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5 KURUŞ 

Ren meselesi etrafında 
Diger Avrupa devlet adamları· 
ateş püskürerek bu emrivakiin 
Arsıulusal düzene uygun ol

madığını söyliiyorlar 

İngiltere, Hitlerin 
tini asla tasvip 

bu uygunsuz hareke
etmek istemiyor. 

Parh ; 11 (Radyo) - Neşre 
dil•n bir tebliğde Lokarno mua 
hedeıini imza eden ,devletler ara
•ında toplantıda Milletler ıoıye 
hainin ictimaından evvel hiç bir 
kat'i katar verilttıiyecr ği bildiri! 
ltıektedir . 

Paris : 11 (Radyo) - l:laşve

kil Saro Almanyanın son hareke
ti kaışısında Fransız hükıiaıeti 
nin kararını bu gün meclise bil
dirdi . 

Başbakan Almanyanıo bu ha
reketini şiddetli cümlelu takbih 
ederek bunun, sulhün istıkbali
ni tehdit ,e ttiğini söyliyeıek bu 
itlen karşısında da Frailsanıo Mil 
letletler sosyetesi çerçevesi içinde 
l.ararla r vertceğini ilave etti . 

Almanyayı ihdu bn yeni va

ziyetin vereceği neticeler Üzerin
de düşüDmeğe davet eden Alber 
Saro, Franunıo hiç bir .ıaman 
ı\fmanyanı n hareketine tecavüzü 
dütünmediği Almanyanın sefale 
tinden Fransanıo biç bir suretle 
ıııenfaattar olmAdığını söyledi • 
Fransauın beynelmilel itimada da 
ioıa layık olduğunu ve Almanya
nıo da beynelmilel kanunlarla 

Alber Saro 

Pariı : 11 (Radyo) - Siya1i 
mabfdde kuvvetle halı.im olan bir 
kanaate gllre; :Fransa Almanya 
nın, İngiltere ve ltalyanın da ga 
teessliı etmış bulunan haklara ıia · 
yetini İstedi . 

- GerlıJi ikinci sahifede -

İntikamın doğurduğu facıa 

Birbirinin rakibi iki zenci asker, Berutdn 
aynı vazife ile tesadüfen karsılaşınca 

Yekdigerini yaralayıp hastahanede 
soluğu alıyorlar • 

Berııt : 9 (Öz 1) - Burada 1 
fevkalade Komis.rlik dayresiude 

bi, cinayet işlenmiş ve iki seneııal [' 
askeri ağır surette yaralanmış 

tır . · 
Bu hadise hakkındıı aldığım 

ını.lumatı aşağıya yazıyorum : 
MakiŞuha adında bir Sinefal· 

lı, ıtı•mleketlode bulunduğu sıra
da kendi ırlnndan bir kızı deli 
cesine sevm~kted i• . 

Yine orada Mahide Babi achn 
flaki bir ze<.>cide bu k111 aynı su 
•etle Çıldıueıya ~•vmektedir . 

Kıskarıçlık dolayısıle lıu iki 
takip, günün birinde kavga ede· 
tek birbirini ehemmifetfi suretle 
Yaralıyor ve ve tedavi i,.:n hasta 
haneye yatırılıyorlar . 

Buuı., iyi olup haatahaneden 
çık.yorlar ve zenci Maki Şuha as
kere almarak Beruta gönde.ili
Yor ve Fevkalade Komiserlik bi
hasıuı muhafaza etmekte olan On 
yediGci alaya veriliyor · 

Bir müddet sonıa Bobi de as
kere alınıyor ve bu da Berutdaki 
aynı alayın a.ynı bölüğüne veri 
liyor. 

Şimdi, bu iki aşık rakip yek 
diğeılerile karşilaşınca eski kin 
yenid-.n ıçin için ahvleıımeğe ba~ 1 

lıycr ve bundan kıı k gün önce 
aralarında iyi bir kavga oluyor 
ııa da aı kadışları yetişerek he 

men bunları ayırıp batı§lıııyor -
lat . 

Zahiren barışmış ııibi görü 
nen bu iki rakip, bir fırsatını kol 
layarak müoaıip bir zamanda yek 
diğerlerinden intikam almayı fi 
ki. le, io, tp:yce yerleştirerak va-

- Gerisi ı1çüncıi sahifede -

Mısırın istiklal günü 
Kahire : 11 ı Radyo ) - 15 

Mart 936 Pazar günü Mısırın is· 
tiklal günü olduğundan o gün her 
ıuefta büyük töıenler yapılacak, 
sarayda kral ve kraliçe tebrikleri 
kabul edecek ve ayrıca bııde def 
t< r bulundurulacaktır . 

Kahire : 11 (Radyo ) - Pa· 
risten bildiriliyor : 

Lokaruo muahedesini imza 
eden devldler murabbaslari bu 
güo akşam yine hariciye nazare
tinde toplanmış ve Almanların 

Reni işgali mcsel•si etrafında 
görüşmüşlerdir . 

Bu görüşm•de Lokııruo mua 
hedesini imza eden devletlerin 
murahhasların ayın 14 üııde Lon· 
dreda toplanarak görüşmelerine 
devam etmeleri ve liizımgelecek 
kararları almaları tasvip edilmiı
tir . Onüçler komitesi ise hafta 
sonunda Cenevrede toplanacak
tır . 

-- Ankara : 11 (A.A)- Atatürk 
dün sabah Ankaraya döndü . İı
met İoö ·Ü, Şükrü Kaya, Kazım 
Dirik beraberinde geldiler_ 

ADANA : GÜNLüK GAZETE ON ÜÇüNCÜ YIL - SAYI 3472 

"r~yyare piyankosu, Japonyada "Kara Ejder,,gizli
Büyük ikramiyeleı i 
kazanan numaralar 

718 numara 35,000 , 29880 
numara 15,000, 19883 numara 
10,000 , 14179 num11a 10,000, 

2ll4'1 , 12971 numaraluda biner 
lirA kızındılar . Keıide devam 
ediyor. 

lngiltere ve ltalyada 
muhalif 

Lon•1ra : 11 (A.AJ - 5alahi 
yel kaynaklardan haber :alındığına 
gÖ -e İııgiltere ve İtalya, AlmAnya. 
ya kaı §1 f , tbik rdilecek zecri ted 
biı lere muhalif kalıcaklardır. 

Savyetler zecri tedbire 
hazır 

Londra : 11 (A .AJ - Sovy•t 
ler Almanlar için milldler cemi
ydi ı~rafıodon v .. ilec~k ademite· 
cavuz karar ve tedbirlere İtUrakH 
lıezır olduklarrtıı stlylllyorlar. 

DDl!<.katOeır 

Şehir haberlerimiz 
va daireler 

Bu gıin de görünüşte bize 
aid , fak at yine halkımızı ya
kından alakadar edeıı bir dert· 
den bahsedeetğiz . 

Biz okuyucularımıza verdi· 
ğtmlz iç haberleri meııbaların
dan alarak, doğru olmalarında 
bıiyıik bir titizlik göstermekte
yiz . 

Bilhassa devlet işlerine aid 
haberleri bir yanlışlığa mey· 
dan vermemek için dalma res
mi dayrelerderı almağa da dik 
kat ediyoruz . 

Fakat bilmiyoruz , hangi 
zihniyet veya endişe ile dir ki , 
bu hususla hemen daima büyıik 
bir güçlıikie karşılaşıyoruz . Mu 
habirlerlmlz hangi daireye gll
ıe kısa bir cevapla başları atıl 
mak isleniyor : 

- Yok!. 
Bunun içindir ki biraz da 

ulanarak söyliyeceğ/z , bir çok 
ianıimlerl , umumi malıiyeıteki 
lıaberleri biz diğer vildyel gaze
telerinden almak mecburiyeil11 
de kalıyoruz . 

