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Rüştü Aras 
Atinede çok iyi karşılandı 

Atine: 1 (Radyo) - Yunan 
&'azeteleri doktor Tevfik Rüştü Ara 
{~ Atineye gelmesi münasebetile 

Urkiye ve Doktor Aras hakkında, 
kek. dostane yazılar yazmaktadırlar. 
atinıerini gazetesi Doktor Arası 

llıedh ve Yunanlıların Türk dostlu
lundan bahsettikten sonra diyor ki: 

"Tevfik Rüştü Arasın Atineye 

1 ielnıesi ve Yunan ricalile temaslar 
;Yapması fevkalade ehemmiyeti ha
lld· ır. 

Bu seyahat, iki dost memleketin 
llıüşterek bünyesinin Bir ifadesidir" 

Doktor Aras , Başbakan Metak 
&asla birlikte ve hususi trenle cuma 
iÜnü Belgrada hareket edecektir. 

~-~azların tahkimi 

transa . Türkiyenin 
noktai nazarını 

anlamış 

\re hak vermiştir. 
Ankara hükumetinin boğazların 

Yelliden tahkimini isteyen notasını in
!': bir tetkikden sonra Puaid'orsey 
l' Urkiyenin Paris Sefiri M. Suada 
bra1 nsanın talebi prensip itibarile ka-

11 eden cevabını vermiştir . 
işte, boğazlar rejiminin tadilinden 

ÇÜ\abilecek muhtemel neticeler dü
§İinl ülecek olursa hiç te ehemmiyetsiz 
o mayan bir hadise .. 

Filhakika' Türkler, Lozan muahe
deı.ile Çanakkale boğazına hakim 
0lan Gelibolu yarım adasından kıtala
l~rını çekmeyi ve her türlü tahkimi-
111 Yıkmayı. yirmi kilometre geri git
llıeyi kabul etmişti . 

Bundan başka Türk hükumeti 
aYni muahede ile Bosforun iki sahilinde 
l5 kilometre genişliğinde bir araziyi 
;e Marmaradaki [ Emir Ali Adası ] 
ndan başka diğer bütün adaları gayri 
~kerı bir hale sokmağa razı ol -
·«llştu . 

Bununla beraber muahedenin bir 
~addesi,ileride bir revizyona değilse 
bıle muvakkat bir tadilata açık kapı 
ırakmıştı. 

lngiltere, Fransa , ltalya ve Ja
~onya bir harp zuhurunda veya bir 
darp tehdidi Türkiyeyi tehlikeye koy-

ltı~ğu zaman müdahaleye karar ver
ışlerdi . 

Bugün, Türk hükümeti Avrupa 
~~ Akdenizin karma karışık vaziyeti 
~nde emniyetin tehdit altında oldu-

ııa karar vermiştir. 
b· Binaenaleyh Lozan muahedesinin 
ıt Reviyizyona tabi tutmasını isteyor: 
b~ suretle eğer Türk sularında çıka-
ılccek bir deniz ihtiliıfında sahillerini 

llliidafaa edebilmek imkanını hulacak
~~· Fransa Türk noktai nazarını çok 
~ anlamı~tir. Ve Türk hükumetinin 
gosterdiği esbabı mücibeyi haklı bul
nıuştur. 

Bunun içindir ki; Fransa Lozan 
(-Uahedesiai imza eden devletlerin 
Rltıgiltere, Fransa, ltalya, Japonya, 
d 0nıanya, Yugoslavya, Yunanistan ] 
le e~h~J toplanarak Türkiyenin bu ta-
bını tetkık etmelerini teklif ediyor. 

k' Yalnız şurasını da ilave edelim 
b'.'. '.11eselenin giriftliği müzakerelerin 
i utyulc bir ihtiyatla cereyan etmesini 
8 enıektedir. . 

tı ~il~akika Frans.a bu hususta yap
A.ğı ıstımzaçlarda .b'.lhassa bazı şarki 
k Vrupa devletlerının memanaatı ile 
learşılaşmıştır. Bu a~a~a~ar '.11emleket
ı· rde boğazlar statusunun hır değişik-
5•ite tabi tutulmasının Balkan ittihadını 
arsınasından korkulmaktadır. 

nı Sonra ltalyada henüz cevap ver
eıniştir . 

