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5 KURUŞ ADANA 

Fransada trenler Alman hududuna durmadan asker 
ve mühimmat yığmağa başladılaı· 

Eğer Almanya Fransaya tecavüz ederse 
bu yolsuz hareketinin önünde İngiltereyi 

de şiddetle direnmiş bulacaktır 

İngiliz dış işleri bakanının mühim bir nutku 
Londu : 10 ( Radyo ) -

Dıı itleri b•lılnı M. Eden bu 
tün P.rise buelıetinden evvel 
avım kam1r11ınıJ1 çok mühiru 
bir nutuk sö,lemiştir • 

M. Eden Almıayıaın Ren böl
aeeini iıırılinden bahsederken de· 
tııiftir ki : 

" Her Bitlerin ha hareketi 
ıerbestce milnak•ıa ve kabul edi
len bir pıktıa bir l•r•flı ol•rak 
iblilinden b•ıka bir ıey deiildir, 
Milletler ıoıyeteıi konseyi bu me
ıe le ile ehemmiyetle me§gul ola
Cıktır . ,, ve dış iıleri bakanı ıu
au da ilave etmlttir : 

" Lokerno muabeduinin ih, 
lili , Ren gayri aekerl halgeainin 
iıııeli Almınyanın iıtikbılde ya 
P•cıtı muahedelere , ıözleıioe 

kuıı milletlerin emniyetini , iti
ıııadı 18ramııtır • ,, 

M. Eden ıllzleılnl şllyle bitir
ıtılıtir : 

":Mnzakerıt esnannda Al
ııııanya FranHyı tecaTiiz Pderae 

Eden 

llnünde İngiltereyi de bulacalıtır. 
Çünkll bu itte İogilterenin şerefi 
de mevzubablıtir . ., 

Loodra : 10 ( Radyo ı M. Sı
muel Hor Almınyaoıo Lokaıno 

Buğday koruma jY ansenin planı-

muahedesini ihlilioden bah1eder· 
ken l 

" Almanyanın bu harehti bir 
gaftır ,, demiı ve Rer.in itgalini 
ise bir cinayet olarak tavsif ve 
Almınvanıo bu b1relretinin bu , 
g:inkii Avıupı muvazenesini alt 
üıt ettiğini ilave etmiştir . 

Parıs: 10 ( Rıdyo ) - Sali· 
hiyıltu mıbıfilio kenaatına göre: 

Fransa Almınytı ile müzakerelere 
hazırdır encelı şu iki şartla ! 

1 - Almaoyıının derhal kıt 
eluıoı Ren bölgesinden Çekmni. 

2 - Koou§maların milletler 
ıoıyeteıi çerçevesi içinde ecre · 
yaoı . 

Cenevre : 10 ( Radyo ) -
Frenee , rier kıtalarını derhal 
Renden çekmrzıe Almanyaya 
karşı zecri tedbirler ittihazını 
milletler soıyeteıinden iıteytcek
tir . 

Londra : 10 ( Radyo ) -
Anm lıam1ra11ndeki umumi ka· 
nııta dış itleri bakanı M. Edenıo 
izıbatı•ın , İngiltere için talıip 
edılecek yegane siyaset olduğu 
fikri bilıimdir . 

--
GÜNLUK. GAZETE 

Yumurta ihracatı 

Muaddel nizamname
nin tatbikine 21 Martta 

başlanacak 

Anlııra: 9 ( A.A) -Yumur 
ta ihracatının kontrolu halıkınde 
muıddel nizamname M11tın 21 
iudeo itibaren meriyete grçecek 
ve bu oiumnameye uygun ıekil
d, buırlanıp sandıklaomamıı yu· 
murtalerın ihrecıoa gümrülıleıce 

müsaade edilmiyecektir . Alika 
darlerıo ıimdiden türkofiıJ şube· 
!erinden malumat almıları ve ib· 
raç yeılerindelıi odalarda lür~o
fisin İstanbul şubeaiyle derhal 
temasa g•çmeleri iktiaat vekile· 
tinden tebliğ edilmektedir . 

ltalya 13 lerin müraca-
atına karşılık verdi 

Ankeıa : 9 ( A A ) - İtalya· 
nıo Paris elçi~i Frauııı dıı işleri 
bakanı ile görüşmüt ve 13 ler ko
mituioin müncutına İtılyenın 
nıdiği cevabı bildirmittir . İtal
ya bu cevebinde komitenin tek
lifıni huıuıi ııırtlar koymamakaı
zıo eıas itibariyle kabul etmek
tedir . 

Harp devam 
ediyor muş 

Habeşistanda şiddetli 
harpler oluyo~ --

Asmare : 10 ( A.A ) - İtel 
yanların.elet keıtilıleri hıklııode 

ki heberl~r teeyyüt etmemittir.Ha-

Dün gece 

1 

Bertin Radyoıundı, Hitler, 
iki suttan fnla sllren beyciinlı 
bir nutulı söyledi. 

ON üÇONCÜ YIL - SAYI 3471 

Kocaman bir ~iç yüzünden 

Bir cani, Suriyede Balbek köy
lerinden birinde yedi kişilik 

bir aileyi öldürdü 

Cenazeleri bir aradu kaldırılan bu 
ailenin akibetine bütün köylii ağladı 

Hılrp : 8 ( Öz~l ) - Bailbek 
kazaaıaa bıfılı Hor Tıla köyünde 
büyük bir kavga soounda yedi 
ki§i ölmü§ ve bir kaç kiti yır.lan 
mı§tır. Şimdiye kadar Suriyede 
misline tesadiif edilmemi§ olan bu 
cinayet bakkınd• aldığım tafıiliitı 
bildiriyorum ; 

Umumi bupte 1918 yılındı 
başın• lopladıiı bazı serserilerle 
birlikte Riyıkla Ztbdani'arasın
da bir aıkeri tiıeni soymak teıeb 
büeünde bulunın ve fakat gördü· 
ğD şiddetli mulıavemct karşısını!a 

ölü ve yaralı bırak111tlı lıaçmağa 
mf'Cbur olan ve Türk askerlerinin 
yine 1918 yılında buradın çekil· 
mesini müt.akıp brg güo Riyale 
iıtaıyonunu muhafaza ederek İn-

. gilizleıe teslim eden meşhur şıki
lerden bir Mülhım Kaıım v11dı. 

Bu şerir, Suriye hükumetinden 
ve onu müteakip Mandater Fran 
sa bükiimttinden umduğunu göre
meyince yine ıilibını omuzuna 
takmıı ve ba§ına topladıiı yeni 

serserilerle Baalbek dağlarına çı 
karalı: gakıvete _ baılamıf ve 1914 
yılında yapılan talııbat ntticesin
de yakaiaomış ve B_rutta mubıı · 
keme edilerek hapse konmuştu. 

Bir müddet hapi11nede yeten 
bu şerir, bilabara afa uiramıı ve 
köyllne çekilerek ziraatle uğraş
mata baılamıştı. 

Yine bu köyde ıltmıı yııla • 
ııoda Ali Müflib adında bir adım 
vardır. Buda ziraat itleriyle uğr•ı · 

maktadır. Melmem. Kasımla iyi 
geçinmek için kızı Halıyı bunuo 
·otlu .Mehmetle evlendirmiıtir. 

