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HABEŞ İMPARATORU CENEVREYE HAREKET ETTİ 
Beynelmilel hava 

polisi 

Yazan : V. Diamond 
•· J r.r~rt n ., Robınik dm : 

H abeş hadisesi kollektif emni
yet mefhumunu öldürdü . 
Görüldü ki ; Avnıpada za-ı 

if memleketleri mi:dafoa için bir haıp 
tehlikesini gi5ze alacak hiç bir devlet 
Yoktur . 

Hitlerci telakki yeni ve egoist bir 
doktrin'in do~ınasına sebep oldu : 

Umumilcştirilmiş bir harp Avru
Panın mukadderatını tehlikeye düşü
rebilir.. Binaenaleyh harbi mevziileş
tirmek için kuvvetlileri zaitlerle baş 
haşa hesap görmeğe bırakmalıdır . 

Yalnız bunun için de birbirlerini 
işlerinde rahatsız etmemek gayesiyle 
kuvvetlilerin aralarında anla~maları 
lazımdır. Halbuki, karşılıklı yardım 
Paktları esası müdafaa edilirken mev
zii harplar yerine nmumi bir harp 
çıkarmak tehlikesi meydana konuyor 
demektir. 

Bu doklrin Hitlercilerin; "Bir kı
sım miUetler idare etmek, diğer bir 
kısım milletler de idare ediİmek için 
Y~raıılmışlardır,, iddiasiyle çok uygun 
Rttmektedir. 

Birbirini ahenkJi bir şekilde tamam-
1 

laya_n bu iki nazariye · bittabi İngilte· 
re, ltalya, hatta Fransada bile taraf
te.ı· bulmaktadır. 
. . Fakat Polonyada bu doktrinlere 
ıştırak etmek, milli istiklalden vaz
geçmek demektir. Ve hiç bir Polonya 
devlet adamı Hitlerin bu, z.,ifleri kuv
VetJilerin keyfine bırakmak nazariye
sini kabul edecek tek bir tane yok
tur 

Habeş ihtilafı, Milletler Sosyetesi 
Paktının tesirsiıliğini isbat edcliden
beri diğer muahedelerde artık sonsuz 
bir •t· ı ımat telKin edememektedir. Av-
~u~anın kollektif emniyeti , polisin 
aız olduğu hakları haiz olacak 

Y.eni bir organın leşekküllinii icabet- 'ı 
hrrnektedir . 

t Böyle beynelmilel bir polisin mun-
aıam bir ordu karakterini haiz ol-
~ası mecburiyeti ve gayet ağır hare
h et etmesi ve geçeceği memleketlerin 
hayatını sarsması fikirleri onun teşkili 
~susunda büyük müskiller halinde 

' 

Doğuda soysallık işleri ! Boğazlar konferansı Topraktan Altın çıkarma 

Elazizde Halkevinin faaliyeti örnek 
tutulacak bir halde memlekete inki
lap ve medeniyet nuru saçmaktadır 

Kon:::;: ~~:~~~,~~dau rüyası gerçekleşiyor 
Montroö : 26 (Radyo) - Buğaz· 

alr konferansı milletler sosyetesi kon
seyinin ictimamdan sonraya kadar 
tehir edilmiştir. 

Bulgarlar 

Huku\ n1Üsavatı 
isteyecekler 

Sofya : 26 [ Radyo ] - Bulga
ristan hi.ikumeti, Mirıetler Cemiyeti 
konseyinde hukuk ınüsasatı isteye
cektir. 

İskenderyede 

iç tPşldlfıtı d11 dışı lwd<Jr güzel 0/1111 Effı:iz Hall.-cvi biıı"sı 
1 Amele ile polis a\.asında 
\ çarpışmalar oldu 

Elaziz : [ Hususi J - Doğu vi· 
!ayetlerimiz arasında Halkevi faali
yeti bakımından denebilir ki en ile
ri merhaleye ulaşanı, EJazizdir . Bil-

hassa köylü {ile şehirliyi aynı çatı 

altında toplayıp miJJi kaynaşmayı 
temin yolunda burada başarılan iş
ler cidden çok üstün ve manalı bir 
hüviyet göstermektedir. 

Evin aile toplantılarına mahsus 

olan salonu her a 1<:şam altıdan son· 
ra köylü ve şehirli kalabalık bir halk 
kütlesile dolar . Sesi çıkmaz ve bil
mez sandığımız kravatsızı orada gör
meli . Evi öyle benisemiş ve kendi· 
sinin malı olduğuna öyle kuvvetle 
inanmış ki, ufak bir ihtirazına ; ( Bu· 
rası bizim, hepimizin evidir ! Gö
rüp dinleyeceğiz ) cevabını vermek
te asla tereddüt etmez ~ 

Köylü ve fakir bu salonu kahve 
içilecek bir yer olarak tanımamıştır, ' 

Cenub Postesı 

asla . Burada çay ve kahve içilmek [ 
hoş beş etmek için toplanılmayaca
ğını bizim kadar öğrenmişlerdir . 
fşini bitirip bııraya geldiği zaman 1 

söylenirse büyük bir dikkatle din- 1 

Jer, susuluyorsa asılı resim ve levha. 1 
]ara bakarak bunlann ifadesini anla
maya çalışır . Ilir masa başında top. 
lanmışlarsa hep faydalı mevzular et 
rafında konuştukları duyulur . 

Kahire : 26 ( Radyo ) - iskeıı
deryede bir tütün fabrikasında ame· 
le grev yapmı~tır . Grevciler , fab
rikadan polis kuvvetleri tarafından 
zorla çıkarılmıştır . Amele ile polis 
arasında çarpışmalar olmuş , ame
leden kırk beş ve polisten de iki 
kişi hafif surette yaralanmıştır . 
Gr"vcilerden sekiz kişi tevkif edil-
mişlir. 

Elazizde bu gün çarşaf ve pe
çeli kadın bemen hiç kalmamıştır . 
Fakat az zamandaki .şu muvaffaki
yet her hangi bir emir ve nizamla 

1 Ruzvelt konferans 
j verecek değil, evin halk üzerindeki tesirile 

elde edilın: ştir . Halkevcilerin gös 
terdiğ·i yolda behemehal doğruluk 
ve kendi lehinde fayda bulunduğuna 
kanidir ve bu kanaati sebebile gös· 
terilen yolda henüz bir defa geri 
dönmemiştir . 

- Gerisi ikinci sahifede -

Vaşington: 26 (Radyo) - Cum· 
hur Başkanı Ruzvelt, yeniden Cuın· l 
hur ilaşkanlığ·ına namzedliğini ko- 1 
yacak ve bu münasebetle yann Rad- I 
yo ile mühim bir konferans vere- • 

ı cektir . 

İtalya hükumeti 
Boğazlar meselesine · 

iştjrak edecek 

işin tetkiki için 
kimyagerini memur 

en büyük 
etti 

Musolini bu 
İtalyan 

. 
ilk tecrübeler muvaffakıyetle geçti 

/ruh 1111 Prn/i sürii l l' tlrikntm ı . . 
tıpıym· 

heyet tarafından tetkikini emretmiş· 
tir. Kimyageri, F ransada mahkemeye 
sevkolun<luğu zaman ma-.laf aa etmiş 
olan avukat , bir Fıansız gaıetesine 
" Altın yapan ada:n ,. ın v:ıziyctini 

ve hikayesini anlatmıştır . Cı· yazıyı 
aynen naklediyoruz : 

- Size s;>ylediğim vcç!ıile,Duçc, 
kendisine Dunikovskiden ve i~adın 
dan bahsettiğim z:ıınan be-ni büyük 
bir alaka ile dinledi.Daha o zaman. 
bu ziyaretimin ehemmiyetli semere
ler vereceğini kestirdim. Bugün artık 
mesele halledilmiştir. Musolini, Mi-

ı lano Ünivcrsiksinin maruf kimya pro-
fesörü Giovanniyi, bu i~ için ekisper 
tayin etti. Bu alim, derhal tetkikata 
girişmi~tir. Netice hakkında şimdilik 
bir şey söyliycıneın . Geçenlerde , 

Bundan bir kaç yıl önce , Duni
kovski isminde bir mühendis kimya
ger, altın yapına tecrübeleri .şüpheli 
mahiyttte göriildüğli için , alat ve 

e<levatile bidikte Fransa polisi ta · 1 rafından tevkif olunmuş ve hakkında 
t:nkibat yapılmak iizerc malıkemeye 
scvkohmmuştu . 