İngiltere ise bu hususu henüz do
lllinyonlarla müzakere efmektedir. 

Binaenaleyh konuşmaların gele
~eıllc aydan evvel başlıyamıyacağı sa

tnaktadı r. 
Rohert H. Cru 

" Le Journal : Paris ,, 

Adana ''Türk kuşu,, 
Mektebine 

kişi 

şimdiye kadar 
müracaat etti 

400 

Mektep yakında büyük bir 
törenle açılacaktır 

Şehrimiz hava kurumu merkezi 

Şehrimizde Mayıs ayı içinde bir 
Türk kuşu mektebi açılacağını yaz
mıştık . 

Şehrimiz Hava kurumu şubesi 
bu günlerde bu işle çok meşgul ol
maktadır : 

Mektebin açılma gününün yak
laşması üzerine evvelce müracaat 
ederek adlannı yazdıran talebe sa· 
yısı bu günlerde artmaktadır. Şim

diye kadar 400 kişi müracaat et
miştir . 

Kabul edilen heveskarlann sa
yısı ise biri bayan olmak üzere 70 
kişidir . 

Mektebin, şehrimizde kurumun 
şerefile mütenasip bir şekilde açıl-

ma töreni için büyük çalışmalar 
vardır. 

Türk kuşu muallimleri de dün
kü trenle şehrimize gelmişlerdir : 

Aynı zamanda Türk kuşu için 
Kayseriden iki pl~nör -de gelmiştir. 
Bunlar yann trenden alınacaktır. 

Türk kuşu bu hafta içinde bü
yük törenle açılacaktır . Törenin 

parlak ve kurum durumile uygun o
labilmesi için esaslı tedbirler alın
maktadır . 

Program tesbiti için dün Hava 
kurumu yapısında daire adlarından, 

partiden ve bir çok amirlerinden mü
teşekkil bir heyet toplannmıştır . 

Filistinde Arap istiklali 
" Bütün isteklerimiz lngiltere tarafından 

kabul edilinceye kadar döğüşeceğiz ,, 

Yahudilerle anlaşmamıza imkan. yoktur 

Kudüs : 29 ( özel ) - Arapla 
lnn Kudüs muhafaza kumandanı dok
tor Halidi, " Havas ,. mümessiline 
Filistinde vukubulan hadiseler hak
kında şunları söylemiştir : 

" - Bütün ınetalibabmız İngi
lizler tarafından kabul edilinceye ka
dar mücadelede devam edeceğiz . 
Bunlar halledilinceye değin Filistin
deki hadiselerin yatıştırılmasına im
kan bulunmıyacaktır . Filistin ülkesi 
Araplanndır . Ve sonuna kadar da 
Arabistan olarak kalacaktır . 

Yahudilerle her hangi bir cihet
ten birleşmemize ve onlarla dostça 
yaşamamıza imkan yoktur . Biz ; 
lngilizlerden Araplar lehine olarak 
Balfurun mahut ve Adenden önceki 
sözlerinin yerine getirilmesini istiyo
ruz ve bunda israr edeceğiz . Her 
hangi bir kuvvet bizi bu isteğimizden 
asla geri döndüremiyecektir . Biz ; 
Yahudilere bir vatan verilmesini isti
yoruz . Fakat ; Arap iktisadi yatını 
ve vahdetini ihlal etmemek şar
tiyle 1., " 

- Berut şoförleri de Filistin 
deki meslekdaşlarının son hadiseleri 
protesto maksadiyle yaptıkları greve 
iştirak ederek Filistine hiç bir yolcu 
götürüp getirınemeğe başlamışlardır. 
Yolcular , Şamdan Hicaz şimendi
ferleriyle gidip g_elmektef ve bu 
hal ise yolculara çok pahalıya mal 
olmakta ve vakıt kaybettirmektedir. 

