluk -725 -------• 
3 ı:: üç » » -67ç-- -
.2-= Simit • -900 -------I ·- .. -"' ~ Dört yıldız cumhüriYe"t ___ 67Ç 
~ "' -ü-ç -.- » -57ç---ı--------

-Simit • -- --------• 

20 ı 6 I 1936 
Kambiyo ve para 

iş bankasından alınmıştır. 
Liverpol Telgraflun 1 

_________ _:::'•~••=•m:_.~hne -,-,.-;-------~----

Hazır ı 7 00 Liret 10 1 ı 
ı--T-em_m_u_z_v_a_d-el-i --- --6- 47 ~yş,_m_a_rk~----:--1=--: '11 1 
ı--Bı-.rı-.n-ci-te-,-ri_n_v_a_d_e-li __ , 6- U Frank« Frans..:..ız_• __ , ___ , 

- Sterlin « inıiliz • ~'.!._ 50 1 
ı---------ı---- o ar« merika » 124 92 Hit hazır 5 159 -D 1 A 

Nevyork 12 13 Frank c isviçre » --2-

, 

6748 46 

Nevrozin 
Adananın yaylazamanı geldi. Yaylaya gideceklere tavsiye eder. 

her evin tabii doktoru olan N evrozini herhal

de beraberinizde yayla ya götürünüz . 
Fazla sıcak baş ağrısı yapar _ Onuniçin her halde 

Nevrozin kullanınız. 
On taneli ktüpleri 60 kuruştur . 1 6805 41. 

Kozmin Diş macunu 

Nevrozin laboratvannın bu yeni müstahzan 

bu kerre Adanamızagelmiştir. Her eczahanede ve ıtrıyat mağaza
larında bulunur . Fiatı 15 kuruştur. 6806 41 

1 1 

~. , 
~·· •,_ ' 

~· 

.·DAOA· 
~ BiRiKTiREN 
RAl-IAT ~D{;Q 

Ankara Birası F abrikasıl 

Öz Tüt k sermayesile kurulmuştur 

o 

o 

Gaz • 

Benzin 

Mazot 

• • 

• 

21 Haziran 1936 

l Adana asliye hukuk ha· 
I k' ı•w • d ım ıgın en: 

No: 570 

Adana Erkek lisesi muallimle· 
rinden Halis Kadrinin müddea aley
ha iş bankası civannda 5 No.lu ev· 
de lbrahim kızı Mediha Zeliha alet 
hine Asliye hukuk mahkemesine 
açtığı boşanma davasının icra kık 
nan muhakemesinde müddea aley
hanın namına çıkanlan mahkemt 
mübaşirinin zahrına verdiği meşru· 
hattan ikametgahı meçhul oldu 
anlaşıldığından davetiyenin ilaneo 
tebliğine ve muhakemenin 3-7 _, 
936 tarihine müsadif cuma güou 
saat dokuza talikına ve ilanın bit 
nüshasının mahkeme divanhanesiot 
yapıştınlmasına karar verilmiş ol 
duğundan müddea aleyhanın yevrııı 
mezkurda bizzat mahkemeye gel 
mesi veya kanuni bir vekil gönder 
mesi abi takdirde muhakemeni 
gıyabında yapılacağı tebligat mak 
mına kaim olmak üzere ilan olunur 

7023 

Seyhan Valiliğinden : 

Cins ve mevkilerile sabık bede 
leri aşağıda yazılı Kozan kazası t 
ve emsali ocaklar rüsumu , saz ot~ 
arsa ve dükkanların 936 yılı kira . 
bir sene müddetle açık artırmay 
konulmuştur. 

istekli olanlann yüzde on b 
pey akçalarile birlikte 23-6-9 
salı günü saat on birde daimi ene' 
mene müracaatları. 

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

Mevkii 
Tılrn 

40 00 Taş ve emsali o

10 00 
3 00 

3 00 
2 00 

caklar rüsumu 
Han yeri 
Dükkan 

" 

Çarşıd3i 
Irmak keP. 

rında 
Çarşıda 

" 
10-16-19-21 6977 

Develi 

Kanatlı atlı 
Socony- Vacum 

Ankara birası Makine yağı • Ejderli Gorgoyc-MobiI 

Orman çifliğinde yetiştirilen hususi bir Arpadan yapılmaktadır. 

Ankara Birası 

Hepimizin malıdır . Onu 

Ankara 

Evsafı : Meşhur Alman 

Ankara 

tercih borcumuzdur. 

Birası 

Biralarından üstündür. 

Birası 

Kilsect : Sinek- böcek öldürücü 

Goodyear : 
lastiklerini 

VE 
Otomobil - Kamyon 
arayınız • 

1 Merkez kumandanlığı altında 
Hilesiz, besleyici, sağlık koruyan bir içkidir. Onu her yerde arayınız. 'I Muharrem Hilmi 

Herkes gibi siz de yalnız Ankara Birası içiniz 5 _ B- lO -12-15-17 -19-22 _ 24-26 _ 29 J 
Adanada toptan satış yeri : Adana Acentesi : ------·---------------~ 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No. 11 A. 
6984 

No. 11 B. - Telefon No. 265 
10 

Umumi neşriyat miiıiiirü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü ıaatlıaaeı 