Son giinlerde , İtalya Başbakanı 
Mu~olini. Dunikovskinin bu " Altın 
yapma ,, tcşebbii.sü ilr çok ) akından 1 

alakadar olmuş ve onu ltalyaya cel- ! 
bcderek, iddialarının salahiyetli bir 1 

Giovanni, Polonyalı kimyager Duni
kovskinin San-Re.modaki mütevazı 
apartmanının kapısına vardı. Kimya-
ger kapıyı ~çtı. Alimin ziyaretinden 
haberdar edilmişti ve ; yaşlı, kanburı 
çıkmış, klasik alim tiplerinden birile 

Gerisi üçüncü sahif cde -

Arap alemi her 
taraftan karışıyor 

ırorüJınektedir . ı Suriye teşkilatı meselesi 
• b" Son Habeş. ve Mançu harpleri 

ı:ı:e gösterdi ki; tayyare, belki bir 1 
~eınteketi işgal, veya işgal edilmiş ' '.~ ~lemleketi muhafaza hususunda 

1 

Tarablusşamlı ar Fransa ya, Fransız ga-

Roma : 26 (Radyo) - İtalya 
hükumeti, zecri tedbirler kaldml
dıktaa sonra boğazlar meselesinin 
görü~melerinde hazır bulunmak üze
re rnurahhaslarını gönderecektir . 
Bu heyete General Grnsyaninin ri
yaset etmesi kuvvetle muhtemeldir. 

j ingili~ler Filistine yeni kuvvetler gön
derdiler; hudud işlerinde Fransızlarla 

elbirliği yapacaklar 
- --'*MU.,. ..... ..,._ ----

Emir Abdullah, rahat durmyaan oğlunu 
sarayında göz habsine aldı buyuk bir işe yaramıyan fakat müsta- J • b • • • d k S 

~~-har:ket. edebilecek, zecri te~bi~- ı zete erıne ırer protesto gon erere u-
1 muessır kılacak ve manevı bır 1 

• b• 1 . ..,. d h•} d•} } . . . d•} 
kukaveıneti mağlup edebilecek mü- rıye ır ıgıne a ı e ı me erını ıste 1 er 

ernmel bir silahtır . Habeş imparatoru 
Binaenaleyh Avrupanın kollektif 

Ctnniyetini temin için kollektif bir ha- y 
Va polisi meydana getirmek kafidir. eni 

---.. ......... ........--
Suriye - Fransa muahedesine 
başlıca dört bölgede Fransız 
kuvvetleri buluı1acak 

ı s·· .. k . uyu tezanuratla Lon-

Bu beynelmilel polisin işini fayin il go·· re 
Cdecek beynelmilel kinunlar aynı za-
"1anda mütecavizi e tarif etmiş 1 

~ulunacak ve kanunlara aykırı hare- 1 
et edecek kim olursa olsun ona kar-1 1 tnukabelei bilmisil hareketlerini ka- 1 

t;ı,tlaştıracaklır, 1 

c E.ğer Habeş ihtilafının başlan~ı- 1 

1
1nda böyle bir beynelmilel hava po- 1 ıs· . 

1 
1 olsaydı, ltalyanm muhtelif taraf- ' 

~tından memleketin üzerinde dolaş- ı 
<lh başlıyacak olan yüzlerce tayya- ı 

t . 

~c ltalyanlara böyle bir hareketin ne 
c adar pahalıya mal olacağını anlata
" <tk. Ve böyle bir hareketi men ede
~ekr 

~ ı· . f .k . t ·ı . 1 h: ava po ısı , n amamı e yem 1 
~r Şey değildir. Harpten bir çok 7.a· 

1arı evvel henüz o zaman sosyalist 
a.n Millerand tayyarenin boyJe bir 

toı o b 1 . . h ı..: • t" }: Ynaya i eceğını auer vermış ı. 
t ~~t o zaman tayyareciliğin teknik 
d~ <ltnülünü • beklemek icab. ~diyor
tc \ Bugün bu ~ş olmuştur. Ve. arlık 
~ il Va sulh polisi' ,. ni "koru·m~ z_a-

~t\ı ıeimi~ir . ·· 

Şam: 23 [ Hususi ) - Gelen 
haberlere gare, Tarablusşam üç 
gündenberi baştan başa kapalı dur
maktadır. 

Bu kapanmanın sebebi, son gün-
lerde Lübnan Cumhuriyetine bağlı 
olarak kalacağına dair gelen haber 
lerdir. 

T arablus tüccarlarıyle eşraf ve 
ayan Fransız hariciyesine ve bir çok 
Fransız gazetelerine protesto telgrafı 
çekerek kendilerinin Suriye Birliğine 1 

verilmesini istemi.,Jerdir. 1 

Bu telgraflarda, Suriyenin bir 1 

deniz mahrecine ihtiyacı olduğu ve 
T arablus halkının geniş bir ekseri- , 

yetle Suriye_ Birli~inc girıne_i~ ~araf- ı 
. tat bulundukları ·ve bunun ıçın hal 
kın reyine ıi1üraca'at edi[ınesmi if eri 4 

şürmekttclirler. 

Çektikleri bu telgrafların bir su. 
retleri de Pariste bulunan Vatani 
heyet başkanı Haşimülctasiyc gönde
rilmiş ve Tarablus'un Suriye Birli2'i- 1 

ne girmesine çalışması rica edilnıiştir. 11 Şam: 23 [ Hususi ] - Paristen 
Yüce komiserliğe gelen bir telgraf
ta Suriyeden hudud haricine çıkarı. 
lan Suriyeli siyasi suçluların bir lis
tesi i~tcnmiştir. 

Dolaşan kuvvetli şayialara göre 
bu liste, suçluların affi için İsten-

drad·ın yolcu edildi 

Londra : 26 ( Rad10} Habeş 
imparatoru Haile Selasiye Londrayı , 
terk etmiştir . İmparator Cene Vrt'Y e 1 

gitmektedir . , 
Fevkalade tezahuratla yolcu edi- 1 

len Negüs ayrılırken İngiliz milleti n- I 
den gör<lüğli sempati ve sevgiden 
dolayı minetdarlıklarını beyan etmiş· · 
tir . . 

lngiliz kralı 
Bahreyn Şey hini kabul 

ederek görüştü 

mektedir. Pek yakında af kararının Londra : 26 ( Rad)O) - İngil-
neşredilcceği sanılmaktadıl'. tere kralı sekizinci Edvard , Lon-

Tunus ve Cczayirdeki siyasi draya gcJnıiş olan Bahreyn Şeyhini 
suçlular da affedi!miştır ki ınutla~ kabul ederek kendisiyle görüşmiiş-
suretle Suriye si)·asileri de aff edilc. 1 tür. Bahreyn Şeyhi , beraberinde ge-
cek-tir.· "' ··ı · tirdiği kıymetli hediyel~~i krala ver· 

· ..- SontJ i~inci :;.a 'ıifede - miştir . .ı l 

• 

Kudüs : 26 (Radyo) İngiliz kıta· 1 

larıyle Arap ihtilalcıları arasıııda ye
niden büyük ve kanlı bir çarpışma 

olmuştur. 

Çarpışına saatlarce sürmüş ve 
Araplardan altı kişi ölmüş dört kişi 
yaralanmıştır.: 

Kudüs : 22 (Hususi) - Mısırda-
1 

ki lngiliz kıtaatı kumandanlarından 
Lryatuan, General Jorj Vir Kudüse 
diin gelmişler ve komisere ınüsafir 
olmuşlardır. 

Kudiisc gelen İngiliz askerlerinin 
hepsi 18 - 20 yaşlarında genç as
kederdir. 

Her tarafta sık sık silah yokla
maları yapılmaktadır. Dün de bir İn
giliz müf rczesi Es~abih aşiretine gi· 
derek bütiin çadırları araştırmış fa
kat bir şey bulamamıştır. 

Filistinde, İngiliz askerlerini isya
na teşvik eden lngilizce beyanname· 
ler dağıtılmıştır. İngiliz askeri kuv
vetleri her tarafta müşevvikleri ara
mıştır.· 

Komitenin esas şefi bulunamamış 
yalnız bir Erıncniden şüphe edilerek 
lev~·if ('d ilmiştir. Etmeni yedi hafta j 
hapse_ mahkUm olmuştur. 

Fransız hiiküıneli, İngiltere idare
~inin isteği üzerine Suriye - Filistin 
hududuna binlerce asker göndermiş
tir. Bu huduttan sılah ve cephane 
geçiıilınemesi için çok sıkı bi r kont· 
rol yapılmaktadır. 

Arap çetelerini böylelikle silah
sız bırakmağa çalışıyorlar ki karışık· 

- Gerisi üçüncü sahifede -------·------
Marsilyada grev 

bitti 

Marsilya : 26 ( Radyo ) -Grev 
yapan bahriye amelesi , yapılan ta
vassu l üzerine greve son v~rerek iş· 
)erinin başına dönmüşlerdir . 

