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T .. k'k d.. ld İngilterenin ı' Çölde kaybolan Fransız 1 Küçük.~ntand ?ir ur • uşu un açı ı teblıg neşrettı 
Y. . . . Almanyaya verdiği muhtıra tayyareci kadın ·· Irmı bınden eksık olmayan kadın er- çok mutedil miş ! .. ~~k~r~ : 9 ( ~ .. A. ) - Dü~ 
k mesaısını bıtiren kuçuk antant daı-ek bir çok yurttaşlar bu törene bü- Londra : 9 (Radyo) - İngiltere- Mareşal Balbo, otuz tayyare ile bu mi konseyinin neşrettiği resmi teb-

' nin Almanyaya vermiş olduğu muh- liğde küçük antant devletlerinin or-

yÜk alaka ile iştirak etti tıra 8 maddeyi ihtiva etmektedir. CeSUr kadını aramag"' a çıkmıştı ta Avrupa vaziyetini bozabilecek 
--t•t~4•P----

f>Ianörlerimiz muvaffakıyetli uçuşlar yaptı 

lla m Kurumu mnl.-f':f lıeydiııde: plwıifrletill te.fti~i 

---~~---,-..--~--~· ~ r· Dün, yediden yetmişe kadar, hür Bütün bu söylevlerin arasında , 
un Adana halkı Türkkuşunu gör- planör muaJiimleri tarafından saha-

l'llek İçin yollara dökiilmüşü . da küçuk planör oyuncaktan uçurul-
Çünkü Türk kuşunun açılış to- muştur . Tören , uçuşlar , ve kütle-

r~ni Yapılacaktı . Atatürk parkının nin hareketleri filme alınmış ve yüz-
a t tarafında, bayram ıf. yerindeki tö- !erce enstantaneler çekilmiştir . 

~~ .. sa~ası daha saat 14 de kaynaş- Bunu takiben bütün halk planör 
ga aşlamıştı · lerin etrafını sarmış ve Vali , ku-
. Mektepliler, halk, Partililer, Halk- mandan General Salih Avgın iki pla-

evlıler, teşekkülter, memurlar ve sa- nörün açılış resmini yaparak korde-
Yısız halk smıf sınıf gelerek meyda- IAI k . 

1 
d. 

nı ç l . 1 d" a an esmış er ır . evre emış er ı . 
b Halkın sabırsızlık ve .. oütün gözler ortadaki iki pila-

flote çevrilmişti .. gören başkanlar hemen 

B d d d birisini çevirerek lastik b u güzel işin A ana a a 
aşlayacağma herkes seviniyordu. bağlamışlar ve bu vasıta 

iştiyakını 

planörün 

halatlara 
ile derhal 

Saat tam 16,40 da istiklalmar · uçurmuşlarlır · 
'llını çalan bando ile.törene başlandı Planörün uçuşu halk tarafından 
Unu müteakip Hava Kurumu Mü- sürekli alkışlarla karşılanmış ve is-

etti Halil, sahanın ortasında hazır. tiklal marşı ile buradaki törene son 

al akmış olan hitabet kürsüsüne çıka- verilmiştir · 
ad " Türk Kuşu ,, nun açılışından Halk dağılırken , Mersin heye· 

_, <lnalılann, Hava: Kurumuna gös tinin Atatürk heykeline konulmak 
erdikleri yüksek ilg'den bahsederek, üzere getirdiği çok güzel bir çelen· 

r sınet lnönünün, Adanalılann bu gin, törenle Atatürk heykeline kunul
u · nd 

ık an alaka ve yardımlarına karşı- ması yapılmış ve burada da resim-
k olan teveccühkar telyazılannı ler ve sinema alınmıştır . 
Uınuştur . 00 
M Takriben şehrimizden 20,0 

hl Üfettişten sonra, Hava Kuru- kişinin erkekli kadınlı iştirak ettiği 
~ u Başkanı Sabri Gül, kürsüye çık- bu törende mekteplilerimiz de izci 
blış ve kurumun gayretleri, Adana· kıyafetinde trampet ve bayraklarla 

Bu muhtıra çok mutedil ve ka- harşeye en büyük enerji ile karşı 
bul görecek bir lisanla yazılmıştır. -· -·- gelecekleri A vusturyarun istiklaline 

Muğlada 

Bu yıl tütün ziraatı 
çok fazla 

Muğla: 9 (Radyo) - Muğlada 
bu yıl 15,000 hektar tütün ekilmiştir. 

Bu sene altı milyon kilo tütün 
alınacaktır. 

Bursa ela 
Türk kuşu açılıyor 

Ankara : 8 ( A. A. ) - Türk 
kuşunun Bursa şubesi bu ayın 17 
sinde açılacaktır. Türk kuşuna üye 
yazılmak için Türk hava kurumu 
merkezine müracaatlar devam et 
mektedir . 

Filistinde 
Vergi grevi yapıldı 

Ankara : 8 ( A. A. ) - Filis
tinde Yüksek vergi alınmasından, 
meclisi ali greve devam edilmesine 
karar vermişlerdir . 

Metaksas 

Atineye döndü 
Metaksas, Belgraddan Atineye 

dün saat 20,30 da dönmüştür. 
Metaksas gazetecilere : Belgrat 

taki görüşmelerin hüsnüniyet ve iyi 
neticelerinden bahsederek büyük 
memnuniyetini izhar etmiştir. 

Yugoslavya saltanat naibi 
ve Çekoslovakya cumur re· 
isi Romanya kralını ziyaret 

edecek 

Ankara : 8 ( A.A ) - Bir Bel
grad haberine göre Yugoslavya sal
tanat naibi ile Çekoslovakya Cum· 
hur başkanı Romanya kralını ziya· 
ret etmek üz~re Bükreşe gidecek
lerdir. 

Üç günlük araştırmalardan sonra ve bütün ümidler yardım ve fakat hudutlann degiş· 
d h b 1 ·ı mesine ve Habsburg hanedanı-kesildig" i bir zaman a i tiyar ir çö pı otu 

nın Avusturya tahtına gelmesine mu-
kayipleri buluyor · halefet edecekleri kaydedilmekte· 

Romadan bildiriliyor: 

Çölde bır fırtına esnasında kayb
olan Fransız kadın tayyarecisi Vivi· 
one Elder bulunmuştur . 

Tayyareci yanında l3elçikalı pi
lot Honrez ve yolcu orak Ja diğer 
iki kişi daha olduğu haldı-: bir Fran-

1 sız tayyaresile senelik biiyük çöl mü
sabakasına iştirak etmek üzere ha- ı 
reket etmişti . 

28 Nisan tayyare Ghadomes -
Ghat merhalesini katetmek üzere 
yola çıkmıştı . Bu andan itibaren bu 
cesur kadın tayyaresi ve yanında bu
lunanlardan hiç bir haber çıkma
mışb. 

Vivione Elderle arkadaşlanru çö
lü~ ortasında Libyadaki ltalyan ha
va kuvvetlerine mensup olan Mira
lay Gagna bulmuştur . 

Bu mesud ttsadüf, bizzat Mara
ş al Balbonun teşkil ettiği otuz tay
yarenin uzun ve çok güç araşbrma
!an neticesinde olmuştur . 

Ghademes Vivianeyi terkettiği 
zaman hava çok bozuk bulunuyor
du. 

lhı(v!!!:_pilotwı çü/dil kurtardığı 
Fransız. kadın tayyarecısi 

Vidane Elder 

Mareşal balbo rakiplerin işlerini 
kolaylaştırmak için çok seri bir tay
yare ile önde yola çıkmıştı . 

Normal havalarda tayyarerin ek
serisi Ghata inerlerdi . 

Çok şiddetli bir rüzgar müdhiş 
bir kum bulutu yükseliyor ve iniş 
sahasını görmek imkanını çok güc
leştiriyordu . 

- Gerisi ikınci sahifede -

Ormanlar için yeni bir ka 
nun projesi hazırlandı 

Yurdumuzun bu en büyük servetini tah
ripten kurtarmak için ormanların hüku
met eliyle işletilmesi esası güdülecek 

edilmemesine meydan verildiği anla
şılmıştır . Son senelerde meydana 
gelen bazı hadiseler bu kanaati kuv 
vetlendirmiş ve devlet işletmesinin 

dir . 

İngilizler 

Malta açıklarında bir ma
nevra yapacaklar 

Ankara : 9 ( AA ) - Kara , 
hava, deniz kuvvetlerinin iştirakile 
Malta açıklarında bu hafta içinde 
müdafaa manevraları yapılacağı Lon
dradan bildirilmektedir. 