- Dün Nasra ve Tulkeremde 
yeniden karışıklıklar olmuştur . Po
lis kuvvetleri sözle dağılmayan hal
kın üzerine ateş açmak mecburiye
tinde kalmıştır . 

Bu suretle Nasrada Araplardan 
bir kişi ölmüş , 38 kişi yaralanmış 
ve Tulkeremde de 12 kişi yaralan
mıştır . Yaralılar hastaneye kaldırıl
mışlardır . 

Kudüsteki Yahudilerin , Arap
lara karşı olan adavetleri günden 
güne artmaktadır . Kudüs şehri ci
var kasabalardan gelen Yahudilerle 
dolmuştnr. 

Dün çok kalabalık bir Y abudi 
kütlesi Arap mahallesine ansızın 

- Gerisi ikinci ~ahifede -

Ankarada 

Bir aile ve el sanayii 
sergisi açılıyor 

Ankara : 30 ( Hususi ) - Eko
nomi bakanlığı tarafından, memle
kette aile sanayii ve küçük sanatlar 
için bir teşvik vesilesi olmak ve ba
kanlığı bu nevi sanayii himayesi sı
rasında alınacak tedbirlerin de tayi
nine hizmet etmek üzere önümüzdeki 
son teşrinin birinde Ankarada ba -
kanlık binası içinde milli bir sergi 
açılacaktır. 

Sergi 15 gün sürecek ve sergi 
sonunda malı teslim şartiyle satış da 
mümkün olacaktır . Bu sergiye bil
hassa aşağıdaki sanatlar iştirak ede
bileceklerdir : 

1 - Her nevi oya ve tentene 
işleri, 2 ) gergef, nakış ve her nevi 
broderi ve el işleri, 3 ) ev tezyin ve 
sanayi grubuna girecek her nevi 

işlemeler ve örgüler, 4) deri üzerine 
işlemeler, 5) sedef kakma işlemeler, 
kehribar işlemeler, 6 ) işlemeli kadın 
çamaşırları, çocuk elbiseleri, yastık
lar, havlular masa örtüleri, 7) çorap 
ve atkılar, şallar.. ' 

Ev tezyin sanayiine dahil olup 
ta bu liste haricinde kalan madde
lerle de sergiye iştirak olunabilecek
tir. Eşyanın Ankaraya kadar naklini 
ve satılmıyanların iadesini, muhafaza 
ve sigorta masraflarını, istand tesi
satını vekilet üzerine almıştır. Mu
vaffakiyet göstere lere de bunun 
dececesine göre ıniıdaiy b. ve nakdi 
mükafat verilecektir. 

Bakanlık, Türkofisin iç kollan 
vasıtasiyle, şimdiden bu sergi için 
hazırlıklara başlamıştır. isteyenler, 
15 ağustosa kadar, ne mikdar ve ne 
cins mallarla sergiye iştirak edecek
lerini alakadarlara bildireceklerdir. 

Türk Matbuatı 

Sovyet -Türkiye 
dostluğunu kutlamakta 

lstanhul : 1 (Radyo) - İstan
bul gazetderinin hemen hepsi, 
başmakalelerini, 1 Mayıs dolayısile 
Sovyet - Türk dostluğunun kut
lanmasına hasretmişlerdir . 

• 
ltalyanlar Adisababaya· 

girdi mi? 
Londradaki Habeş elçisi ve mühim mah
feller " bu haber mevsimsizdir ,, diyorlar 

İmparator nerede ? ne yapıyor ? meçhul !.. 

Ankara : 30 ( AA ) - Bir ltal-1 
yan tebliği cenup cephesine günler- 1 

denberi şiddetle mukavemet etmek
te olan Essabanen mevkiinin !talyan 
kıtaatı tarafından ele geçirildiği bil
dirilmektedir . 