Aradın bir müddet geçtikten 
eoan Kasımın oğlu Mehmet, ka · 
rıll Hulanın lıabuının önceden 
kendisine vade tiği bir arazi par 
çasınıo verilmediğini göıiioce fe-

- Gerlıl ikinci :Jahlf ede -

Oh olsun denmez mi? -
·• na gore 

Bu eabahki bütün gazeteler 
dıf itleri bakanının beyanatını 
hararetle tasvip etmektedir . 

rekit devem ediyor . -----------·--

Erenköyde genç bir kız , berber 
salonunun birinde saçını ondüte yap· 
tırırken , her naoıloa buhar kazanı 

patlamış; hem berber kalfasınm yü· 
:ü gözü yanmış , hem de ondüle 
düşkünü genç kızm bilıün saçı kö· 
kündeıı kopmuı Vt' cascavlak bir 
kafa ile oracıkta düşmüş bayılmış 
zavallıcık ! 

aaıırinin arbr1lması için 
~ani tedbirler ahnacek 

Bnidıyı lıoruma vergiıi ko· 
llıiıyoalarınıo lltvı ve muhafıza 
teşkilitının murakabesine dıir 
ıııaliye velıiletinden vilılytıte bir 
eıııir gelmitti . Bıındı vaktiyle 
id1reten tr§lıil edilmit olan ( buğ 
dıyı korum• komisyonları ) nın 
r .. ıi,eılerine cdevama lüzum lııl
llııdıtındaa litvedildıkleıi bildi· 
tilmektedir . 

Son aylarda buğday lıoıuma 

"erırleinde nazarı dikkati celbede 
~ Cek derecede noksanlık gö•ül . 

llıGttiir . Bu nolııanlıie ilıtiudi 
."aziyetler se hep göıterilebiliue 
de verginin 11ıılmaaıoın d.ba zı 
Yade kontrol ve mllrakabe emri 
ile mükelltf olan mubıfaza !eşici 
litıoıo vazifelerini bıkkiyle ifa 
Ctıııemesinden ileri g•ldiği aula -
tılınıtlır , 

Şu tedbirlerin elınmuı bildi 
1 İlııııtlir: 

Bir kazada vergiye tabi müte· 
'ddit fı brika bulunduğu tııkdırde 
bu fıbrikalardıki mubıfaıa me
lı:ıuru va hekçılerin fabrilıa ubip 
leıile liiib:ali olmamaları için her 

1 Gç aydı bir yerleri deiiştiıilecekJ lir. 
Geceleri de çalı§aU fabrika 

1 rda bebtmebal bir mubıfua 
ı tııemuru ile bir belıçi, yahud bun 
1•rdıu biri nöbet bekliyrcektir. 

Bunluıo vazifeleri başında bu 

, 1 ııoup bulunmadıkları 11k sık 
· ~ontrol edilecdrti. Ge.,eleri ça-

1•tınıyan fabrikıl11ın memur ve 
j llıüıtabdemleri it başından ayı ıl
dıktan ıoora fııbıikınıo gizlice 
~•lı~ıp çılıtmadığı de kontrol edi
ltcektir. 

· ~ Aiiadolu •...;.; 

Atatürk parkının 
müstakbel vaziyeti 

Ur1y bu aene Atıtürk parkı
nın pilin• göre teVBi işine büyülı 
bir themmiyrt vermektedir. 

Parkın hali huırdalıi lııımı 

temımiyle ığıçlanmııtır. Kua 
parlılın istasyona uzayan 750 kü· 
ıur metre uzunluğı.ıoda ve 30 met
re ıreııiıliğindelıi yolundı iki tara-
fı afıaçlandırılmaktadır. Bu bu· 
ıuıtı lazım olacak ağaçlar için 

lUray, Toroılara adımlar gönder 
miıtir. 

Atıtürlı parkı tam pillna gö
re G;r tliJer mııhallesine kader 
uzayacıktır. Bunun için, Giritli· 
ler mehellrsinin istimlak teşebbü· 
aüde kıti bir ilıtiyıç halindedir. 

Adanamız halkınin büyük ve 
mübrem bir ihtiyacına karşılık 

olao Seybeo kıyısındaki parkıo· 

de grçen srnelere oiabetle daba 
muntazam, daha ı s~elı ve modern 
bir tekle ifısğı imar t•ıebbüsle
rioio öoemlıleri içindedir .. 

19 lar komite~içarşam
ba gUnU toplanacak 

Anlıara : 9 ( A.A ) - 13 !er 
komitesi çarşamba günii toplaoa
calı v~ muhasamatı durduracak 
ve ibtilifı halledecek şeklin ~ed
lıikine baılayıcektır . 

ispanya yine karıştı 

Madrid : 10 (Radyo) - Yeni· 

Nanı ( Freoaada ) 10( Radyo) 
- Bugün buradın , tank , kam· 
yon , z , rhlı otomobil dolu yirmı 

tren geçerek hududa gitmiştir • 

Paıis : 10 (Radyo) - İngiliz 

- Ger lal ıiçıincıi say[ ada -

ltalyan uçaklaı ı bur Habeş 
mevkileı ine bombılar atmışlardır. 

Ha betler Ambalaginin elli ki· 
lometre cenubunda lıılyanlare 
şiddetle mukavemet etmekle be
raber İtalyan ıreri hatlarını geçil
mtz bale ıolıac•k bereketlerde 
bulunmu~lardır . 

Gözlükule hafriyatı 
Daha uzun bir zaman sürecektir 

Bu seneki araştırmalardan 
şeyler umuluyor 

- -""'Y.-- ~-----

Hafriyalırı yapıldığı Gözlüku/eden Tarsusa bir bakış . 

Tarsus : 9 (Özel) - Geçen çok iyi ve verimli neticeler ala 
sene lı•ılanıp, bir müddet tatili cağını ummaktadır . 

faaliyet eden Gözlükuledeki baf· Bayan Goldmao bu vadide 
riyıta bir hıftadanberi tekrar bat· bir çolı konferanslar vermi§ ve 

lanmııtır · Gözlü lıule hafriyıtı halıkıoda 
Daba nzun bir zaman siırccelı 

Arkeoloji mecmuuile mufueal 
olao bu hıfıiyatı ıimdilik 60 kü 

raporlar neşretmiştir . 
ıiir amele ile dev•m ediliyor . 

Bu emekli işin iyi ve kat'i ne Hafriyatın batında · hüküme 
ticeler vereceti umulmaktadır . timiz tarefıoden , memur :edilen 

Hofriyet koluaı başkanlık e- Adaııa .Müzı Direktörü Yalman 

den kargaııılıkler olmuştur. Bırçok 
ölll -;e yaıalı v1rdır. Kılrgaıalı-1 
ğın hüyüyDp diırer • yerlere de ıi
rıfyef elm'e.!lırde·a korkulufot. 1 deu Bayen Oordmaıi, · ·bu iŞdın Yalgın • rulunaııktıdır . 

Bükreşteki sergimiz 

Bükret : 15 ( A.A ) - Türk 
reaemlarınıo burada açtıkluı ser
gi büyük alaka uyandırmıştır. Ve 
bir hafı .. içinde sergiyi gezenle 
rin ıayısı oo bini aımıştır. 

G1Zeteler bu veıile ile inkı 
lilıımızı izab ve Atatürkll heı 11· 

hadı olduğu gibi güzel Hnatlar 
sehasındada millrtıne açtığı iyi 
yoldan dolayı t•bcil ediyor. 

Bu h•fıa Bülıreı radyosundı 
Türk güzel 11natları hekkıoda 

bir konferans verilecektir [ ki dlln 
gece bu konferans verilmittir J 

Yeni Japon 
kabinesi 

Amerika ve İngiltereye mü· 
him müracaatta bulunacak. 

fokyo : 15 ( A.A ) - Nişinişi 
gazetesınio yazdığına göre yPni 
hükumet lngilıere ve Am~rikaya 
müracaaıla ı hrııcat pazurlarınıo 

tevzii , tubıi kaynakların taksimi 
ve muhaceret meselelorinin halli 
içio müzakere açılmasını isılye- , 

cektir . 
Ve bu devletlerle karşılıklı em· • 

niyet paktları ekti t~klilinde bulu 
nocaktır. 