Kral Corç Atin aya 
dönüyor 

Atina : 26 ( Radyo ) - Maka-
donyada seyahat yaparak Selaniğc 
gelen kral Corç, yarın.bir harp gemi
sile Pireye gelecek ve oradan Atina
ya gidecektir·. Kralın kar.şılannıq.sı 

için büyük hazırlıklar yaptlınaktapır. 
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ltalyanın Avrupadaki 
müstemlekeleştirme 

hareketleri 

Arnavutluk yeni muahede ile tam bir 
1 

İtalyan müstemlikesi olmuştur. 

Yugoslavya ve Yunanistanın endişesi 

.. Syılsreuska Duglılad .. dan : 1 

ltalyanın Habeşistanı istilası ile , 
meydana çıkan şiddetli ihtilaflar, ltal
yanın bizzat Avrupada yaptığı diğer 
bir müstemlike fütuhatını çok unut 
turmaktadır : 

Arnavutluk .. Uzun zamandanberi 
bilhassa 1921 de yapılan (sefirler 
konferansı) ndan sonra ltalyanın ih
tirasları bu küçük memleketin üzeri
ne dönüyor. 

Birisi 1926, diğeri 1927 de ya
pılan iki muahede ltalyanın, Adirya
tiğin obir tarafındaki komşusunu eli-1 
nin içine almak hususunda beslediği 1 

niyetleri.daha bariz meydane çıkardı. 
Bu muhtelif Arnavutluk - !tal ya dos
tluk muahedeleri bir takım' ekonomik 
anlaşmalarla tamamlanmıştı. Hatta 
bu ekonomik muahedelerden 1931 
de yapılanına göre İtalya Arnavutluğa 
100 milyon altun franklık borç vere
cekti. Fakat muahedenin bir madde 
simle bu borcun ancak, Arnavutluk 
bütçesi mütevazin ve ltalyanın böy-
le bir borcu vermesi için iyi bir vazi
yete girdikten sonra yayılacağını 

kaydediyordu. Eğer verilen söz tu
tulmuş olsaydı, böyle bir ikraz borç 
tan ziyade bir hediyeye benzeyecekti 

Hakikatta ltalyanın yapacağı bu 
ikraz, Arnavtluk ekonomi ve ordusu
nun temamile İtalyanın eline geçme
sini temin etmekte idi. Bunun için 
dir ki son ;zamanda Arnavutluk bu 
parayı almaktan vaz geçmişti. Ve 
kral Zogu gittikçe artan bir ayrılışla 
Romaya yüz çevirnıeğe ve istiklalini 
ilaııe başladı. 

Tahsillerini Viyane, Berlin ve Pa-· 
riste yapmış olan genç Arnavutlar bu 
yeni politikayı büyük bir heyecanla 
benimsedi ve bütün memlekette şu 
mağrur Döviz dolaşmağa başladı : 

"Arnavutluk Arnavutlara,. Bütün 
bunlara rağmen Arnavutluk mali bir 
yardımdan müstagni kalamaz. Ve 
bu yardımı bizzat kendisi de fakir o
lan Yuğoslavyanın yapmasına imkan 
yoktur. 

Bir taraftan bu para ihtiyacı, di
ğer taraftan, milletler sosyetesi aley
hine olduğu kadar lngiltere: aleyhine 
de olan ltalyan ordusunun Habeşis
tandaki büyük zaferi Arnavutluğu 
yeniden ltalyaya yaklaştırdı. Ve bu 
dafaki bağlar o kadar sıkıdır ki, ha
kiki bir müstemlekeleştirmeden bahs
etmek mü balığalı bir şeyolmaz. 

Belgratta toplanan son Balkan 
antantı konferansında Yugoslavya 
haklı olarak Arnavutluğun artık bir 
Balkan devleti değil Adiryetiğin ö
te tarafında ltalyanın mütemim bir 
parçası olduğunun farkına vardı. 

1936 da ltalya ile Arnavutluk 
arasında yapılan muahedede ltalya 
daha evvelki inkisar derslerinden 
istifade etti . Bunun içindir ki ; İtal
ya bu defa Arnavutluğa para verir 
ken derhal tahakkukunu göre bile
ceği avantajları almağı ve bu parayı 

damla damla verecek bir şekil bulmayı 
ihmal etmedi. Yeni muahedelere de 
1931 muahedesinde bulunan meşhur 
yüz milyon franklık ittikraz( bundan 
ancak 18. milyonu hakiki olarak ve
rilmişti ) tamamiylf' lağvedildi . Yal
nız bütçe açığını kapatmak üzere 
ltalya Arnavutluğa 9 milyon altun 
frank vermektedir . Bundan başka 
talya , Amavutluğun b.ı borcunu 
c:c'ııil' n.t. ı a,tc., . Arn~vuHuk 

tütün inhisarına da teşkilatını mo
dernize için üç milyon altun frank 1 

ikraz edecektir . I 
Ve daha sonra Arnavutluk ltal

yanın açtığı on milyon franklık bir 
krediden istifade edecek ve bununla 
ltalyadan traktör , zirai makineler 
ve tohumluk alacaktır . 

On beş senelik bir mühlet içinde 
ödenmesi icabeden bütün bu borç 
lara mukabil Arnavutluk petrol im
tiyazlarını ltalyan şirketlerine ve
recektir. 

Bütün bu işlerde İtalyan malze
mesi kullanılacak ve işletme işleri 
ltalyan teknisyenlerinin nazareti al
tında olacaktır . 

Bugün Arnavutluğun petrol is
tihracı senede 30,000 tondur . İtal
yanlar bunu önümüzdeki sene bu 
nıikdarı 120 ve daha sonra da 300 
bin tona çıkarmağı düşünmektedir -
ler . 

Bu yeni muahedenin diğer bir 
maddesi mucibince petrol ve tü
tünden başka diğer bütün Arnavut
luk ziraati de pratik olarak ltalyan 
kentrolü altına geçmekte ve'ltalyan
lar serbestçe Arnavutluğa ınuhace
ret ederek en münbit araziye de 
sahip olabilmektedirler . 

Fakat ltalyan müstemlekeleştir- i 
me hareketi bu kadarla da kalmıyor. 
Aınavutluğun mülki idaresi hatta 
orduda ltalyan müşavir ve askeri 
mütehassısların eline geçmektedir . 

Orduyu eline alacak bu askeri 
heyet ayni zamanda saray askeri 
müşavir heyeti hakkını da almakta ' 
ve bu suretle bizzat kral da ltalyan 
kontrolü altına girmektedir . Şimdi 
muhafız alayında bulunan lngiliz as-

1 

keri muallimlere de .derhal İşten el 
çektirilecek ve kendilerini ltalyan 
zabitlerijistihlaf'edecektir . 

Kralın emriyle 1931 denberi 
kapatılmış olan bütün ltalyan mek
tepleri ve Üsküdarda bulunan diğer 
Cezvit ve Katolik müesseseleri de 
derhal açılacaktır . 

Bütün Arnavut mekteplerinde 
ltalyan tedris usulü kabul edile
cek ve ltalyancanın tahsili mecburi 
olacaktır . 1 

1 

1 
Vaziyetin bu suretle inkişafı 

şüphesiz hiç te Yugoslavyanın ho-
1 

şuna gidecek bir şekil değildir . Ve 1 

Yunanista!1 için de böyledir . Bu iki 1 
millet de ltalyanın bu suretle Balkan
lara yerleşmesini büyük bir endişe 1 

ile görmektedir . I 

~~----------~~~- 1 

Basra körfezi 
Emaretleri arasında ittihad 

Elkabes gazetesi Bağdat muha 
birinden: 

Londradan gelen haberler Elbah 
reyn emirinin oraya ulaştığını bildir 
mektedir. 

Burada dolaşan rivayetlere gö
re lngiltere hüküıneti, Basra körfezi 
üzerindeki lngiliz konsolosları içti 
maında karar verildiği üzere, körfez 
emaretlerininin ittihadı işini Elbah
reyn emiriyle müzakere edecektir. 

Gelen haberler, Küyid emirinin 
de bu müzakkerelere iştirak etmek 
maksadiyle tayyarelerle yakında 
Londraya gideceğini bildiriyor. 

lngilizler körfezde üssübahriler 
ve tahkimat yapmakta devam ed:
yorlar. 

Doğ 

tnrk 

a soysallık 
işleri 

sözü 

! ~~~ .. 
- Birinci sahifeden artan - j 

Vazifenin manevi kısmını bu kadar I 
büyük bir muvaffakiyetle başaran ve 
ifa eden bir Halkevi, elbette, her 1 

türlü takdirin fevkindedir . 

Ancak, bu yüksek ulaşışın sırrı- ı· 
nı muhterem Başkan Tevfik Gür'ün 
şahsiyetinde aramayı da unutmama
lıdır. Ayni zamanda Elaziz Valisi 
bulunan sayın Halkevi Başkanı, bi 
nanın planını bizzat tanzim ve hüs
nü tatbikına nezaret etmiş, dalıili 
teziyatına büyük emeği gı-çmiştir . 
Halkevi binasının mimari tarzı ve iç 
tertibatı da bundan böyle yapıla

cak Halkevleri için nümune ittihaz 
edilecek kadar güzel ve mükemmel
dir . 

