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HABEŞİST ANDA YENİ BİR KRAL 

a 

ltalyan imparatorluğu 
"Baıı dünkü sayımızda,, 

PİERRE DOMfNIGUE 
"Le tribun des Nations., dan 

Ege denizinde İtalya 

il talyanın sahip olduğu elemanlar
dan dördüncüsü de "Oniki adalar,, 
dır. 

"Üniki adalar,, birinci sınıf bir 
sevkulceyşi vaziyete sahiptir. Bu ada
lar, Ege denizine hakimdir. Boğazları 
kontrolü altında bulundurabilir, ve 
bir taraf tan Sicilya, diğer taratfan 
Tarablus garb sahillerinin yardımiyle 
her hangi bir donanmayı yaln•z Ege 
denizine değil, Şarki Akdenize de 
2'irmekten menedebilir. 

Ve işte buradadır ki İtalyanın sa
hip olduğu beşinci eleman ehemmi
yet kesbeder: 

Libya sahillerinin Şarki Akdeniz 
hakimiyeti uoktasından olan ehemmi
yetini daha evvelce izah ettim . 
- Sicilya ile, Libya arasında sı
kışıp kalan Maltanın bir harp vukun
da tutunulamıyacak bir yer olduğu
nu gordük - Fakat Libya bir ihtilaf 
zuhurunda bundan başka iki rol daha 

KAMUTAYDA: 

Ordumuz vazifesini her 
zaman ifiya kadirdir 

Milli Müdafaa Bakanımızın izahatı 
Mecliste şiddetle alkışlandı 

oynayabilir. 1 
Filhakika Libya Mısırla komşudur. Vazifesini )'Opmağa h~r zammı hnzır olan Türk arslanları 

Ve şimdi İtalyan İmparatorluğu olan 
Habeşistandan, yalnız , Mısır ve ln
giltereye ait olan Sudanla ayrılmak
tadır . Bu vaziyettir ki son zaman
larda bir çok İngiliz gazetelerine : 
'' Libya ve Habeşistanın, Mısır ye Su
danla olan vaziyeti dolayısiyle bun
dan sonra İngiltere ile ltalya ya çok 
iyi iki dost veya çok kotü iki düş
man olacaktır ., dedirtmiştir . 

Habeşistan İmparatorluğu 

Altıncı eleman : Habeşistan . 
Burada her şeyden evvel şunu 

işaret etmeli ki ; bu imparatorluğun 
kızıl denize doğru oldukça geniş bir 
balkonu vardır . Ve son zamanlarda 
halyanlara verdiğimiz küçük Dud
ınerrah adası sayesinde Babel Mendeb 
boğazına hakimdir . 

Ankara : 28 (A.A) - Dün Milli 
Müdafaa büdcesinin müzakeresi mü· 
nasebetiyle söz alan Milli Müdafaa 
Vekili K. Özalp demiştir ki : 

" - Arkadaşlar, Kara deniz ve 
hava kuvvetlerimizin 936 yılı büd· 
cesi geçen seneye nisbetle biraz 
fazladır . Bu fazlalık ise ihtiyaçla
nn artmasından ileri gelmiştir. Bu
nunla beraber 936 senesi içinde 
muhtelif kanunlarla ordumuza verdi
ğiniz tahsisatların yekünu mühim bir 
miktardadır . Bu kanunlarla bizden 

istediklerinizi tamamen yapacağımıza 
emin olabilirsiniz . ( Alkışlar ) · 

Arkadaşlar; Ordumuz vazifesini 
her zaman ifaya kadirdir · ( Alkış
lar , Eminiz sesleri ) . Arkadaş· 

Sonra Habeşistan daha büyük 
bir balkonla Hind denizine bakmak- = ı:::::c 

tadır . 

Bu şu demektir ki, bu vaziyet 
dolayisile Aden'in ehemmiyeti çok 
azalmıştır. Daha açıkça ifadesi; Kızıl 
deniz artık yalnız İngilterenin haki
miyeti altında kalmaktan çıkmıştır. 
Hatta Kızıldeniz yolu l talyanın rızası 
olmadıkça İngiltereye kapanmış de
rnektir. 

Bu suretle Siiveyş kanalı Sevkül
ccy.ş değerinden büyük bir kıEmmı ' 
kaybetmiştir. 

FıJhakika lngiltere hala kanalı 
kapayabilir. Fakat kanalın şimal ve 
cenubunda da kendisinin yolu kapa
nabilir. 

Daimi Habeş imparatorluğu 

Habeş imparatorluğu başka ba
kımdan daha büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Bu imparatorluğun nufusu olduk
ça ehemmiyetli ve halkı çok cenga
verdir. ltalyanın buradan temin ede
ceği askeri kuvveti en aşağı 150,000 
kişi olarak kabul etmek lazımdır. 

Bir iki ay evvel yüz bin kişilik 
bir Mısır ordusundan bahsedildi. Fil
hakika bundan daha kolay bir şey 
Yoktur . Fakat lngiliz hakimiyeti için 
bundan tehlikeli bir şey de yoktur . 
Çünki, unutmayalım ki, fngiltere Mı
sır ye Sudanı sadece polis kuvvetleri 
ve her hangi bir orduya karşı koya
tnıyacak kadar az ve zaif olan bir 
kaç alayla tutmaktadır . 

Arabistanda nüfuz 

Hepsi bu kadar da değil .. 
Ha~istan harbinden bir müddet 

e-: &! ltal 'B Arab' tanda ~g 't re 'le 

aşağı yukarı ihtilaf halind~ idi · ? 
zaman ltalya Necit'in ve Hıcazın ha
kimi olan ve Yemene taarruz eden 
İbnissuud aleyhinde İmam Yahyayı 
tutuyordu . . 

Arabistan Habeşistanla daıma sı
kı bir münasebet halinde bulunmuş
tur . 

Hiç şüphe yok, Habeşistan ~ası

tasile İtalya bundan sonra Arabı~tan 
üz..,, ·ndc gerek m"istakil Yemen uze
rinde ve bilakis gözlerini Şam ve 
Bağdada çevirmiş olan İbnissuud üze
rinde gittikçe artan bir nüfuz oyunu 
oynayacaktır , . . 

Ve burada Italyanın Hind denızı 
üzerindeki tesirinden hiç bir şey söy
lemiyorum. 

Ecnebi diyarlarda İtalyanlar ' 

Ve nihayet ecnebi memleketler· 
deki İtalyanları da hesaba katmalı
dır. Musolini imparatorluğu ilan eder
ken ltalya ltalyanlanna olduğu gibi 
onlar da hitap etti 

Bugün yabancı memleketlerde on 
milyon İtalyan vardır. Bunlardan 800 

:bini Fransada, 100 bini Tunusta ve 
70 bini de Mısırdadır . 

Ve kisif bulundukları yer de birle
şik Amerika hükümetleri, ve Cenubi 
Amerikadır . 

İşte İtalyanın elinde bulunan y:
dinci eleman da budur . Bu eleman 
bilhassa ekonomik ve moral ehem
miyeti olan bir kuvvettir . 

Netice 

Bu şartlar içinde haJya haki~at~n 
bir imparatorluk ilan edebilir. Çunkı
atıl eh mM"yetlı olan n kta b'u:dl&J' ...... 

lar ordumuz vazifesini ifaya her za
man kadir ve yüksek Meclisin iti
madına her zaman layık ve onun 
emrine daima hazırdır . ( Sürekli al· 
kışlar ) . ,, 

Bu izahatı müteakip Milli Müda: 
faa, kara, hava, deniz büdceleriyle 
yekfuıu olan 63,761,190 lira kabul 
edilmiş ve bu münasebetle Rasih 

(Antalya) ve arkadaşlannın verdikle
ri aşağıdaki takrir Kamutayın itti
fakiyle ve alkışlarla kabul olunmuş· 
tur: 

" Yeni yıl askeri büdçeleri 
nin kabulü münasebetiyle yurdun 
asil koruyucusu ordumuza Kamuta
yın inan ve selamlarının bildirilme
sine karar alınmasınıteklif ederiz . " 

Kraliçe Mari 
İlk seyahatine başladı 

Londra : 28 ( Radyo )-" Kra· 
liçe Mari " Transatlantik vapuru 
bugün ilk seyahatine başlamak üze
re hareket etmiştir . 