Devlet lşler/rıde lıalktan sa /cla
nabilecek, gizli tutulacak -- fev
kalade lıalil'r mıislesna - hiç 
bir şey olamıyacağım sanıya 
ruz. 

Bilakis memleketi tenvir, 
görı1lerı lşrerden halkı lıaberdar 
etmek her halde dairelerimizin 
de vazifelerinden birisidir. 

Bunu memurlarımıım, daire 
amlrlerimlzln de bildiğine kani· 
iz. O halde bize karşı yapılan 
- hatla ekseriya soğuk _ mu
amele sadece bir lenbelllkten 
başka bir şey değildir. Bizce bıi· 
lıin daireler matbuata yardıma, 
onun işlerini kolaylaştırmağa 
mecburdur. 

Hatla bu mecburiyet, yakııı
da meclise verilecek matbuat 
leş/el/alı kanun projesine bile 
bir madde halinde konmuştur. 

Bu mecburiyete şimdiden alış 
mağa başlansa çok iyi olur. 

Maibuata yardım bir Angara· 
ya değil, bir memleket işidir. 

cemiyetinin mahiyeti nedir? 

Bu ~orkunç teşekkül Japonya da yepyeoi 
ve radikal bir devrim yaparaık Asyayı 
yutmak ve dü11yaya hükmetmek istiyor 

--- ....__.... ' --=---- ·--- -

Kara Ejder , Mikadoyu halktan 
uzaklaştıranların düşmanıdır 

_ 28 Şuba.t hiid.ia~leri , bütün I 
Qunyaoın dıkkatıuı Japonya üze· 1 
rhıe Çekti . Bir ka\: bakanın ölü -
mü , bazı asilerin Ve bunları ya
kafamığa memur olanların intihı 
riyle biten bu hadiselerin iç yüzü 
çok alika vuİCidlr . 

Bu isyan " Siyah Ejdor,, adiy
le anıları gizli bir cewiyelio ese -
ridir . Bu cemiyet , halklı impara-ı 
lor arHloa giren ıiyui adamla 

rı , zamaıı zaman öldürerek Mi
kadoya hılkıo arzularını daha iyi 
anlatmak imkinroı bulur . " Si
yah Ejder ,, remlyeti , çıık ko•· 
ve tli 1 zengin ve nDfuzlu bir ka· 
rıımdur . Buna göre , Japonyada 
biri gizli , öteki iıikir iki kuvve 
tin " Siyah Ejder ,, cemiyetiyle 
inıparatorun hüküm ıürdüğü ıöy· 
lenehilir . 

Japooyada " gizli ,.cemiyetler 
o kadar açıktır ki bunların şefle
rini , çalışmalaıını ve gayelerini 
herkes bilir . Bunler , Avrupıdı · 
ki Mason cemiyetlerine gör~ da 

Kabak, enginar ve çağla 

Badem çağlası 

Şehrimizde turfanda sebze ye
tİ§tir mek hususuna son yıllar için 
de büyük bir önem verilmeğe baş
lanmııtır. 

Bu cöml,deo olarak büyük bir 
iliua ile yetiştirilen Kabak, Engi
nar piyauya çıkarıldığı gibi hava
ların ılık ve müsait gitmesi yü
zünden Ç•ğlalar (Taze Badem) 
da olmuş ve çaıtıda satılmağa baş 
lanmıttır. 

Talebe cinayet
lerinden sonra .. 

- Ne o hocam? 
ava mı desem, harbe 

mi desem? Pürsilab 

ne. eye gidiyorıun böy

le? 

Mektebe! .. 

1 

l -

ba az eırarlıdır . İşlerini açıktan 
açığa görürler . 1932 den 1936 
ya kadar devam ede~ bir tevekknf· 
dan sonra , bu cP-miyetler kendi 
yıı,(!ever ideal! rini 28 şubatta 

ölenlerin karbrn ettiği bücumu , 
gayet dakik ve ueh tıklı bir şekil 
de yapmıtlardır . 

Ba badlae , her zaman büyük 
bir saygı gören İiDpar.torun etra
fını çe•iterek o.ıu halktıa :ıyıran 
sınıfı kartı yapılmı~ kenlı bir ha
reketti . 

Halk , ırkın baba., olan imp•· 
ratoıa yaklaımak istcıliği ve yıırd. 

- Gerisi ıiçıincıi say{ ada 

lrakda 
Ekonomik durum 
Bağdat : (Huıusi) - Polon

yadan lraka yapılan idhaliit g•çen 
yıllııra göre bu yıl altı miıli art 
mııtır . 

Bu idbaliitın en mühim leı i 
yün ve ip•kli kamıtfar, züccaci
ye gibi şeyler olup fiatlar da çok 
ucuz olduğundan halk tarllfından -
büyük bir istek görmektedir . 

Buna mukabil !rakın Japon
yaya ihraç ettiği mel ise biç me
sabtsiodedir. 

Bu durum ise Irak hükıiıneti. 

ııi müşkil bir şekilde bulunduı

m•ktadır . 

Bunun için H.ğdatda )epon· 
yadan gelecek olan ticaret mu-

rahbıslaıile bir müzakere yapıla 

rak ihracat meaelui üzerinde gö
rüşülerek kararlar ofınm111 ve bu 
suretle ticaret durumıına bir ve
cih verilmui dütllnülüyor . 

Parisde Lokarno 
devletleri arasında 

müzakereye başlandı. 

AnkBta : 10 (A A) - Bu gün 
Parisde Lokarnn devletleri ara· 
sındaki m -zakerelere başlanmış· 
tır . 

Müzakertlere lngiltere , Fran
sa, liılya ve Belçika hükumetle 
tİ ittirak etmektedir . 

Habeşler 

Bir müddet sonra 
tekrar taarruza 
geçecEıklermiş 

Ankara : 10 (A.A) - Reuet-
ıioğ harp muhabiri İtalyanların 
Tembieo de ve Takazzaueharinin 
şimalinde temizleme hareketleri
ne devam ve Habe§leriu de Am 
baalaginin cenubunda ki Vadide 
yeoi hastalara yerleterek İtalyan 
ileri hareketlerini durdurduklarını 

ve yağmur mevsimine kadar bu bal
larda kaldıktan ıonr~ tekror taar
ruza geçeceklerini bildirmektedir. 
İtalyan uçakları bazi yerleri bom 
bardmao etmişlerdir. 

T. Rüştü Aras Cenev
reye gitti . 

latanhul : 11 (A.A) - Millet
ler soıyeteainin konıeyinin Cuma 
günkü toplaatisında hazır bulun
mak üzere Dıt işleri Bakanımız 

Tevfik Ruştii Aras Cenevreye ha 
reket etmiştir . 

Hiç korkmayın .. 

Bir doktor arkadaşım anlatmış-
tı : 

Bir cins sivri sineklerin erkeği, 
dişisine karşı erkeklik rolünü yapar 
yapmaz kendini öldürürmüş ! 

Dün de bir yerde okudum : 
Bilmem nerede bir cios diıi bö

cek varmış, bu böcek yumurtladık
tan s6nra ilk it olarak erkeğinin üs
tüne çullanır, zavallıyı tepeden tır· 

nağa kıtır kııır yermiı ! 
Gerçi taorının hikmetinden sual 

olunmaz ama, ben bunları öğrendik
ten sonra, şöyle keodi kendime dü
şündüm: Ya böyle bir moda, iosan · 
lar arasında da hüküm sürmüş ol · 
saydı, acaba dünyanın hali nice o

lurdu diye .. 
Şöyle bir düşünün hele : Mesela 

bir ekaiketekle tanışıyorsunuz . Ho 
şanuza gidiyor . Konuşup anlaştık

tan sonra enikonu bir de düğün der 
nek yaparak evleniyorsunuz . Fakat 
gerdeğe girip de felekten bir gece 
çaldıktan sonra , sabahleyin cansız 

ceoediniz, eüslü bir tabuta konuyor 
ve kalabalık bir cenaze alayı ile öbür 
dünyayı boyluyorsunuz ! Ve yahut 
da, demin anlattığım böceğin başına 
gden gibi , ilk çocuğunuz doğar doğ· 
maz , sevgili refikai hayatınız, üstü
nüze çullanıyor , sizi kulektan kula· 
ğa bir temiz boğazladıktan sonra eti
nizi de kavıırma yapıp küpe doldu· 
ruyor ! 