Alt katta 400 kişi alabilecek ge
nişlikte bir aile toplantı salonu ile 
ayrıca ayni miktar seyirci sığar bü
yüklükte bir temsil salonu ve sah
nesi, bilardo salonu, muhteşem bir 
kütüphane, müze vesair idare ve iş 
odaları vardır . Üst kat büyük kur
tarıcı Atatürk'ün teşrifleri halinde 
istirahatlarına tahsis edilmistir. Ya
pılışı ve döşenişi gayet modern ve 
muntazam olan bu örnek müessese 1 

için sarfedilen miktar 120 bin lira
yı bulmuştur ki, bunun da hakimiye-ı 
tini Tevfik Gür'ün mimariden dip
lomalılar kadar anlayışında ve bil
gili sarılışını evi derecesine vardırı
şında aramak lazımdır . 

Elaziz Halkevi, yalnız saydığımız 
ve izah ettiğimiz şekilde değil, şu

belerinin vazifeleri etrafında ayrı ay
rı devam etmiş, çalışmalarından alı 
nan maddi netice ile de ögebilir 
mevkidedir . Üç buçuk sene zarfın
da başardığı dava ve gördüğü işler 
sayılamıyacak kadar çoktur . Biz, 
bu sütunlarda son zamanlarda yapı
lanlardan bazılarını ve hatta onla
rın da hulasalarını anlatacağız : 

Elazizin tarih ve coğrafyası et
rafında tetkikler yapan Dil şubesi 
Türkçe olduklarında şüphe ettiği 

dört bin köy isminin mukabilini top
lamış ve neşretmek üzere bulun
muştur . Bu şube ayrıca yüzlerce 
konferans vererek on binlerce vatan
daşı çatısı altında toplamış ve gün
lük çalışmalarına devam etmekte 
bulunmuştur . 

Köycüler; yüzlerce köyü gezerek 
her çeşit hastaları muayene ve teda
vi etmiş, kinin dağıtmış, köylünün 
ş~hirdeki işlerini görmüş ve sosyal 
yardımcılar beşyüz göçmen ailesine 
yüzlerce kat elbise, çamaşır ve ayak
kabı, kazak dağıtmış; fakirlere etlik 
koyun vermiştir. 

(A) ve (I3) halk dersaneleri açıl
mış, bir sıhhi ve bir de il müzeleri 
açılmış yüz konser verilerek türkü
ler toplanmıştır. 

Temsilciler; oniki piyes oynamış, 
ve angaje edilen truba halka parasız 

Devlet Şurası 

İki doktorun men'i muha-
keme kararlarını 

tasdik etti 

Adana Sıtma enstitüsü tabibi 
Doktor Arif hakkında Vilayet idare 
heyetince verilen menimuhakeme 
kararının Şı1rayıdevlet Mülkiye dai
resince tasdik edildiği dün Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekaletinden vila
yete gt>len bir emirde billdirilmiştir. 

* * * Dörtyol eski hükümet tabibi 
Doktor Feyzullah Cemali hakkında 
Vilayet idare heyetince verilmiş olan 
menimuhakenıe kararını Şürayıdevlet 

tasdik etmiştir. 

41 Suçlu 

Dün şehrimize geldi 

Muhakemeleri Mardinde görül
mekte iken Adliye Vekaletinin bir 
emriyle duruşmalarının Adanada ya
pılması tensip edilen eşkiyalıktan 
suçlu 41 kişi, dün Mardinden şehri
mize gelmişler ve tevkifhaneye ko
nulmuşlardır. 

Diplomasız dişçi 

1 
1 

1 
Şikayet üzerine yakalandı 1 

Eski istasyonda Hasan oğlu ber-1 
ber !sınai! isminde birisi ötedenberi 
diplomasız gizli dişçilik yapmakta 
oldugundan, evvelsi gün kendisine 
müracaat eden şerbetçi lsmail ismin
de bir adamın, hasta olmadığı halde j 
sağlam dişini kaba aletlerle çıkarmış· 
tır . 

Aradan bir kaç saat geçince lsmail, 
parçalanan damarların acısına ta
hammül edemiyerek işi zabıtaya an 
!atmıştır . 

Polis dün berber İsmaili yaka
lıyarak hakkında kanuni geregi yap-
mıştır . 

Y arbaş1 karakolu 

Şehrimizdeki Yarbaşı mıntıkası 
Polis karakolu daha münasip güzel 
bir binaya taşınacaktır . Yeni bina 
için Dahiliye Vekaletinden tahsisat 
gelmiştir . 

Doğum 

Genç fabrikacılarımızdan Hakkı 
Salihin evvelsi gün bir kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir . Yavruya ana ve 
babasile beraber mes,ud bir ömür 
dileriz . 

Ticaret odası 

936 bütcesinde vekalet 
değişiklik yaptı 

Şehrimiz Ticaret ve senayi oda
sının 1936 senesi biitçesinin masraf 
kısmının birinci fasıl birinci madde

sinden 247 lira tenzili ile bütçede 
yeniden açılacak olan dördüncü fasıl 
birinci maddeye naklini iktisat veka 
Jeti emretmiştır. 

Öksüzlerin 

Maaşları hakkındaki 

liste dün geldi 

936 mali yılı birinci üç ayında 
yaşlarını dolduran öksüzlerin maaş 

kesilme tarihine kadar olan alacak
ları paraya aid liste, Dahiliye veka
letinden dün vilayete gelmiştir. 

Mesleki teşkilattaki de
ğişiklikleri anlamak için 

idare mecmuasındaki 
tafsilat 

1-1-936 tarihinden sonra mü! 
ki teşkilatımızda yeniden yapılan 

bütün değişiklikler , intişar eden 97 
numaralı idare mecmuasında mufas· 
salan gösterilmiştir . 

Ağrı suçlularının 

muhakemesi 

Ağrıdağ isyanından suçlu ve 1 

mevküf bulunan ve temyizin bozma 1 

kararı üzerine duruşmalarına şehri- ı 
miz ağır cezasında devam edilen Er 
ceyişli Emin oğlu Omer ve arkadaş
larının duruşmasına ağır cezade dün 
devam edilmiştir. 

Geçen ~celsede esas hakkında mu
taleasını söyleyen muavin Şeref Gök
men suçluların cezalandırılmasını is- 1 

temişti. 1 

Bu celsede suçlular müdafaaları
nı yapmışlar ve evrak tetkik edil
mek üzere muhakeme başka bir gü
ne bırakılmıştır, 

Kaçak kumaş bulundu 

Dün, Eski istasyonda başka bir 
suçi:an dolayı Ali oğlu Mustafa is
minde bi adamın evi polis tarafın
dan aranırken kaçak ipekli kumaşlar 
bulunarak yakalanmıştır. 

Mustafa hakkında kanuni mua
mele yapılmıştır. 

temsiller verdirilmekte bulunmuş, 
faydalı filmler parasız ve diğerleri 
on kuruşa gösterilmiş, dört bin nıev
cudlu kütüphaneye bir yilda (5600) 

Suriye teşkilatı meselesi 

yurtdaş uğramış, Halkevi ve şehir 
albümleri tabettirilmiş, Altan mec
muası intişarına devam etmiştir. 

Sporcular için çok modern bir 
stadyum ve tribünln inşa edilmek
tedir. 

Futbol, trib(in, voleybol ve cirit 
oyunları muntazaman sürüp gitmek
tedir. 

Eve her gün uğra"anlar sayısı 
üçyüze yakındır. Hağb"t günden gü 
ne çoğalmaktadır. Hoparlörle her 
gün saat altıdan itibaren radyo neş
riyatı yapılır. 

Bina ittisalinde bir çocuk bahçe
siyle bir aile parkı vücuda getir 
mekte olan Elaziz Halkevi, grülüyor 
ki, her sahada muvaffak olmuş ve 
değerli Başkan ilbay Tevfik Güıün 
sonsuz ve kıymetli hızmetlerıyle bu 
m:ıvdfaxi;eti dah:ı çak ilerletecek 

örnek bir kültiir kııynagıdı; 

- Birinci sahifeden artan -

Şanı: 23 [ Hususi ] - Burada 
çıkan gazetelere göre Paristen • tay
yare postasiyle gelen haberlerde: 
hazırlanmakta olan Suriye - Fransa 
muahedesinin en önemli kısmını teş
kil eden askeri meseleler hakkında 
tafsilat vradır. 