Kahire de 

Müzakereler başladı 

Kahire : 15 ( A.A ) - İngi
liz - Mısır konferansı dlln çıılıı
mağa baılamııtır . hafi · cı-ryon 
eden müzakere halılıınde büyülı 
bir ketumiyet mnhafaza · edilmek· 

'te isede Sudan meselesinin gBrü· 
ıUldıiğQ ;anılıyor 

Ben bn:baberi gazetelerde okuyun· 
ca , berber kalflsıoın, üç buçuk ku · 
ruşlnk ekmek parası içın uğradığı 

bu akıbete ne kadar acıdımıa , baş · 

lanmış ve kabuğu soyulmuş kız yu· 
murtaaı gibi piripak bir kelle ile or· 
tada kalan ondüle meraklısı genç 
kızın akibetine de o kader güldüm ! 

Vakıa felakete uğrayanlara gül· 
ınek doğru d~ıtildir ama, son yıllar· 
da güzelim başlarını, kirli bektaşi 

dervişlerinin derbeder kafalanoa 
benzetmekten aala farkı olmıyan şu 

ondüle manasızlığına ıuıulmuş bir ta-
kım eksik eteklerin haline zaten içer· 
leyip durduğum için, bu beher kar· 
ıısında bani nerdeyse oh olsun! bile 
diyecekıim !. 

Bu ondülasyon dalaverHı hak
kında fikirlerini öğrenmek üzere ta
nıdığım ve snruşturdugum bilıiln er
keklerden aldığım cevap, benim ka
naatim gibi, meofi olduğuna ve .. . 
ne esteıik, ne de her hangi bir ba
kımdan biç bir manası vıı zevki bu· 
lunmadıgına göre, acaba bir kmm 
hatun kişilerin tatlı canlarını böyle 
cehennem azabına ve tehlikelere 
mebkılm edişlerini ne ile tefsir et· 
aıeli ? diye birazcık düşünmek iı
tediıu . Fakat böyl~ bir suale cevap 
bulmak için yorulmak bile fazla . 
' Çünkü kadm adını verdiğimiz 
ve · Osmanlı ediplerinin cinıi latif di· 
ye pobpııhladığı bu Tanrı kolların· 

,dan çoğunun hemen hiç bir )lare
keıiode, ben keodi payıma , pek öy· 
le hesap kitap , mantılı: muhakeme 
arayanlardan değilim . Bence onlar, 
bilba88a göreneğin kayiısiz şortaız 

bedhahı esirleridir . Dif•r endişeler 
daima bu büyük " Görenek key
gı.ısu,, nun ardından gelir onlarda !. 

İşte bundan dolayıdır ki, bıyatı
oa yalnız göreo•ğİ ve sinirlerinin 
lı:MIDÇ181DI nazım yapan Erenlı:öylü 
geoç kızın, bir hiç için uğradığı 
o yaman ilı:ibet karşmnda ben, bütün 
emHlinİ göz Öoftne alarak, gülüyor ve 
liatıa timdi •• ob olsun ,, demekten 
bile kendimi alamıyorum dugrusu! 

Y'aı1riık ?ı 
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11 Mart .U t;= 
Yeni 1Almanv bava !ej rinin -s ldz "nci Edvard 

Moda- kT'allığı taetnı 

·adı ':Hindetib.urg ,, i>Jacak . _Edene_ kaptu:nuş .. 

ingilte-re · pana-· ı'\~ 
yırlarında f Şeblr Dayakları 

. l.4'Ametre uzualugCH1d9~ 41 metre 1 
genişliğinde_o.la..n...bulıoua_gemisi fen
İq Ve nıotleT.n te ~~ğiRıbir. şa.lıeıeridir ....... .. 

Sekizinç_i Edvud .nımile lngi 
liz hbtına çıkmazdan evvel Do 
gıl'ıtı ·•• Modıi kralı ,, olduiuna 

Meyve ağaçları 

tliphe yoktu . ı Bunları bölgemizde ye-
r Ba.gün ım>dıt lclal.!1it ~ııgilt~·ı tiştirm ek için tedbirler 

dıo. Baltınrc M. EdenJ;lizemsdedıf 
ve ıekizinci Edvard, cihanın en alındı . 
berbat l'İJİnen adamıdir • 

Bu bal neden do~uyor ? Diye 
Fieedrichıba(eu- "l~pljn,. , in ilk j maaı için he! gece mükemmel bir 

trcrObderi yapılalı 35'ı.yııoJ 'or. . lr.0111er verilecek tertibat alınmıı· 
Fakat o zaman teıbjt ~bueµıijdi, l tır • 

Ecbiterdinga facını11.dan son · ı Büyük ve kuyrulr.I~ ~iy~u~ ye· 

uiifüomeğe hacet• yok ; dönün 
Prtmı IlogaJ'ı bu gün elbiselerile 
uneşgul olacmk boş .dakikaya bile 
1 malik ı değildir , 

Hültumetç•, meyvı ağaçları 

,"Ulı.?J•, b\lhnea z.e~dalt, kıysi, ıef
tali ve lJadPm ığaçlarının k6kle 
ıioe muıallıt ,olarak onları kııru · 

tan cımbalaz ( Ka.puodis. Tene 
Brioois ) ; bıdemlerio yapr1klı 
nna,arız olan badem tırtılları (Si 
ıııboke Kıdripuııttıtıı ) ; zerdali 
ve kaysi çiçekle.ini yemek saıe
tile ziyan yapan ~ bambul ( Tropi 
nııta Hiıta ) böctkleıile mllcıde
le yıpılman:karar l•şt.rılmıştır . 

rı ,jalltın v.etdJA'i altı mil1Dn - mele. eıdonuaı > yeJeııırılmıııır • 
marklık .bir iaqeden., ıonra Jııı it Dijer büyülL aılonlırdı da .birer 
·milli -l:ı ıelr.il •ldı , r•dyo Nr~ır • 

eı:enıı .Dogal,· bir111amaıılu ol· 
umuthır ki cihanın erkek modala · 
-ooın dikııt.Grü oJmuıtur • 

Almanların graf jeplin ile ne ka- . Emniyet ıar.t.1111.11, geliqce akıl 
dar- gurur duyduklırı malümdur. eımiyecels. deıeçedıı_ ınilkemaıel · 

.; Fakat jeplinin ıöbreti ıimdi dir . 
maziye . kınomak üzeredir. Yalpız fUU&ını hatıdaıuak. ka· 

Almanların blitDn gözii :ioıdi fidir ki: Graf Jepli.a her. türlü ha· 
xeni -bir bava ej~~ripin d,oğqıuna t8 şartları "içiode hiç "bir mllbim 
bakro,lı.tedır . kaz11ya ·utraııııdan 400 ıeyehıt 

L. 2129 yapmıı ve "bir roilyon rkilometre 

İ)k göıllqüşle bakilı.j bir ~jder lı.ahtmiıtir • 
intibaı L. 2. 129 ufak te{çk iıle Sigara oloo.u_quu __ duv11da11 
ri , mDet~sna bitmit cfem~ktir . yıkanabilir bic. deri ilc,kaplacmıı· 

Cehanm biiıün terııileri moda 
· meraklıaı..mli§ttrileriae 1 prena Do
ngalın geiydiii ı biçimde ı=-lhiıeler 

dikmi,ler·ve bu yü~dea ıbinlerce 
gll!ilnç, dikkate ıayan frci mıce
ralar da olmuştur . 

Bunlar içinde ıu- macera dik
..kıJ.lf t•Jaııılır : 

Riviyerı.ı'dı , moda metaklısı 
bir adam , giyecek huıusunda 

Prens Do Gol'1 kendisine rehber 

Kanun mucibince rouctdele, 
ziraat memuılarıııın öğıett ceti 
usullerle bizzat ağaç eıbipleri ta 
rafından yıpılacaktır . 

Dıı k11mı jçio eöylenecok büyDk , tır. Bu duvarlar bava ttl.imaJının 
bir fey yoktur , tar.ihini .aııl,tao tablo laılıı süa 1 

itdbıız flmi~, dıtı te· iç eUıiıtleri · 

ı ni daima 9reoı Do Gal biçiminrle 
''8İymekt• · idi. 