Londra : 28 ( Radyo ) - Kral 
sekizinci Edvar ilk seyahati müna
sebetiyle " Kraliçe Mari ., vapuruna 
hayırlı yolculuklar temennisini bil
dirmiştir . 

yarınki İtalya, yalnız Tuna ve Balkan
lar üzerinde üstün bir nufus sahibi 
ve pratikman Ege denizine hakim 
büyiik bir Akdeniz hükümeti olarak 
kalmıyacaktır. Afrikada geniş men
faatleri olacak, Hint denizine çıkacak
tır. Yalnız bu noktalarda onun için 
imparatorluk karakterleri bulmak 
mümkündür. 

idari bakımdan konuşmak şartile 
ltalya kralı 58 milyon ltalyan ve ko
loni nüfusu üzerinde hükümran olmak
tadır. 

Hariçte bulunan İtalyanların saye
sinde Romanın manevi hükümranlığı 
68 milyon üzerine yapılmaktadır. Bu 
5ayı hiç te alay edilecek bir mikdar 
değildir. 

Teşekkülü müteakip ltalya ancak 
İkinci derecede bir devletti . Umumi 
harbin arif esinde büyük devletlerden 
birisi olmuştu . Bugün ise alemşumul 
menfaatleri vardır. Ve 1936 yılı hiç 
şüphe yok ki, İtalya için 1870 kadar 
ehemmiyetli bir sene olacaktır. 

- Bitti -

1 

Atatürk 
Dün Loyt ve Pvoe'yi ka

bul ettiler 

Ankara : 28 ( A.A ) - Seya -
hat maksadiyle lstanbula gelen ln
gilterenin eski Mısır fevkalade ko
miseri Pvoe Lordlartkamarası aza-
sından Lord Loyd dün Atatürk ta
rafından kabul edilmiştir . 

Lord Loyd İstanbulda 

lstanbul : 28 ( Radyo ) - Hin
distandan gelmekte olan Lord Loyd 
Ankaradan buraya gelmiştir. Lorda 
oğlu refaket etmektedir . 

Lord Loyd ve oğlu bukün lngi
liz mezarlığını ziyaret ederek bir çe
lenk koymuşlardır . 

Dış bakanımız 

Dün sabah Ankaraya 
döndü 

Ankara : 28 ( A.A ) - Tevfik 
Rüştü Aras bu sabah Avrupadan 
şehrimize dönmüştür . 

Garbi Habeşistanda 

Gale şeflerinden birisi 
Kral ilan edildi 

Ankara 28 (A. A) - Garbi Habe
şistanın şimali garbisinde Gale şefle ı 
rinden birinin Kral ilin edildiği ve 
bu şefin maiyetinde Negüsün asker-
lerinden beşbin kişilik kvvet bulun· 
duğu Londranan bildiriliyor. 

Boks şampiyonu Karnera 
felce uğradı 

Nevyork: 28 [ Radyo J -· Dün
ya boks şampiyonu Kamera Zenci 
Nova Hbyim le yaptığı maçın doku
zuncu ravundunda flce uğramıştır. 

f Şampiyonun sağ bacağı tutmamak. 
tadır. 

--~-------·------~~~ 

Diş tababeti 
İlkin Türklerde başladı son

ra Avrupaya geçti 
--

Mühim bir Türk tezi 
Ağustosda Viyanada toplanacak 

olan beynelmilel diş tababeti kon
gresinde müdafaa edilecek mevz~

lar üzerinde çalışmalara başlanmış
tır . Bu mevzular içinde diş tababe
tinin eski Türklerden Mısıra ve ora
dan da Akdeniz yoliyle Avrupa 
memleketlerine geçtiğine dair pro· 
fesör Ziya Cemal tarafından hazır-
lanan etüd çok mühimdir. Profesör
lerimiz tarafından kongrede müda-
faa edecek mevzulann çok münaka
şalı olacağı tahmin edilmektedir . 

Diş tababetinin evvela Türkler 
tarafından ileri götürüldüğü hakkın-
da etüdler yapılırken eski !ürkleri.n 
misvak kullandığı ve bu yuzden dış· 
lerinin ölüncüye kadar seğlam kal
dığı neticesine varılmıştır . 

Misvakla fırça arasında yapılan 
mukayese neticesinde fırçanın pek 
fazla mikrop tuttuğu anlaşılmıştır . 
Bundan başka fırça yalnız dişlerin 
üzerini temizlemekte , damak , dilin 
üstü ve dişlerin arka taraflarını pis 
bırakmaktadır . 

Misvakın bu hususiyetleri dola
yısiyle bundan sonra fırça yerine bu 
günkü diş tababeti kaidelerine uy
gun şekilde misvak kullanılması 
halka tavıiye edilec:ektir . 

• 
BAŞA GEÇTi 

Filistin hadiselerinin 
• •• •• 
ıç yuzu 

Suriye Şarklordun ve Filistin 
birleşerek yeni bir Arap hükümeti 

teşekkül edecek ve Emir Abdullah da 
kral olacakmış ! .. 

Yahudi - Arap nifakını f'!gilizler mı çıkarmış? .• 

>~ 

l 
Kudüs : 28 (Radyo)- Bu gün 

vaziyet daha sakindir . Arap çete-
leri Telaviv civanndaki Yahudi 
mezruatmı yakmakta devam edi
yorlar . 

Demiryollarına karşı yeniden 
yapılmak istenen süikastler netice
siz kalmışbr . 

Arap çeteleri Nablüs - Kudüs 
yolu üzerinde yolculara ateş et-
mekte devam ediyorlar . 

Akka : 25 (Hususi muhabirimiz
den) - Yahudilerin Filistine girme
sine müsaade eden lngilizlerin mak
sadı Filistinde Arapları kuvvetten 
düşürmektir 

Fakat 1ngilizlerin bu siyaseti A
raplar üzerinde kendisine karşı em
niyetsizlik hissi uyandırdı. 

Bunun neticesi Araplar memle
ketlerine f ngilizJerin yerine başka bir 
devlet sokmak niyetindedirler. 

Binaenaleyh lngilizler için en iyi 
siyaset, Filistin, Suriye ve Şark or
dusunu birleştirmek kendi himayesi 
altında bulunan Emir Abdullahı da 
kral tayin etmek, bu teşkil edil~cek 
yeni Arap hükümeti ileride İngiliz
lerin işine çok yarayabilir, Bu şekil 
den başka lngilizler Arablan hiç te
min edemiyeceklerdir. Yoksa silahla 

zorla Araplan boyunduruğu altmda 
temelli tutamaz. Bütün Araplann 
fikri de budur. 

lngilizler alb yedi sene evvel bu 
fikri şöyle düşünmüştü: Mısırda bu
lunan Hıdevi Abbas Hilmi paşayı 
Mısır ve Filistine padişah yapmak 
fakat lngiltere hideviden on milyon 
lira mukabilinde bu işi yapacapu 
söylemiştir. 

Hidevi bu parayı kendisine Fdia
tinde on milyon liralık arazi verildi· 
ği takdirde vereceğini f ngütereye bil· 
dirmişti. İngilizler kabul etmediler. 
Bu mes 'ele de böyle kalıruşb. 

Şimdi bu yeni fikir Araplaruı tam 
istedikleri ve bulamadıkları nimet-
tir, 

Filistinde karışıklık devam et. 
mektedir. Akkida örfi idare ilin 
edilmiştir. 