Mamafi lıiç korkmayın; insanlar 
arasında böyle bir modaoııı çıkma
sına ve yaşamasına imkan yoktur . 
Çünkü Adem atamızın oğulları, ne 
sivri sinektir, ne de her hangi bir 
böcek .. Madam ki onlar akıl ve mu. 
hakeme sahibidirler , Farzı muhal 
böyle bir moda çıksa 1 ile onların 
yapacakları en akılane iş; Havva ana
mızm kızlarma asla mt'telik verme
mek ve onları ııipsivri kendi hal
lerine terkeımek olacaktır . Artık o 
zaman seyreyleyin erkekler tarafından 
zerre kadar yüz bnl•mıyan bayanla
rın halini .. Eminim ki bu ıakdirde 
onlarm verecekleri ilk karar ıu ola· 
caktu: 

(- Biz kadınlar, erkekleri bat tacı 
gibi ıuıup onlara " gözünüzün üs
tünde kaşmız var. ,, dahi demeye· 
cegiz; çünkü görüyor ve anlayoruz ki 
erkeksiz kadın dünyası, horozsuz ta. 
vak kümesi gibi ıünepele§İyor , 
mis.kioleşiyor ve uyuşuyor. ] 

Doğru söyleyhı böyle olmazmı 
netice ? 

Yaprakçı 



Koçuk hikaye 

Manevra 
1 ••••••• 

llu akşam yine eve gitmiye
cekti .. işten rırlar fırl~maz soluğu 
kulüpte aldı .. Bir kaç gündüzcü
den ba$ka kimse göremeyince ora-
da da duramadı. 1 

Bastonunu , dudaklarından ıı
zan ıslığın havasına u3 dur aralı:. 
cadd~ i kebire doğru yollanmıştı. 

Onun beyninde aile rabıtası mef 
bumu, ıönük bir gölge halinde 
idı. Evden biraz sorguya çel"lıe' : 

- Sizi aç mı bırakıyoıum ? 
Neyiniz eksık ? Şeklindeki müda
faası başlıca silAhiydi. O, karısının 
müstesna güzelliğini, tazelığini ve 
bu tazeliğin dilediği ihtiyaçları 
hiç düşünmiyordu bile!.. 

Onun düşüncesinde aile mer · 
butiyet ve ihtimamı, yağ , pirinç , 
~t. şeker gaz, kürk manto , çorap 
ve huna benziyen paralı şeylerin 

çerçevesi içinde idi . , Ve bunları 
da fazlasiİe aldığı için kendiıinde 
bir suç ve ihmal hareket\ göre mi · 
yordu. Onun, neyiniz eksik müda
faasına karşı Peridenin: 

-Münir düşün bir kere .. Gün
lerce, haftalarca eve gelmiyorsun 
ve geldiğinde de, gelmenle gitmen 
bir oluyor .. Baua acı Münir .. gibi 
yalvarışlarına, yine o , işlerinden 
vazifelerinden bahseder ve ha tA. : 

- Ben bir Erkeğim Peride .• 
Hesap vermeğe mecbur değilim . 
derdi . 

Bu, aylarca değil senelerden
beri böylece süregiden bir hare . 
ketıi . 

Yine bugün de, tabiileşmiş gün
lerind~n biriydi .. Saatine baktı . 
19,30 geçiyordu . Ardı tükeıımiyen 
gemsiz ıslığile Mulen Ruja daldı. 

•• 
• 

Bulut gibi olmuştu . Muadan 
kalktığı zaman biraz da yalpalı -
yordu Garsona bahşiş verirken: 

- Oıomobil . dedi . 
Beş dakike geçmeden taksim 

deki yan sokaklardan birisine gel
di.Otomobili burada durdurtmuıtu. 
Şoförü savarak ileriledi . 

Sarı boyalı bir apertmanıll 

kapısıoı hiç tereddUtsüz tıkır · 
daıtı Ve içeriye evi gibi dolarken 
hizmetçiye sordu : 

- Sadiye nerede ? 
- Yukarıda buyurunuz .. 
Münir, Apartmanın kırk yılfık 

sahibi gıbi klaguzsuz yukarı çıktı. 
Ve merdivenin batındaki odaya 
daldı.Kendisini karşılayan kadına, 
ilk suali : 

- Gelen giden var mı?.Demek 
oldu. Karşısındaki kadın şen bir 
gülüşle cevep veıdi : 

- Canım otur bir kere 1.. 
Münirin sabırsızlığını gören bir 

kimse, otuz sekiz yaşında ve beş 

senedenberi evli bir insan oldu 
gııne hükmedemezdi 1.. Ve yine 
bu gizli randevu evinin mütevelli 
kahramanı gibi hareket eden bu 
şen tavırlı insanı gören bir kimse, 
onu müfrid bir bekArdan başkası 
sanamezdı .. 

Ellerini 1 pazarlığa girişenler 
gıbi oğuşturerek tekrar etti : 

- Eee Sadiye .. Söyle bakalım 
yeni bir şey var mı? 

Hicabın belki ismini bile duy 
mamış olan kadın sırıtarak cevap 
verdı : 

- Hemde 1.. 
- Nasıl ?. 
- Hiç itiraz edemezsin bir 

gör!. Vıı ekliyerek : 

-- Daha bugün elime geçir
dim. dedi ve kallı.arak oda kapı 
sın ., yürürken : 

- Şimdi yanına gönderiyoruın. 
il• soplaş. Ben biraz Fatihe kadar 
gideceğim. diyerek kapıdan çıktı. 

Münir sigarasını yaktı. OJadtt 
1Pzioiyor<lu. Sebırsızlanmıştı. ram 

dışarı çıkaceğı bir sıra a kapıya 
yo klaşaıı bir ayiık eesi duymuştu. 

Her zamanki gibi,satılık insan
l~rn :yaptığı sürprizi bu gece 4e 
t~kratlamak ietiyere lı:a ının ya
nındaki büyük aynalı dolabın ya
nına gizlınmiıti. 

Kapı yavaşça açıldı. Gürel 98· 

rışın bir tadın ürkek ürkek oda -
nın ortasına ileriledi.. 

Gunahlı hayat yolcularının acemi 
bir alası oldugıı belliydi 1. 

Yüzünde, neıe yerine elem o
kunuyordu 1.. 

Münir yavat yavaş kadının ar
kasından yalpalıyarak yürüdii. Bu 
sırada genç kadın birden döndü. 
Fakat dönmeıile beraber , Münir 
de, kendisi do dona kaldı 1 • ikisi 
de titremişlerdl 1 

Genç adam kekelemek istedi. 
Ve " Halı.hım ,. diyecekti . Fakat 
bir aoda, hakikatin şeytAni te'vill 
beyninde timtelı:. gibi belirdi . Ve, 
gftyA karıeım takip ediyormuı gibi, 
Aol bir manevra ile haykırdı : 

- Yalı:aladrın seni Peride 1. 
Genç kadın bir toy söyliyeme

den olduğu yere yıkılmıştı .. 

•• 
• 

Sabah oldu . HA.14 hıçkırıklar 
durmadı. Daha g~cedım evıı dön
müılerdi. 