Bu günden itibııen ziraat me
murları bağ ve bahçe mıntıka la · 
rıoı ıezo'ieğe b91lamııtıirdır~ Bun· 
lar·balka mücadele uıulleririi öi· 
fflecek ve-göıterecektir , 

. E...k•t b•h!Plln ' dahili :bll .g.iln· • lüdür . 
kll .Mıkoi,kin. inııan t•JıalJıtı ,jçjn , L. 2,. 129. 240 .mt.lro ıuııgJujun 
neler _ y•ptığını göetıırmek,..itibııi· dır . Ea· ~oiı yeıl 4:\, m#,adir. 
le çok dikkate değer dıabiyı::tte- Binaeo)eylıJıu :reoi . hav~1 ejderi 

~ diı , -ağııbeyi, Qlan, Graf jeplindcn6iki 

lkiaer yalaklı ve banyolu' ıo · dt=f.ıı bll)'.D~tilr . 
ğuk ve aıca!. .&., ıulu Jiımi bııo • 190~QOO metre.. ~nbh•ı.lael-
kamaıa Huhr ~ Bu_ gijadö~ iıti Y.fll! rtz•. 111Alıileııeli. bir Jı..a.çım fa 

rahıt;sılonu--tekline ifıağ sdilebil· ad>r . .lJseJİpİD, Örtüeü 27 bı!t' md· 
ıqektedir , rcı JllllUbbaııldadır . ,Y..tıni , 1J1hat 

!:;Bo yeni bava -~ bundan AJlhaı .9QOO.Jı:,$J Plbiıe yıpılıbilir. 
bıaka bllyllk bir hol ve mlltead :Bm:ılııdan ,haıka;4200 ~ygir 
dil · ıezlnti koıidor.!Arralıdıı( , ihtiva .kuvveıi.ndcki öç, ~izel, motörü 
etmektedir . bu . y,eni ıhııva .ıeııdııine ıaıttle 135 

Bliylllr. bir yemek -.,alonu, bir IP!.m.eJro..kat.ııUti~ehilee~kıir . 

..barı bruı ve .b.Jnyo.;.Mlcuıu, .v~ .gö · · ~ L 2 .. 12~ tıd.•o.ama mer.esimi 
rlllAedik. ,bir ıey : MarA ·•®JIJtda y•pdacık v~ adı 

,Birrdfı . ıipra,aaloo.u .. IJlad~Jııırg o)ıcaktır . 
Yo'eubra- tahıia · edlltn~ lusım Ni11a batında hareket limanı 

"40(). metre murabbaıdır . olan Fraokfort Sur-·Mein'e gide· 
H.Jonµn blllliq_ ,ııiobelt:aaı , ale· c.ek_ve ilk..Keye!wını CenıJbl. A-

miııyomdandır . meıikaya y•pacıklir . 
_ Dqk~or .f:'-'t11rin ırsöyl&diiiPe Doktor Ektere -ıare bu eeya · 

görııı.,Jıu iı . p.elı: ,de lı:oJay olmamıı· hat· için .,.eal ejdere altmır Hat 
tır •.• Her mobelya,ı ber eaya için kafi 'g.elecııklir . 
n\üh4;ndisler en afaiı, on, on iki Mamafih bu proje kat'i ola· 
model yapmıılar .;e [omfan _ıon,. rak ka.ı••laıtırılmış deiildir'( Hin• 
)>ir t._aui., •eçiJ~t.ek kabul. olpn· denburıı) uô ilk· seyıhat olarak 

: 111Y1Jur . dliııyayı dolaım .. ı daha ·çok dü· 
}' Q111'1ların "ll•DPllD ınlt.ılma- tünlllmektedir , 

" " ~~G.aqgster warı ptanlar 

İz mirde üç . kişi , DavjsiJi a.dıoda 
.'bir . :ı.e.nginden tehdille p.ar.a 

, çekmek istemişlu. 

Jzıpir : 8 ( Özel ) - . Bur.ada 
çok tuhııJ l:>ir hayduUuk tefebl}üıü · 

. oJmuıtuıı. Alımet . oghı Abbas, Hü · 
.eeyin oğlu Mustafa , 'le Abdulgeni 
·oğlu Hüseyin adındak: üç lciti 
memleketleri bulunan Tokada git
mek icio yol .paıaeı . cıkatm~~ yo· 
hıııu •rnmıılat nilıııyet , , Dawjsidi 

miş ve oğlu Muize meseleyi anlat· 
mıştır , 

Muiz kapuya çıkarak Hüseyini 
oyalemıığa başlamış . Bu sırada 

da arko kepudrın kaçaıı DavisiJi 
hemen Karantina merkezine koşa· 

rak vaziyeti ıınlatmı~ ve berabniııe 
_ aldığı sivil taharrilerl6 otomobile 

u tlıy . rak eve dönmüşler ve kopu 

da lıAI~ para bekliyen Hüeeyini ve 
biroz ötedıJ duran A bbes ve Mue · 
ta f6yı yakalamışlardır. 

1 Bu garip iptilasını bilen ıırkı 
d.tfları bir gün- lı.eadiıiııe : 

. - DiyorJaı ki ' Pres .06. Gal 
• llamokim ile kırmızı boyunbağı 

tabyoıl. <demi,ıcr 

- Şakamı ediyoıeunuz?. 
- Ne şakıısı . ., Dünlıü gııze· 

teler yazdı la: 1 
Pren&'iq.,, ııı.u.lnllidi_arkadaı 

l.rından ayrılarak ıotuğu terzisi 
nin yanında almış ve; 

-': Ba.oa ;ııalı>klale . ~t«bnk 
llzere .bb, lurmızı kravat.,hızııla- , 
yınızl 

~Emrini ver inçe, terzi hıyret· 
le 1 

Fıkıt ... Böyle bir ıey ... 
Demek ittemiı, Mukıllit : 
- Fıkatı, m•katı yok. ÇDnki 

Pre~a Dö Gal böyle yapıyor .. 
Diyerek itiraz . dinlememiılir. 
Ve •.. O akşam ,imoklnle kır· 

mızı boyun bağı takmıı olarak 
geziaıiye çıktığı vakit, ıebirde 

Mlicadelenia birinci ıafhası 
Mırı oa beşinden N•ıu bibaye 
tiııe kad11r devam ~ edecelı tir . 

Teşviki ., san.eyi 

Kannnundan ı istifade eden 
milrsseseler . 

TeŞviki sanayi kanunu muafi
yetlerinden istifade eden müesse
selerin död nüsha olarak tanzim 
edecekleri 1935 senesi iş cetvelle· 
rini bir istidaya rapten azami Ni· 
un 1936 oihayeline kad.r Vilıı.yet 
makamına vermeleri IAzımdır. 

Bu husus Tecim OJasınca leş 
viki sanayi kanunundan faydala
nan fabrikalara ayrıca tebliğ edil· 
mişlir . 

Adliyede z~bıt ka.tipPği 
imtihanı 

gülmeyen kimse kalmamıştır. Açık bulunan on. lira maaşlı 

Prens Dogal eeneleıce ıpor Karaia.alı.. zabıt kAtipliğjne bilimti-
ııklarıo da birnDmüne olmuoıur. han münasibi alınac.ktır . Memurin 
Golf ve teniıt•, prens Dogal spor kanununun dördüncü maddesinde 
Jııy•fetİni takliı:I etmiyen, [iyi ve yazılı evsafı ve şeraiti haiz olan 
centilmcp bir ıpo~u sıyılmedı. tarın imtihanları icra kılırımak üze 

Şimdi Eden modı krılı olmu§· rll"imtihao·günü olarak tayin olu· 
tur. Bizce M. Etlen'in bir çok 11an 20-J-936 günü saat on 
memlekeller~ modı Örn~ği te§kil beşte evrakı müsbitelerile Adana 
etmesine ibıkiin yok drjildiı; fa 1 Adliye encümenine müracaat etme-
kıt İtalyı'da bu huıuıta mlleıit !eri IAzımdır. 
bir zeqıin bulınıı•ıPa. Hıbeılıbııı'ıı-------------
İogiltere yalnız bırakmayıocı 
i~kan yoktur. 