Mısırda 

Veft Partisi ekseriyet 
kazandı 

Ankara : 8 ( A.A ) - Mısırda 
ayan seçiminde Veft Partisi79 
azalığın 62 sini kazaymıştır . 

~~-------·-------~-

Balkanlarda sulh 
Parol Bülgar gazetnden : 
Bir zamalar, Balkanlar Avrupa

nın en hassas noktası telakki edilir
di. Yarımadanın, kıt'amızın cepha
neliği olduğu daima tekrarlanır ve 
Balkan milletleri , fazla gürültücü ve 
kavgacı olmakla itham edilirlerdi . 

Zamanla, bu dünyada her şey 
değişiyor. Eskiden "karışıklıklar 
ocağı olan yer şimdi Avrapanın en 
sakin köşesidir. 

Birbirini takib eden bulanık ha
diseler, umulmadık çapraşık fişler, 
dolu sürprizler artıkBalkanlardan 
gelmiyor; bugün bütün bunlar, her 
zaman merhametsiz ve abuk yüzlü 
bir vasi rolü oynayan ve kavgacı 
küçük milletleri takdir ve nasihatler 
yağdıran o fazla medenileşmiş Av
rupadan fışkırıyor. 

Vaktiyle verilmiş olan nasihatler 
tutulmuştur: 

~arın büyu .. k yardımlarını. havacılı- h 
rın bulunmuşlar ve törene ayrıca bir u-
• l ehemmiyeti ve Türk Kuşunun susiyet vermişlerdir ' --------------------------L~ ışındaki kıvançlı duyguları özlü 

Devlet Ormanlarından münaka· 
sa ile yapılan satışlann, ormanların 
şahıslar elinde kalarak lüzumu ka
dar iyi tatbik edilmemesine ve fenni 
şartlann hemen ekseriyetle tatbik lüzumunu bir kerre daha teyit et

miştir . 

Ziraat Vekaleti, esaslı tetkikler
le meydana getirilen orman kanu 
nunun tasvip ve tatbikma kadar a
cil ihtiyaçlara cevap vermek üzere 
yeni bir kanun projesi hazırlanmış
tır. Orman işletme işlerinin şekil 
ve tarzı idaresini tayin eden bu P· 
roje yakında kamutaya verilecektir. 
Ziraat vekaleti, 936 Finans yılı büt· 
çesine lazım gelen tahsisatı koymuş
tur. Ormanların devlet tarafından 
işletilmesi hakkındaki bu kanun pro
jesi, orman işlerine ait mali, iktisadi 
ve idari imkanlar tetkik edilerek 
meydana getirilmiştir. Projenin ih
tiva ettiği mühim esaslar şunlardır : 

Balkanlar sükıin bulmuş, arada
ki rekabetler yatışmıştır. Buna kar
şılık, Avrupanın kendisi muvazene
sini kaybetmiştir: ltimadsızlıklar, 
rekabetler, tehdidler. silahlanmalar, 
milletlerarası hayatın J\Ormal inki
şaflarmı bulandınyor ve milletleri 
yakın bir tehlikeden güç kararsızlık 
içinde tutuyor. Avrupa Avrupalı 
zihniyetini kaybetmiş, balkanlılaş
mıştır. 

pır lisanla ifade etmiştir . Halkımızın Türk Kuşuna karşı 
}( gösterdiği bu alakayı sevinçle kar-urumun başkanı Sabri Gülden 

C)~ra kürsüye , gazetemizin yazı İş- şılarken , Türk Kuşuna kaydedilmiş 
tı ın··d·· N G k k olan gençlerimizin, İsmet İnönünün . u urü evzat üvcn çı ·ara , 

•
1
>'asj durumu teşrih ile , havacılığın Hava Kurumu hakkındaki sözlerini 
8~1tnızdaki rolünü izah eylemiş , ve SeyhanJılara bağladığı umudu ifa· 
.. analılarm kuruma ve binnetice de eden bayraklarını taşıyarak ge· 
~k kusuna gösterdikleri bliyük ve çişlerini de bilhassa memnuniyetle 

~i d~n ilgi ve yardımları kaydeden kaydetmek isteriz . 

r Soylcv vermiştir . Yalnız, dünkü bu büyük tören 

1 Bu hitabeyi , genç talebelerin için daha önceden flamalar ve lev-
:vh~ılık hakkında yazdıklan şiirler halar dikilmek suretile tahdit edi -

ıtabeler takip etmiştir . len sahada inzibatın aşla idare edi-

~ I Bundan sonra , Türk ku:;;umuzun Jemediğini teessür ve teessüfle kayd 
(!~ ış töreninde bulunmak emeliyle etmeden de geçemiyeceğiz . 

en Yakın komşumuz Mersinlilerin 
PUQdan - ki bu gurup Mersin ha 

a ,kurumu başkanı Zekiye Olgaça 
i;başkanlığında idi- Hasan adında 

g"enç kürsüye çıkmış ve Adana
btı· bu bahtiyarlıklarından dolayı 
· h~k etmiş ve Türk kuşu hakkında
' iSierini heyecanla ifade eylemiş- i 
~ Mersinden mada Tarsu~tan da ı 
"~ kurumu başkanı Kemal baş· 
ığında bir heyet bu törene işti 
etmişlerdir . 

Vakı'a merasim sonunda Emni
yet Direktörünün çok fazla terledi-

ğini gördük . Fakat ne ya ?:ık ki ora
daki bir çok bekçi ve polis memur
larıyla dahi istenen inzibatın muha-

faza edilememesi karşısıuda bu yor
gunluğa açımaktan başka bir duygu 
besleyemedik . 

Umarız ki, bundan sonra yapıla. 
cak böyle halk toplantılannda zabı
tamız, daha titiz davranarak, can 
sıkıcı kargaşalıklara meydan verm~. 1 

Davayı kazanan musso
lini gene söyledi 

Habeşistanın ltalyaya ilhakı kat'idir. İtal
'ya kralının, ayni zamanda Habeş İmpa-

1 ratoru olması da düşünülüyormuş .. 
----· .. ····---

Londra : 9 (Radyo) - Siyasi 
muhafil: Habeşistanda devlet reisi 
olmadığı için diğer milletlerin elçisi 
bulunmağa lüzum yoktur. diyor. 

Londra : 9 (Radyo) - f tal yan 
kuvvetleri Harrarın 1 O kilometre me
safededirler. 

- Son gelen 
Seyumun İtalyan 
lim olarak dehalet 
mektedir. 

haberlerde Ras 
makamatına tcs
ettiği teyit edil-

Londra: 9 (Radyo) - İtalyanlar 
Fransız somalisine kadar demir yolu 
boyunca asker bulundurabilecektir. 

Adisabaha: 9 (Radyo) - Har-

rarda büyük karğaşalıklar çıkmış, şe
hir alevler içindedir. 

Bridavada bulunan Fransız gar
nizonu, buraya doğru ilerlemekte o
lan yağmacı çetelerini püskürtmek 
için tedbir almıştir. 

Ankara : 9 (A.A) - Eden ln
gilterenin Cenevrede zecri tedbirler 
meselesinde takip edeceği hattı ha
raket hakkında Dominyonlar mümes
sillerile görüşmüştür. 

Londradan bildirildiğine göre 
bu görüşmede mümessiller Habeş 
Meselesinin milletler cemiyeti çerçe
vesi dahilinde halledilmedikçe zecri 
tedbirlerin kaldınlmasma kati srrette 

Devlet ormanlarından icap eden
- Gerisi ikinci sahifede -

muarız olduklannı söylemektedir. 
Roma: 9 (Radyo) - Musolini 

bu akşam Venedik ~arayında Roma 
halkına hitaben verdiği bir nutukta 
Habeşistanın ltalyaya ilhak edildiği· 
ne kati nazarla bakılmasını işaret 
eyledikten sonra ltalya kralının Ha
beşistan imparatoru da ilan edilip 
edilmiyeceği hakkında henüz bir ka-
rar alınmadiğıru bilhassa kaydetmiş
tir. 

Tekzib edilmek korkusu olma
dan iddia olunabi 'ir ki, şu dekikada 
bütün Balkan devletleri arasında 
münasebetler memnuniyet verici bir 
tablo arzetmektedir. 

Hususiyle, Bulgaristanın kom
şulariyle münasebetleri, dürüstlük 
ve açıklığiyle hususi bir dikkate la
yıktır. 

Eski bir dostluğa dayanan Türk
Bulgar münasebetinde gerginliğin 
ortadan kalkmasından sonra , Bul
garistanıu Yugoslavya arasında hu
sule gelen ve devam eden dostça 
yakınlaşmadan sonra, Bulgaristanın 
öteki komşulan olan Yunanistan ve 
Romanya ile münasebetleri günün 
meselesi olmustur. 