Bu tafsilata göre, Fransız ordu
sunun Suriye ve Lübnanda buluna
cağı yerler şuralardır: 

Şamda kara kuvvetleri, Berut 
Tara blusta deniz kuvvetleri , Ri yok
tor Hava kuvvetleri, Huseyce mıntı 
kasında da hududu muhafaza için 
ikinci bir kara kuvvetleri merkezi 
kurulacaktır. 

Ve ilaveten verilen haberlere 
gore; muahedenin akdinden beş Ef" 

neye kadar Fr;ı.n~ı zabitleri tarafın
dan milli bir ~u • • < orctdıisJ teşkıl 

edilecek ve bu ordunun silah ve mü
himmatı F raasız fabrikalarından alı
nacaktır. 

Bütün halk yeni teşkilatı sabır

sızlıkla beklemektedirler. 

------·------
Fransada 

Grevcilerin ekserisi iş 
başına döndü 

Paris : 26 ( Radyo ) - Hariciye 1 

nazareti , Fransadaki grevlerin bit
mek üzere olduğunu, adetleri mil
yonu geçen grevcilerin bugün 160 
bine indi~ni , Paristeki grevcilerin 

~ ~ 

kı~mı azanmı;n i.~ler::ı:.~ b;ı.5~:. di:!'I· 
d..:kk:~.n: L~'. :.•.'!'::ştır , 

Kaçakçı 
Devlet hazinesinin 

düşmanıdır 

Adananın Fransızlar tarafından 
işgalini ve bu işgalde halkın uğra 
dığı can ve mal zararlarını herkes 
yakından ıörmüş ve tatmıştır . Bu 
görmek ne kadar korkunçtu ve bu 
tatmak ne kadar acı idi 1 

Adana vilayetinin içinde yaşa-

yıp da bu toprakların verimlerinden 
istifade ederek at araba , ev ve çift· N 
lik sahibi olanlar içinde Türklüğün 
emellerinden aykırı düşünce ile ha
reket eden ve kraldan ziyade kral 
taraftarlığı gösteren bazı çetelerin 
günahsız ve masum Türk kanlarını h 
döktürmeğe muvaffak olduklaıını ta 
yaşlı gözlerimizle gordük . 

Bu sözlerle bir tarih yazmak 
istemiyoruz . Ayni kapıya çıkan baş- Ilı 
ka bir dertten bahsetmek istiyoruz : ın 

Devlet demek ; kuvvet ve ser
vet demektir . Devletin varlığını k 
gösterrn bu kuvveti elinden tutabil- h 
mek için servete ihtiyaç vardır . Bu 
servet de devletin hazinesidir . Ha- di 
zine her hangi bir suretle'. kazançtan g 
zarar gördükçe kuvvet de yavaş ya
vaş zaiflemeğe başlar . 

Hazineyi zararlardan koruyacak 
millettir . ; d 

Devlet hazinenin zenginleşmesi dı 
işinde halkın parasını yabancı mal- k 
!arın', yabancı illere israf etmemesi 
için yerli malların iyiliğine ve ucuz- d 
]uğuna her gün yeni bir gayretle ça- la 
lışarak halkın ihtiyacını temin ettik- ıj 
ten sonra kaçak malın yurdumuza 
girmemesi için kanunlar zapnıış , b 
mahkemeler açmış ve ağır cezalar A. 
koymuştur . ta 

Kaçakçılığın zararı yalnız devlet 
hazinesine olmakla kalmıyor . Bun· 1 
dan kaçakçı da : zararını görüyor .. di 
Kaçakçı yakalanıyor : 

Kaçak mala v:rdiği sermayesi ın 
kayboluyor , mahkum oluyor , ha- i 
piste bulunduğu müddetçe hiç bir. ç. 
. .. . 1 k ğ ıçı 
ış goremıyor , ço u çocu u onu nı 
- kuru ekmekle de olsa - besle
mek için borçlar altına giriyor . Ka)' 
çakçı hapisten çıktıktan .sonra hü· 
kiimetin • kötü adam " defterine adı . 
yazılıyor . ı 

Milletin kisesiyle devlet hazine · 
sinin bir olduğuna göre herke in hi 
kaçakçılık kanunlarına sadık kal· 
ması daima hazinenin kazancını te· Ilı 
min eder. d 

Bu kanunlara sadece sadık kal· 
makla milli vazife tamamlanmış de· 
ğildir . Herkes duyacağı kaçakçılıl:d· 
işini hükümete haber vermekle de 
mükellef olmalıdır . 

Sınırlarımız kar~ısındaki halk arll 
sında bizi sevmiyen ve kendi mal· 
!arını bizlere kaçak olarak sürmeklllle 
geçinen koca bir külle vardır . B~( 
kütle; bir zamanlar içimizde ikeo 
paramızı kisesine koymakla bizi yıı 
mağa çalışmış olan ve şimdi de dı· 
şardan bize kaçak mal sürmekle yi 
ne bizi yutmağa savaşan bir kaça~D 
ordusudur .. rj) 

Bugün biz kaçak işini ( beş ki 
şinin on kuruşluk menfaati ) diyere 
kıymetsiz görüp başımızı çevirirsei 
yarın mutlaka yutulmağa mahküo 
bir lokma olacağımıza bugündef 
iman etmek gerektir . 

Halkın her türlü giyeceğini kend 
fabrikalarımız temin etmiş, çarşı '~
pazarlara kadar göndermiştir. Bu!l1'&' 
!ar ayağımızın dibinde dururken y u 
hancı malına rağbet etmek, bu m~ 
türlü müşkiller ve mesuliyetler ba 
hasına getirmeğe savaşıp devletin~ 
milletin hazinesini zararlara uğrata 
yani kaçağı alan ve satanlar devit!;\ 
hazinesinin birer düşmanıdırlar. i 

* • le ------. -----~r 
Fransız hükumeti dış 

politikası 

Paris : 26 ( Radyo ) -
. ' 

:llc-.lisi hü'kfu:ı~t~ı eh;- ;:o!:~:k:.:~! 
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Biiyük Britanya, Filistindeki kuv 
vetli Arap mukavemeti yüzünden çok 
güç meselelerle karşılaşmaktadır. 

lngilterenin bugüne kadar, gerek 
Yahudilere gerekse Araplarla hoş 

Saltanflt <kvrinck 

ı-
~n - Yeter artık bu ettiğin hey .. 
~t· Nereye dalıyorsun be ? .. 
n - Mabma .• 

- Malınamı? 
- Ne sandın .. 

1 

.ı 

ın 
Zavallı Çolak Ômer, köyün bu 

'11 h aram yedisine bir türlü söz anla-
m •·~ 'Cllnıyor. onu insafa getiremiyordu. 

k Gamazlann Süleyman bu .. Hiç 
ş· 11\erhamct denilen şey onda var

lhıydı 1 • 
Az daha üstüne varsa belki de 

~n çıkacaktı . Çünki bu adamdan 
her şey umulurdu .. 

u Bu vicdansız adam her yıl ken-
di tarlasının hududunu biraz daha 

an fenişletir, tarlayı her sürü~te Öme
a- rin toprağından beşer onar adım 

c d' r ı .,. 

k Ona, bunun ne kadar ayıp ol
. Uğunu, komşuluğa hiç te yakışma

s1•. dıtını kaç yıldır söylüyordu .. Fa
. at kim dinler .. 

sı işte bu gün de yine tarlaların
z- a sapana başlamışlardı . Gamaz-
a- lann Süleyman yine geçen yıllar gi· 
k· . h 1 akkmdan aşın çizgiler abyordu .. 
za Çolak Ômerin şimdiye kadar 
ş ' belki beş dönüm tarlası yenmişti . 
ar Artık bu göz göre göre hırsızlığa 

harnmül edilemezdi . 
et 
n· I ?mer gözlerini, Süleymanm tar 
.. ~ı ıçindeki bir dut ağacına doğru 

ıkrnişti . 
si Tarlasından şimdi belki elli alt-
a- ~ş adım ötede,• Süleymanm toprağı 
ir ç~ndc kalan bu ağacın üç dört yıl 

nde sanki yürümüı gibi başkası· 
bu-lasında bulunuşuna içi sızla

arak bakıyordu .. 

Ne yapmalıydı ? 
a . Gamlı gamlı içini çekti .. Artık 

ıf t falan hatırına gelmiyordu . 

korkusundan süküt etmemişti . Gü
cü, ondan üstündü. Ama ne çare ki bu 
huysuz için zındanlarda sürünmek 
vardı .. 

"*** 
Çolak Ömer nihayet bu gün 

emeline muvaffak olmuştu .. 
Bir aydanberi her hafta şehre gi -

f derek tarla işini takip etmiş ve so
nunda derdini anlatarak bol bir har~ 
cirah vermek suretile keşif heyetini 
köye getirmeğe muvaffak olmuştu. 
işte bugün, hükümet kuvveti onun 
hakkım bir hırsıtdan geri alacaktı. 