Kocaman bir hiç 
yüzünden 

- Blrlrıci 'sayfadan arları -

oıt. halde ktı'llı§ ve bunun üıeıine 
karnını fena halele döğmilı ive 
yaralamış, kıdındı buııdın ı:niile 
euir olar1k bab11mın evine kaç · 
mıştır. 

palar.lıı Miilh.rmin ilzerine hü.,um 
ederk hem döğüyor ve hem de 

' batından yaralayıp kolunu da kır 
dıktan sonra kaçıp evlerine gidi 
yorlar. 

Kanlar içinde ve bayğın bir 
halde bulunan Mülhem de köylü· 
lcr tarafından evine götürülüyor. 

Babalarının ö 1dürüldüğilne H· 

bip olan Mahmud ve M•hmed de 
mavzeılerini omuzlarına altıkları 
gibi ihtiyarın evine gidiyor ve a· 
teı etmeğe bıılıyoılar . 

Çıkan kurıunludan Ali Müf 
lib ve oğulları Mehmed, Hasan 
Hüseyin, kızları Hola, Zeynep ve 
Zeynebin koca~i Faztıllob aldık· 

-Mmİq~ki tüccara bir tehdit. , IJ).ek

&ubu yazarak 4'18 lira i11teaıırğe 
karar vıırmif Jer ve mektubu gö · 
türmPğe liüseyinL meıı:ıur .. etmiş 
l@ıdir .• 

Hüeeyin,-beyramın birinci günü 
.Davisldlnin .evine git~iş ve lıapuya 
çıkan lıi;ı:metçiye ~ 

Abdullah ve Mustafa evvelA in· ' 
kAr etmişlerse de nihayet : 

Bu hadise üzerine iki aile ara· 
sında dehşetli tıir münıferet ve 
muhaearnıt' baılımrıtır. Bır gDıı 
bir yerde. olur up kıfaydlilsüle· 
mekte olan ıerir M~lıaem KııJım 
oradın Ali Mııılah ile ikı oğlunun 
geç!iğiDİ görüyor ve ıuurşuz ha
reketle yerden aldığı bir taıı ihli· 
yarın üzerine fırlatıyor ve omuz 
bıııiıdın yaralıyor. Bununla hid
detini yeoemt-yen ,erir ayağa kııl · 
ltıyor ve eliod .. ki kırbaçla -ibtiyı
nldafmej'e haşlı,or. 

, ları . yaraların teairile. hemen öl· 
müılerdir . 

Ya~uı ağır .olan ,.,ir millh•m 
J'-uımın da hıyatı tehlikede bu· 
lunmaktadır . 

" Dayisidi _. yi , gQ.rınek..ia~iyo· 
~ı.ım. ıl<Attıdiıine hıısuııt bil'I .mektup 

• 'f&l'e4eğim ,, demittir . 

· H/:ı;me~çi içeri_ gjtıuit , , biraı 

aqnra kapuya gıılen , :ııı.ngiıı mek · 
tubu , ııJmıt ve. J>kııyıınca : 

~irez b,elıle diyerek içeri gir. 

- Burada iş yapamıyot.duk 
Takada ı?İtmek için bu çardyi dii· 
şiiıı.dük. Evveke P,e Hayr.eddin ie 

J11İDde biriııinin bu .ııuretle .Da~iei 
dideq. ,SOQ lira Aldığını ,, i,oitmiıtik. 
Biz ıde hull<lan eesartıtlnn~ek · ih. 
tiyaeımız .. (ilan· 478 lirııyı bu 'llU· 

re.tla ahıı.a~a ., l'fubbü1ı,otlik ' de· 
mi,Ierdir . 

ıı.:Bnnuo üzeri.ot< ibti}?8nn iki 
oğlu da dinine .. ,-eçirctikleri -ao · 

Kaçan katiller yapılan şiddet· 
li tııkibat nrt'cuincle yakalan 
ııııılıırdır . 

Şerirlerin kuışuolaıjle öldüıü 

[ea yedi kitililı • aile · efradı bütün 
köy llalkımn göz 'flışları ar Hında 
gömülmllgleıdir • · · · 

Bekçiyi döğmek 

. · 
1 

eı 
Yirmi bir y•ldanberi ·süron o .. 

giltere endüstri panayırları yıldan 
yıla genişliyor. 191 O yılında pantı' 
yır alanı 88, 714 dördül ııyok tu~ 

tuyordu. Ve 591 sergi açılmıştı. M Ve kaçmak istediler 
fakat yakalandıf ar • 

Dün, Kaışıyakada Cumuriyet 
maballeainde otuna ıabıkalı ku 
roırcılardın Hilaeyia oğlu Haydar 
ve. arkadaşının sokak ortuıoda ku 
mar oynadıklarıoı gören bekçi! ı 
Meonao işe müdahale ederek ku
marcıları yakalama.k istemiş fa. 
ket kaçmak istiyen üçünden yalnız 
Haydı rı tutıbilıniıtir .. 

Bu yıl 17 Şubatta Olympada ı Cıınf 
Londrada Aksitede, ve Birmingaın dia 1 
yakınlarında Br.omiç barosunda au,;8 

açılan panayırların genişliği ·820 ,~la) vı 

Bekç.i, Haydan karakola gö 
ıürmek isterkeıı, Haydarıo kayın 
pederi Mansur ve Sabit Haydan 
zorla bekçinin elinden almak le · 

şebbüıünde bulunmuşlar ve mıı· 
amnaat eden Mennenı tecavüze 
baalamı§!ardır . 

Bu sırada yetiıen devriyeler 
bekçiyi . ellerinden kuıtarmı§ u 
mütecavi.ı:leri yakalamıştir . 

Hırsızlık yaparken 

Düo Sugecıiği mahallesind~ , 

Urf lı l\'l~bmel oğlu Mt'bmet a 

dıoda bhiıi, ayr.i lDahallede olu· 
rarı Abmeı Rıış · nin • viuin açık bu· 
lunae kop•sıodan içui del.rak 

eşyaları karıştırm•ğa haşl•ml§ 

fakat aııı mağa meydan bulmadan 
curmümrıbul halinde yakalanmış· 
ıır. Mehmet hakkında gerekli iş 
yapılarak bak yuioe . verilmitlir 

Hepside aklandı 

Kuai11lımu Kuyuculı;öp . ü ci 
vııında otur , o lsmail oğlu Meb · 
medi ığır sur<ıte yaralam'lktan 

suçlu Başkıç köyünden Ali , kah
ya Mehmet, bekçi Ahmet ve Ali 
oğlıı MebmeLhaklarıode yapılan 

duruıma dün ağır ceza hakyeıin 
de bitirilmiş \e maznunların kiif · 
fesinin bendine kaıar vedlaıiş 
lir . 

Tarla farelerile 
mücadele 

Ziraat deİrC'Sİcce yapılan mü 
cadele neticesinde merkez bölge· 

sinde onbir bin hektar auzi tarla 
farelerinden leınamen temizlen· · 
miştir . 

Yi.iregir bölgesinde 680 bek 
tar arazinin de yüzde altmışı te · 
mizlenmı şolup mücadrleye devam 
olnnrnoktadır . 

Ur ayca 

Para cezasile cezalandırı
lanlar . 