Münir ne kadar bakıız olduğunu 
şimdi anlıyordu • Ve karıPıodakl 
suçun teşebb deteceslnde oldu· 
ğuna iyice inanı nrdı . 
o pılı ve mbuıiı tadııı :tıılan ı!iy· 

liyemezdi.Bunu,kuvvetle biliyordu. 
lkliıci bir manevra İle ona elle

rini uzatarak sarı ipek aaçları ok
ıarken : 

- Peride affettim seni. gel. di· 
yordu . 

Bu anda içlnde de üçüncü 
bir manevra olmuıtu cı Töbe 1.. » 

Nihad Tangıiner 

• 

Ren meselesi 
etrafında 

- 8lrinci sayfadan arlan 

ranti edeceii muahed~yi imaala 
mıısını ve Hen havzoıoda tablCi 
mat yapmuını talep edecektir . 

Pariı : 11 (Radyo) - Lokar
no muahedesini imza e-:lea dev
letler bu ekıam tekrar toplanmtş· 
(ardır . 

Londra : 11 (Radyo) - Lo 
karno muıbeduini imza eden dev 
!etler Londrada ictimaa dıv't o
lunmuılardır . 

Avam kemua11 hükümetin 
milıi miitlafaa proj' sini kabul et
miıtir . 

Bu müoasebetle eöz eöyliyen 
ve ıon hAdietlıırdeu bebıed•n 
Çemberlayn, Almatıyanın ibdaa 
ettiii ıon vaziyetin aklı ıelinı e· 
0

Mrİ olmadıtıııı ıöyliyerek, eğer 
mecliı İngiliz biikômetioin mD· 

da halesini •• laırilterenin taab · 
bBtlerine ıiayetini istiyorsa hDkü 

metin buna hazır olduğunu ilave 
etmittir . 

Kahire : 11 (Radyo) - Ber· 
(İnden bildirildiiine ıröre Alman. 
yı hlikümıti, ordu için yeniden 
500 milyon marklık bir tabs'sıt 
kabul etmiıtir . 

Kebire : 11 (Radyo) - Lon
drad•n bildirildiğine g&re Millet 
ler konıeyi ay'ın 14 üncü Cumar· 
tul fiinli toplıınıcaktır . 

Londra : 11 (A A) - Berlin. 
deıı bildirildiğine göre, Hitlerin 
ademi ı,cavüz paklına riıyetkir 
olmeyııı bir zarureımit . 

Loudra : 11 (A.A) - Sovyet 

( Tlrk SW) 

• e ır uyuk arı 
Bir ay içinde 

Uraya 576 haf.ta 
başvurd 

G'çen Şub•t ayı içinde uray 
di•pınserine 576 batta baı vur· 
muı, bunlardan 469 una bedava 

ilAç verilmiı, 105 hasta mıntalıa 
içi ve iki baata mıntıka dı§ı baa· 

tahanelere yatırılarak tedavi e· 
dilmişlerdir . 

Yine bu ay içeriıiode 30 ace
ze memleketlerine g&oderilmiı, 

82 dopm, 142 ölüm ohn t. 46 
fakirin ceaızeıi uHy beubına be· 

deva ırömülmDı, 48 çiftin ııllrih 
tarı kıyılmıı, 251 köp.-k ve 156 
keıfi öldürülmU11ür • 

Mıballe eralarında yapılan 
gizli doğumlar yukarıdaki yekti. 
111 daliil dıığildh . 

Uray büdcesi 

Uray encümeninde incelen
mekte olan 936 yıla bDdce1inin 
gelir luımıoın incelenmesi bitmiı 
tir . 

Bu gllnden itibaren de mas· 
ı.f kıımıoıo incelenmeıine baı 
!anacak ve blldce ke1in teklini al
mıı olıulı:tır . 

Yafimur 

Ötey glln sabaha karşı ıehri
mize yağmağa baılayan yağmur 

saat onbiıe kadar hafif mıkd•rda 
yıimıkta devam etmiı ve ondan 
ıoııra dinerek bava ııçmııtır. 

ilu yatmur bilhas.. pamuk 
ekımioe çok yarayııh olmuştur. 
Yağmurun batka yeılete de eynl 
ıureıle yaiıp yağmadıjıaa dair 
bebeı alınamamıflır. 

Kumar partileri 

12 kişi daha yakalandı 
-

Dün Şeyh Mustafa mahıll,ıin 

de Ahmet oğlu Yuin ile İbra
him oğlu Nuıi isminde iki kiti 
mahalle araeında apaçık bir yer
de zula kumar oynarlarken clir· 
mil meıhut halinde y•kalenmıt · 
!ardır . 

• • * 
Btdri oğlu Mnstafa , ve Ra· 

bim Ldıoda iki kişi Ahmet ve Sa
lih ismiudeki adamlarlıı evlerinde 

iskambille kumar oynerlar~en cür
mü meıbut halinde yakalanmıı 

• lar ve kumarı alet olan iskambil· 

lerle önleı iode bulunan 20 ku · 
lUf müaadere edilmiıtir . 

• * • 
Yine dün Salıhiye maballuin 

de bıkallık eden Salih oğlu Meh 
met .. dıoda biriıi dükkioında Yu 

auf oğlu Halil , Salim , Mebaıet, 
Yusuf oğlıı Şaban ve Mahmut 
ismir.deki.brş kitiye kumar oy

natırken cDrmü meıbut bilinde 
ıutulmuı , kumar •letleri muıa 
dere ve ıuçlu!a bıkkıoda itki
bat yapılmıtlır . 

Bllyük Elçiıi , Alıaao aslıerleri 
Reade bulunduğu mllddeıçe Al
miıoya ile heı tllrlD müzake"ye 
giriıilmesin<' mubılif olduğu dıt 
Bıkenlıiından blldirilmittir . 

LoLdra : 11 (Radyo) - Siya
ul mıbfeller Almanyayı k.rşı 
fevkalade ıiddetli dllnya aulhu
nun teminine bü7ük esas olacağı . 
nı ıöylllyorlar • 

Kızılay gençlik dernegi 

Teşkilatına girmiş ölan öğrencile
r ·n sayısı 2000 i geçti 

Okullardaki kızıl ay gençlık 
derneii teşkilatı hakkında dernek 
baıkını Doktor radiyolui Naci, 
bir yazıcımıza şunları anlatmıı· 

tır : 

- hk ve orta okullerda yir
mi üç kolumuz faııl bir halde 
bulunmaktadır. 

Adana da benim batkınlığım 
altıoda ve mllmes il öğretmenler
den bir kitip, bir veznedar ve 
iki liy den mürekkep olmak ibe
re heş kitilik idare ve her okul 
dı da öğretmenlerden bir mii 
mesıil ve ö&'rencilerden bir hat 
kau, bir katip ve bir vezatdar ol· 
mak üzrre idare heyetleri vardır. 
Ve uıl faaliyette bulunanda bu 
kollarJır. Buaların ödf!vleri iiye 
sayılarını arttırmak, karnelere pul 
yapııtırmak, kızıl •t teşkilatı hak
kında faydalı koafe rınılar ve· 
receklir . 

Derneğe yazılan her &ğreaci 
ayda aıgari b,t kuruıt•n yılda 
kırk bet kurug veriyor. Verilen 
bu paralara karıılık ellerinde bu 
lunan karnelere taa btlt biıbetin · 

de pul yapıtdırılmaktadır . Bu yıl 
okullara 554 liralık pul -dağıtıl:
mıştir. 

Toplanan bu paralarıo tali
matname mucibince Ofo 40 ı okul 
(ardaki fakir öğrencilerin kitap 
elbiıe ve sair ihtiyaçlarına sufe· 
dilmekte ve 0; 0 60 ıda Aakaredı 
kıııl ay gençlik dernegi teşkilatı 
genel merkezlerine gönderilmek 
todir. 