Kudüs : 1 (Radyo ) - Royter 
ajansı muhabiri bildiriyor : 

ltalyan kuvvetleriyle Habeşliler 
arasında devam eden şiddetli muha· 
re beler netie,esinde Habeş kuvvetleri 
inhizama uğramıştır . Habeşliler , 
ltalyanlara karşı büyük bir muka · 
vemet göstermişlerse de düşmanın 

fazla kuvveti karşısında1 daha ziya-
de dayanamamışlardır . · 

!talyan kuvvetleri, Adisababaya 
altmış mil mesafeye kadar yaklaş

mışlardır . 

Londra : 1 ( Radyo ) - İtalyan 
ileri hareketleri devamdadır . Hare
ketlerin bu süratte devamına bakı
lırsa Adisababa yakın bir zamanda 
İtalyanlar eline geçmiş bulunacaktır. 

Londr,a : 1 (Radyo) -:-- ltalyan 

kuvvetleri Deoesitali'yi bu gun ış
gal etmişlerdir . 

Londra : 1 (Radye) Gelen 
haberlere göre; ltalyanların Adisa
babaya girdikleri bildirilmektedir. 

Habeş delegesi ve makul düşü
nen mahfeller ise bunun mevsimsiz 
olduğunu söylemektedirler . 

Londra : 1 (Radyo) - Habeş 
elçiliği İtalyanların Adisababaya gir 
diklerini tekzip etmiştir . 

ltalyan sefareti de, bu İşgalden 
ademi malüınat beyan etmektedir. 

Roma : 1 (Radyo) - Propağan 

da Bakanlığı ltalyanların Adisaba
bayı işgal ettiklerini bildirmiştir. 

Londra: 1 (Radyo) - Teeyyüt 
etmeyen bir habere göre , motorlu 
İtalyan kuvvetleri bu sabah Adisa
babaya girmişlerdir . 

Diğer taraftan salahiyetli mu
hufil yolun çok arızalı olması dola 
yısi.<Ie Adisababaya vanlmıyacağını 
söylemektedir . 

Mamafih şimal oephesinde ltal
yan ileri harekatı devam etmektedir. 