Tapu memuru, şeriye memuru, 
muhammin ve iki jandarma köy oda 
sında idiler. Serinlik basmasını bek
liyorlardı . 

Bütün şahidler, ehli vukuf hazır
dı. Bunlar sınırı pek iyi bilirlerdi. 
Yalnız bunlar değil bütün köy Sü
leymanla kendt tarlası arasındaki sı
nır nışanını pek ala bilirlerdi. kos 
koca dut ağaçı vardı orada .. 

* * • 

geçinerek Filistini idare etmek po
litikası idi. 

Lakin, bu tetkik Yahudilerin bü
yük davaları, Araplann ise mukave
met azimleri karşısında sökmedi. E
limize, kulis arkasındaki poletik mü 
cadeleler hakkında metnini aşağıya 
geçirdiğimiz bazı haberler geçti. 

Bundan anlaşılıyor ki, siyonizm, 
lngiliz palitiksımn karşısına u)tima
tom mahiyetini taşıyan talepler di
kilmiştir: 

Filistindeki mücadele, doğrudan 
doğruya Hayın Vaytsman (siyonist 
hareketinin şefi) ile lngilterenin sö
mürge bakanlığı arasında hükümran 
lık için girişilmiş bir mücadeledir. 

Londra seyahatma çıkmadan ön
ce, Hagana (askeri mahiyette Yahu
di koruma organizasyonu) nun taz- 1 
yiki altında kalan Vaytsman, gün 
geçtikçe güç bir duruma giren Filis- 1 
tin işleri hakkında yüksek komiserle 1 
görüşmek ve Yah~dilerin taleplerini 1 

kendisin~ bildirmek mecburiyetinde 
kaldı. 

- Ayıb değilmi sana 
iftira ediyorsun .. 

Siyonist hareketinin şefi, komise- .

1 
re Yahudilerin askeri idaresine for
mülü bulunmuş olan iki meseleyi sor- 1 
makla iktifa etti. j 

k~na Bu meselenin biri şn ıdi : 
" lngiliz hükumeti , nasıl oluyor l 

da 1933 de çıkan kargaşalıkları çok 
daha az kuvvetle dastmyor, ve 1936 
daki kaagaşahklarla baş çıkamıyor?,, ı 

- Vallahi memur bey .. 
- Daha yemin ediyorsun işte 

hudud nışam gösterdiğin,ağaç, işte 

şahitler . 
Tapu memuru ehli vukufa doğ

ru döndü : 
- Ömer ağanın tarlasiyle Sü

leymanın tarlasını bu ağaç ayırmı

yomuydı ağalar söyleyin? dedi. Eh 
Ji vukufla beraber "9eyirci köylüler 
hep birden boyunlarını bükerek saf 
imanlariyle cevap verdiler : 

- Evet efendi . Artık yapıla
cak iş kalmamıştı . Keşif heyeti ve 
ehli vukuf köye doğru yürüdüler . 

lngiliz yüksek komiseri , bo suale 
cevab vermiyor . 

Londraya hareketindeu bir gün 
önce , tekrar ziyarete giden Vayts
man aşağıdaki tarzda görüşüyor : 

" lngiliz hükumetinin aldığı za· 
yıf tedbirlerle kasden devam ettiril
mekte olan Arab cinayetleri ve kat
liamlan , Filistinde , devlet kudreti· 
nin yerine ayak takımının hüküm
ranlığım geçiren bir anarşi durumu 

ı meydana getirdi . Asayişin korun· 

çıkarma rüyası 
- Birinci sahifeden artan -

karşılaşacağını sanıyordu. Halbuki , 
40 yaşında bile görünmiyen bir 
adamla karşılaştı. 

ltalyan profesöre, ilk önce, Po
lonyalı kimyagerin mahut makinası 
gösterildi. Onu, bir tek kelime söy
lemeksizin, dikkatle tetkik etti. Beyaz 
tahtadan, küçük bir radyo büyük
lüğündeki kutu ,elektrik transför-
matörleri ve bir Rumkorf bobini ih
tiva etmektedir. Bu kutunun altında 
camdan bir tüp bulunmaktadır. Bu .. 
nun içinde, başlı başına icadın bii
tün sırrını teşkil etmekte bulunan 
meşhur proton , inşiai madde var
dır. 

Bir köşede duran sandıkdan 
Dunikovski, 250 gram kadar toprak 
aldı. Bu toprak, kendisine, Şarki Af· 
rikadaki altın arayıcı kumpanyalar
dan biri tarafından gönderilmiştir. 
Halı hazırdaki sınayi vasıtalar, bu 
toprağın bir tonundan 15 gram al
tın istihracına imkan vermektedirler. 

H~p profesör Giovanni'nin göz
leri önünde, Polonyalı Kimyağer. 
aldığı bu 250 gram toprağı bir ki
gıd torbanın içine koydu ve bir ba-

Sinema • • 
mevsın1ıne veda 

24 Haziran ç·arşamba akşamından itibaren 
iki müstesna film birden 

1 
Mevsımin emsalsiz bir şaheseri sevimli artist 

Gustav Fröhlich'in 
en çok 

( Yabancı 
muvaffak olduğu film 

bir bayrak altında ) 
2 

Umumi istek üzerine 

(Kahraman süvari) 
Sergüzeşt ve heyecan filmi 

Bugün gündüz iki buçukta matine 
iki film birden 

1 
2 

Kahraman süvari 
Yabancı bir bayrak altında 

7044 

krr~~mn ürerine bra~~~ti- ~--------------------------~ı rik ceryanını açtı. Yanm saat müd- 1 • A 

detle bir çıtırtı eşitti ve bu esnada BELEDİYE iLANLARI 
tahta kutunun birbirine iyi geçiril-

memiş tahtaları arasından bir ışık sü- -------------------------mıııı5 
züldü . • Ceryan kesilince, yanlış bir ta-
birile ( altın yapıcı ) tesmiye edil-
miş olan Polonyalı Kimyager, mua
meleyf· tabi tuttuğu toprağı bir pu-

Menba sularının her yerde bardağının 30 paraya satılmasına encümence 
karar verilmiştir. Bayilerin fazlaya satmamaları ve fazla para istiyenlerin 
Belediye zabıta karakollarına ve memurlarına haber verilmesi ilan olunur. 

7053 

taya koydu ve 1.200 der~cei hara- r--------------------------
rete arz etti. Sonra bu topTağı aldı, 
serdi, soguttu, ilkin hamm kılorma 
ihtiva eden bir kabcla, sonra da bol 
su ile yıkadı . Bilahare ayni 
toprağı bir gram cıva ihtiva eden 
bir mahlule döktü, karıştırdı, elde 
ettiği haliteyi bir dağ geçisi derisi
ne sardı ve bütiin kuvvetile sıktı . 

Civa, deriden geçti ve orada ... 
Altın kaldı f 
Diyeceksiniz. Hayır. Henüz altın 

değil, fakat parlak küçük parçalar . 
füiyük bir ihtiyat ve dikkatle, 

bu zereler. bir odun kömiirü hava-
nına konuldu ve pek kısa bir an 
müvellidülhwmuza tesirine maruz 

Seyhan Barı 
VE 

Yazlık dansig 
lstanbuldan getirtilen mükemmel bir Caz ve alafranga Ür-

kestra modem bir konforla el ele vererek Adananın büyük ihtiyaç-

larmdan birine cevap verıneğe başlamıştır . • 

Seyhanın verdiği okşayıcı bir serinlik içinde , güzel bir Müzik 
. Çok ge~emişti, içinde büyük 
ır isyan kabardı . 

Kendijne hiç bir şey söylenil
erntş gibi mütemadiyen öküzlerini 

chleyen Süleymana kinle bağıldı : 

Ömer abdallaşmıştı . Yerinden 
bile kıpırdayamıyordu. Hatta Süley
manm, onlarla beraber giderken ya-

ı ması hususunda hükumetin iyi niyet 

1 

taşıdığına artık Yahudilerin aimadı 
kalmamıştır . Eğer ki , en çok 1 O 

1 
Hazirana kadar bu vaziyete karşı 

nma sokularak : . .. 1 bir çarebulunmıyacak olursa , Ya· 
_ Nasıl çolak ? dıyen mustch· I h d' ı ·ğ· ··d ff · 

' bırakıldı . işte o zaman küçiik bir 
altın habbe, yüzde 5 sikletinde bir 
habbeciği meydana çıktı. O zaman, 
ltalyan eksprer tek bir kelime söy-
ledi : 

dinlemek, bir gün mütemadiyen bunalan, yorulan kafalarınızı 

imkanın• size Seyhan Barı hazırlamıştır . 