.Geçen yıl okulludaki üye sa 
yısı 1200 idi . Bu yıl ise 2000 i 
ııeçmittir, 

İdare heyetimizin ödevi okul 
lardaki kollarla ırenel merkrz 
arasında irtib•tı _temin etmek ve 
merkezden gönderilen karne, pul 
ve aaireyi okul kollarına vermek· 
ten ıbarettir. 

Şiikranla ıi6yleye bilirimki, 
okullarımızdaki üye sıyıaı günden 
gline fazlalıımakt• ve vatan se
ver yavr.,larımız birbirleriyle ya
rış edeı Ct ıine taabblltleı ini ya 
parda bu hayır ve şefkat ocıtıoa 
kıymetli yardımlarda buluumık 

tadırlar. 

Kireçocağı cinayeti 

Suçlulardan biri on seneye, biri 
3 sene 4 ay ve diğer ikisi de 
sekizer aya mahôm oldular 

Kireç ocaiı köyünden Şevki 
Je l•kirin öldürülDiesiod~ dola· 
yı aju c•ka hakyerinde yapılan 

duruşmaları yazmıştık. 

3 Martı ki celsede karar tef
himi için duruıma 11 Marta k•l
mıttr .. dün adı geçen h•kyerinde 
duruıma bitmiı ve suçlulardaıı 
mevkuf Yebi köyden Süleyman oğ
lu Halil, katdr-i Ali, hılıkeli Mr h 
met, Alım, Muıtafa ve ~olık mo'8 

Tarım mücadelelerı 

5464 domuz Öldürüldü 

İlimiz ilçe ve kıımuıılarında 
Tarım mücadelesi İ§lerinde bllyük 
bir ISııem göıetilip çalışılmış ve 
ıon bi' ay içinde 5464 adet do· 
m•ı imha edilmiştir. 

Tariml'rlerin, ÜrüolPrine btl
yük zararlar yapın bu hayvanın 
neslini korlıtmıık için, Ta•ıın di 
rektarlüğü var güciyle çal·ımak
tıdır. 

8elenler - Gideni er 

Elıziz Müddri umumiliğine 
Atanan, Kırklar El müddei umu· 
misi Cemal düu ıehrimize uğ
ramıf ve alcşaaı treniyle Ela:ıize 
hareht elmittir. 

Ölüm 

Arlı.atlefımız Tabu Torol!Un ha 
bası Tueus müftüsü Hilminin öl
düğünü acı ılııyarıık etiUik. 

Merhuma Tanrıı:ıın rahmetini 
dil itlren, ğlu • l'abı Toro un da 
acılarına oı1ak oloruz. 

tafa haklarında nrile kararda: 
Halilın on ıeoe, Musıafanıo 3 se 
ne dört ay, Asımın 8 BY ağır ba
pıılerin ·, Ali ve tekkelı Mehme 
din de ıekizer ay bapıslerır.e, ço 
lak Muıtafaııın berutına hüküm 
verilmiş ve hunlardan Ali, tekeli 
Mehmet ve Asım ı·ezalarını mev. 
kufeo çektiklerinden serbest bııa 
kılmışlardır .. Suçlulara lr myiz 
bakı verilmiştir. 

Urayca 

Yönerpeye uygunı:uz hare
ket edenler cezalandırıldı. 

Arabacı Akif oğlu Osman yüklü 
arabaya bindiğinden 100, çanakçı 
Mehmet Zareycan kaldırıma san
dık koyduğur.dan 100, Reçper Ar

navut Ramazan evinde gübre bu -
lundurduğun<lan 100, Ekm~kçi Ali 
oğlu Şekar Mehmet homur ekmek 
yaptığınd.n 300, Ekmekçi Mustafa 

oğlu Hamit Şadi , Ekmekçi KA
mil oğlu Kemal , Ekmekçi Şe ker 
Mehmet noksan tartıda ekmek 
sattığın<lsn :lOO er, Arabacı Mus
tafa oğlu Ali cAddeyi fuzulen işgal 
rttiğinden IOO, Arab~cı Hamit oğ· 
lu Tahir yüklü arabaya bindiğin 
deıı 100, Ekm "kçi Ihsan oğlu Meh · 
met homur ekmek sattığından 500, 
Otelci Ömer ( Sakarya oıoli ) ya
tak takımlarının pis olduğun tlan 
400, lzmir otıılcisi Mehmet Y•tak 
tııkımlarınro pis olduğundan 400, 
~forktz otelcisi Musl•ıla yatak ta
kınılarır;ın pis olduğundan 400 , 
Yeni otel lı:iracısı İsmail muayene 
siz işçi çalışıırdığın<laıı 200,0telci , 
Melımet oğlu Ahmet muayenesiz 
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Bah çe hberlerl 

Altı buçuk saat süren 
bir dolu yağmuru 

Babçe : 10 (öze() - Bahçede, 
Şimdiye kadar belki biç bir taraf 
ta gö , lilmemiş bir dolu yağmuru 

büküm sürmektedir. 
Düşen b.r dolu danesıoin kulB 

rıı 1,5-2 saatim büyüklöğDode t' 
dir. Altı buçuk sut fasılasız de· 
vam eden bu ıfet kısmrn açılan 
meyve ağaçlarında bir çiçek 
Bahar bırakmamıştır. 

Ö. P. 

Yeni bir bankamız~ 

Deniz banık adiyle 
yeni bir banka 
teşkil ediliyor 

aı 

it 
Ankara, - Deniz ticaret mü· 1, 

dürlüğünün, yeni bir kanun layı·• 
buiyle umum müdürlük balloe 
kalbedildiğini bildirmıştim. Dı ğef~ 

taraftan Van gölü işlelmeıi bak· t~ 
kıodaki layiha da kımutaya ve j, 
ıilmittir. ., 

Layihalar, 11 Marttan iti!>a· 
ıen encümenlerde tetkik edilrcek le 

mecliıio bu toplantı devr. sinde iğ 
müzakere olunacaktır. Ekonomi , 
bakanlığıoıo haıırladığı bu l.a· 
Donları, umumıyetle deniz iıleıi ~ 

üzerinde alınmış yeni tedbirler 11 

takib edebelcıir. ı~ 
Bu tedbirlerle , bütün drniz 

itleri, bir elden idaıeye doğru i 
yüıütülmü§ olmaktadı. Bu aradı, 1 
deniz müsteııarlığıoıa ve müet~· b 
ıulığa bağlı deniz teıkilahnıd İs h 
tanbula n11kli dütünı:lılüğü yo· 1, 
lunda bir şayia iıitilmişse de kıt'i 
ıekilde telczip edilmiştir. 

Heııüz ıasarruf halinde olmak· · 
la beraber , devletçe bir " deoiz 
bank,, ııı lrşkill mevzuubahiatir. ı 

Şimdi kib yarı müstakil kah doğ 11 
rudan doğ.uya bakanlığa bağlı i 
idareler halinde bulunan m :iu · i 
seseleı , deniz banka bağlanacak·h 
tır. Cöylece deniz ve göl işletme 
leıi fabrika ve havuzlar , süoger· 
cilik gibi muhtelif itler lıir idare 
allıudo çalışacaktır . 

Otellerde .. manğal 

Jsıanbul Belediyeıi otel odala· a 
rında atrş ve mango! yakılmısıoı 
y&1ak etmiftir. 

Geçealeıde Sirkecide bir otrl 
de mangalda yakılan kömür yü
zünden ıki kişinin z.hirl r cdiği gö· 1 
ıülmDş ve tunun üz er ıoe oıeller· 1 ~ 
de bu gibi ısıtıcı Vtsaitin krıllanıl· 1 

mnı ya11k edilmiştir. 