Anlaşmak için iyi tanışmak la -
zımdır. Bu hakikat, ferdi veya kol

- Sonu ikinci sahifede -
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1 
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Günün hadiseleri hakkın-1 

da paşa Kazımla mülakat! 
Tebdili kıyafetle ve mütenekkiren ı 

şehre geldiğini haber aldığım meşhur 
paşa Kazımın ağzından bir beyanat 
koparmak için şehrin köşe bucak her 
tarafını aradıktan sonra müşarünileyhi 
nihayet. "Melek girmez,,in izbe bir 
kahvesinde nargile içerken yakalaya 
bildim. 

Hoş beş derken dünya ahvalı 
hakkında düşündüklerini birer ikişer I 
ağzından kapıp not etmeğe başladım. 

Son yıllarda büyük bir diplomat, 
iri bir ictimaiyatçı,kocaman bir feyle 
sof gibi pek ağırdan alan bu ünlü 
adamın anlatbklarını şimdi şöyle sı

ralayabilirim: 
,, - Ben, diyordu, dünya sulhunu te

min için epeyce sigara içtim. Oldukça 
pabuç eskittim, bir parçacık ta fikir 
yorduktan sonra nihayet şöyle bir 
çare buldum : 

Milletler cemiyeti, yeni bir enstitü 
açmalı. Buraya Hind fakirlerinden, 
üfrükçülerden, muska mutahassıs
lanndan, büyü ulemasından bir talim 
heyeti toplamalı. Sonra burada oku- · 
mak için de bu işlere kabiliyetli mil- ı 
Jetlerden devşirme usulile bir iki ta
burluk talebe getirtmeli! 

Altı aylık bir kurstan sonra yeni 
mezunlarını verecek olan bu enstitü 
eminim ki; silahları bırakma konfe
ransından tutunuz da 3ler, 7 ler, 
9 ler, 11 ler, 13 ler, komitelerine 
varıncaya kadar hiç bir heyetin neti
celendirmeğe muvaffak olamadığı 
sulh işini bir çırpıda başanrlar! 

Anlatayım dinle; Bizim yasak et-
1 

tiğimize bakma sen, malfun ya yer 
gök: dua, afsun ve üfürükle duruyor! 
Muska ve büyünün yaptığını ne tank, 
ne tayyare, ne top, ne diretnot ... 
yapamaz! Binaenaleyh elimde sekiz 
on düzüne üfrükçü makulesi olur
sa ben bile epeyce çam devirebilirim. 
(EstağfuruHah paşam!) . Üfün1k kuv
vetile dünya sulhu nasıl mı temin e
dilir diye düşünüyorsun? Gayet kolay: 1 

Hangi hükumet tek durmaz da , 1 

maraza çıkarmağa kalkışırsa , ona 
asla nota ile nasihat vermeğe lüzum 
görmemeli . Hazakatli ve nefesi kes· 
kin üfrükzülerden bir kaçı ile bir iki
de büyücüyü.ı o hükumet toprağına 
salıvermeli . Onlar bu hır çıkar-

mak isteyen hükumetin en dişli adam· 
lannı "selamün kıvlen 11lervasıtasiy
le bir an içinde kuzu gibi yapmanın 
yolunu bilirler . Allem edip, kallem 
edip basiretlerini ve erkekliklerini 
bir kere bağladıktan sonra artık 

haddine mi düşmüş o hükumet 
adamları gık diyebilsinler!? 

Şimdi anladınız mı bulduğum 
pratik çareyi ? binaenaleyh o zaman 
bol bol , dibsiz anbar boş kile ka
bilinden olan diplomat toplantıla
nna flan da hacet kalmaz . 

Hatta devletler , artık o zaman 
hariciye vekaletlerini ve teşkilatları
nı bir çırpıda kaldırıp yerine af son
cu ve göz bağlayıcılardan mürekkep 
üç beş kişilik bir heyet de koyabi
lirler 1 

Ben bu fikrimi büyük bir layiha 
halinde geçende Avanolu cenapla
rına telsizle bildirdim 1 

Bugünlerde cevap alacağımı 
umarken bir de işittim ki sizin bu

rada bazı tarlalarda süne haşeresi baş 
göstermiş 1 

Artık yerimde duramadım . İzin 
istedim , ver~ediler , ben de hami

yeti vataniyem zeveban halinde oldu· 
ğu için mütenekkiren bu seyahati 
ihtiyar ettim ! 

Ha ... İyi aklıma geldi yahu , ba
ri sana sorayım : Ayol , ben bundan 
on yıl kadar önce Çukurovanm bir 

kısmına numunelik biraz idgamı maal-

gunne ile bir parça galgala ve aza
cık da harficer ekdirmiştim 1 

Çiftlik katiplerimden aldığım 
raporlara göre mahsul iyi netice 
vermiş ! Lakin Amerikada piyasa-

nın bozuk gitmesi; çeti ve hıltan gibi 
ihraç maddelerimizin kompostolu 
turşu mamulatmda kuJlanılmasımn 
Kamçatka kaymakamlığınca yasak 
edildiği bildirildiği içindir ki son 
günlerde salgın bir hal alan re
simli mecmua ve dar iskarpin gibi 
yazlık mahsulatımızın deniz kenarla 
rına sevkine mecbur oldum ! 

Bilmem siz ne fikirdesiniz , bu 
hususta ben şöyle düşünüyorm: 

Bir yerde ki , rüzgar eser ve ka
rabübere de fındık içi karıştırılır; 
orada muhakkak ki hava vardır l 
Hava olduğuna göre de, dikkat 
buyurun, süne haşeresinin garaj
larda mumyalanıp kavanozlarda 
saklanması imkanı daima mevcutdur! 
O halde, ağaç yaprakları11m güneşe 
nazır cephelerinde görülecek hare
keti teneffüsiyenin heykelini yapmak 
ve sonra da , kurbağa , kertiş ve 
yılanyastığı misillii tuyuru ehliye
nin kuyrularına birer planör bağlıya
rak sokaklarda dolaşmak niçin ka
bil olmasın? Kaldı ki , belediye ya
saklarının ömrü tabiiyi uzatmağa ha
dim olduğuna dair elimizde noter 
hücceti de var! 

Binaenaleyh ,şimdi pekala, şöyle 
karşı karşıya geçerek kahkahalarla 
ağlıyabiliriz değil mi efendim? An
cak, buna fikrimce hiç bir mani se 
beb mütesavver olmamakla beraber 
bilhassa bir noktaya nazarı dikkatı
nızı keşide edeyim ki, şair Nedim 
bile Timurlenk zamanında tıbkı be
nim tavsiyem gibi voleybol münaka
şasiyle ömrünü hedretmek üzere 
iken "Akşehirde bir tayyare radyosu 
ile selamete kavuştu! Ben şimdi is
tesem ..... ,, 

Paşa Kazım , abuk sapuk söylen
meğe başlamıştı. Sözü değiştirmek 
için sordum : 

- Paşa Hazretleri , vakıt yak
laşıyor, soyadı olarak neyi almak fik
rindesiniz 1 

"-O da laf mı be , diye cevab 
verdi, soyadım 93 seferinde Redif 
miralayı iken ben icad etmiştim 1 Fa
kat kuHanmağa bir türlü tenezzül 
edemediğim bu iş , ne yazık ki , şim· 
di ister istemez başımda patladı . 

Ben "Paşa,, sözünü alelusul soy
adı olarak ve fakat yeni Türkçeye 
tercüme ederek almak istiyorum . 
Lakin iltibasa mahal kalmasın diye 
bir değişiklik yapmak suretiyle .. 
Mesela: 

"Paşa,, nın Türkçesi olan "Gene
ral,, sözünün son üç harfini kaldıra
cağım ve "Kazım Gene,, olarak kul
lanılmama müsaade edeceğim ! 

Sonra birşey daha söyliyeyim 
mi, hele uzat şu Yenice sigarası pa
ketini .. ,, 

Baktım ki , laf çok uzayacak . 
müşarünileyhi nargilesiyle başbaşa 
bırakarak yanından ayrıldım . 

Not: 
Bu mülakat Paşa Kazımın haberi 

olmadan yapılmıştır. Gaflet olunmaya ... 

Kadınlardan yol vergisi 
alınacak mı ? 