Gece saat 7 den sabah saat S e 
kadar dün gece gene Akkida bq 
bomba atılmıştır. Yalnız üç polis y.
ralıdır. 

Akkada nümayişe sebep veren 
üç kişiyi Akkadan sürgün etmişler· 
dir. 

Akka sokaklannda polisler do. 
)aşmaktadır. Grevin bütün Filistinde 
matalipler alınana kadar devam ede
ceği gazetelerde yazılmışbr. 

Ziver Cerrah 

Osmaniyede hapishaneyi 
delip kaçanlar 

Kendilerini ormanda bulan jandarma
lara ateş açtılar ve müsademe sonunda 

ikisi de ölü olarak yakalandılar 
--~--------·--------~~ 

Osmaniye: 28 (Telefonla) -
Birkaç gün evvel bura hapishane· 
sinde iki mahkumun firarı hadisesi 
olmuştu. 

Katil suçundan 24 sene ağır 
hapse mahküm Dereli Ahmedle 
Kürd Feyzi adındaki iki mahbus 

Hapihshane duvarlarını deliyor ve 
her nasılsa hariçten silah da tedarik 
ederek nihayet tevkifhaneden, aç
tıkları delik sayesinde firara mu
vaffak oluyorlar. 

Osmaniye jandarması, vak'aya 
muttali olur olmaz bu iki firari 
mahkumun peşine düşüyor ve Dereli 
köyünde yapılan tahkikat neticesi 
bunlann köy civarındaki ormanda 
gizlendikleri anlaşılıyor. 

Bunun üzerine jandarma müfre
zesi gece saat birde ormanı abluka 
vaziyetinde taharriye bqlar baıla-

maz iki kaçak mahkum, jandanna· 
ların üzerine, gizlendikleri yerden 
ateş açıyorlar. 

Firariler, müteaddit dur emir. 

lerine itaat etmiyerek ateş açmakta 

devam ediyorlar ve nihayet jandar· 
malarla firariler arasında bir müa· 
deme başlıyor .. Pek kısa süren bu 
müsademe sonunda Ahmcdle Kürd 
Feyzi ölü olarak yakalanıyorlar. 

-----------·-----------~ 
Tashih 

Dünkü sayımızda Kamutay ko
nuşmalarını bildiren ajanstaki 

bütçe rakamlannın masraf yekünu 
(212,755,000) olacak yerde müret· 

tip hatası olarak (512,755,000) ol
mu~r. Tashih ederiz. 
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Her derde deva plaklar Mussolini 

Maddi ve manevi bütün acılara bir 
panzehir gibi tesir ediyorlarn1ış! 

Gençliğinde anarşit idi 
Mussolini gençken F ransada, 

lsviçre hududuna yakın Annemasda 
çalışmış. Bunu haber alan Eııtrani 
jan gazetesinin bir muhabiri oraya 
giderek o vakit kendisiyle tanışmış 
olanları görmüş ve Duş enin Fransa. 
daki h9.yatı hakkında malumat al. 
mıştır. 

Polonyalı bir marazi ruhiyat 
; profesörü, sinir hastalarını tedavi et

mek ve şifalandırmak için yeni bir 
usul ortaya atmıştır. Bu usule göre; 
malum ilaçlardan, bilinen tedavi şe. 
kitlerinden hiç biri sinir hastalarına 
karşı esaslı bir tesir yapamıyor sa
yılmakta ve bütün bu ilaçların, ted
birlerin yerini yeni bir vasıta tutmak
tadır: Gramafon plağı. Mesela bir 
bayanı günlük ziyaretleri yahut ter
zinin her hangi bir aksiligi bir az 
fazla mı üzdü? Bir gazeteciyi hadi· 
selerin pek birbirine girif oluşu ve 
büyük vakalann ardı ardına zuhuru 
luzümundan fazla mı heyecanlandır 
dı? Borsa haberleri tüccarı, imtihan 
şekillerinin değişmesi talebeyi, not
ların tesbiti işi ögretmeni çok mu 
sinirlendirdi ? ya~Jacak tek bir iş 
var : 

Şöyle tenhaca bir köşede bir 
sandalya ve ya koltuğa oturmak, g
ramafonı hemen bir kaç adım ileri· 
ye koymak ve " her derde deva " 
plaklardan birini yerleştirip çalma
ya başlamak l 

Bu plaklar, muayyen bazi tipler 
arz etmektedir. Yani, her hal ve va· 
ziyete göre ayrı ayrı tertib edilmiş 
bulunmaktadırlar. Mesela; yorgun 
!uğun ve işlerin aksi gidişinin verdi· 
ği bir asabiyetle koltuğa yıgılıp g
ramafonu önünüze alıyor ve bir pi. 
[ağı seçüp çalmaya başlayorsınız . 
O anda bu plak; tatlı, okşayan bir 
sesle kulağınızda adeta yavaşca şu 
sözleri terennüm ediyor : 

"Y orğunsunuz l Dinlenmeye ihti
yacınız var. Fözlerinizi kapayınız ve, 
kafanızdaki siyah istifhamları, kara 
düşünceleri koğup güzel şeyleri dü
şününüz ! 

Bakın nasıl ferahlayorMnız, de· 
ğil mi ? .. Gavaş yavaş, sizi ihate e 
den her şey, bütün varlıklar zihni· 
nizden silinecek .. Tatlı bir boşluk 
hissi içinde kendinizi kaybedeceksi. 
niz. işte daha şimdiden bu boşluğun 
sizi bağrına çektiğini hissediyorsınızl 
Bütün uzviyetinize ve maneviyetinize 
rahatlık veren bir uyku, mevcudiye· 
tinizi kuşatıyor l Mesteden kokula
riy[e bin bir nevi çiçek başınızın üs. 
tünde sanki ilahi bir dansa başladı. 

Ilık bir akşam meltemi göz ka
paklarınızı gitgide ağırlaştırıyor .: 
Kollarımda kendini nasıl, nasıl kü
çük hi~sediyorsın .. Ve bu şafket or· 
tasında uyuyorsun, uyuyorsun ... u· 
yuyorsun !." 

Plagın bu tatlı niruıisini dinleyen 
adamın sinirleri çoktan yatışmıştır . 
Ve o kakikaten çoktan uyumuştur. 
Hem o şekilde uyumuştur ki gramo· ı 

Mersin limanında 

Bu yıl faaliyet çoğalıyor 

İhracat mevsimin başlangıcı olan 
Mayıstan itibaren Mersin limanındaki 1 

hareket geçen yıldan daha durgun ı 
görülmektedir. 

Neşredilen bi istatistiğe göre ni ı· 
san ayı içinde limanımızdan dış ül
kelere yapılan ihracat geçen sene ı 
ayni ayda yapılan ihtracattan mikdar 
itibarile az ve fakat kıymet itibarile 
yüksektir.~ 

Kıymetin yüksekliği bu sene fi. 
atça yüksek bulunan pamuk ve ya· 
pağ ihracatının fazlalığından ileri 
gelmiştir. 

ihracat hareketi haziran ayı için
de tam hararetle!Jmiş olacaktır. Bu 
yıl mahsulün bereketli olmasının ]i. 
man faaliyetini geÇen yıldan daha 
canlı bir hale gireceği umulmakta· 
dır, 

- Yeni Mersin-

fondan çıkan ve plagın markasını 
teşkil eden en son sesleri işitemiyor 
bile : " profesör Kıski imtiyazı • Av· 
rupa , Amerika ve Büyük Britanya. 
da satış hakkı tamamen mahfuzdur!" 

Her çeşit , her sınıf ve her mes 
!ekten insanlar için işe yaray~· 
eak ayrı ayrı plaklar yapılmıştır . 