Belediye niumnımesi muci · 
biace bütüo olellnio kalorifer te · 
sisatı yapmaları m c'>uridır. Bu 
teaintıo yavaş yavaş bütün otel 
leıde yapılması için icap rden ıed: 

1 birler alıoecaktır . 

işçi çalıştırdığından 200 , Ot lci 
Abdi y taklarının pis olduğundun 
400 , Ekmekçi müte.ıhhıt Abmel 
hamur ekmek çıkardığından 500, 
Hancı Must• fa oğlu Mahmut hanı 
pis tutluğundan 300, .\rabıcı Re
~it oğlu Sabri caddeyi fuzulen ış · 
gal ettiğinden 100 , Deveci Bekir 
0ğlu CüTiali hald pisliğini harice 
döktüğünden 500 , lbralıim k , zı 
Emine halı\ pisliğini harice dök
tüğünden 500, Arabac ı Ali oğlu 

lsmaıl ebliyetsiz aılam ·l a rab:ı ver· 
diğioden 200, Arabacı Yusuf oğlu 

Mustafa ehliyet almadan orHba 
sürdüğünden 200, Ekmekçi Bektaş 
oğlu Adem Noksan tart da ekmek 
Eattığ•nuan 500, Doveci Ömer oğlıı 
Ahmet Dewlerloi başı lıoş bırak
tıgından 200 er kuru-;; parn C· z~

eile cezalnnd.rılmışl ırJ-r . 
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n 
eyve ağaçlaramıza zarar japonJ:ada ''Kara Ejder,, gizli cemi~_,.. 

miyetinin mahiyeti nedir ? 
As~ı Sinemada 

eren bazı haşereler ve bunlarla 
savaş usulleri . 

- Birinci sayfadan arlan -
11 Mart çarşamba akşamından itibar~n 

sinema semasının ateşin yıldızı t'ı 

11{ 

u 
-- Dünk ü nushadau arlan -

aeverlerde kendi prensiplerine 
uygun bir hükümetin kurulmaısını 
arzu ettikleri için , bakanlar kur• 
bao gitmiştir . u'B , 

r. ;\nıbul ve bununla müca· 
e·lele. • 

11 
Bambul (Tropioı ta Hirt•) da 

et rt kımatlı bir böcektir. Bu da 
~ 1ttıbalazlar gibi kana t lı böcek. 
i 111llurta, Kurt ve pup şekillerin· 
" bulunur. 

Bunlar en ziyade kanatlı bö 
te~ halinde Zerdali, Kayti ve ıa-
e ağaçl.,ın çiçelderfoi tahrip et· 

bele suretile zarar verirler. 

~ Yumurta kurt ve pup tekilleri 
• Preğa geçer. Bunon en milbim 
ie ıararlı ş'~li kanatlı şekli ol 
~U~undan ve mficadele ancak bu 

. . '''kilde iken mümkün bulunduğun . 
'a biz de yalnız bunu aolttaca

ı· 1 t: 
e 
er~ l<anatlt Bambul : İıkbaharda 
. t fltdali , Kaysi ağaçları çiçek açtı- l 

11 lnıo topraktan çıkar ve bu a 
•çlarln çiçeklerini tahrip etmeğe 
l§larlar: 

~ Geceleyin, sabah v•kıtlarındı 
~ e •erin zsmaolarda çiçekltr ve 
~ tğaçlar üzerinde uyuıuk bir balde 
1 ~'lırlar. 
i Güneı ıthğı, hava ısındığı za

•n bunlar da dirilirler, kolay
' ~ı. uçarla, çiçekten çiçeğe ge
~etek ziyan yapular. 

z 
Mücadele ; Bununlı mücadele u . 

lo eabahleyin veya gece, üzerin· 
' e Bambul bulunan ağaçlaıın al 
~ lla ağaçlar ın bütün altıoı kaplı
- racak kadar genitlikte bir çarşaf 
t' i eya çul ~serilir, ıoora ağaçlarıo 

Qlları şilkilir, bu ıuretle üzerinde 
k .. ~luoan Bambular çırfafın içine 

ltşü.nlür . 
ı 

. Son "• toplanıp ezilir. Her bağ 
ğ · e bahçe sahibi bu tedbiri zama 

1 t~ada dikkatli surette )'•ptığı tak
. ~tde bilhassa g e)ecek seneler i -
k. 1

tt çok büyük faydalar elde cdi-
r. 

Zaten kanunen herkes büku
~tin gösterdiği usul dairesinde ı 
• çlarıoda bulunan bışerah itlafa 

tl ~ hastal ı kları tedaviye mecbur
r. ~r . Buna riayet e tmiyeoler şid
etıe cezalandırılır . 

· f :1d~m tırtılı (Symbek Gu
u ltiripunctata) : 

I · Had em tartılı Eşek arısı 1101 -

,1.11dan kanatl. ve açan bir böce 
ö .. 1 tı İlkbahardı Bademin yaprak 
. ~rı ü r.er ine yumU1 tlam as ı ndan ile 
1- 1 g,Jı r. 

Bu da Y•Şadığı müddetce ıek
lini değiıtirir, yani kanatlı böcek, 
yumurta, tutalı ve pup şekillerin· 
de bulunur. Haıere bu dört dev
reyi şöyle geçirir : 

İlkbaharda Nisan ay ında ka 
nallı böc@k çıkar, uçar, Badem 
yspraklarımo altyüzüne tumurtl•r. 
5-6 gün sonr1 hu yumurtalar u 
yanar, bunlardan küçlik kurtlar çı
kar. 

Buolar Bademin yapraklarıoa 
yiyerek büyür. Bademlerin yap 
raklarını tamamen yiyip bitirdik· 
lerinden ağaçlar büyüyemez 'le 
meyve veremezler • 

Tırtılların vucüdli boı, bat1Rrı 
peope reogindcdir; \'Ocotlarınan 
üzerinde boydan boya üç sıra si 
yalı noktalar vardır. Devresini ik· 
mal etmiı olın t1rtıllar 3,5 - 4 
saotim uzunluk ve yarım santim 
kadar kalınlık elarlar. Devrelerini 
bitirdikteb ıonra ya etufta bu~ 
lunan çalı çırpı, taşlıklar arasın•, 
vahut toprağa girerek açık yeail 

İlk gizli cemiyetler 
Japonyadaki gizli cemiyetle

rio kuruluşu 1867 yılını bulur . 
Şimdiki nesilden olan j ıt ponlar, 

Genyo§ınıa reisi olan Toyımanın 
bahsını çocuklu&clarındanberi iıi
tir)er . Bu c~miyet Çindeki ihti 

lal hareketine yardım dmi§ , ön
ce Suo Yatserie sonra da Şang 

Kayşeke muavenette bulunmuş
tur . 

Siyaul olan bu cemiyet Ja 
ponyada , Çiode ve Aıyanın her 
tarafında çalışır . japooyada iÜt
tüğil eiyaaa aıırı - n&1yonalisttir. 
Bu siyasaoıa , Çin Jıpon harbı 
ve Şimonoseki andlaıması dola
yısiyJe doğduğu şüphesizdir . Çün 
kü bu andlaşmadan sonr• Avru 

pa devletleri , ve bilhassa Ruıya 
Japooyamn Mançuri kıyılaunı iş 
ıul etme1ine meydan vermemiı · 
ler ve oraya kendileri yerlrşmi§ 

lerdir . 

reokte bir koza örerler ve içinlle u Siyah Ejder ,, nedir? 
Krizalit veya pop olurlar. 