Pamuk ekimi 
Adana Çiftliği bu yıl 50 bin kilo 

tohum ekecek 
~~~~---· .. ~---

Tanın Bakanlığının, pamuk cins
lerini islah etmek için, çok esaslı 
tedbirler aldığını, bundan önce, muh
telif vesilelerle, okuyucularımıza ha
ber vermiştik. Bunun için, pamuk 
ziraati yapılan yerleri mıntıkalara 

ayıran Bakanlık, uzun tecrü-

belerden sonra, bu mıntakalarda 
hangi cins pamuk tohumlarının o 
yer için, verimli olduğunu tesbit et

mişdir. Bir çok yerlerde tohum
lar üzerinde tecrübeler devam et
mektedir. Bakanlığın tohum cinsle· 
rini tayin ettiği ınıntakalarda, paşka 
cinslerin ekilmesi yasak edilmekte 

İdman şenlikleri için hazırlık 
dir. Fakat, çiftçiye ziraatine yete
cek miktarda, tohum dağıttıktan son
ra bu yasak tatbik oluomaktadır . 
Geçen mevsim içinde, bu suretle, 

idman Şenlikleri için yapılan talebe ekz1ır~izleri 

Her sene 1 O Mayısta yapılmak- 1 

ta olan idman şenlikleri bu sene de 
ayni günde yapılacaktır . 

Vilayet merkezimizdeki bütiin o
kullar bu şenliklere iştirak için şim · 

diden hazırlık ve ekzersizlerini yap
maktadırlar. Ayni zemanda jimnas

tik Bayramı için lazım gelen elbise
ler de hazırlanmaktadır. 

Şehrimiz stadında yapılacak o
lan 10 Mayıs idman bayramının bu 

sene daha canlı ve daha şumullü bir 
şekilde olacağı anlaşılmaktadır . 

Şehrimizdeki Spor kulüpleri 
de hazırlanın yapmaktadırlar . 

Yukarıdaki resim, geçen yıl ya
pılan idman şenliklerine aid bir ha
zırlığı göstermektedir . 

~ halka 1 milyon 191 bin kilo pamuk 
tohumu dağıtılmıştır. Bunun bir mil
yon 44 bin kilosu Adana pamuk ü
retme çiftliğinden, 47 bin kilosu Na
zilli üretme çifliğinden ve 100 bin 

kilosu da Eskişehirde yetiştirilen to
humlardandır. Adanada (Klevland) 
ve digedcrinde (Akala) tohumlan 
üretilmektedir . 

Bu yıl Adana çiftçiliği 50 bin Na 
zilli çiftliği 3 bin kilo tohum eke
ceklerdir . 

Göçmenlerimiz 

Gelmeğe başladılar 

Ankara : 30 ( A.A ) - Buyıl 
Bulgaristandan yurdumuza geçecek 
olan muhacirler kafile kafile Edirne
ye gelmeğe başlamışlardır . Bu mu 
hacirler proğram mucibince Anado
luya yerleştirilecekler"dir . 

- ---~--



• 

2 

.. ın, kendi yapıp, kendinin 

taptığı Allah : Alhn 

Türksözü 

tıl/ 
1 

Altının tarihi, dünya istihsali, en zengin 
damarlar, altının istikbali 

~ 
T oros ekspresi 

insanlığın taıihinde en büyük, en ı 
mühim rolü oynayan madenin altun l 
olduğunda şüphe yoktur. 1 

Cenubi Amerika 1932 de istihsal re· I 
korunu kırmış ve o yılda 370,000 kilo ı 
altun istihsal etmiştir. 

Haftada üç defa olacak 

T oros ekspresi, yolcularının ge
çen senelere nisbetle yüzde yirmi 
fazlalaşması dolayısile haftada üç 
defa olacaktır . 

Altunun tarihi muhakkak ki; in· 
~an cinsinin len eski hatıralarından 
daha önce bir zamana kadar uzan
maktadır. 

Bu san madenin nasıl keşfedildi
ğine dair bir şey bilinmiyor. 

insan bu madeni içinde bulundu
ğu halitadan nasıl ayırmıştır, Nasıl 
olmuşta bu madenden tezyinat eşya
sı yapmak aklina gelmiştir. 

Y alruz belli olan bir şey varsa 
İnsanlığın en eski devirlerinde bile 
altun olarak kullanılmıştır. 

6 bin sene evvel (Altun yıkayıcı