Kozacı M.ızo oğlu Mahmut Sü
leyman kız ı Ümmügülsüın, Melek 

girmez köyü nden çiCçi Hacı,Bezirgil.o 

arpacı O . mu ·ı o~lu M~hmet, çifçi 
Nalbant oğlu il lsma·I, Karaisalı· 
dan tüccar Sıileymon,çifci Kibar 
oğlu Mehmet , Muhallebici Hacı 

Sait, tüccar Naci ya nında Hamdi, 
hususi öğretn.~n AbJullah caddeye 

pis su döktüklerinJeo 200 er ku· 
ruş ,Şoför İsa oğlu Şakir ve lsmail 

oğlu Bahri ebliy~tsiz şoföre oto 
mobil verdiklerinden 300 er kuruş ; 
Hancı Abdullah çavuş talimatDa · 

meye uygun alıır yapmadığından 
200 er, turşucu Rıza pazar heri· 
cinde turşu sattığından 100, kon
duracı Hacı oğlu Musıara caddeye 

, işııdiğinde. 200 va evkaf me • 
murlorındun Hüseyin caddeye 
pis su döktüğünden 200 kuı uş pa 
re cezasile cezalaiıdlrılmı,.lardır . ' · 

dördül eyak tuttu. Sergi açanların Pun, 1 

sayısı 1400 ü buldu . Olar8 

71 deniz oşırı memleketten 14,000dı1 • 
alış verişç i geldi . Kadın gezmenle/ C 
bu yıl her yıldan çoktu. Hele Anıe'l•rla 
rikadan gel n modacıların hepsi llıüc , 
kadın idi . •esin, 

Panayırda yabııncı alıcılar için ortaL 
yirmi tercliman bulunduruluıordu. ğa n 

İlk gelenler lsveç , Norveçten 1 
gelmiş o(ı. nlard ı . Sonra yüz kudsld,1118 

Romanyalı ulaşmıştı . ıı.:n çok göze 2 
çarpan Tibes Fastan gelen bir •nlle 
Arab Şeyhi id i. lay1g 

Bu yı1 si parişlerin günü günüv llıücı 
yapılması da bir ileri aJım ol· Ve n 
muştu . lngilizlerin bu yıll ı k pona· Yon), 
y rı i çioı yaptıkları re klil.ıulnrıı kuheceJ 
)andıkları kAğ,tlar da paD3)'ır ye• ~ 

rini kaplıyocak kadar bulur. Ada'ıiınc 
nada Yalnız fl •Z"temize d~ğil .bir ~.,j, 
çok Tec;m evlerine kadar gol"n j 
p a nayır klııvuzlarının kaç m ılyoo diıl. 
sayı b" stığı bir düşü r•celi yer d ' böl 
bu dört beş yüz sahıfef• ~ kitaba küç~ 
göz gdzdiraıelı de ( T. cım •Şltı· 

1 

rirıdıı) iieri giden ulusların n~ ları 
yoldan gitf•klerinin bir öroeğinı V11c 
göı melidir . İnce 

Ortaya bir rser koymak kolaj ıen 
değildir. Fakat o malı tamtmak fi İlki 
satmak ond~n da güçtür. t,

8
, 

Memleket imizde yer yer Cabri- fili; 
kalar açHken onların mahsulle· lat . 
rini halka tan ·twek , satıvını ko· 
laylaştırmak İçin gerekli işleri ne lal[ 
ölçüde ya'Ptık, bunu -antemak iı· tiri 
terdik. Hele sergilerle panoyırlet en 
bizde heniiı bir ( tören ) den ibo· tııi 
rot kalmış gibidir. Caı 

Onun ekooomik sonuçlarım dl feri 
anlamak ve yadellerde anlelrue~ de 
için lngiliz, ltalyan, Alman, ?~na• hş 
yırlaı ı daima bir örnek olebılır . deı 

------------- der J(u 
Iİb Aklandı ve-salındı 

Kadı kÖyünden Halil oğlu Dol be) 
muf ve kardeşi Eyup ve Abme lilz 
dio önüoe çıkarak üç ki~.iy~. sOf' töı 
mak isteyen Sakızlar koyundeO 
Halit hakkındaki duıuşmaya, teri Iı1ı 
yiz hakyeıinio bozmaaı üzerinf d 
dün eğır c•zada d.v m edilmiş f i 

8 

ıuçluouo soyguncul u ğa yap11~1 So 
anlaıılamadığıodıın beraet ve sel 1 •ı besiyeıine karıır verilmiştir . b 

i ı 

Açık teşekkür ~:ı 
kü 

Refikamıo doğumdan mDlevı 

lit çok müh'm bir hastılığırıı p·~ ku 
k1&1 bir zamanda tedavi edere~ re 

. bir aileyi kurtaran doğumrvi do~ da 
loru operatör Bay (Haındi Unar 
filkunlarımı sunmak içiu sayiı de 
gazetenizin tevassutunu diledııı, Yli 

Lise riyaziye öğrelmeı 1'{
1 

Mııhltıııı Eren 

re 
... , HIUllll l llUll!llllllllll1lllllUllU 11 11 ll\IUlll l!llUU llll l llnıınıuı ıı+ı ıııunnım ııı.ıı lll 1 b 
~ ' i bu gece nöbetçi 

İ Eczane 
1 Postane civarında 

d. 
vı 

ol 

1 Yeni eczanesidir F 
1 Hnıınmmıır ··~ -~mmıımull!Hmıı•-•Hmmuıumııııu•1 d 

Hizmetci kadın • 
aranıyor 

Evde hizmet görmek için bi1
1 

hizmetçi kadın arauıyor. Motb11B 

mı:iıİ mÜ'ı>*llt eJ ii ın esi . 

o 
o 
r: 



11 Marl #il 

ağaçlarımıza zarar 

bazı haşereler ve bunlarla 
savaş usulleri . 

Meyve ağaçlarımıza halkça 1 

' .•ınbalu denilen ba§ere (Lıpno· 
la Tenebriyoois ve Peı otiı Lü
Gris) ile Bambul (Tropinata hir · 
a) ve Bademlere (Symbe Zuodri-

o Unetata) denilen baıere musallat 
~farak büyük zarar lıır yapmakta-

''. 
e~ Önümüzdeki mnaimde bun
~ •rla mücadele y•pılacakhr ve 
1 Üc•deJeyi göııterecek uıul dai

esinde bizut ağaç sahiplui veya 
0

, rtakları veya müstecir leıi yapma -
· ga IDtC burdur lar. 

n Y apmıyanlar şiddetle cezalan· 
8 dırtlacaklardır . 
e Ziraat memurl111 mücadele u 
r 1lllletini:ve mezkür haşereleıia ya· 

~8Yış taı zlannı öğretmekle bera her 
0 ~Ücadeleyi kontrol edecaklerdir. 
• e mücadeleye ehemmiyet vermi 
· Yenleri raporla hükumete hildı 
1 •ectklerdir . 

Mücadeleye es.ıs olmak üzere 
8 Iİtndilik helkımıza fll malumatı 
r ~etiyo,uz: 

11 
1 - Camb .. lazıo yaui K 11 pno · 

n d' . 111 .:r ıo evsafı ve }Bşayıı tarzı: 
1 

Lölg.!mizdc Ct.mb .. Jaııo büyük v" 
3 ~iiçiik bir kaç ciı:si \'udır . 
- Hüyüklu siyah ıenklidiı; bıtş · 
~ ları Liiyüktür. Ve kül rengindedir. 
1 Yiicutları arkaya doğru gittıkçe 
~inceletir ve ıinıletir. Kabuklan 
~ıerttir. 
İlkbaharda çıkar, Erik, 'Zerdali, 

. layıı , Badem, gibi ığaçlırm 
1 
.. filizleri, yaprakları üzerine konar· - ı.,. 
- Sıc•kla hunlara kemirip kur· 
6 

ltrmak suıetile epeyce r.arar ve· •• • t t1rltr. Mamafih bunlar zararlar1n1 
en ziyade köklerde kuı tlaıı vasi 

a· l•ıile yapar lu. Büyük ve küçük 
JO Caoıbalaz görünüş ve büyükleri 
'k faıklı ise de yaşayııaç• her ikisi 
_ de birbirine benzer. Her ikisi de 

'•tıdıtlırt mDCf detçe ş ~killerini 
değiştirirler ve halkça Cımbaln 
denilen k•nath ıekil ile Yumurta, 
1'.u,-t ve pop yıni bebek şekille
tiod e buluuuı. 

Mücadeleyi yapabilmek için 
11 bcbem~hal bu devreleri bilmek 
e lazımdır. Haşere bu dört dev ·eyi 

0 
töyle .. ge çiı ir: ,. 