Bütiin yazı, ıonbabarı ve kışı " Siyah Ejdl'r ,, Toyamanın 
bu halde g,.çirirler. İlkbaharda Ni Genyoıa adli cemiyetioden çık-
sınd111 kanatla böcek halinde çalca- mıdır . Bunun şefi de Toyamsnıo 
rak evvelce söylediğimiz gibi U· talebelerandea olup bugün ihti · 
çarlar ve Badem yıpraklarının ılt yarlamış bulunan Riyobe Uş~da-
yüzüoe yumurtalar htrakırlar. dır. 

Mücadele: Hu h•tere ile mü- Bir kaç yıldanberi ba cemiyet 
cadele gayet kolaydır . · genç subaylı arasında kendisine 

1- Ağaçlarm altına bir çu Lir çok aza bulmuştur . Bunlar , 
§af serip ağaçlerın başları ve da). i§ görfirler . Japoo ana k11nununa. 
ları bic- kaç defa kuvvetlice Hila göre , her Jsponun doirud•o doğ
nırsa üzerinde bulunan hrtıllar ko· ruya imparatora müracaatta bu 
laycı düşerler. Bunlar toplaoıp lunmaya bakkı vardır . 

öldürülürler. Fakat ıekillere sayiı gösteren 
2- Bademlı~in etrafıada bu- Japoolano saydıkları usuller öy 

lunan çalı çırpılarrn, çalıların ve ledir ki , bu ezalar , " doğru ,. 
çetiJerin arası muayene 'dilerek uıulü benimsemiılerdir . Toyama 
bulunan ko: alar içindeki pup ve· ve Uıida tarafiodan ta\'siye edi· 
ya Krizetleri öldürmek dahi fay- leo bu " iı ,, politikasa halkla 
dıhbir tedbir olur. şabıiyetleria , siyasal bir §ekilde 

3 - Bademler üzerine Üranya, "kurban verilmeleri,, denilebilir. 
Arsenikiyeti rassaa ve saire gibi 1932 rle öldürülen başbak<ıo 
zehirli mahlOlleri serpmek •ure- laukay , Toyamanın 1' talebe ,, si 
tile debi mücıdelc yapılabilirse de batta doıJtudur . 

biz buna lüzum görmüyoruz. 1932 de İnukayıo katliGden 
Herkes yukarıda birinci uıulde 

sonra Toyamaoın oğlu tarafındap 
anlattığımız usul ile kolayca Bı 

ku•ulan " Kıttı cemiyeti ,, y•hucl 
demliklerinı kurtarabilirlrr. Ve 

Ketsu Mel. dan • kapatılmı!lllJr . 
bu suretle kendileri de hem tırtılın Y 

ziyaoıodan ve hem de yas. ceza- Fakat 1 bilindiği gihi bir Ej-
sından kurtulmuş olur. derin kafası krsildiği zaman , ye . 

- Son - ıioe yirmi tane yeni ba~ çılıar 1 
Z lraat müdürü p. K. Atlld onun içi o , bu sefer sabide n gizli 

olan bazı küçük cemiyetler hemen 

e·br. Mtlbeadls Be•zl 
kapatılan bu cemiytlin yerini tut 
muşlardır . 

Bunların 11ulara 1 basit at ı- şli 

ve yoksul kimseler olup, o rduda 
kendi yerlerini tutacak olan geoç 
subaylarla birlikte çalışın tekaüt 

t 

-
1 

su 
H 

N 

E 
p 

1 

Ş A A T 
NŞAATI 

N E V R 
R O J E 

edilmiı subaylardıT . 

İşte , Jıpooyadaki moderB , 
garp!ıla~miş terbiyeoio oeticui 1 

1 
bu saf ruhlu , ÇBbuk elli insanlar 

yeni bir devrim istiyorlar . Öyle 
bir devrim ki , J•pon aoaneaine 
dönüt demek olacak . 

mek ,, dokterioi 11yesiode To1•
ma Japonyada ki siyasal mahfel
Jerde açıktan açığa büyüle bir nu 
fuz sıbibidir . Umumi bayata iş
tirak etmemekle bf' ı &b~r mühim 

ve lüzumlu temasları tınzim eder . 

Gene çok tanınmış bir cemi
yet olan ve Hinnum9Dıo baokaot 
bulunduğu Kokuhonşa cemiyeti, 
herkuin bildiği G~nerıl Araki 
taraf,ndan idare olunmaktıdır . 1 

Fakat gerek bu cemiyet , ge
rek ş~fi olan Araki , '' doğrudan 
doğruya iş görm~ ,, m etoduou 
tatbik etmez . Yurdçu idaali ve 

hakimane metodlaı ı sayesinde su · 
baylar ve memurlardan bir çok 
azı edinmiştir . 

Genç ıubaylarıa bu nümayi · 
ıindeo sonra , Japooyadaki bu iç 
aiyl!ı buhranı , dramatik olao 
birinci safbasinı bitirmiştir . Bu · 

nun ankasmdan başka 18fbalarda 
gelecektir . Japon yurdeeverleri 
bu safbal••I bekliyorlar ve buo · 
lan elde edecekler . Çünkü bir 

tek japonun bulunduğu yerde 
kendi kendine biten bütüa bir 
yurdıever c"miyeti de var demek· 
tir . 

. 
intikamın doğur-

duğu facia 

zifelerini görmekte devam edi· 
yorlar . 

Geçen gece, dayrelninin ka
pılırın\ kap •mıkla uğragan Ma
ki Şuhi, birdenbire Bobinin taa r
ruzuna uğrayor . 

Bobi, cebeooem .. teti dedık

leri göb göb aletini Şubinin ba · 
şıoa hızla indirmek istiyor, fakat 

Anni ondra 
( llaleste aşk ) 

filmiude 

Sizleri iki saat neşe ve zevk İı;irıde bırak acıık !.. bütün kederlerinizi 
unutturacaktı r . 

bugün iki buçukta umuma tenzilath matina 

Aşk hüziinleri -garp ateşler içinde 

Pek yakında : 
( Jeneral Yenin Zehirli çayı ) 

6543 

ITA~--S~i_n_em __ a_s_ın_d_-;-~ı ____ _ 

Sayın halkın gö.8terJiği bü_vük aldkaya bir şükr t-t n borcu olmak üzere 
müstesna iki film birden taktim ediyor 

1 : « Jak Payın » orkestrasmın işti ra kile vücuda gtıtirilen hissi 
ve çok içli bir mevzua malı k fevkald le hi r eser 

'' Unutulmuş senfoni ,, 

( kibar hırsız ) 
son defa olarak gösterilecektir . 

Pek yakında; Senenin en müstesna filmi 

(Siyah gözler) 
654 1 

onun irgilme~le alet sol alna rast · ~--~----~~--~~---~~---~----~ 1 
lıyor ve kmyor . ! 

Bunub üzerine Şuhide taban-
casını çekerek iki el ateş ediyor. 
kurşunlardan biriai boşa gidiyor, 
ötekisi e Bobinin karoıoa rast 
geltırek kanlar içinde yere seri· 
yor . 

Şuhi ; haımıorn yeo yıkıldı · 
ğını görünce iki elini bav.ya kal 
dırarak sevinçle : 

- Oh. İntikamı mı aldim : 
Demiı ve komiserlik dayre!ii

oin bir odasına doğru yürümüş
tür . 

Silah ıulerioe yetişen Fran
sız jandarmaları her iki rakip yı
rahyı hastab.neye kaldırmıılu
dır. 