lan) nın Nil ve Firat nehirlerinin su
lanndan altun çıkarmasını biliyorlar
dı. Beş bin senelik bir Mısır kanunu 

' altun kıymetini, gümüş paranın iki 
misli olarak tesbit etmektedir. 

Eski çağlarda dünyadaki altunun 
mühim bir kısmının Hindistandan 
çıkmış olması çok muhtemeldir. 

Amerikanın keşfinden evvel dün
ya altun istihsalı çok zaifti. Avrupada 
bilhassa bazı nehirlerinin sulanndan 
altun çıkanrlardı. 

Ron, Ren, Tibr nehirleri gibi , 
hatta Amerikanın keşfinden bir asır 
sonraya kadar heman dünya altun 
istihsalinin beşte biri Avrupada ya

yapılmakta idi. Bu tarihlerde dünya 
da bir yıllık altun istihsalı 6-7 bin 
kilo kadar bir şeydi. 

Halbuki bu mikdar 1936 yılında 
dünyada çıkanlan altun ancak beşte 
biridir. 

işte, filan prens, veya filanca kra
lın akla hayret verecek servetinden 
bahsedildiği o zamanlardan dünyada 
ki altun mikdan bugünkü para ile 
ancak yetmiş, seksan milyon Türk 
lirası kıymette bir şey artıyordu. 

Halbuki şimdi bu mikdar bir ar
tış, altun istihsalı için bir kıtlık yılı 
sayılır .. 

Tarihi bir keşf 

Amerikanın keşfinden 1800 e 
gelinceye kadar Kolombiya ve Be
rezilya altun istihsalinde en önde ge 
len iki memleketti. 

Filhakika bu iki memleket he
men hemen dünya istihsalinin yarı

sını Rusya ancak yüz de sini veriyor
du, Ve birleşik Amerika hükümet
leri dördüncü geliyordu. 

Bu vaziyet birdenbire altüst ol
du. Çünkü, bir taraftan Kalifomiya 
nın meşhur altun damarlarından bir 
kısmı, diger taraftan da A vustural
yada mühim altun damarları keşf 

olunmuştu. 

Kısa bir zamanda bu damarlar 
dünyaya Amerikanın keşfinden beri 
geçen üç asırdan fazla bir müdr;let 
zarfında elde edilen altundan fazla 
bir servet verdi. 

Gerek istihraç metodlarının te
kamülü ve gerekse Afrika ve Alaska 
da keşfedilen altun damarlan saye
sinde 1890 dan itibaren altun istih
sali nisbet habul etmiyecek bir de
recede arttı. 

1915 de yıllık istihsal mikdarı 
700,000 kiloya çıkmıştı. 

Bundan sonra keşfedilen cenubi Af- ı 
rika damarlan dünyadaki altun mik
darını büsbütün artırdı. Bugünkü is 
tihsalın yüzde 40 nı bu damarlar 
vermektedir. 

Rusyada yüzde 14 ile ikinci, Ka
nada yüzde 11 le üçüncü, Amerika 
ise yüde 10 la dördüncü derecede 
gelmektedir. 

Rusyada altun istihsali 

Rusyanın Altun istihsali hususi 
bir alakaya layiktir. 

1741 de başlayarak yavaş yavaş 
artan bu istihsal nihayet 30,000 kilo
ya kadar ·çıkmıştır. 

7917 ihtilafından sonra istihsalin 
tekrar mühim surette azaldığı görü -

lür. Fakat 1924 ten itibaren yalınız 
eski mikdar yeniden elde edilmekle 
kalmamış ve mühim suret te geçil

miştir de.. Çünkü geçen senenin is
tihsali 150,000 kiloyu bulmuştur ki 

ikiyiiz milyon Türk lirasısı değerinde
dir. 

Bu gün bir kilo altın 17,000 frank 
tır. Fakat dikkat edelim !. Altwıun 
değerinden bahsederken unutmaya 
hm ki, bu maden kadar hiç bir şeyin 
kıymeti etraflı değildir. 

Hakikatta bu madenin kıymeti 
pratikte ki kullanışı ile değil ~adece 

Nedreti ve dünyanın (Taleb) ine bağ
lıdır. 

Belki yarın, bazı teknik mucize
lerile mikdarı birden bire dünyadada 