Kadınlardan da yol vergisi alın· 
ması ve şosa ve köprüler kanununda 
değişiklik ~yapılması hakkında bir 

layiha hazırlandığım evvelce yazmışbk. 
Kamutay Nafia encümeni bu la

yiha projesini tetkike başlamıştır. 
Sanıldığına göre bütçe müzakerele 
rinden sonra kamutayda müzakere e
dileceLtir. 

Türbözi 

3000 Beyaz Rus 

Türkiye Vatandaşı oluyor 

Le Petit Parisien "Paris,, Gaze
tesinden : 

1922 de Büyük muhaceret za
manında lstanbula iltica eden Be
yaz Ruslann hepsi burada kalma
dılar. Vrangel ordusunun bakaya
siyle birlikte, Türkiyeye gelmiş o 
lanlar 100.000 kadar idiler ve bu
gün Pariste, Belgrad'da veya Arjan 
tinin; Şilinin ve Berezilyamn büyük 
merkezlerinde bulunan büyük bir 
kısmı, her halde Türklerin . misafir
perverliğini ve Şarkın kalpten kar
şılayışını, Boğaziçi sahillerinde, Ha
liç boylarında Adalarda ve Beyoğ
lunda nail oldukları iyi muameleyi 
unutmamışlardır . Mültecilerin bü
yük bir kısmı şahsi işlerini tanzim 
ederek yavaş yavaş lstanbuldan ay
rıldılar. Nihayet lstanbulda 3000 
tanesi kaldı. Bu Ruslar ecnebi te
beasma küçük sanatları meneden 
kanun mer'i olduktan sonra başka 
bir memlekete gitmek için vize yap
tırmak imkanlarına da malik olma
dıkları halde, Türkiyede işsiz kal
mak tehlikesi karşısında idiler . 

Türkün atalar sözü hükmünü al 
mış olan civanmertliği ve Kamalist 
hükumetinin iyiliği sayesinde, ve 
Milletler cemiyeti nezdinde Beyaz 
Rusların akibeti ile alakadar temas· 
larda bulunan, Nansen komitesi mü 
messili Bernard Coı1teaus'nun bu 
yoldaki çalışmalan neticesinde, An
kara kabinesi bu 3000 Beyaz Rusu 
tebealığa kabul etmek kararını ver
miştir. Bunlar bu suretle yalnız Tür
kiyede ikamet etn~ek değil, ayni za
manda orada serbestçe çalışmak im
kanını elde etmiş bulunuyorlar . 

Diğer cihetten yüz otuztanesi de 
Yunanistanda yerleşmek müsaade
sini istihsal etmişlerdir. Esasen nü
fusu fazla olan bir memlekette iş 
bulmak mecburiyetinde bulunan bu 
sonuncların hayat şeraiti belki Türk 
tebealığına kabul edilenlerinki ka
dar müsait olmıyacaktır. Fakat ümit 
edelim ki din benzerliği ve ecnebi 
dili öğrenmek hususundaki istidad
lan sayesinde kolayca Yunanistana 
alışabileceklerdir . 

Çukurova mahsulü 

İstatistik cedvelleri geldi 

Çukurova'nın toprak mahsulleri 
erken yetişmekte olduğundan tah
minlerin daha evvel yapılması için, 

istatistik umum müdürlüğü kazalara 
·gönderilmek üzere istatistik cedvel-
lerini göndermiştir. 

CetveUer ayın 25 ine kadar Vila
yette toplanmış olacaktır. 

İpotek senetleri 

Devlet taahhutlerine iştirak eden 
mütaahhitlerle akdolunup muhasebei 
umumiye kanununun 63 üçüncü mad

desine tevfikan Maliye vekaletine 
gönderilen mukavelename ve sene-

datı suretlerinin tedkikinde, bazı da 
irelerce mütaahhitlerden kati teminat 

mukabilinde alman gayri menkul 
ipotek senetlerinin müddetle mukay
yet olduğu görülmüştür. 

Maliye vekaleti yaptığı bir ta
mimde bu gibi ipotek senetlerinin 

müddetle mukayyet olmasına lüzum 
olmadığını ·bildirmiştir, 

Adaba aykırı giden 
yakalandı 

Dün, Adaba muhalif olarak ır
makta çıplak bir şekilde yıkanmakta 

olan huriyet mahallesinden asker oğ
lu Halil adındaki adam yakalanarak 
hakkında kanuni takibat yapılmıştır. 

Bir çocuk 

Ağaçtan düşerek 
yaralandı 

Narcan mahallesinde oturan Os
man oğlu 1 O yaşında İbrahim ismin-

de küçük bir çocuk çıktığı dut ağa
cından düşerek yaralanmıştır. 

Bugün 

Stadyomda hususi maç
lar yapılacak 
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Eski İtalya 
Başvekili Nittinin anlatbkları 

İtalyada iki defa hükiimet reisi, 
dokuz defa nazır olmuş olan Nitti 
şimdi Fransada bir mülteci ve mün· 
zevi hayatı yaşıyor ve yaZJlarile ge" 
çınıyor. ~ 

Entran sijan gazetesinin bir mu-
harriri kendisile görüşmüştür . Bu · 
siyasi adam muharririn sorulanna 
verdiği cevaplarda şunları söyle
miştir : 

Sona eren lik maçları dolayısiy- " Benden mülakat istemeyiniz . 
le spor rekabetlerinin soğumaması 

için mıntıka, kulüplerimiz arasında 
hususi maçlar tertip etmiştir . 

Bugün şehir stadında Seyhan 
Adanaspor - Toros arasında bir 
maç yapllacakbr. 

Hükumetimizin 

Dört sene içinde çiftçimiz
den aldığı buğday 

Buğday koruma kanunu muci
bince dört sene içinde köylümüzden 

952 bin ton buğday alınarak 14 mil

yon lira verildiği yapılan tetkikattan 
anlaşılmıştır. 

Aksaray panayırı 

Bir Haziranda açılıyor 

Aksaray hayvan panayırı 1 Ha

ziranda açılarak ay nihayetine kadar 
bir ay devam edecektir . 

Her sene , en güzel hayvanların 

meşheri olan bu panayıra bu sene 

daha büyük bir ehemmiyet verilmiş 
ve tertibat alınmıştır . 

Köy mekteplerinin kitapları 
üzerinde incelemeler 

Köy okullarının kitap müfredatı 

programlarını tetkik etmek üzere 

kültür bakanlığında bir komisyon 
kurulmuştur . 

Siyasi hareketlerin hiç biri~~ i~.tir~,ı 
etmediğim gibi Fransayı muşkul bıt 
mevkide bırakacak bir harekette de 
bulunmak istemem. Bu beni , kabul~ 
etmek lutfunda bulunan Fransaya 
karşı benim için bir v~fedi~... .. ~ 

Ben kendi arzum ıle surulmuŞ 
bir adamım . En kötü bir demok· 
rasiyi en iyi bir is~i~tada tercih ~d · I 
rim . işte bunun ıçın memleketıını 
terkettim. 1924 haziranında ltalya : 
dan çıktım. Bir yıldan fazla İsviçre 
bulundum. 1925 yılı sonunda aile 
birlikte yerleşmek üzere Fransay•t 
geldim. Tahsillerini bitirmek mec· 
buriyetinde bulunan beş çocuğud1> 
vardı . 

Şimdi boyuna yazıyorum . Daiın•t 
çok yazarım. iktisat profesörü idiJIJ.t 
Şimali ve cenubi Amerika gazete'I 
!erine bir çok makaleler yazdım. 
yatımı böyle kazanıyorum . Zengİll 
miyim, fakir miyim ; günün birindec 
servetime kavuşacak mıyım bilınİ'.f 
yorum. Bunun için bütün faaliyetiIJll~ 
bir sıra eserlere sarfediyorum . Ba·? 
kınız Pariste yeni tabını çıkardığır'
eserim şuradadır : 

Finansların ilmi, demokrasi,dün 
yanın kederi•. Eserlerim yirmi i 
yahut yirmi üç defa yabancı diller~ 
çevrilmiştir . işte Japonçası 1 r 

Şimdi ekonomik planın hayali111 
dair bir etüt hazırlıyorum . Dün 
bir plan hastalığına tutulmuştur 
Her tarafta planlar yapılıyor . J3ıi 
gerçekten bir salgındır . Benim d~, 
şündüğüme göre bütün bu ekonofll: 
planları birer hayalden başka 
şey değildir. 