~ 1 - Kanatlı böcek devri bu. 
oA İtkbıbarda çıkıtr ve sonbahara ka
~ dar devam eder. 
jl 2- Yumurta : Kanatlı böctk 
e Soobahard• agustos ve Eylfıl ay· 

tutmak isteoiı se hemen kendileri
ni bırakıp toprağa düşerlt!r. 

Mücadele : Bunlarla şu şurelle 
mücadele yapılır : 

1 - İlkbahardan sonbahara 
kadar olaa müddet zarfında kanat · 
lı böcrkled toplayıp öldürmek. 

2 -Sonbabaıda ağaçlarıu bo· 
yunlarını açarak yumurta ve kurt 
lan itlaf rtmrk 

3- Senenin her mevsiminde 
kökünde ku1t bulunduğu aole§ı
lan veya oüpbe edilen ağ.ıçlaııo 
boyun ve kaim köklerioı açarak 
dikkatlice muaye-ne ederek kurt · 
bulmak ve öldürmek. 

4- Temuzun 15-25 i arasın 
dı bu böceğin en ziyad~ ariz o
ı~c•ğı Ze dali, Erik, Badem, Şrf 
tali ve saire •ğPçlarınıo foprak 
yüzünden bir~metıe y'ükstkliğin

deo bı-şlıyarık kalıo köklere ka
dar yüz de 10 nisbttiode afl::ıç 
karboline üaıü l1l blutilc u .. daoa 

etmek : 
5- Ağ'ICIO g()ğde Jj l ioe 15 20 

e ,ıu tim e o i rı de c; lh'iı 1 l' ı ' ç u ı Sa ı ı p I 
üzerio< ln~k l ısı hul•m- cik sı 
vam k 

6- Her ne 1'ad r » ğ .. çların 
djplerioe 20-25 !!9Dtim <leri .. li
ğine kadar aiaçlaı ır.ı büyiildiikle
ıiııe göre 30-60 santimetre nıik'· 
abı kibriti karbon şirioga etmek 
sureti!~ dahi mücadele yapmak 
usulu varsa da bu ilaç halkça bu
lunmayacağı gibi masıaflı olaca
ğından, avnı zamanda kullanılma 

sı esaslı bılgiyi ve itinaya mub 

taç bulunduğundan şimdilik bunu 
tavsiye etmiyoruz. Bu usul lüzum 
görülen yerlerde memurlar tara
fından tatbik edilecektir. 

Sonu var 

~~-------·--------~-

Fransada trenler 
Alman hududuna 
asker ve mühim

mat taşıya~ 

- Birinci sayfadan artan-

d ş işleri bakanı Eden ve murbas 
Bıliouns , Fransız dış itl<ti l •· 
kanı Filaorlen ve Polpongur , 
İtalyan ve Belçika murahhasları 
bugün öğleden Önce ve sonra ha- ı 

riciye nazaretinde toplanarak top

CBIVROLET 
Otomobil ve Kamyonları 

Kısa zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Sağlam yıpı ve bionetice 

ucuz maliyet -temin ve 
size en eyi hizmet ed,.ceıc 

Yegane nakil vasıtası 

Asri siUmadıl 
11 Mart çarşamba akşamından itibaren 

sinema semasının ateşin yıldı 

Anni ondra 

( Kaleste aşk ) 
filminde 

Sizleri iki sAat neşe Ye zevk içinde bırakacak!.. bütün 

Chevrolet 
Otomobil ve kamyonlarıdır 

1936 modellerimiz geldi 

r bugün iki buçuk;~"~::~~ tenzilatlı mati 

1 Aşk hür.ünleri -garp ateşler için 
altında Merkez kumaudanlığı 

Muharı .. em Hilmi 

• n 
• .. 
c:I 

• 
GÜZEL VE TABiı SESLE 

Eyi bir müzik vo dünya huberlerini dinliyehilmek için 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuvvetli bir 

RADYO isterseniz size gayet şık: 

S CHA UB Kısa- Orta - Uzun meYclık RADYOLARl
MIZI tavsiye ederiz. 

Radyonuz kulaklımnızı tırmal11yıct J.eğil ~evlün ızi okşnınali· 
Bunu ancak Raılyolanmızda buiabileceksiniz . 

Merkez Kumand. altında Muharrem Hilmi 
14-18-21-25 6457 

llAçlarıaızı ve . balık 
yağlarınızı 

Ali No.s'ibi eczanesinden alınız 

Temizlik s310 "241 Ucuzluk 

Pek yakında : 
( Jeneral Yenin Zehirli çayı 

6543 

1 TAN Sinemasınd-;j _______________________________ ..,. 
Bu akıam 

Sayın lııılkın ;,ri1:;ı, r li~i lıiiyi.ık oh1kayn bir şiıkr ın lıorl'ıı olma 

1 : 

ııı ı~tesr a ıki fılııı lıııdco taktim ediyor 

ıt J~k l~.t.>:ın ~> o · kesLr.ıs ırıı n iştırakitlj viic1.1d ı g.,tiri 'e 
vo çok ıçlı hır rnevzua m ılık fıwk ılA ı ~ bir es r 

'' Unutulmuş senfoni ,, 

görmiyen1t•rin isteği üzerine Harbi Umumiy 
yapıamış mükemmf'l bir film 

(cenap yıldızı) 
son defa olarak gösterilecekt 

Pek yakında; Sen~nin en müstesna filmi 

(Siyab gizler) 
6541 

Alsaray slaemas 
----------------------------------------------Bu akşam 

Tarzaa 
Yamyamlar arasında 

Fevkalade sergüzeşt filmin 3 üncü so~ kıs 

ilave : en son dünya haberi 
lırında ağaçlarln <lip kısımlarına 
bi ~ çok yumurtalar ve hunları a · 
ğaçların kaboklart üzeri"t ve a 
taluına yapıftınrlar. Bunlardan 
küçük ku;tlar haeıl olur, 

lanerak Reoin Almanlar tarafın- ~--~~~--~1----·~------~~~~----~~~~--~~ 
<l .rn işgali meselesi etrafrnda ' gö-

Gelecek proğram : 

Eskimo 
3 - Kurt~ Yumurtadan çıkanı 

kurtlar ağaçların k•buklarıuı dele
r ek iç.eri girer ve ağaçların can 
damarlınıtı yem,.ğe başlarlar. 

Bunlar beyaz renkte olup bi 
dayette küçük iken gittikçe bü 
Yürler; büyüaü.kçe ıararla11 artar 

1 Nihayet fizeriode bulundukları a-
iaçları kurudurlar. 

Bu kurtlar bir, 1,5-2 sene son
ra kökler üzerinde pup veyahut 
bebek olurlar. 

rüşmüşlerdir . 

Paris : 10 (Radyo ) - Belçi-
ka başvekili bu gün Parise gel
miştir . 

Paris : 10 (A.A) - Siyasal 
1! 

mabfeller Alman teklıfleribİ oa
urı itibara almağa mütem&yil o 
lan İngiliz ooktai nazarile, bunları 
rtd etmiı olan Fransız noktai oı
zarı arasındaki farkı ileri sürmek 1 
tedir . 

F oma : 10 (A A) - Havas 
ayfarı, İtalyanın Almaoyaoıo be
reketini takipten geri durmamak· 

4- Pup yaoi bebek: Kurtlar la beraber Almanya alrybiode ka· 
devıelerioi bitirdikten sonra yu rarl•ştırıhn zec'i tedbirlere istin-
vaları İçHisiode pup yani bebek kif rdeceğini bildirmektedir . 
olurlctr. 