artıverirse veyahut yeni bir ekonomi 
sisteminin kuruluşile altun talebi aza

lırsa bu gün insanlığın taptığı bu sa
n maden birdenbire tahtının yıkıldı 
ğını görecektir. 

Çünkü hiç bir maden bizzat bir 
kıymeti haiz değildir. 

Boşuna: 

"insan allahmı kendi yapıp kendi 1 
tapan bir mahluktur. denmemiş .. 

Şimdi haftada iki defa olan T o
ros ekspresinin üçe çıkanlması dev
let demiryollarınca kararlaştırılmış
tır . 

Hindistan yolcuları memleketi
mizden geçen T oros ekspresile se
yahatı deniz yoluna tercih ettikle
rinden bunların ihtiyacını karşıla
mak üzere Bağdatdan gelecek tre
ne de iki, yataklı vagon konulması 
tensip edilmiştir . 

Yiyecek fiatları 
Bir kilo süt 7 ,5 - 10, yoğurt 

5, taze peynir 17,5 - 20, yumur
ta tanesi bir kuruştur . 

Erik kilosu 1 O yeni dünya ( Mal
ta eriği ) 12,5 - 15 kuruştur . 

iki hırsız 
Bir çobanın elli lirasını 

çaldılar 
Dün. öğleden sonra şehir kena

rındaki Demirköprü civannda ko
yun otlatan. Ceyhanııun üç dut 

köyünden Mehmed oğlu Hüseyini, iki 
şahıs mantarcılık suretile dolandı
rarak 50 lirasını almışlardır . 

Yapılan tahkikat neticesinde, 
hırsızların lstanbulun sabıkalıların
dan oldukları anlaşılmış ve hemen ta· 
kibata başlanmıştır . 

Ayı Mehmed ve Eskişehirli Ta
tar adındaki bu iki şerir istanbul
dan bir kaç gün evvel Adanaya 
gelmişlerdir . 

Kötü kalpli bir babanın 
kızına yaptıkları 

Gecenin karanlığında deniz kenarın
da dolaşan gölge .. 

Genç kızın polise anlattıkları 
Berut : 28 ( özel ) - Polis ; 1 

burada misline ender tesadüf edilir 
bir engizisyon mezaliminin benzerini 
meydana çıkarmıştır . Hadise şu· 
dur : 

Bir müddet önce anası ölmüş 
ve babası Hasan , başka bir kadın· 
la evlenmiştir . Bu analık , genç kızı 
bir türlü çekemiyor ve her gün ba
basına aleyhinde olmadık yalanlar 
söyleyerek babasının kızı üzerinde 
nefretini celp etmeğe çalışıyor. Ana
lık ,' bununla da kalmıyor . Kıza 

her gün dayak atıyor , söğüyor ve 
hatta günlerce aç bırakıyor . Mer
yem ; buna tahammül edemiyor . 
Birkaç kere babasına ve halasına 
şikayette bulunursa da yüz bulamı· 
yor ve üstelik bunlardan da hakaret 
görüyor . Meryem , buna daha zi· 
yade tahammül edemiyeceğini anla· J 

yarak evden kaçmak için hazılanıyor. 

Deniz kenarındaki gölge: 
Sahil muhafaza memurlarından 

birisi ötey gece deniz kenannda do- 1 

laşırken uzaktan bir gölgenin etrafı
nı gözetleyerek denize doğru geldi
ğini görüyor ve bunun bir kacakçı 
olduğunu sanarak takibe başlıyor . 
Gölge denize yaklaşıyor ve suya 
atılacağı bir sırada muhafaza me· 
muru yetişerek yakalıyor . 

Elleri kelepçeli bir kız : 
Muhafaza memuru , yakaladığı 

şahsın elleleri kelepçeli bir genç kız 
olduğunu görünce hayreti artırıyor 
ve bunu Basta polis karakoluna ge
tirerek teslim ediyor ve bu kızı na· 
sıl getirdiğini de anlatıyor · 

Kız başından geçenleri an
labyor: 

Elleri kelepçeli olarak kendini 
denize atmak isteyen genç kızın adı 
Meryemdir ve onaltı yaşlarında 
bulunmaktadır • 

Bodruma hapis : 
Analık; bunu hemen anlıyor ve 

kocası Hacı Hasan ile birlikte za. 
vallı kızın ellerini bağlıyarak evin 