Mesela i bürosunun başında , 
havadissizlikten kıvranıp duran bir 
gazetecinin o andaki asabiyetini düşü 
nün l Yazacak, " şişirecek ~ hiç bir 
mevzu yok . Her taraf kupkuru , 
kıp kısır! .. Dakikalar geçiyor , fakat 
ne bir telgraf geliyor , ne bir mu· 
habir mektubu ! Gazeteci bu sinir 
buhranı arasında gramofunu yaıuba. 
şına koyuyor , kendi mesleğinde 
olanlar için hazırlanmış bir plS,gı 
yerleştiriyor ve dinliyor : 

" Pekala ama dostum , yarın bu 
gazete ne ile çıkacak ?. Şimdi ser 
mürettip neredeyse başına dikile· 
cek , hani yazı ?. Kafanda yazacak 
hiç bi~ şey yok mu ?. Aklına hiç bir 
şey gelmiyor mu ?. O da söz mü ; 
yazacak şey olmaz mı ?. Tenbelli· 
ğim üstümde desene 1. Öyleya , bak 
sumenin altındaki mizah gazetesini 
görmüyor muyum sanki? .. Maksadın 
tatlı tatlı onu okumak l Peki ama , 
para kazanmak ta lazım değil mi 
canım ? daha az evvel ev sahibi 

ltalyan başvekilini ert ztyadtı ta. 
nıyan onunla arkadaşlık etmiş olan 
Meje Van adında biridir. Bu muha. 
bire şunları anlatıyor: 

"Ben o zaman otuz yaşında idim 
Mussolini yirmisinde ardh r' akat 
kırk yaşındaki ülr adam gibi cid
diydi, Bir inki!Apcı idi. 

Fransaya ilk geldiği zaman ken· 
disini görmemiştim. Yalnız lsviçre 
jandarmalarının bizim hududumu~a 
getirip bıraktıklarını işittim. Ben 
daha sonraları onunla tanı$mlştım; 
Siyasi fikirlerinden dolayı bir lsviç
re kilntonundan sürülmüştü. Geldiği 
larihi önce bana sormuş olanlara 
1899 demiştim .. Fakat ltalya kon· 
solosu bunu tekzip etti. 

Sonra ben de hatırladım ki bu 
tarih 192 yılıdır. Mussolini bizim 
toprağımızda serbestti. Fransız jan· 
darmalanna, ne olursa olsun bir iş 
bulmak istediğini söylemişti, Jan
darmalar ona kumcuların çabştıklari 
yeri gösterdiler. O da bir ay kadar 
orada çrlıştı. Çok şişmart bit kadın 
olan Juli'nin yanında pansyoner ola 
rak kalıyordu. Ama şimdi şişgo 

Juli ölmüştür. Oğlu Leonar Flaşeri 
yaşıyor .• 

para istemeğe geldi , adamı bir iki Gidip bu Flaşeleri ile görüştüm. 
yalanla sepetledin 1 O da diyor ki : 

Kıyamete kadar aynı şeyi tekrar· "- Mussolini bir ihtilalctyclı. 
layamazsm ya ! Haydi şakayı bırak Her şeyi yutmak istiyordu, Ne yap· 
ta yaz : Bir Amerikalı , genç bir mak istediğini pek bilmiyorum. Ben 
kıza soruyor : 0 zaman küçüktüm ve Benito dedi. 

-Düğünüme gelecek misiniz? ğimiz Mossoliniyi pek az ırörü.yor-
Kız hayretle cevap veriyor : d 

in um. 
- Nişanlı değil miyiz ? san M~jovan baba bana Duçe ile 

müstakbel karısına bu kadar acayip ilk görüştüğü hayveyi gösterecekti. 
bir süali nasıl sorabilir ? Mossolini'nin amelelik ettiğini fakat 

Erkek fena halde bozuluyor ! genç bir hoca olduğu için amele 
- Affedersiniz , diyor , hakkınız olmadığını söylüyor ve diyordu ki: 
var 1. Kusure bakmayın sizi evvelki "- Güzel bir çocuktu. Hepimiz· 
karım zannettim , halbuki müstak- den daha küçük boylu idi. Güzel 
bel karıınsınız l. bir ehresi kara ve pek parlak gözleri 

Artık keseyim mi ?. Hayır kes. ı va;dı. DÜrüsttü. Bize kendi fikirle-
miyeceğim l. Patron ne dedi biliyor rini anlatırdı. Bizden daha kızıl bir 
musun ? Me~~i arkadaşlarının sayısı- sosyalist, adeta anarşişt idi. Bazan da 
nı azaltmak ıçın beha~~ ~rı~or muş.. çok ileriye gidiyordu. Tabiatı sükuti 
Anladın mı ? .. Sen ~ılırsın .. ., ve .. ve düşünceliydi. Daima yalnız yaşar 
arkasından yıne plagın markası 1. ve günlrrini yazmak ve okumakla 

Polonyalı Profesörünki çok gü- geçirirdi. 
zel bir fikir ve iyi bir buluş . An· O zaman yabancı memleketler-
cak ... iki üç çeşit can sıkıntısının deki sıyasi dostlarından para aldı· 
sinirlerimizi dambra teli gibi gerdiği ğım zannediyorum. Bununla beraber 
zamanlarda ne yapmalı ?. iki üç çok fakirdi. Hatta kendi gömleğini 
gramofonda iki üç " her derde de. kendisi yıkardı. 
va " plagı aynı zamanda çalıp .... Fikirlerinden dolayı hapse girmiş ve 
ya asabiyetten kurtulmalı, yahut da memleketten sürülmüş bir gençti. 
iyiden sinirlenip çıldırmalı ?. Ne der- Milletin sefaleti onu müteessir edi· 
siniz ?. yordu Bir dafa ben kendisine üç Lui 

altını ödünç vermiştim Bana ödedi. 

Garbi Sibiryada petrol 

Garbi Sibiryada Kuzneta kömür 
madeni havzasının Barzas mıntıka. 
sında petrol bulunmuş ve bu suretle 
kömür ve demir madenleri zengin· 
liklerine yeni bir madde daha ilave 
olunmuştur. 

Esasen bir kaç yıl evvel, Kuznetsa 
havzasının asfaltis ile dolu yarıklar 
bulunan şimal kısmında tabii mayi 
petrol mevcudiyeti ihtimali bir fara· 
ziye halinde ortaya atılmış ve Kuz· 
nets havzasının jeolojik bünyesinin 
Amerikanın en zengin petrol mıntı
kası olan Pensilvanya'ya pek ziyade 
benzemekte olması, bu faraziyeye 
bir misli daha kuvvet vermişti. 

Sovyet jeologları, Sibiryada pet· 
rol ararken, bittabi bu mmtıkaya 
bilhassa ehemmiyet vererek derin 
taharriyata baş vurmuşlar ve niha. 
yet son günlerde Sibiryanın bu tay
ga arazisinde kıymetli mayii yer üs· 
tüne çıkarmağa muvaffak olmuşlar
dır. 

(\ovyetlerde 
kauçuk ağacı 

Sovyetler birliğinin merkezi ak 
samında ve ayni zamanda Beyaz 
Rusyada kauçuk veren Kok • sakız 
ağaçları yükselmeğe başlamıştır. 

Moskova mıntıkasında Kok · sa
kız dikilmiş arazi bin hektarı geç. 
mektedir ki, bu mikdar ğeçen yıla 
nazaran yirmi misli fazladır. 

Sovyetler birliğinin bütün kol
hozlarında bu yıl 5 bin hektardan 
fazla araziye Kok • sakız dikilmek· 
tedir. 

Kok • sakız, Sovyetler birliğinin 
bu mıntıkalarına gayet iyi alışmış 
ve mükemmel neticeler vermeğe 
başlamıştır. 

Yakın bir istikbalde bu mıntıka· 
da bütün endüstriel genişliği ile yeni 
bir petrol havzası kun.ıJaçaktır 

/Barda kıskançlık olurtmu 
. ~· . . . . . 