Bu umanda ziyan yapmazlar Paris : 10 (A.A) - Lokarno 
Fakat bu P.UP şrkli bir iki hafta paktını ımza tden devle-tler konf 
devım eda. rao:ıında Fnns:ıuıo çok metin bir 

Bnadao sonra Kanatlı böc<:k · durum aldığını Royter muhabiıi 
olurlar ve hu halde dışarı çıkarak Lıldiriyor. 
uçm•ğa b•ılular. Ağaçların yap lngili:ı: Elçisi Londradan tele· 
rak ve filizlerioe zarar verirler. fonla talimat l' lmuk üz~r "! konf 

• 
Y enla11na, yaklaııldığı zamıo ranlil terketmiıtir 

~-.._.,..__.'"-L_ LlA-n.-...' su.•....n""--''-~lh. 

Diş doktora 
Şevket Şermet 

Y ağcamii karşısındaki muayenehanesind · her gün 
hastalarım kabul t>der. 

Cum~rtesi günü öğledfln sonra yoksullara ve~ tale-
beye piirasız bakar . 6329 25-26 

olan devletler konferansına İ§tirak 1 1etla ('emiyeti ko•~sı>yi Fr.ansanın 
için bu sıabah haraya gelmiştir . 1 Ren bnklrnıdaki müracaat m mü 
AyaJJ meclisinin Fr~nsız - Sov 1 zakere etm"k üzere Cumartesi 

yet paktım ittifakla kabul edrce güoü aaat il de toplanacaktır ' 

ği aol•şıldığı•ıdon Filauden 131er Londra ~ 10 (A.A) - Tay mis 
toplantısında hazır bulunmak . gazel si, İngilterenio, Fransayı 
üzere yarıo Cenevr~ye gidece·k· ve Almanyayı u-zlaştıı ın•k busu 
tir . 4 sonda hC'r fırsattan istifade etmek 

1 • 

1 

Bu s.:>nenin en orijinal ve en güze ' filmi 

Çarşamba matine : Saat 2,30 da 

Tarzan üçüncü son kısı 
6542 

/laclarınızı Tuvalet ve Parfü 
• 

ihtiyacınızı yalnız 

seybaa eczanesi• 
tedarik ediniz 

Çünkü: menfaatiniz olacak 
-- ... . ....... . .. . . .. 



(l'lrlı S6el. J 

,----------1----------,---------..ı 
Dünyanın en fazla tanınmış 

Kaymak makinası 

Kızlı maklaa 
Adiyle tanınmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

HC:'r zaman her boyda mevcudu 
vardır 24- 30 6438 

Adana Borsası Muameleleri dörtyol urba~ıtından : 

PAMUK ve KOZA--------· 
Kilo Ji'iyaıı 

CİNSİ En az En çoL. 
K. S. K. S. 

Kapımah punnık 37,50--
Piyasa parlajtı ,, 34,75 35,50 
Piyasa temizi ,, 33 

Satılan Mikdar 

Kilo 

lane I 39,50 41 
lene Il 37,50 ı----·1---------ı 

·~~-------1----'---ı Ekspres 

1_K~le_v_ıa_nı~~~~----45- ! 43,87 
YAPAC.I 

lieyaz ı ı ·--=---- ı----ı Siyah . _ 

Ç 1G1 T 
Ekspres 
laue 2,55 
Yerli "Yemlik,, 

" "Tob llmluk,. ----- HUBUBAT 
----..-----~--il 

Bnjtdey Kıbrıs 

" 
Yerli 5,50 
Men tane 

Kasabamız haritasile, müeıak
bel şehir plAnı yaptırılacaktır 2290 
numaralı belediye yapı ve yollar 
kanununun 2 inci · meddeıi muci 
hince ; kıtbiliyd ve ihtisaelıırı iç 
bakanlığınca lastikli bir miıtıbeıı· 
sıs aranılmaktadır . Taliplerin bi~ 
aya kadar belediyemize gönder· 
meleri iltn olunur. 6516 

28-4 - 12-18 

Kacakcılar -• • 
vatan hainidir 

11 Mart 

T~ R K iYt·-

l_ I R.6D.-f 
f:5ANKAS 

-DAoA. , 
~iRiKTiREN 
RA~AT ~DbR 

.. 
Arpa 
Fa•ulyo 
Yulof 
Delice 

•----.[ Belediye ______ ..... ___ _ 
MİM 

ilanlar 

• 
ı· 

f. 
t 

1: 
\! 

Kuş yemi 
Ketı•n tohumu 
Mercimek 

***• Salih 
. ~ .... ,, 
.o .g -D iiz kırma ,. 

14,75 

UN 
800 

- 725 --· 

"" .::- s· . .a- ım1t ,., o ----- "'--c------ ı~~----ı-------·-1 
_ 5 **•• Cumhuriyet 800 
~ ... " 755 

~ & ı-Diiz krıma ,, 
Alfa ,, 
Liverpul Telgrafları 

10 I 3 I 1936 

K•mbiyo ve P.ra 
İŞ Bankaoından alınmıııır. 

Sonıim Puıe 

Hazır 6 27 ,_L~i_re_ı _ ___ __ , _ _ ı...,__.o I-
S 91 Rayşmark 1 97 

- Frank"Fransız,, 

S 83 1 ~ ıerlin "lnıı:ili:ı" 661 
5 27 "----ı--~ı-Dolar hAmerikanu 124 92 

11 27 Frank "lsviçre,. 2 

----------------· 

Mart V üdeli 

Mayıs Vadeli 
Hiııt hazır 

evyork 

r --- Foto Coşkun , 
G erek A matör i şlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrıındisman ve diğer bütün fotoğraf işle
ri ni y::ıpmağa baş l ı yan Coşkun Güven, hf'r gün sa
b ahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

A matörlere mamkün olan blltiJn 
kolaylıklar gösterilir. ______________ ..,.., ~------_,, ..... .,,,.,....., ......... _,, ................ ~ 

En ince kumaşlarınızı yıpratmıyan üzerlerinıleki kir, leke ve yağların 
soğuk su ile temamile temizliyen madeni ve neb&tl bir terkiptir. 

Kıılıp halindedir. 

Perakende olarak kalıbı (11) kuruştur. 

Mı'm ile her şeyin'zi temizliyebilirsiniz HattA Pelikan mürekkebi 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile . • 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelemeden tertemiz 
eder . 

M • Loke !ıoyalardaki lrir ve lekel~rı cini banyo,cam , kristal 
ım madeni sofra takımlarınızı çatal,bıçaklarınızı çizmeden yed 

yuni bir hale sokar . 

MI. en n zik ipekli, yünliı kumuşların yikanması , ' temizlen · 
m mesi için biricik mnd.ı ni sabundur . 

Adan ada 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi sahş yeri : Ulucami 
Mehmet Öz Bozdoğanlı ve Ömer 
ticarethanesidir . 

Her 
42 

bakkaliye mağazasında da 
bulunur. 

DİŞ MACUNU 
Vh' FIRÇAN.l:ZI 

E .C ZANES/NOEN ALiNiZ 

6269 

Siptillide S&bze halindeki 19,22,24,26,29,33,36,37,35 numar 
ze dükkAnlıırı 1-heziran-936 tarih ine kadar açık artırma ile 
verilecektir . 

ihale 19-mart-936 per-ıembe günü saat on beşte belediy 
meni odasında yapıla caktır . istekliler her ıama n b1lediye hesa 
rinde şartnameyi görebilirler . 

istekliler ihale güııü teminetlarile birlikte belediy11· encümeni 
meleri ilAn olunur.6534 4- 10 - -14-17 

3077 3069 

Blaapankt 
Güzel ve tabii sesle 

Eyi bir müzik ve dünya haberlerini dinleyebilmek i 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuvvetli b 

Radyo isterseniz size gayet tık : 

Blaupunkt 
Kısa-Orta- Uzun mevclik Radyolarımızı tevsiye ederi 
Ratlyonuz kulaklarınızı tırmalayıcı değil zevkinizi okşamulı . 

ancak Radyolıırımızda bulabileceksiniz . 

'Merkez kumand. altında Muharrem Hll 
12- 15~19~22 6457 

~~~~~~~~~-

Umumi n~ıriyat alıH 
Geldi Bayer 

Adanı Türk llzll u a ı 