Size şimdilik hiç bir yazı vef 
mem . Daha bunlann neşri sıraf 
gelmemiştir. Bir gün bütün hatır~ 
larımı yazacağım . O zaman siı' 

Bu komisyon köy okullannın hepsini anlatırım. Şimdilik unutJ 
kitaplarını inceliyecek ve buna dair muş bir halde yaşıyor. Faşizmin si 
kararlar verecektir . nunu bekliyorum. Bu sözlerimi ?/ Türkiyede kalanlar, uzun karar

sızlık senelerinden sonra, kendileri
ne yeni ve güzel bir vatan bahşe
den yeni vaziyetlerinden çok mem
nundurlar . ,, 
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Çölde kaybolan 
tayyareci kadın 

- Birinci sahifaden artau -

Bununla beraber güneş doğmuş 
ve inişler kolaylaşmıştı . Üç tayya
renin eksik olduğu görüldü . 

Homez, Viviane Elder ve iki 
ltalyalının bindiği üçüncü bir tayya
re ortada yoktu . 

Bu tayyarelerden birisi iki saat
lik korkunç bir mücadele ve ölüm
lerden sonra yolunu bulmağa muvaf 
fak olmuş ve yakın yol kenarından 
bir yere inebilmişti. 

Araştırmalar başlıyor: 

Diğer iki tayyarenin kayboldu
ğuna hükmeder etmez Mareşal Bal

bo derhal araştırmalara başlanma
sını emrebniş ve İtalyan tayyareleri 
yola çıkmıştı . 

Hava iyileşmişti. Diğer bütün 
rakipler de kaybolan arkadaşlarını 
bulmak için birer birer uçuyorlar
dı . 

Bilhassa bunlar arasında Fransız 
tayyarecisi Horizonun yorulmak bil
meyen faaliyetini ve arkadaşlarını 

bulmak için en kötü şartlar içinde · 
yaptığı mütemadi on iki saatlik u
çuşu zikretmek lazımdır . 

Ertesi gün ku:n fırtınası yeniden 

Kral Fuadın 
zenginliği 

Ölen Mısır Kralı Fuad dünyanın 
en zengin hükümdarlarından biri 
idi . 

Servetinin hesabım kendisi ya· 
par ve Kralın en büyük merakı bor 
sada Mısır ve Avrupanın eshaminin 

vaziyetlerini tetkik etmek ve tam 
sırasında satmak ve yahut satın al
maktı . 

Bu işle o kadar meşguldu ki, 
" Maliyecik sanatim hükümdarlık 
mesleğimden ziyade beni uğraştın
yor ,, derdi . 

x:s ~--- _ı _ nn . ::z: wzıı. z s 

bütün şiddetile baş gösterdi . 

Miralay Gagna ve General Fa
urgier araştırmalarını Cezayir hu
dutlarına kadar uzatmışlardı . 

O gün de bitmiş fakat araştır
malardan hiç bir netice alınama
mıştı . 

Daha ertesi gün kalabalık aske
ri bir filo da araştırmalara iştirak 
etti . 

Bir buçuk milyon kilometre mu
rabbaı arazi üzerinde yapılan on sa

atlik bir uçuştan sonra da bedbaht 
tayyarecilerin izi bulunamamış ve 
bütün ümidler kesilmişti : 

Tam bu sırada idi ki; ihtiyar bir 
çöl pilotı olan Kolonel Gagna ka-

yıp tayyareci kadını ve dört arkada 
şım. çölde buldu . 

Ormanlar için 
bir kanun 

• kadar. Şimdilik benden başka 
yenı söz beklemeyiniz. 

~~--------·------~~-

- Birinci sahifeden artan -

ler, devletçe tahsis olunacak serma
ye ile ve bu sermayenin kifayet et
mediği veya faydalı görüldiiğü ah
valda Türk sermayesine istinat e· 
den mali müesseselerle sermaye ü
zerinde iştirak edilerek Ziraat Ba
kanlığı tarafından işletilecektir. O 
zaman işletilmesinde mübayaa. mu· 
hafaza, nakil ve her nevi alım ve 
satım ve buna müteferrik işler tüc-
cari mahiyeti arzettiğinden bütün 
sarfiyat ve muamelat, arttırma, ek
siltme ve ihale ve muhasebei umu
miye kanunlariyle Divanı muhase -
babn vize ve mürakabesine tabi o
lacaktır . 

İşletme idnesi, ormanlardan 
tomruk halinde kerestelik eşçar ile 
mahrukat ve ham mahsulatın istih· 
sal ve satışını yapabilecektir. Vazi
yetin icap ettirdiği ahvalde keres· 
telik eşçar tam ve yarı mamul hal-
de de getirilebilecektir. İşletme iş. 
leri Ziraat Bakanlığı kadrosundakı 
orman memur ve mühendisleriyle 
ve icabında ücretleri işletme tahsi
satından verilecek müstahdemlerle 
idare olunacaktır . 

Orman işletme işleri için orman. 
larda yapılan her nevi inşaat, tesi-
sat~ tamirat için lüzumu olan proje 
ve keşifleri idare ve mürakabe ve 
kabul muamelelerini ifa etmek, or 
man mühendislerine ait olacaktır . 
Orman işletmesine tahsis olunacak 
işletme sermayesi milli Bankalar· 
dan birinde bulunacaktır. Ziraat Ba 
kanlığı proje kamutayca kabul edi
lirse kanunun tatbik şeklini göste· 
rir bir tclimatnaaıe yapacaktır ı 

Balkanlarda 
- Birinci sahifeden artan - tl 

lektif bütün yakınlaşmalann temeli~, 
Bu hakikat, smırların her iki t 

rafında milletlerin şuuruna işlemi 
J • 

Çünkü Yugoslavya ile Bulga 
tan arasındaki birçok ziyaret tea 
!erinden sonra, Sofya ve Atina ar' 
smda kollektif ziyaretler başlamı1 

Karşılıklı tetkikler gayesile t 
edilmiş olan bu ziyaretler, Bulga~t 
Yunan münasebetlerinin müstak' 
inkişafı için çok cesaret verici te ~ 
hürlere vesile olmuştur. 

Atina' da, Bulgar ziyaretçilere 
taben söylenen bir nutukta, hatı 
çok haklı olarak, Yunanlılarla B ı 
garların, asırlardan beri komşu b' 
lunmalarma rağmen, biribirl~~ini ~J 
men hiç tanımadıklarını ve ıkı ıne . 
leket arasındaki bütün anlaşmazb~ 
ların sebebi olan bu anormal hıJ 
bir son vermek zamanı gelmiş old •. 
ğunu söylemiştir. ı 

Gerçekten, şahsi temas, yabat~ 
bir memleketi ve onun halkmı t 
nımak için en lüzumlu unsurdur. ~ 

Bu temas, bütün komşu devle 
arasında tesis edilmelidir, ÇüJ1 
onları biribirinden ayıran ihtilaf! 
halline ve bütün sulhçu teşebbüs! 
gerçekleşmesine geniş ölçüde ya 
edecektir. ~ 

Şimal komşumuz Rom~n~8·~ 
gelince, onunla münasebetlerımıı 
ni bir safhaya girmiştir. Askıda , 

1 lvr.ıan ihtilaflı ır.e~e!..:lerift balli 1 
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darı 
·eisi, 
~itti 

Emperyalistler kimya 
harbi hazırlıyorlar 

nün· p 
ge· ravda " Moskova ,, gazesinden: 

v Gelecek savaşlarda kimya harbi 
mu· asıtaıarının çok önemli bir rol oy
' Bu ~Ya~ğı muhakkaktır . Buna karşı 
lnna t,diden bütün tedbirlerin aLnması 
. l lıındır . 
~y c- Kimya harbi vasıtalannın ilk 
·z. ~tbiki 1914 1918 harbinde görül
L ak n. O zaman Almanya , bilhassa 
IJ"bi/atısız ve lngiltereye kar~ı 1917 Teş
~e de ~nlerinde bazı düşman fırkalannı 
r bul ~aıncn zehirliyecek kadar geniş 
saya tıı Y~sta bir kimya harbine girişti . 

l Şımdi Avrupada vanlan kana 
müŞ .Uere göre önümüzdeki savaşda bu 
ok· ~tnya ve bakteryoloji harbi vasıta· 
ed~rının oynayacağı roller yanında 
tiını ~p ve. tüfek mermilerinin tesiri çok 
lya ~ eınmıyetsiz kalacaktır . Şimdi bü 
çre n hedef hava hücumlan vasıtasiy
eın düşman memleketin merkezlerini 
aya :lehirlemek suretiyle mukabil tarafı 
ec· • 1 

• 
111 

agı ınağa ve çözülmeğe mecbur 
gu ıtrakmaktadır . 
. ata) Habeş savaşının son safhasında 
•: .. 1 Yanlar her gün vasati beheri 50 
1 