Başkasiyle dans etti diye tokadı yi
yen kadın , tokat atan adamın kafa

sını gazoz şişeleriyle yardı 

Evvelki gece şehrimizdeki Gülen 
barda bir hadise olmuştur . 

Barın müşterilerinden Şoför Ra
mazan isminde biri8i o gece Gölen 
barda bir az fazlaca içmiş ve otur· 
tlıığu masada kehdi kendine sinir 
lertmeğe başlamıştır , 

Buna da sebep : Barda dansöz· 
itik eden Fahriye Fer hun de ismin
deki kadının o gece başkasiyle dans 
etmesidir. Buna muğber olan Ra
mazan, içindeki sinir buhranını ye. 
heıhemiş ve nihayet F erhudeyi, kal. 
karak tokaHamıştır , 

Halk evleri 
Bina vergisinden muaf 

tutuldu -
Menafii umumiyeye hadım te· 

şekküllerden olan Halkevlerinin bi 
na vergisinden istisnasını finans ha· 
kanlığı alakalılara bildirmiştir . 

Kredi mühletleri 

Kliringli memleketlerden kredi 
ile veya " ankonsinasyon " suretiy
le memlekete ithal oluhan mallar 
için bu malların istihlak ve istihsal 
eşyası olduklarına göre verilen bir 
senelik, 6 aylık kredi mühletinin, 
alıcı ile satıcı firma mutabık kaldık· 
ları takdirde gayri muayyen müd· 
det için teındid edilmesine müsaade 
edilmesi bakanlar meclisince karar· 
laştırılıruştır . 

Mükelleflere verilecek 
vergi karneleri 

Bilavasıta tahsil edilecek vergi· 
!erin tevhidi işini tetkik etmek üze· 
re Ankarada bir komisyon teşkil 
edileceğini yazmıştık . 

Bu komisyon bilhassa mükellef· 
!ere birer karne verilerek vergi borç
larının muntazam surette bu karne· 
ye yazılmasını temin edecek bu su
retle herkes, ·vergisinden ne mıktar 
verdiğini ve ne kadar borcu kaldı
ğını anlamış olacaktır . 

Belediyece 
cezalandırılanlar 

Kasap Hacı Ömer karısı Hüsne 

Tokatları yiyen Ferhudenin ka. 
fası da pek boş olmadığından ma• 
sadaki gazoz şişelerine yapışmış Ve 
eline geçirdiği şişeleri Ramazanın 

kafasında parçalamıştır. Bu sırada 
hemen polisler yetişmişler ve ortalı· 
ğin tamamiyle karışmasına meydan 
vermemişlerdir • 

Başına inen kalın gazoz şişeleri· 
nin darbalarından Ramazanın kafa
sı yaralanmıştır . Polis o dakikada 
F erhundeyle Ramazanı yakalamış ve 
haklarında lazım gelen kaduni taki
batı yapıniştır . 

Atlı spor 

Güzel bir gardenparti 
hazırladı 

Şehrimiz Atlı spor kulübü 7 Ha
ziran gecesi Belediye bahçesinde ya. 
pılmak üzere güıel bir gardenparti 
tertip etmiştir. 

Bu iş için seçilen komite hazır· 
lıklarma devam etmektedir. 

Bu gece, mevsimin en parlak 
bir faslı olacaktı:ı 

Ziraat bankası 

Hükumete bağlı mali bir 
müessese haline konacak 

Ankara - Ziraat bankası teş
kilatında mühim değişiklikleri icap 
ettirecek bir kanun layihası hazır
lanmaktadır. 

Bu layihaya göre, Ziraat bankası, 
anonim şirket halinden çıkarılacak 
~e Sümer Bank gibi hükumete bağlı 
mali bir müessese haline konacaktır. 
Layiha, meclisin bu devresinde çıka
rılması muhtemeldir. 

Ufaklık paralar 

Eski 25 kuruşluk nikel ve 10 ku
ruşluk bronz paraların 1 ~.Haziran 
1936 trihinden itilıaren bir sene ni
hayetinde tamamen tedavülden kal
dırılması karar altına alınmıştır. 

Buna binaen bu paralar mal san· 
dıklarının eline geçtikçe tekrar te. 

Kanara :harici koyun kestiğinden davüle çıkarılmıyarak darphaneye 
600, Sebzeci Şaban oğlu Haydar b 

gönderilmesi lüzumu alakalılara i!pazar harici satış yaptığından 200, 
dirilmiştir. 

sebzeci Salih oğlu Hasan hoca pa· Bu suretle tedavülden kaldırıla 

Gürcistanda limon 
portakal agaçları 

Gürcistan Sovyet hükumeti, A· 
caristan, Abazistan ile Gürcistanın 

diğer cenup kısımlarının sahil mm· 
takalarında köylülerin mecburi SU• 

rette limon portakal ve mandalina 
ağaçları dikmelerini kararlaştırmış· 
tır. Bu mıntakalarda her köylü, ye 
rine göre, en aşı>ğı, 25 ila 40 ağaç 
dikecektir. Bu yıl içinde dikilen a· 
ğaçlar 104 hektar vüsatında olacak 
tır. Önümüzdeki beş yıl içinde, üze. 
rine limon portakal ve mandalina 
ağaçları dikilecek arazi miktarı 6 hb 
bin hektarı bulacaktır. En fazla mik lo 
tarda ekme ameliyesi 1940 da yapı· d 
)acak ve bu yıl 2500 den fazla hek· ~a 
tara limon portakal ağaçları dikile· Jı 
cektir. Hükumet, bu iş için köylü· \ 
ye çok uzun vadeli kredi açacaktır. a · 

Kafkas demiryollarının a 

elektrikleştirilmesi 

Son günlerde yeniden Kafkas· 
yada 61 kilometrelik bir demiryolu 
hattı elektrikle işlemeğe başlamıştır. ~t 

Bu suretle Kafkasyada Tiflis ile la 
Tamtred arasındaki demiryolunun a 
elektrikleştirilıniş kısmı 244 kilomet• ııi 

reye çıkmıştır. !siy 
Elektrikleştirilme suretile tren- Za 

!erin süratı bir buçuk misli artmış 

ve tartısı da iki misline çıkmıştır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Orezdibak civarında 

Merkez eczanedir 
h o 

'------------~. 
B 

Adana Sulh İkinci Hu-tuı 
kuk hakimliğinden : . B 

419 lası 
Rahiıniye mahallesinde Behimili da 

Abuzar oğlu ölü Mehmet karısı Ha· I 
fizenin kendi namına asaleten küçük Bu 
Yaşara velayeten ayni mahal - rıı 
lede 41 No.lu evde Giritli Hasan sin 
karısı Halime varisleri oğlu Ali ve ğı 
Mustafa ve kızı Hatice ve kızı Zehra llJe 
aleyhlerine açtığı alacak davasının lıi 
cereyan etmekte olan muhakemesi ta 
sırasında müddeaaleyhleıin ikamet ıy 

1 

gahları malum olmadığından tebli- İçi 
ğat yapılamadığı cihetle ilanen te~ ur· 
liğat yapılmasına ve muhakemenın Ziy 
29-6 - 936 tarihine talikına karar k 
verilmiş olduğundan yevmi mezkurda a 
mahkemeye gelmeleri ve ya birer nij 

vekili kanuni göndermeleri lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur.6929 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