Her türlü istirahat ve dinlenme temini endişesile yapılan 

dinlendirmek 

bu modern 

al· .. - Bana bak Gaıaazlann oğlu .. 
de Ufcyrnan. dişlerini gıcardatarak dön.1 
h Ü : 1 

d - Ne var ülen ? . 
- Sen namusunla komşuluk ya-

a Cakrnısın yoksa .. 
al• Süleyman, Ômerin bu tehdidi-

. u ı genç ı ı ve mu a a organızas 

zi sesinden bile müteessır olmadı .~ İ yonları İcab eden tedbirleri alacak- ı· 
O, kafilenin arkasından dolu goz- )ardır . 

)erle bakarken yalnız bir şey düşü- ı 

d d Alı h .. 1 ·· Yahudiler kendilerini müdafaa 1 nüyor u, o a, a ın agaç an yu-
rütüp yürütmiyeceğini ! .. etmeğe kalkışınca, asayişin yeniden 

Zavallı saf Ômerin köflü kafası, kurulması için temelli tedbirler ala· 1 
caklardır. adam oğlunun neler yapabileceğini 

tahminden.uzaktı . Bir aydan fazladır ki, Arap genç-
0, belki ömrünün ~onuna kadar lik organizasyonu primitif Arap tek-eklfc köpürmüştü . Derhal çifti bıra

B'1arak Ômerin yanına geldi .. 

ke - Ne istiyorsun sen ? . 
. yıl 

d - Hakkımı .. 

bu sınır nışanının nasıl ayaklandığı- nik ve araçlariyle haklar çiğnemek- 1 

ı düşünecek .. tedir · 1 
Fakat Yahudi gençliği doğru-

ı - Haydi değirmene .. 

Ômer işi daha fazla uzatmadı. 
. rtli bir 59lukla döndü ve öküzle-

k
. le köyün yolunu tuttu . 
ı On 1 dan korkmuyordu • Ondan 

• • • 
On beş gün sonra köyde diyor· 

lardı ki : 
- Gördünüz mü Allah niza çı

karan ağacı kuruttu . 

dan doğruya müdahale etmek zo
runda kalacak olursa, mücadeleye, 
modern askeri teknik araçlariyle gi
rişecektir . 

Yüksek komiser, Filistine ayak 
basmış olan Yahudilerin hepsi if e 1 

Arap alemi her taraftan karışıyot 
:w::ıs gerilerindeki köprüleri yakmış ol- J 

duklarından; onların ınücedelesi şaş· 1 

kınlıkta kalmış olanları mücadelesi 

- Birinci sahifeden artan -

durulmasına en büyük amil de ı reketinin çıkmasına engel olacaktır. 
olacaktır. - Filistinde yaralı dÜşenlere bak 

olacaktır. I 
Yahudi gençliğini disiplin altına 1 

sokmak daha şimdiden güç bir şekil 
almağa başladı. 

- Öğle sonu tekrar geleceğim. 
Filhakika Girvanni tekrar geldi 

labra\uvarda yalnız kalmak arzusu-
nü izhar etti, mamafi':ı, Dunikovski 
ile muavinin, açık bulunan kapudan 
seyretmelerine mani olmadı. ltalyan 
hükümetinin resmi eksp<'ri ltalya 

müessesede saat 18 den itibaren müzik ve dans 
başlamakta ve 22 ye kadar devam etmektedir. Bu dört saatlık en 
zaman sadece ailelerimize hasredilmiştir . 

Bu müddet zarfında meşrubat ( 1 Ü ) kuruştur . 

Saat yirmi ikiden sonra Bar kısmı başlar Ve gece yarısından 

güzel 

sonra 

profesör, Afrikadan gelmiş olan top- 2 _ 4 
raktan 250 şer gramlık iki yığın , ~-~~~~--~~-~~~~--~~-~---~~~~ 
aldı : Birini " şahit ,, olarak bir ke- 1 

ikiye kadar devam eder . 7049 

nara bıraktı, ötekini. hemen derhal •• ,..- Bayanlar Dı.kı·mevı· _., 
Dunikovski'nin bir kaç saat önce ı 
gösterdiği usul ve muameleye tabi 
tuttu . 

Y annı saat, proton, esrarenğiz 
tesirini yaptı . Görünmez cereyan, 
Giovanni'nin, toprağı koymak için 
bizzat hazırlayıp getirdiği kağat tor-
balardan geçti. hülasa, Polonyalı 
alimin bütün yapbklannı ltalyan p
rofesör tekrar etti. Hem dört defa 1 

Bunun üzerine, kendi sile.. görü· 
şenlere, Giovanni : 

- Milanoya gideceğim ve ken
di laburatuvanmda, ayni Afrika top
rağından alıp bir kenara bıraktığım 1 
şu " şahid " toprak yıgıru üzerinde 

SAHiBi 

Zahide Günsoy 
--. ............. -

Bu yaz çalışacağını saygı değer Bayanlara 

bildirir . 7051 1 s 

Halk evimiz 
,-

Riyaziye dersi 
Yahudi gazetelerine göre: Arar- mak üzere Şam tıbbıye mektebi tale· 

• Cezairde de Yahudi mağazafa. 1 besinden bir heyet buraya gelecek 

lngilterenin Filistin komiseri bu 
izahlara yalnız, "her halde ne yapa· 
caklarmı göreceğiz ... ,, cevabını veri· 
yor. 

tecrübemi tekrar edeceğim. Muso-
' liniye, tecrübelerin neticelerini sekiz ikmale kalan yoksul 

talebeye parasız 
ders okutacak 

ilk ve Orta okullardan Riya
ziye dersi almak istiyenler Namık
kemal Başöğretmeni Ömer San. 
veri görsünler. 7033 

Ilı &oymakta ve mallarını yağma et ve Filistinin muhtelif şehir ve kasa· 
ekte imişler. balanna gideceklerdir. Bundan baş-

l<udüs : 22 (Özel) - Mavıraye ka Şam ve Lübnandan külliyetli pıik-
.tlci~rden hiikumeti Emir Abdullaha 1 darda tıbbi levazım gönderilecek ve 
ltclscbi cihetlerinde bulunan ve Be. ~ bunlar :yaralılara sarfedilecektir. 

·ıcri ayaklandırıp Erden de Filis· j Suriye hükumeti; Bedevi aşi 
"de olduğu gibi bir ihtilal hareke- 1 retler çocuklannı okutmak üzere sey-
~nnak isteyen oğlu ve veliahd_ı . ı yar muallimler tayin edecektir. Bu 

Cclila hemen Umana gelmesım .

1 

seyyar lllUallimler 1 Temmuzden iti 
llıtetnıiştir. Emir Abdullah, bu su- baren .&Cffll' Bedevilere tufilc edi 

l"lgiliılere:..yaranmak j9n oğlu· ı le-eers. olMmağa bqJryacaldar 
t.a:ajıd1 ~m. 4'1tıada ~n- . ek• e~muaUiml in ı&a,aşlu1 ~.ük-.1-
~ v: her ~gi bir iııtilal ha- .. et tat ... 'uldan vcr:.ı"' ... ~ki..r. 

Ertesi gün, Vaytaman Hayfa'dan 
hareket edeceği sırada. komiser 
tayyare ile Hayfa'ya geliyor ve ken
siyle vedalaşırken Mısırdan asker 
kuvveti istediğini ve 10 Hazirandan 
önce ayrıca kuvvet gele<Jeğini bildi
nyor. 

Filistindeki Yahuc:H gençlik or
ganizasfônunun bu güne kadar aza 
mikdan 5 - 10 000 kisı !d!. Bu gun 
60000 k:s. cLrak :X.ııı·~ 

0

ed:!~,J.
' di tJ r. 

giine kadar arzedeceğimi umuyc· 
rum. Dedi . 

Öte taraftan, Dunikovski'nin 
avukatı da, mcmnımiyetini şu kelime
lerle izhar etti : 

- Çok bahtiyanm ki, Duçe, 
basiretli bir hükumet reisi sıfatiyle, 
henim daima mümkün gördüğüm 
( Dunikovski icadı ) mn ciddi bir iş 

1 olup o!madıgmı araştırmak lüzu 
munu anlamış olmn Bu gün rer-mi 
b:r Eıksper bu ışile u?r~mayı t~ -
Lif olu.n..:yor'. Bu, b'_ _, bL t .. raH:. 
kltvasidır . 