'
1 0 sikletinde olan 40 zehirli bomba 

ete- ıtınaktad 1 Hl> ır ar . Ve Habeş ordusu 
• "Ptı.u tehlikeye karşı hiç bir tedbir ala
~g~ec a~aktadır . Bu gazlar Habeş as 
~~ ..• ~\erinin ciğerlerini tahrip etmekte 
~ oı erini körleştirmekte ve vücutla
tiı:Jlllnd t 1 B ·"leli a er e kanşan zehirli gazlar 

• ~1 
• tedavisi kabil olmıyacak su 

ığı ette Yaralarla örtmektedir . Buna 
carşı ·· 1 diiP"lıak gün erce gaz maskesiyle yaşa-

, .. ,, mecburiyetinde olan askerlerde 
1 ı• ın· 

llerrıas ıı ~ava noktasından zaafa ve 
t lalıga uğramaktadırlar . Zehirli 

aliıı:I~ .~e basiller yalnız canlı insanı 
··n,-ı. 61 

• suları havayı , hatta tarla 
'·OPr<1kl 

tur tuU anw zehirleyerek bunlan 
• 131 anılamaz hale getiriyor . 

dü1 ~ukl:ır ve kadınları da ebedi 
noıf en malul kalacak surette bir 

takım illetlere uğrayorlar . Hat
ta ağlr bir gaz hücumuna maruz 
kalan milletlerin inkırazı ve siyaset 
aleminden kaybolması da beklene
bilir . 

Gaz harbinin temeli kimya en· 
düstrisidir. 

Son yıllarda Avrupa, Amerika 
ve Japonya gibi başlıca devletlerde 
bilhassa zehirli gaz ve basil endüst
risi müdhiş hızla inkişaf ettirilmek
tedir. 

Mesela aşağıdaki rakamlar bu 
hususta bir fikir verebilir. 

1 lkincikanun 1935 de Klor gazı 
istihsali: 

Ton' 
Amerika Birleşik devletleri 600,000 
Almanya 150.000 
Fransa 100,000 
lngiltere 100,oOO 
Japonya 220,000 
Lehistan 100,000 

1935 sonunda Almanya istihsa
lini 2 misline çıkardı ve Japon kim
ya endüstrisinin inkişafına da iştirak 
etti. 

Almanyada Kimya endüstrisinde 
çalışan işçilerin sayısı 1929 da 357 
bin iken 1935 de 800,000 ve çıka
rıldı ve 8800 mütahassıs buralarda 
çalıştırılmağa başlandı . Bu artışın 
mevzuu sadece kimyevi silahlanma 
idi. 

Bu arada tabii mahsuller yerine 
suni gıda maddeleri hazırlamak işi 
de dahildir. 

Almanya sanayii bu sahada Ja
ponya, ltalya ve Polonyanın da yar 
dımcısıdır. 

Almanya da ~imdi kimyevi hü
cumlara karşı yeni yeni müdafaa 
vasıtaları keşfiyle meşguldür ve 
bu sahada mühim keşifler yapılmak
tadır. 

~ ........ --------------------------~--------
ve'.Se:yhan defterdarlığından: 1 

ıra· 'adMdah~llesi : Eski çarşı Abidin paşa 
atırl':'. esı . i 

sit ~evkii : Çifte dingin çıkmazı. J 

utıJ B uhammen bedeli : 5500 
n g. ede] sabıkı : 10150 

g~ Cinsi : 6 bap fevkani ve kilar 
~.~e üç bap tahtani oda memüş

bı lıat bir bap hane . 
'er Hududu : Şa. Hacı Ahmet Ef. 
•a ~selen dinkçi ve hazan tarikihas 

lh~l:k en Kenan Hafız vakfı şimalen 
?an veresesi Cenuben tarikiam. 

le h dkanda mahallesi ve mevkii 
- llil, u Ut ve sahip evveli ve müşte-
eli >e a:. Yazılı ve bedel muhammini 
i Vıe~ 1~n b~ş yüz lira olan hane ihale 
mi•aJcs~ 1 sekız senede ve sekiz müsavi 
ga~~e .ıtte Özenmek üzere ve şartna
tea sındeki sartlar dairesinde açık 
arııad:Ja yolile yeniden yirmi gün 
şlt kl·et]~ müzayedeye çıkanlmıştır. 

m;e-lc e eıl~nn şeraitini anlamak ve yüz· 
- ~ .~ı buçuk pey akçalarını yatır

ga~:l uz~re Milli Emlak dairesine ve 
k")ef~ günü olan 14-5 - 936 günü 
te:ıf0 erdarlık dairesinde satış komis

tıuna müracaatları ilan olunur.6760 
ere.~ 26-30-5-10 
atıes· = "'"' L 

B«ıış~:~ sedasiz görüşmelere başlan-

u. ~I ~~un bir tekliften sonra, bu me 
mtUse ~r .rnasa üzerine vazedilmiştir. ve 
lılilit~Unıyet sahibi olan iki tarafın, 

ha a~n hususlarda umumi bir uzlaş
JJ ~ Varacaklarını umabiliriz. 

0 ııtiil alkanlar arası münasebetlerde 
baf\ı k en bu yeni '.111surlar, Avrupanın 

1 r kınında hakım olan zihniyetin 
a teristik bir delilidir. 
b~Vrupada sanksiyon ve harpten 

~.leı ~d olunurken, Balkanlarda uzlaş· 
uP Şu a1 il ve sulhtan başka bir şey ko-
f]a tııı yor. 

usl tbr~lkan devletletleri kendilerini 
yal\~ edebilirler ve istikbalde de, 

'ili Payı alevlemiş olan ve Avrupa 
Y~ llb ~Uerj için en kötü felaketlerin 
1it ~tnlarını taşıyan kavgacılık illeti 
a . apılmıyacaklarını kendi kendi· 

~ vad::tmelidirler. 

• 
ilan 

İktisat V ekiıleti; iç ticaret 

umum müdürlüğünden : 
30 ikinci Teşrin 1330 tarihli ka

nun hükümleri dairesinde Türkiyede 
iş yapınağa izinli bulun.a~ ecne~i 
şirketlerinden ( Singer Dıkiş Makı-
neleri Kumpanyası ) nın Türkiye 
umumi vekili haiz olduğu salahiyete 
binaen bu kerr"e müracatla Seyhan, 
Maraş, Gaziantep ve Urfa Vilayet
lerile mülhakatında vaki şubeleri 
idare etmek üzere Adanada mukim 
Hasan oğlu Cemil'i vekil tayin etti· 
ğini bildirmiştir . 

Keyfiyet kanuni hükümlere uy
gun görülmüş olmakla ilan olunur. 

6840 

Satılık tarla 
Müteveffa F arşat zade Musta

fanın Misis nahiyesine bağlı Ya
nınca çifliğinde vaki ve Hüseyin 
Daimle müşterek 2040 dönüm tar· 
ladaki nısıf hissesi satılıktır. 

-Alni"ak-istiyenler Adanada avu
kat Galip Keylaniye ve Misiste kapı 
ağası Hüseyin oğlu bay Kadire ve 
Kozanda yokan Sırkıntı nahiyesi mü
dürü lsmail Hakkıya müracaat et- j 
sinler. 6817 8-10-12 

C. H. P. Seyhan ilyön

kurul Başkanlığından : 
C.H. Partisine ait belediye ya

nındaki yeni Yıldız gazinosu ve üs
tündeki Ticaret odasının bulunduğu 
bina ve diğer dükkanlar kiraya ve
rilecektir . 