.. 
ai 
~iy 
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ltde Türk kuşu talebeleri 
zar harici sa1ış yaptığından 200, 
tablacı Muharrem oğlu Osman tabla cak bu meskukatın yerine yeni ufak. k l b e 
ile kaldırımı işğal ettiğinden 100, !ık paraların tedavüle çıkarılması ve Şehrimizdeki Türk uşu ta e e-

f ki k b h d teri. muntazaman derslerine devam Ekmekçi Zülfikar loğlu Resul cad u a ı para u ranına mey an ve- ali 
d b b k d rı.lmemesi için Finans bakanlıg" ı lazım etmekle ve uçuş talimleri yapmakta· eye koşumsuz ara a ıra tığın an Ilı b 
100, Patrona Mehmet kızı Fatma gelen tedbirleri almıştır. dırlar. 
Ruhsatsız duvar yaptırdığından (hak- Ayrıca, delikli, lehimli, ve kulplu Dersler daha bir ay devam ede- .. ışt 
kında muamele yapılıyor) , yapıcı us- paraların mal sandıklarınca kabul cek bundan sonra yapılacak imtihan· u · 
ta Ömer oğlu Mehmet ruhsatsız du. edilmemesini Finans bakanlığı alaka- da muvaffak olanlar lnönündeya- <l 
var yaptığından (hakkında muame. Iılara ehemmiyetle ve tekiden bildi- pılacak büyük kampa iştirak ede- t 
le yapılıyor) , patrona lsmail kızı rilmiştir. ceklerdir. ilıi 
Elif evini pis tuttuğundan 500, pat- Yor 
rona Cafer kızı Şerife evini pis tut- """,,,_ ___ ,__..,,,,,.=-------- tab 
tuğundan 500, patrona izzet kızı Mü· 8a 
zeyyen evini pis tuttuğundan 500, r·------
patrona Ahmet kızı Perişan cadde· R. PEKER'in 

lnkılab Dersleri deye pis su akıttığından 300, pat· 
rona Bekir kızı Nebihe evini pis tut
tuğundan 500, bahçeci İsmail oğlu 
Şükrü caddeye gübre döktüğünden 
500, bağcı Kamil oğlu Mehmet zil. 
siz bisiklete bindiğinden 100, Yıldız 
bar kiracısı Mustafa liste harici müs
kirat sattıgından 500 er kuruş para 
ceıl~ile oeıalandırılını§lardrr. 

R. Peker'in Ankara ve lstanbul Üniversitelerinde verdiği inkılab ders· 

[erinde tutulan talebe notları , gözden geçirildikten sonra , ULUS Basım· 
evince kitap halinde basılmıştır . 

124 sayfa tutan eser , yalnız baskı masrafının karşılığı olarak her yer· 

de ON KURUŞA sablmaktadır . 



~-----------------·---------~--, 
Şair Ziya paşanın 

Adana valiliği 
BELEDiYE iLANLARI 

Belediye kanununun 123 üncü maddesinin 900 fıkrasına tevfikan Bele
d~ye meclisi~n Haziranın birinci pazartesi günü ötleden evvel saat on 
birde fevkalade toplanbya davet edilditi ilin olunur • 

1878-1880 Ruzname : 936 yılı bütçesinin tetkiki.6928 

·---
Yazalı : Taha Toros 

-10-

Hıfzıssıhha kanununnn 191 inci maddesine göre, gıda maddesi nak
leclilen vasıtaların temiz olması lizımgelditinden şehrimize sablmak üzere 
gctiri~en üzüm, erik, şeftali, elma, armut, kaysı ve sair meyvelerin nümunesi 
beledıyede mevcut bulunan sandıklar içinde getirilmesi ve bu sandıklarla 
bir defadan fazla meyve taşınmaması karar altma alınmışbr. Bu nümune· 
ye uym~yan ve bir defadan ziyade kullanılan sandıklar içinde getirilen 
meyvelenn sablmasına müsaade edilmiyeceA"inden aJikadaranın şimdiden 

·nin sayfiyeye çıkışı 
..--ıy.ıııı Pqa Adanaya geldiği gün

• ciğerlerinin rahatsızhğını çe
ıwııı-...ı. .• Bu kadar yorgunluğu yü-

Ziya Paşanın Adana Valiliği bir 
sene onbir ay ve yirmi yedi gün de
vam ebniştir. 
Vali vekili hazırlıkta bulunmalan lüzumu ilin olunur. 6925 

ilerleyen hastahğı yüzünden 
taio"'ll .... L-

fn t etmesi icabediyordu . 
tut önceleri buna lüzum görme
\/ali son, günlerde sıhhabnın 

r. olduğunu görmüştü . En mü· 
olan Adana sayfiyelerini sordu. 

Toroslarla Gülek yaylasm
.. Gerlez ,, mevkii seçildi . 

bu gün için on, on iki 
__ ,-.-.ibaret soğuk bir su başında 

köycüktür. 
~ auyu üç değirmen çevirmek· 
• Burası çok eski bir yerdir. 
t.lıiddan evvele ait kale dÜ

,.. ....... bakidir . Aynı zamanda bu 
önündeki geniş meydanda 
taşlar vardır . Bu taşlar 

.-ınaırılar işletilmekte olan simli 
madenleridir . 
madenler bundan 65 yıl ev
kadar işletilmekte idi . 

1-11\itiılb-iis ve kul'fUD çıkanhr ve ip· 
~ kazanda izabesi yapıhyor
~ dallardan, mağaralardan 

buraya getiriliyordu . Bir za· 
61du ki buradaki kurşun ve gü
lltibaal masrafmı öJeyememiı· a... ilive olarak da maden İf• 
lbeınurun tecziye edilerek J.,; 

çatnJIJIUI da imil olmuş
"- adamm km bir müddet için 

İfİnİ ilerletmek istemjşse 
......,a·me maval.le +ımmnı~ 

llladenlerin bulunduğu yer 
· ( Gülek ve Tekeli ) na• 

11·•~ merkezi idi . Ve hükumet 
vardı . Nahiye müdürü de 

ı...-lll.. idi . Bu zat iki senedenbe· 
e müdürlüğü vazifesi yap-

. idi. 
• a Paşanın " Gerlez " e say
lc;in geleceti anlapluıca nahiye 

.. güzel bir ev haıırlatb . 
Paşa Gerlezi çok beiendi. 

suyun başından ayn)madı . 
hu suyu o kadar sevdi ki evi

fıllayeli bir havuz yap. 

Ziya Paşanın rahatsızlığının son 
günlerinde Adanada bir hadiseyi 
teftiş için yollanan Haa Akif gel· 
mişti . Bir müddet sonra Paşalığa 
terfi eden Haci Akif, Ziya Paşanın 
ölümü üzerine Adana Vali vekileti 
ne tayin edildi . 

Seyhan Defterdarlığından • 
• 

Kazanç Sayım 

Adı ve sanı Köyü 
vergisi vergisi ihbarname 

1-Zaza Mehmet Cınk 
Sanatı L K. L K. Senesi numarası 

oğlu Ahmet Bekçi 3 40 . 933 3-21 

2-Hüseyin oğlu küçük 
Mezar taşı Ömer Karataş 

Ziya Paşa 17 Mayıs 1297 yılın· 3-Salih otlu Yemişli 
da ölmüştü . Nuri 

" 

" 
Adananm orta kısmında olan ulu· 4-Ali Yenice 

cami mezarhğına gömülmüştü. Bazı 5-Şaban oğlu Mihmandar " 
edebiyat kitaplan Paşanın Bursada Kasım 
öldütünü ve oraya defnedildiğini 6-Vanh Mecit Çimeli " 
yazmak gibi bir ha~ya düşmüşler 7-Ramazan oğlu Kır Hasan ,, 
dir. Hasan 

" 

Şemsettin Sami, lbrahim Necmi, · 8-Ethem otlu Topraklı ,, 
T abirclmevlevi dahi böyle bir bata· 1 Ahmet 
ya düşenler arasındadır . 9-H~yin otlu 