Adana Halkevi Başkan
lığından: 

Halkevi , 1 Teımnuzdan itibaren 
Namık Kemal okulu yaplSlnda Orta 
ıl!lekt p!$r bır ncı ·kı~~ ıruf. icmal 

' . . F ' 1 -, , . •• ·tU1 a: .• ~ .n :ı •"• • 
r.yaz.y~ ve f..,:1 b.~zL! d-..r- ~r ... ~-

4-5 30-2-4-7-9 

caktır. 
Dersler Eylul başına kadar sü-

recektir. Yazılniak istiyen öğreniciler 
her ~n öğlHen sonra Halkevi ek
tet«liğin~ e yahut . 1anı~k Kem l 
baş Ö-6: ... :ni ·:ı •. _~~ • -:-...ır .. -..~-
lidrr1er . 7054 
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Sıcaklar başladı ! 
Elektrik sarfiyatı son derece az olan 

-1936 modeli Frigidaire 
Sayesinde yiyecek ve içeceklerinizin tazeliğini temin ediniz 

Lüks değil • • elzemdir sıhhat ıçın ' 

Frigidaire 
Adana bayii 

Muharrem.· Hilmi 
6961 4- 6-9-11-13-16-18-20-23-25-27-30 . . . . - ..... 

- - --- L -------. ·-

Tiirkmı.i 

Ankara Birası Fabrikası 
~---~--~--~~-

Öz Türk sermayesile kurulmuştur 

._;,,..;. 

27 .Halli .... --19:36-··~· .. 

-
Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay:::delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 

1 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pud.ra, krem V. S. bulunur .... 

Celal Bayer 

Yarım litre 
105 Gram 
385 " 
32 

" 82 
" 

325 
" 

Bebekli Kilise sokak No. 11 A. 
6984 

• 

No. 11 B. - Telefon No. 265 
15 

Sıcaklar geldi, yanaştı ! 

Çoluk, çocuğunuz ve misafirlerinizle bol , temiz 
ve lezzetli dondurma yemek ister misiniz ? . 

hemen bir dondurma kutusu alınız 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı ! 

1 
Adana birinci icra memurluğun-

dan : 
Dosya No: 2044 
Selimeye borcundan dolayı Yu

suf oğlu Mustafanın Kara Sokudaki 
hisseli evi 

Gayri menkulün ne olduğu 
No: 96/74 
Tarihi : Kanunu sani 337 
Mahallesi : Kara soku 
Cinsi : iki bap tahtani hanenin 

altıda bir hissesi . 
Arşını: 240 
Hududu : Sağı masaracı oğlu 

lsayi ve berber Boios solu sahibi 
senet arkası gön hanı ve başcı oğlu 
önü tarikiam. 

Hali hazır vaziyet: Heme kadar 
tapu kaydinde hane görülmekte ise 
de elyevm arsa halinde olup ve fen 
memuru tarafından indelmesaha(139) 
metre zuhur etmiştir . 

Takdir olunan kıymet: : Beher 
metresine ( 150 ) kuruş kıymet tak
dir edilmiştir . 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Adana birinci icra dairesinde . 

Birinci artırma : 30/ 7 /936 per-

ikinci artırma 

şembe günü 
saat 10-12 de 
14/8/936 cuma 
günü saat 10-
12 de 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi tarihinden itiba
ren 2044 Na.ile birinci icra dairesi
nin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır . ilanda ya
zılı olanlardan fazla malumat al
mak isteyenler işbu şartnameye ve 
2044 Dosya No.ile memuriyetimize 
müracaat etmelidir . 

2-Artırmaya iştirak için yukar-
da yazılı kıymetin yüzde yedi buçuk 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya veri· 
len mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunarak kendisin
den evvel en çok yüksek teklifte 
bulunan kimse arzetmiş olduğu be· 
delle almağa razı olursa ona razı 

olmaz veya bulunmazsa hemen 15 
gün müddetle artırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir . iki iha· 
le arasındaki fark ve geçen günler c 

için 0/0 5 ten hesap olunacak faiz ~ 
ve diğer zararlar ayrıca hükme ha· 
cet kalmamaksızın memuriyetimizcc f 
alıcıdan tahsil olunur . Madde 133 . 

Gayri menkul yukarıda gösteri· t 
len tarihinde Adana birinci J· 
icra memurluğu odasında işbu ilan b 
ve gösterilen artırma şartnamesi da• le 
iresinde satılacağı ilan olunur. 7052 ni 

ı 

1 
y 
u 

Çukurova harası direk- h 
törlüğunden : iy 

d" 
Çukurova harası ihtiyacı olan vı !?~ 

kilosuna (2) kuru~ (35) para kıymet ~ı 
tahmin edilen 57000 kilo yulaf ve la 
kilosuna (2) kuruş (15) para kıymet ıl 
tahmin edilen 5900 kilo arpa bir 
şartname ile 15 güıı müddetle açık fi 
eksiltmeye konmuştur . Ve 

ihale 6-7-936 pazartesi günü 'r.ö 
saat 15 de Ceyhanda belediye sa-~t 
!onunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün Hara muha·ve 
sebesinde görülebilir ve istiyenlcre~a 
bedelsiz verilir. 

isteklilerin 133 lira 42 kuruş mo· 
vakkat teminat akçasını Hara veı· ~ 
nesine yatırarak belli gün ve saatt8ı 
Ceyhanda belediye salonunda bu te 
lunmaları . 7029 23- 27 - 30-3ıa 

-----
nisbetinde pey veya milli bir bankanın 

1 

teminat mektubu tevdi edilecektir . 

el ile çevrilenleri vardır 

Dural 
Her boyda Elektrik ve 

Feyzi Hizmetçi aranıyor-~ 

Eskiden: 

Rasih Zade Biraderler Ticarethanesi 
Postane 

10-15 

civarında 
6966 

• 

~-------~~~-----------------------

Satılık yerler 
! 
1 

Eski istasyon civarında ve Bay İbra - 1 

him Sadık evinin gündoğusu kuzeyinde bulu- ı1 nan ve çerçivesi kısmen kargir ve kısmen çinko 

olan ve 1986 metre murabbaı yer Üzerinde 
1 

"3,, odalı bir küçük ev ile biri büyük ve ı 

biri orta ve diğeri de küçük üç mağaza ile 1 

geniş bir avlusu bulunan bina ile; 

İşbu binanın kuzeyi bitişiğinde 1793 metre ı 

murabbaındaki ., •• satılıktır. iste~liler, j 

(124) 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

diğer alakadarların ve iştirak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklannı hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari· 
hinden itibaren 20 gün içinde evra
kı müsbiteleriyle birlikte memuriye
timize bildirmeleri icap eder . Aksi 
halde hakları tapu siciliyle sabit ol-

Çı 

Evde hizmet etmek üzere bir 
hizmetçi aranıyor . ldarehanemizc ltı 
müracaat edilsin . C. 1Y 

~t 

----------------~ı 
o 

Mercimek Aygır deposuf 
alım satım komisyonun·ıı 

dan : J· 
'ii 

madıkça satış bedelini paylaşmasın Mercimek aygır deposu hayvan·~c 
dan hariç kalırlar . 1 k arının seneli ihtiyacı olan yetmiş be 

4 - Gösterilen günde artırma- bin kilo yulaf beher kilosu iki kurul 
ya iştirak edenler artırma şartna- otuz beş para muhammen bedel ileo 
mesini okumuş ve lüzumlu malumat on beş gün müddetle açık olarak~n 
almış ve bunları tamamen kabul et- eksiltmeye konulmuştur. ~i 
miş ad ve itibar olunur . Şartname depo müdüriyetindııe 

5 - Tayin edilen zamanda gay-ı her gün görülebilir. lstiyenlere be· 
ri menkul 3 defa bağırıldıktan sonra delsiz verilir. ihale 6- Temmuz ---..fı~ 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 936 pazartesi günü saat on dörttt'n 
artırma bedeli muhammen kıymetin Ceyhan belediye salonımda komis·d 
0/0 7 5 şini bulmaz veya satış isteye- yonu mahsusunca yapılacaktır. lste~k 
nin alacağına rüçhani olan diğer ala- lilerin belli gün ve saatta Ceyha.11 
caklılar bulunup ta bedel bunların belediyesinde bulunmaları ilan olv ~~ 
o gayri menkul ile temin edilmiş nur. 7028 23- 27 - 30 - 3 a 
alacaklılarının mecmuundan fazlaya k 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü ___________ _,, 

baki kalmak üzere artırma 15 gün ı 

daha temdit ve on beşinci günü Kaçakçılar vatan ~ 
ayni saatte yapılacak artırmada ., 
bedeli satış isteyenin alacağına hainidir 
rüçhani olan diğer alacaklıla -

;_------·---~ rın o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile en çok artırana ihale. 
ed'ilir '. Böyle bir ·bedel elde edil- ı 
niezse· ihale · ya.pılmaz ve· satıŞ ta-* · 

Umumi neşriyat müıİ;iirü 

. Cel.~l:.Ba..yer ; 
Ad•na 'İ'ilrksaıü · inıith'ia!ı' · 

,~~·l!n~,~::ka:ı:~~.~, ~45 Mur~t-~lg::-r 
-.... --............. ___ ~ ..... -·-------------------------------..:. _______ .,... __ ...,.....,...,....,_..,. 1 lebi düşer. · · 