Kömür madeni 
ar.anıyor 

1 
Bartın : - Bartınırı A!tt höl· 

1 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

Tarzan 
Yamyamlar arasında 

Fevkalade sergüzeşt filmin 3 üncü son kısmı 

ilave : en son dünya haberleri 

Gelecek proğram : 

Eskimo 
Bu s 0 nenin en orijinal ve en gllze film i 

Çarşamba matine : Saat 2,30 da 
J 

geıindeLci kömür ma ~enlerinde 1 
t~tki"ler yapmak üzere Profesör 
Gnogg , yımrn<la asistanı ve mü· 

bendiı Hikmet Barkan buraya I 6542 ı 
gelerek Arıt kömür mmtakasına --------------------------
gıtmiılerdir . Profesör Arıt mıo-

Tarzan üçüncü son kısım 

Fent 
1 

izahat ve 
N Ş A 

hesaplar 
A T 

' Doğrudan doğruya iş gör- 1 
takaınnın kömürlerinden çok ümit·ı 
li görünmektedir . 

ve idaresi Kontrol 
Ö L Ç M 

u 
E L E R 

A D R E S : P. K T U S U 60 
r- Abidin Paşa caddesi 

TAN SINEMASI karşısında 
ş ~erkez kumandanhğı alllnda 

MUHARREM HILM1 

ıVo. 68 

Yazıhanesi 

6457 13- 16-20- 23 

.------------------------------------~ 
1 

Elektrik ve baklkl llaclarınızı Tuvalet ve Parfümeri 
• 

ihtiyacınızı yalnız 

1 
" Kelvinator ,, marka su ve so -1 seyba& eczaD&SIDdeD 
ğuk hava dondurma dolapları 

JB ay vadeli. tedarik ediniz 
Beled"ye karşısında 1- 3 Çünkü: menfaatiniz olacaktır. 



(Tflrk ısôzft 1 

,----------------·----------------------------~ D'iJnyanın en fazla tanınmış 

makin ası Kaymak 

Kızlı maklna 
Adiyle tanınmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
---------~~--------------------------------Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Ada.na-P. K. 93 

Tecim evi 

HC:'r zaman her boyda mevcudu 

vardır 25-30 6438 

Adana Borsası Muameleleri dörtyol urbayıııından : 

PAMUK ve KOZA 
--------~- Kil o Fiyatı 

CiNSi 

Kapımah pamuk 
Piyaea parlağı ,, 
Piyasa temizi ., 
iane 1 
lene il 
Ekaprea 

En az En çoL. 
K. S. _K. S. 
37,50 
35,12 35,50 
33 
38,50 39,50 
37,50 

l~K~le~vl~a~nı;......~~~......;.._45~ [ 43,87 

YAPA~I 

Satılan Mikdar 

KU. 

Kasabamız haritasile, müstak
bel şehir plAnı yııptırılncaktır.2290 
numaralı belediye yapı ve yollar 
kanununun 2 inci maddesi muci 
hince ; kabiliytt ve ihtisasları iç 
bakanlığınca tostıkli bir miıtebos· 
sıs aranılmaktadır . Taliplerin bir 
aya kadar bf lediyemize gönder. 
meleri ilA.n olunur. 6516 

28-4_ 12-18 

Heyaz ı ı ı •-=si'""'y'"'ah,.-------ı--------' --------ıı ____________________ _ 

ç ı G ı T Kacakcılar 
Eksprea 1 1 • ı 

•~l~·n~e ~..,...-~--•--2~·55------ı---------r __ v_a_ta_n __ h_a_ı_·n_ı_·d._ı_·r.-ı Yerli "Yemlik,, _ 
,, "Tohumluk,. 

- ---ıi U B U B A T 
Buğday Kıbrıs 

.. Yerli 5,50 

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulye • 1 -----------l-W--.-f-------1-----1----------------1 
Yulaf 

Kuş yemi 
Delice MiM---
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 16 

UN 
-• Salih 800 

-725 --· ... .. ,, 
~~r-;~-.--=--~-----1------ı-~·-------1 

t0 iiz kırma " 
j ~ Simit ,, 
o -------~-----1--;=----ı-----------ıı ,;; .§ •••• Cumhuriyet 800 
~ ~ *** " 755 
<" = ·-~--------t-- c,; Düz krı ma ., 

-Alfa ., 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
11 I 3 I 1936 İŞ Bankaeından ahnmı~ıır. 

Santim /:'ene 

Hazır 6 18 -Liret 101 
Rayşmark 1 97 

Mart Vadeli 5 93 
Frank"Franeız" 

Mayıs Vadeli 5 

~, Sterlin "lnııi 1 i•,, 620 50 
Hiut hazır 5 Dolar "Amerikana 124 92 
Nevyork 11 30 Frank "lsviçre,. 2 

r-- Foto Coşkun , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapm ağa başlıyan Coşkun Güven , her gün sa· 
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 ktıdar bizzat çalışmaktadır. 

Anıatörlere m'iJmkün olan bi1ti1n 
kolaylıklar gösterilir. 

------------------------------ ______________ __, 

------
En ince kumaşlarınııı yıpratmıynn Üzerlerindeki kir, leke ve yağların 

soğuk su ile temamile temizliyen madeni ve ııebr.ti bir terkiptir. 

Kalıp halindedir. 

Pera kende olarak kalıbı (11) kuruştur. 

Ml·m ile her şeyin"zi temizliyebilirsiniz.HattA. Pelikan mürekkebi 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile . . 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla 
eder . 

ve zedelemeden tertemiz 

M · Loke boyalardaki kir ve Jekel~ri çini banyo,cam , kristal 
ım madeni sofra takıml o11 nızı çatal,bıçaklarınızı çizmeden yed 

y~ni bir hale sokar . 

M • en n. zilı: ipekli, yünliı kumaşların yikanması , temizlen · 
ım mosi için blticik madijni sabundur . 

A.danada umumi satış yeri : Ulucami 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanlı ve Ömer 
Başeğmez ticarethanesidir . 

f-ler 

43 

bakkaliye mağazasında da 
bulunur. 

DİŞ MACUNU _ 
V~ FIRÇAN.l.i!'I 

6269 

i Eli 
EC ZANESINDEN -ALiNiZ 

•.. 
UCUZ!sl!K 

5310 
--~-··., POGRU!sUk 

w 

12 Murt 

-DARA· , 
ôiRiKTiREN 
RA~AT ~D6Q 

1 Belediye ilanları 

1- kasaplar çarşısının şimalinde bulunau boş arsalara, heyeti f 
niyetle bulunan keşif, şartname w projesiııe uygun olmak üzere , 
tane kasap dilkkAnı iki seııolik icar mukabilinde yaptırılması açık 
tırmayn konulmuştur. 

2- Arttırma 26 - 3-936 perşembe günü , saat on beşte beled 
daimi liocümeninde olacaktır. 

3- Muvakkat temina1: 82 liradır. 
4- isteklilerin, bu işe ait evrakı görmek üzere her gün f•n işl 

müdürlüğüne müracaatları 12 - 15 - 18-22 

Martın on nltıncı pazortesi gününden itibaren on b ~ ş gün müddı 
hususi ve taksi otomobil, kamyon, kamyonet otob iis ve motosikl 
]erin fıren va kur<>seri muayenesi yapılacağından sahiplerinin bu v 
ıalariııı itfaiye garajına götürerek muayene ettirmrleri ve muayene 
gelmiyenlarin de cezalandırılacakları ilıl.n olunur. 

12-15-19-22 

ilaçlarınızı ve balı 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alını2 

Temizlik s310 244 Ucuzlu 

,ın1111uuıın1ıııııı ıııımrııııtıııı~unııımımı111ıınııııınıı.ıt11u1111;1111ııı uıı.ıın •• rrı~ p f 
~ bu gece nöbetçi 1 aranı· 
! Boş yere harcama ve h 
1 Ecza~e " 1 c•yacaksan ye•H mah 1 
Tarsuskapı cıvarında ~ i 

Halk eczanesidir l Umumi n~şriyet mfülflrü 1 

§ Celal Bayer 
ımnııınmıc ··ıı ırrrınuuıı11ı11rnıııııı1111ı1111- ~ımmııınuıoilıınmıı~ i 

Adana Türk ıözii u aı~ıı 