Pek yalan bir de,ğrde ölen şai-
0 

NCafun çavuş 
· ·· ünde h"I" Ad da 1 - er Nı.lu Madama ,, nn mezarının on n a a ana B . "5· 

her sabah binlerce kişi geçmekte<l.ir. 11 oasn oğl in . lik 
V k dı Ôlü. - sman u cır ,, 
~ ~ezar taşa. çar~ya. arşı .. r. - Derviş 

munun Bursa ıle hıç hır alikası yokr 1 12-Aşairi seyyare- Cedit ,, 

tur .Zi p "ld"ğü T" j den Resul oğlu incirlik ya aşanın o u zaman ur Osman • 
kiyede bulunan şairler ölümüne ta 13 - lsmail otlu Büyük 
rih yazamamışlardır . Bu hadise çok Abdullah Dikili 
gariptir · Düğünler ' doğumlar ve 14-Ahmed oğlu Akbenli " 
gerek küçük hadiseler için bir çok Hasan 
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beyitler yazıldığı bir devirde koca 
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pirİIJ 611mü içia bir ~ buluna· 15 -Ahmed Seyyar muakkip 12 12 
mamam adden aadar • ltkendenmlu 

Bu sebeptendir ki mezar tquı 116-Hamit oğlu , .. divara 10 1S 
da şu sabrlan görüyoruz : Yusuf 
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Tarh N« 
932 ııs 

" 132 

133 " Adana vilayeti Valisi Abdul· 17-Ali oğlu Hami ,, ,, 10 75 
" hamit Ziyaettin Paşa merhumun faz- 18-Yasin .. arzubala 12 19 . ,, 78 

lukemali asiriyle müsbet ve ulüvükad· Kazanç ve sayım vergisi ile mükellef batL listed dl il · ti' al . 
· b ·fd b ··d e a arı e ış g ne rinı eyan v~ tadvsı e zerihanı fu e· vileri ve namlanna tarh olunan vergi mikdan ve ihbarname cilt varak nu-

bayı zaman bıku ret ve ta ve abnı maralan yBZllı mükelleflerin ikametğib adresleri belli ol dığı d k . 
· d 'be Os · d ma n an en nazım a şuarayı namı manıyan ilerine tebligat yapılmamıftır. Hukuku usul muhakeme! ri k 

. ha . h ledikl 'nd hl' . 1 e anununun ız nacı~ ve ay.r~t. ~Y. en .. e~ te ıga~ aıt 1 4 - 148 nci maddeleri ahkimma tevfikan tebliğ maka-
97 senesı cemazılihinnın sekizıncı 1 mma kaim olmak üzere keyfıyet ilin olunur . 6923 

Pazartesi günü gülşen sarayı bekaya İ :-------:--·----------------.. 
azimet eylediklerini vilayeti mezbure 1 
vergi müdürü Esseyd Hasan Rıza 
nesren bu veçhile tahrire ictisar ey-
•-~! 1 
ICIQI • " 

işte bu mezar kitabesi bize o . 
1 

devir şairlerinin acizlerini anlatmak· J 

tadar. 
Bunu hem Adana , liem de ede

biyat nanma bir nokam addeyleyen 
Adanalı Kif zade Yusuf izzet , bir 
kaç sene ~vvel Ziya Paşanın ölümü· 1 
ne güzel bir tarih tanzim eylemişti • 
Hatti ~ cje IJu uzmın mer· j 
hum şairin mezar taşma yazılması 
bile teklif edilmişti . 

Fakat bu güne kadar böyle bir 
iş yapılmış detildir • Mamafih me
zar taşına nesren yazılaa kitabe, ölü-

Dr. Mühendis Remzi 
· 1 N ŞA AT 
iNŞAATI 

HER NEVt 
su 

P R O J E 
Fenni izahat ve hesaplar 
iNŞAAT 

Kontrol ve idaresi 
ÖLÇMELER 

Adres : P. K U T U S U 
'I L _ _ . . r mü yılında yazılmış ve Türk şairle-
b.ı ~ temız suyu ve ha- rinin acizlerini de g&tenniş olması 
'iendise de yallDIZLktan pek itibariyle ayrıca bir değer kazan-

Abidin paşa caddesi No: 68 
• omm için Adanaya erken maktadır . 

hiç te dojTu olamaz ~ 
Edebi bir 1 bidisenin pozu de-

Tan sineması karşısında Merkez Kwnandanlıtı al .... au-. 

Muharrem Hilmi yazıhanesi 
4--8~12--16--20--25~29 6457 

.._...-.ııc:lelti' gayretinden hasd 
~tunll* P•yı çok •l"Sllllflı. 

Bu yüzden eski kitabeyi bozmak 

1 
mde olan o nesir kitabenin müstakbel =----------------------

zhtı ilerlemişti . 
)'l)mm Mayıs başından iti
~ çıkamadı.. Uzun ih· 

rapıen kurtulamadı. Ve 
1880 de öldü. Adanahla-
yqlan arasında Ramazan 
: ~ptırdığı meşhur Uluca
lfnaa gömüldü. 
ınezarLkta 1871 yıhnda 
~yken ölen Süleymani-

nesil tarafından eski şekliyle görül-
mesi edebi şe'niyete daha uygun 
olacaktır. 

Mamafih Adananın eski bir mu
harriri ve kendi tabiriyle ebcedi mü· 
verrihi olan Kif zade Yusuf izzetin 
bulduğu tarihin de ayrıca bir değeri 
vardır . Bu kıta da edebiyat münte
sibleri tarafından unutulmamahdır : 

Dedim muaccemle tarihi üfulün 
Ziytuı gitti vallalı .zamanın 

ilin ' Pamuk lı Limited çırçır 
fabrikası direktörlüğün
den : 

Asri sinemada 
Sinema mevsimine veda iki büyük ve emsalsız 

film birden 

1 
Joseph Sechmidt 

Szoke 
- Lilion Dietz 
Szakol 

Gibi üç büyük artistin Almanca fevkalade opereti 
• 

( Ilkbahar şarkısı ) 
2 

Macera filmleri kahramanı 

Dieks Talmadge 
En• güzel sergüzeşt filmi 

( Elmas hır~~ı ) j 
1 TAN Sinemasında 1 

Bu akfam 
Hareket, canlılık ve güzellik 

İtalyanca şarkılar, Ateşin ve Sehhar yıldız 

Grazia Del Rio 
tarafından pek mükemmel bir surette temsil edilen aşk ve şiir filmi 

Kadın peşinde 
isimli filmin gösterilmesine bu akşam baflanıyor . iki saatinizi güzel bir 

film seyretmek ve nefis şarkılar dinlemek isterseniz bu eseri görünüz 
Pek yakında : 

En büyük Alman yıldızlan tarafından temsil edilen büyük bir film 

Büyük ihtiras 
isimli eseri göreceksiniz 

6909 

------------------------------------------
Alsaray sinemasında 

1 Bu akşam 
Şaheser bir filmle birlikte zengin havadisli bir film gazetesi sunuyor 

1 

Viyana hasreti 
ık ve heyecan, his ve muzik, zevk ve eğlence filmi 

Mümessilleri : 

Sarı Marıtza - Herbera Marshal 
2 

Zengin havadisli bir film gazetesi 

Cumartesi 2,30 da iki film 
Pazar 2 de iki film 

DIKKA T : Tenzilatlı yaz tarifelerimiz tatbik 
olunmaktadır. 

Yayla 
Büriicelcteki yurdumuz kirabkbr. 

OSMAN ALTIKULAÇ 

6927 1-4 

En güzel en temiz 

Vitamin evi 

DOCU lokantası 
Olacaktır 

6926 

Seyhan Vilayeti Dai .. 
mi Encümeninden : 

Adana : Memleket hastahane-
sinin bir senelik ihtiyacı olan (2601) 
lira muhammen bedelli ( 115 ) b,. 
lem iliç ve malzemesi açık .._ 
meye konulm111tur . 