Kiralamak istiyenlerin her gün 
öğleden sonra saat ( 15 ) ten itiba
ren akşama kadar parti icar komis
yonuna seçilmiş bulunan Fahri U
ğurlu ve Hasan Ataşa müracaat 
eylemeleri ilan olunur . 6807 

6-10-15 

Türlcsözü 

Gayri menkul malların Milli Mensucat fabrikası 
açık artırma ilanı memur ve işçileri koope-

Adana birinci icra memurluğun- ratif şirketi idare mecli-
dan: sinden : 

Dosya No: 1645 30 Mayıs 1936 iarihine müsadif 
Açık artırma ile paraya çevri· cumartesi günü saat 15 te kooperatif 

lecek gayri menkulün ne olduğu : merkezinde umumi heyet içtima ede-
Zöhre kızı Hüsniyenin Cemal cektir. 

kansı Safiyeye olan borcundan do- Ruznamei müzakerat : 

layı · 1- Şimdiki idare heyetinin isti-
Gayri menkulün bulunduğu mev- fasının okunması ve kabulü . 

ki , mahallesi , sokağı , numarası 2-yeni idare heyetinin seçilmesi. 
No: 12 

147 3- Şimdiki mürakibin istifası ve 
yenisinin tayini. 

tarihi : Mayıs 934 4- Mayıs sonuna kadar olan mu- . 
Mahallesi sokağı: döşeme amelatın yeni idare heyetine devri- 1 
Cinsi: fevkani dört tahtani üç o- teslimi . / 

dalı ev. Hissedarlann yevmi mezkurda 1 
Arşını: 100 şirket merkezinde hazır bulunmaları 
Tapu kaydındaki hududu: Yemini rica olunur.6841• 

1 
mukaddema Panus elyevm sabık 
itam müdürü Bayram efendi hanesi Bürücek köy muhtarlığın- 1 yesan mukaddema Avadik ve Vadis dan : ı 

ve Anuk elyevm Rıza hanesi arkası Çağşak mevkiindeki kahvehane- : 
tarikiam cephesi Muis oğulları ar- nin bu yazlığı icara verileceğinden ı 
sası ileride zuhur edecek fazlalık ha· 

talip olanlann 16 mayıs 936 cumar- . zineye ait olduğu. 
Sahibi : Vidin muhacirlerinden tesi günü sabahleyin saat dokuzda 1 

saathane yanındaki Bedri Gülek kır ' Zöhre evlatları Hüsniye ve Hatice 
ve Faruk . tasiye mağazasına gelmeleri ilan olu. 

Mezkur hanenin hudut ve evsafı nur· 6839 1·2 
sairesi tapu kaydına muvafık olup 
ancak mezkur evin yukan katındakı 
iki oda bir mutbah bir hela ve bir 
yataklık aşağıda bir oda ve bir kö
mürlük ve bir kilar ve yukarı sofa 
karşısında bir oda bir su tulumbası 
ve asma üzüm ağacı olduğu. 

Vilayet daimi encüme

ninden: 

Taktir olunan kıymet: temamına 
7 50 lira kıymet taktir edilmiştir. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün,saat: 
11-6-936 perşembe günü saat 
10 dan 12 ye kadar. 

( 195 ) lira sabık bedelli Dört
yol kazasına ait taş, kireç, kiremit 
ve emsali ocaklar rüsumu 1-6-
936 gününden Mayıs 937 sonuna ı 
kadar bir sene müddetle ve açık ı 

j artırma suretile müzayedeye çıka- ·ı 
nlmıştır. I 

1-lşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden itibaren 
1645 No.ile Adana 1 ci icra dairesi-
nin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır . ilanda ya- , 

istekli olanların D/ 0 15 pey ak-

1 
çasile birlikte 12-5-936 salı gü · 
nü saat ( 11 ) de Daimi Encümene 
ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
her gün Hususi Muhasebe müdür
lüğüne müracaatları. 6759 

26-6-8-10 

zıh olanlardan fazla malumat al- -------------
mak isteyenler işbu şartnameye ve ı 
1645 Dosya No.ile memuriyetimize 
müracaat etmelidir . 

Yalnız tek bir ısım 

Harry Baur 
En büyük muvaffakıyetini teşkil 

eden film 

Sahife : ! 

Asri sinemada 
9 Mayıs cumartesi akşamından itibaren iki 

büyük ve emsalsız film birden 

1 
Sevimli büyük lspanyol artisti " Jose Mojica " nın en güzel 

ve en eğlenceli filmi olan 

( Çingeneler kralı ) 
Sizleri neşe ve zevk içinde bırakacak ve bütün kederlerinizi unutturacaktır 

2 
Vahşiler ediyor hücum 1 •••• 

Meşhur sergüzeşt filmleri kahramanı " Jonvoyne " tarafından temsil 
edilen, dehşet, heyecan ve son derece meraklı sergüzeşt filmi 

Dikkat : Sinema tam sekiz buçukta başlar 

Pek yakında : Günahkar kız !. .. 
Bugün gündüz saat ikid~ devt?mlı matine 

uç film birden 

1-Büyük şehirler uyurken 
2-Çingeneler kralı 
3-Vahşiler hücum ediyor 

6830 

1 TAN Sinemasında 1 
Bu akşam 

İki kuvvetli ve büyük film göreceksiniz 

1-- Fevkalade hoş ve orjinal bir mevzu Alman musikisi ve Alman 
şarkılarile süslenmiş nefis bir film 

Maria Solveg-Paul Hörbiger-Ottu Valburuk 
gibi üç Alman yıldızının yarattıklan Almanca sözlü güzel bir eser 

(Sahte milyoner) 
2-- Görmiyenlerin sonsuz istekfle

1
ri üzerine tekrar gösterilecek olan 

aşk, kin ve ihtiras dolu bir i m 

Gaby Morlay-Jan Gabin ve Charle Vanele 
in müşterek temsilleri 

Sevil dansözü 
Singapur korsanları 

Pek yakında : 
Sinemanın en büyük artisti Siyah gözler filminin unutulmaz 

2-Artırmaya iştirak için yukar. 
: da yazılı kıymetin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın 

ı teminat mektubu tevdi edilecektir . 
(124) 

Gaip Fener 
1 

( Harry Baur ) en son şuheseri olan 

1 
( Gaip fener ) 

yaratıcısı 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlann 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
madıkça satış bedelini paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırma-
' ya İştirak edenler artırma şartna

mesini okumuş ve lüzumlu malumat 
almış ve bunları tamamen kabul et
miş ad ve itibar olunur . 

5 - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul 3 defa bağırıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
Oj0 7 5 şini bulmaz veya satış isteye. 
nin alacağına rüçhani olan diğer ala
caklılar bulunup ta bedel bunların 
o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklılarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma 15 gün 
daha temdit edilerek 26-6-936 
cuma günü ayni saa tta yapılacak ar· 
tırmada tahmin edilen kıymetin yüz
de yetmiş beşini bulmazsa 2280 
No.lu kanun tatbik edilecektir. 

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 . İki iha
le arasındaki fark ve geçen günler 

için o/o 5 ten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme h;r 
cet kafrıiamaksı:ın memuri) et.'mİlce 

de emsalsızdır filminde emsalsızdır 
6836 6835 

1 =------·~------~-------------....: ·Adana Türk hava kurumu 

başkanlığından : 
Şube binasının üst kısmı bir yıl 

müddetle kiraya verilecektir. ihale , 
30 Mayıs cumartesi günü saat 11 
dedir. 6824 8-10-12-1 

Seyhan defterdarlığından: 

Seyhan vilayetinin Karataş na-

l 
hiyesindeki Karataş dalyanın kanun 
ve nizamlarına göre 936 ve 937 
mali yıllarında balık avlamak hakkile 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 8,30 da 

iki büyük filmle mevsimin en güzel proğramını sunuyor 

1 

Leblebici Horhor ağa 
Türkçe büyük milli operet 

Mümessilleri : 
Hazım , Vasfi Rıza , Muammer , Feriha ve Af tal ya 

2 

Şafakta silah sesleri 
Bu senenin en heyecanlı ve zevkli filmi 

Matineler : 

Pazar 2 de Leblebici Horhor ağa- Şafakta silah sesleri ve 
6823 

balık resmi iki sene müddetle 27-
4-936 tarihinden itibaren kapalı 
zarf usulile artırmağa çıkanlmıştır . 
18 Mayıs 936 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü saat ( 15 ) de Seyhan 
defterdarlığında ihalesi yapılacaktır. 
iki senelik muhammen bedeli 14315 
lira olup taliplerin yüzde yedi bu
çuk muvakkat teminat ile teklif mek
tuplannı 2490 numaralı kanuna tev-: 
fikan ihale zamanından bir saat ev
veline kadar Seyhan Defterdarlığına 
verilmesi meşruttur. Şartnameyi gör· 
mek istiyenlerin Ankarada Maliye 
Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğüne, 

lstanbulda av vergileri Müdürlüğüne --------------··----------ve Adanada Defterdarlığa müra· 
caatlan ilan olunur. 6779 

30-5-10-14 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civannda 

Hükun1et eczanedir 

alıcıdan tahsil olunur . Madde 133 . 

Nevrozin 
Adananın yayla zamanı geldi. Yaylaya gideceklere tavsiye eder. 

her evin tabii doktoru olan Nevrozini her hal

de beraberinizde yaylaya götürünüz . 
Fazla sıcak baş ağnsı yapar . 

Nevrozin kullanınız· 
Onuniçin her halde 

On taneli ktüpleri 60 kuruştur . 1 6805 2 

Gayri menkul yukarıda gösterilen 
11-6·936 tarihinde Adana 1 ci icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 

gösterilen artırml şartnamesi daire- "'-:mtl!!llın::ııımlllll••••ımım:m1-•m!!!l-•:=•ıı111ı:mc:ı~H!1 
~inde satılacağı il.in olunur .6830 . ıı: 



Sahife : 4 
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'ıantım 

K•mbiyo ve Para 
İŞ lJaukasmdan alınmıştır. 