Açık eksiltme 936 ıeaeli ~ 
ranmm ( on akma ) S.b lüni .. t 
onda Seyhan Villyeti Daimi &cl
menincle yap..... ilteldilerio 

Papnm da mezan bu· 1297 ' ~~7.~~~l-2:;1 '"111"'•:ı 

ıartn11neyi söraiek üzere her liiD 
bu~ ve .ihale ıünü de Pef 
akçaiyle birlitte encümene utra 
malan. 6921 



Sahife : 4 Türbözü 

Seyhan Defterdarlığından: 
S. Vergisi 

No. L. K. 

1 
2 
3 

4 

5 
6 

4 25 
48 10 
6 30 

12 70 

7 33 
1 13 

Mükellefin ismi IŞl Mahallesi Sokağı 

Mustafa o. Mehmı-d Hasan aşçı Hamam kurbu Siptilli 
Ruhi o. Ali Galip bakkal ,, ,, Dıblan z. 
Durmuş o. Mehmed aşçı ., ,, Siptili 

ve Hasan 
Abdullah o. Ahmed 

ve Niyazi 
Mustafa o. Mehmed 
Mehmed o Salim 

kahveci ,. 
" " 

kömürcü 
kebapçı 

" " .. 
Han kurbu P. Pazarı 

Dükkan Tarh ihbarname Senesi 
No. No. No. 

25 
48 
18 

18 

26 
bila 

37 
42 
45 

48 

53 
206 

6/92 
6/77 
6/78 

6/79 

6/80 
6/85 

932 
932 
932 

932 

932 
932 

7 
8 

19 94 
13 81 

ve Mehmed 
Haydar o. Salih 
Mehmed o Muhiddin 

bakkal Hacı Sofu eski istasyon 117 20 
27 

6/86 
6/87 

932 
932 

9 20 17 Salih o. Ahmed 

sebzeci yem 
istasyon 

aşçı Mermerli 

yenı 

istasyon 
Mestan 
Hamamı 

bila 

2 97 6/90 932 

Kazanç vergisi ile mükellef yukarıda adlarile iştigal nevileri ve namlarına tarh olunan vergi miktarı yazılı mü. 
kelleflerin ikametgah adresleri belli olmadığından kendilerine tebliğat yapılmamıştır . Hukuku usul muhakemele
ri kanununun tebliğata ait 114-148 nci maddeleri ahkamına tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere key-
fiyet ilan olunur. 6930 

Köyü 

Havutlu 
Mirzaçe]ebi 
Hadırlı 

.. 
Çakal kuyusu 
Köprülü 
Salman beyli 
Köprü sokağı 
Hayriye 
Yassı veren 
Çavuşlu fnnaplı 
Zinmet 
Kuranşe 
K.Karataş 

Yemişli 
Bahçe 
Bebeli 
Kesik 
Adalı 
Cihadiye 
incirlik 

" 
Boruk 
Madama 
fsmailiye 
Çotlu 

" 
Çiriş gediği 
Böcü 
Oymaklı 
Helvacı 

Çukur kamış 
Yenice 
Dolaplı 
Kiremitli 
Kadı köyii 
Topraklı 
Terliksiz 
Çimeli 
Mihmandar 
Deniz kuyusu 
Yerdelen 
Nal kulak 
Şam Bayadı 
Kaba sakal 
Karahanlı 

Zeytun 
Gerdan 

Seyhan 
Tarh 
No: 
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Defterdarlığından : 
Vergi miktarı 

Sanatı 
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Mehmet oğlu Hasan 

" ,, Ali 
Mustafa oğlu Mehmet 
İbrahim ,, Süleyman 
Derviş ,, Osman 
Nuri ,, Şakir 
Isa ,, Yusuf 
Akıl ,, Iv'l rnıet 
Alı ,, alil 
Alı ,, kansı 

Hasan ,, Ahmet 
Haydar ,. Cumali 

Ali ,, Ömer 
Süleyman ,, Halef 

Halil ,. Halil 
Eyüp ,, Mehmet 

Durmuş ,, Ali 
Halil ,, Ali 

Mahmut ,, Ahmet 
lbrahim Mustafa 

" 
Hasan 
Osman 
Mehmet 

Cafer 
Yusuf 

Süleyman 
Mahmut 

Mehmet 
İsmail 

Kamil çavuş 
ibiş 

Durmuş 

Koç Ali 
Lütfi 

Mehmet 
fsmail 
Hüseyin 
İnnaplı 
Vanlı 

" .. 

n 

" .. 
" 

.. 
" 

• 

.. 

Hüseyin 
Dervis 
Memili 
Basri 
Yunus 
Veli 
Veli 

Salih 

Mehmet 
Mehmet 

Ali 

Şaban 
Nehmet 
Sayım 
YaJar 
Hakkı 

,, Nuri çavuş 
Hasan 
Mecit 
Rasim oğlu 

Cabbar 
Durmuş 
lbrahim 

Mehmet 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

Hüseyin 
Cumali 
Resul 

Mehmet 
Bayram 
Hüseyin 
Hakkı 

Seyhan Vilayeti Encüme-
1 

ninden: j 
Osmaniye Memleket hastanesi

nin 1-6 -936 tarihinden 937 se 
nesi Mayısının sonuncu gününe ka
dar bir senelik ihtiyacı olan 48 ka
lem erzak ve saire şartnamelerinde 
yazılı şartlar dairesinde alınmak üze
re eksiltmeye konmuştur. 

İhale 936 senesi Haı.iranımn 16 
ıncı salı günü saat 11 de Vilayet 
Encümeninde yapılacağındarı talip 
olanların mezkur gün ve saatta Vi
layet Encümenine, erzakın cins ve 
miktarlarile şartnamesini görmek 
isteyenlerin Seyhan Sıhhat müdür
lüğüne ve Osmaniye Memleket has
tanesi tabipliğine müracaat etme· 
leri . 6920 29-2-6-12 

Yitik 

Kazanç vergisi ile mükellef yukanda adlarile iştiğal nevileri ve namlanna tarholunan vergi miktarı yazılı 
mükelleflerin ikametgah ?dresleri belli olmadığından kendilerine tebliğat yapılamamıştır . Hukuku usul muha
kemeleri kanununun tebliğata ait 114-148 inci maddeleri ahkamına tevfikan tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilin olunt1r .6931 

Kullanmakta olduğum mührümle 
Adana icra dairesinin 934 t,arih ve 
1856 numaralı kağıdı ve içinde yir
mi üç lira bulunan cüzdanımı yitir
dim. Yeni mühür kazdıracağımdan 
yitirdiğim mühürle hiç bir kimseye 
borcum olmadığını ilan ederim . 

= Adananın Hurmalı mahalle · 
6921 sinde oturan Duran oğlu 

s ız = === rn 

YUSUF 

Nevrozin .-----------------------------------------------ıı----
Adanaıun yaylazamanı geldi. Yaylaya gideceklere tavsiye eder. 

herevin tabii doktoru olan N evrozini her hal· 

deberaberinizde yaylaya götürünüz . 
Fazla sıcak baş ağrısı yapar . Onuniçin her halde 

Nevrozin kullanınız. 
On taneli lctüpleri 60 kuruştur • 1 6805 21 

• 
Iliçlannızı ve 

( Naftalin ) güve otunuzu ( Naftalin ) 

Ali Nasibi eczanesinden alınız. 

Temizlik 5310 299 Ucuzluk 

29 Mayıs 1 

·DARA·· 
- BiRiKTiREN 
RA~~T l;Dt;Q 

6748 

Kozmin Diş macunu 

Nevrozin liboratva~ bu yeni müs 

bu kerre Adanamızagelmiştir. Her eczahanede ve ıtnyat 
farında bulunur . Fiatı 15 kuruştur. 6806 

Umumi neşriyat 

Celal Bayer 
Adana Türkloiü 

i ğu 
l ol 

J ca 