Hazn 1 6 46 -Lırf"ı 10 1 
•-----------6- 15 Hayşmark. l 97 

Mayı8 \i 11deli -
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SAYIN HALKIMIZA 1 

1 

45 
10 
50 
16 

294 ' 
24 Kilo : 

kürek 
meses 
Çıkrık 

Saban kılıncı 

ardıç kazık 

2 00 
5 

16 
para 

103340 çam odun 30 
14515 mahlut odun 30 

50 kök odun 20 
1395 mahlôt kömür 02 00 

905 çam kömürü 02 00 
349 ,, çıra 03 00 

Devlet ormanından kaçak olarak çıkarılmasından müsadere olunarak 
idare anhan ile yedi eminlerde mevcut ve 12 mezat kaimesinde dahil yu
karıda cins ve miktarı yazılı emval orman ihale komisyonunun 28 - 4 936 
gün ve 50 sayılı kararla 28- 4 - 936 tarihinden 18-5-936 tarihine ka
dar 21 gün müddetle aşağıda yazılı şeraitler dairesinde açık artırmaya 

konulmuştur . 
1- Talipler yukanda envaı ve miktarı yazılı emvala pey sürmeleri için 

evveliemirde bedeli muhammeninin yüzde yedi buçuk kuruş pey akçası
mn emaneten teslimi sandık ederek makbuzunu ihale komisyonuna göster
meğe mecburdur. Aksi halde peyleri kabul edilmez. 

2- Taliplerin almak istedikleri emvali görüp muayene ederek ona gö
re pey sürmeleri muktazi bulunduğundan bedeli ihale teslim ve tesellüm 
esnasında malın çürük ve ebadının noksanlığı hakkında vuku bulacak iddia 
ve itirazları mesmu olmıyacaktır. 

3 - lhalei katiyesi icra kılınacak emvalın tahakkuk edecek bedeli , 8, 
gün zarfında müşteri tarafından temamen teslim ve emvalm tesellümü meş
ruttur. bu müddet zarfında bedel verilmediği takdirde ihale münfesih ad 
olunacak teminat akçası irat kayıt edilmekle beraber emval yeniden mü

zayedeye konulacak ve takarrür edecek bedel evvelki bedelden dun ol
duğu ve fazlasına talip çıkmadığı takdirde fark bedeli talibi evvelinden 
alınacak ve buna karşı talibi evvelin bir giina zarar ve ziyan iddiasına bir 
hakkı olmıyacaktır. 
4-fşbu kaimede yazılı emvalın bulunduğu mahalde teslim ve tesellümü 

meşrut olup dellaliye, pul, tezkere vesaire masrafları müşteriye aittir. 
5-İşbu kaimede miktar ve adetleri yazılı emvalın ambara kadar nakli 

için sarfedilen 193 lira 96 kuruşun da müşteriye ait olup hazineye yatı
rılması lazım gelen emval bedeli ile birlikte yatırılması meşruttur . 6781 

3(l 6-10-14 

Kozmin Diş macunu 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilen Sovyet Rusya 
fabrikalarının son model yaptığı kapalı bütün dişJiler yağ içinde dönen 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ına -

kineler ve yedek parçaları dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makinaları Tırmıklar ot preseleri Pul
varizatörler bütün Anadoluda kullanıfan ve çok büyiik bir şöhret 

l: ı 
Nevrozin laboratvarmm bu yeni müstahzarı 

1 bu kerre Adanamızagelmiştir. Her eczahanede ve ıtrıyat mağaza-
larında bulunur . Fiatı 15 kuruştur. 6806 2 

1 

kazanan ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkar<:n kullanışlı ve sağlrım · 
olan Süt makinalarımız çif çil erimizin çoktan heri beklemekte d duk

lan halis çelikten yapıl mış Ot kazmalarmıız son model zar:f ve 

' şık Dikiş mak!nalunmız ge!nıişı:r . Fiatlar Re1:abet ı·a 
bul etmez der<'cede ucuzdur .· Fı rsattan ist;fode ediniz . 

,_ 

Pek yakında altı ve dört öküzlü pullu k lanmız da gelecektir . ! 
l 

Deposu Adanada Osmanlı bankası aliında j 

Şubeleri Mersin Ceyhan ı ı 
42 ı 6579 , ________________ ...., __________ ___ 

• 
Iliçlarınızı ve 

(Naftalin) güve otunuzu ( Naftalin ) 

Nasibi eczanesinden alınız. Ali 

Temizlik 5375 283 Ucuzluk 

l 

we5,, 

Tilt 
TORKnv:E 53 ~~~kMI 
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ıı--B-ELEDIYE İLANLARI 
Talibi çıkmadığından ötürü icara verilemiyen sebze halindeki 18, 19, 

20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40 numaralı dü~ 
kanlarla sebze hali üzerindeki kahvenin icar ihalesi on gün uzatılmıştır. 

Bu dükkanlann ihalesi mayısın 21 inci perşembe günü saat on beşte 
belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin o gün terninatlarile bir' 
likte encümene gelmeleri ilan olunur. 6842 

1- Belediye emlakiaden Yeni otelin, heyeti fenniyede bulunan proie, 
şartname ve sair evrakında gösterilen tadilat ve ilavelerin yapılması, tali· 
bine ait olmak şartile üç sene müddetle kirası kapalı zarfla arttırmaya k 
nulmuştur . 

2- Bu husustaki şartname belediye fen işleri ve hesap işleri müdür· 
lüklerinden parasız olarak alınabilir. 

3 - Artırma, 18-5-936 pazartesi günü , saat on dörtte belediye 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminatı : (563) liradır. 
5-Tek]if mektuplan, ihale günü öğleye kadar belediye reisliğine te\ 

di edilmek lazımdır. 6794 3-7- 11-15 

Kiralık yazlık sinema 
1 Kolordu civarında ırmak kenarındaki yazlık sinema üç sene müd 

detle açık artırma suretile kiraya verilecektir . 
2- Tahmini üç seneliği 150 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 7,5 liradır . 

4- İhale 18-Mayıs-936 pazartesi günü saat on bc~te belediye en· 
cümeninde yapilacaktır. 

İstekliler her zaman belediye hesap işlerinden şarlname} i görebilir. 
5 - İstekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte belediye eJl 

cümenine gelmeleri ilan olunur. 6789 2-6-10-14 

Buğday pazarındaki dükkanlar kiraya veriliyor 
Buğday pazarındaki 26 adet mağaza bir sene ve yeni otel altındaki ec· 

zahane üç sene müddetle açık arbrma ile kiraya verilecektir. 
İhale 14-Mayıs 936 perşembe günü saat on beşte Belediye Enciİ 

meninde yapılacaktır. İstekliler her zaman belediye hesap işlerinde şart' 
nameyi görebilirler. 

İstekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte belediye Encüme ğ 
nine gelmeleri ilan olunur.6767 28-2-6 - 10 _______________________________________________ .,., 

SOCONY -VACUM 
Müstahsilatı 

Gaz : Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 

s 
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Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 
Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilatımızla her ~ t 

man hizmetinize amadeyiz . 6457 

Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
2-6- 7-11-13-15-19-21-23-26 J s 
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1laçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 
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Seyhan Eczanesinden 
alınız 

Bir kere tecrübeden so:ıra her husustaki azami menfaatinizi 
anlıyacağınıza ~üphe yoktur ~ 
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Bütün sinema mera1<lılarının sana
tının hayranı olduklan artist 

Çifçi fabrikası müdürl b 
ğünden : · 

Harry Baur Saygı değer müşterilerimi lı 

( G • f ) nazarı dikkatlerine : 

1 
aı p ener 1 F abrikarnızda mevcut pamuk t 

şaheserler şaheseri filmde sigortası 11 Mayıs 936 tarihi 
6837 biteceğinden mezkur tarih ten s 

--------------------------

Yitik tasdikname 
934 senesinde orta okuldan al

dığım tasdiknameyi yitirdim yenisi
ni alacağımdan yitik tasdiknamenin 
hükmü kalmadığını ilan ederim . 

172 numaralı Mahmud oğlu Bed- 1 

reddin . 6843 

vukua gelecek her türlü zarar 
ziyandan fabrikamızın hiç bir sıı 
mesuliyet kabul etmiyeceğini bi 
ririz.6827 2-3 
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Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü matbaası 
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