bodrum katına tıkıyorlar . Meryem; 
tam kırk beş gün zındanında kuru ek-

mekle bırakılıyor, dayak yiyor ve türlü 
hakarete maruz kalıyor. Bu kırk beş 
gün içinde kızcağız yalnız analığının 
yüzünü görüyor ve onun lütfen ge
tireceği bir dilim ekmek ve bir ka
deh su ile hayatını idame ettirmeğe 
çalışmakla beraber öte yönden de 

Bahar bayramı şehrimiz-
1 de çok eğlenceli geçti 

İlk mekteplerden bir çoğu talebelerini 
ziraat lisesi koruluklarına götürmüş
lerdi. Yavrularımız öğretmenlerinin 
gözü altında akşama kadar eğlendiler 

Dün Bahar bayramı idi. Bu mü
nasebetle erkenden bütün çarşı ve 

müesseseler Türk bayrağı ile süslen 
miş ve herkes bu bahar bayramından 
bir hisse almak için hazırlanmış bu
lunuyordu. 

Aynı zamanda 1 Mayıs, Mektepli. 
ler için de bir bayram olduğundan 

bilhassa ilk mektepler, şehrin bir 
az dışında muhtelif sıralarda eğlenmek 
maksadile daha önceden tertibat al

mış idiler. Buna göre bütün ilk mek
tepler kamyonlarla daha ziyade zi· 
raat mektebi çevresine taşınmışlar 

ve orada akşama kadar türlü eğlen 
celerle vakıt geçirmişlerdir. 

Kanara ve ziraat mektebi çevre-! 
sine yalnız mektepliler değil' halkı
mızdan da büyük bir kısım gelerek 
öğle yemeklerini buralarda yemiş. 
!erdir. 

Dün, bu kır eglencelemi iyerinde 

Avukatlar 

İçin yeni bir kanun projesi - -· 
Avukatlar için hazırlanan yeni 

kanun projesi lstanbul Barosu tara 
fından tetkik edilmektedir. 

Projenin tetkiki kısa bir zamanda 
bitecek ve Vekalet yolile Kamutaya 
taktim edilecektir. 

ağlıyor, sızlıyor, yerlerde debeleni 
yor ve analığının merhametini cel- 1 
bederek kendisini bu cehennem aza· 

hından kurtarmasını yana yakıla yal

varıyorsa da ne mümkün ? Taş yü
rekli analık ve baba bu zavallı kızın 

bu acıklı haline zerre kadar merha· 
met etmiyorlar. 

Bodrumdan kurtuluş : 
Meryem; mahpusiyetinin kırk be

şinci günü bir tesadüf eseri olarak 
açık bulunan zındanının kapısından 

geceleyin çıkmağa muvaffak oluyor. 
Ve yukarıda yazdığımız gibi denize 
doğru ilerilerken sahil muhafaza me
muru tarafından görülüyor ve kara· 
kola getiriliyor. 

Engizisyoncular 
dılar : 

yakalan -

Bunun üzerine polis , Meryemin 
babası Hacı Hasanla , analığını ve 
halasını yakalamış ve tahkikata baş· 
lamıştır . 

Kızın babası ne diyor: 
Meryemin babası Hacı Hasan ; 

kızının evden kaçmak teşebbüsüne 
mani olmak için sokağa bırakılma 
dığını , kendisine kelepçe vurulup 
bodrum katına hapis ve günlerce 
aç bırakıldığının aslı olmadığını söy
lemiştir . 

Bu hadise bütün Lübnanda bü. 
yük bir nefret ve heyecan uyandır· 
mıştır. 

gören bir muharririmizin anlattığına 
göre, havanın ılık ve açık oluşundan 
bilhassa istifadeye koyulan mektepli 
yavrularımız tam bir serbestiyle ken
di aralarında çok temiz ve eğlenceli 
bir gün geçirmişlerdir. 

Ziraat mektebi ve Kanara mev
kii Seyhana çok yakın olmalarına 
rağmen alınan sıkı tedbirlerle çocuk
larımızın her hangi bir suretle Ir
mağa girmelerine şu ve ya bu sebeb
le her hangi bir kaza ve hadise çık· 
masına mani olunmuştur . 

Dünkü mektepliler bayramı tam 
bir sükun içinde akşama kadar de
vam ettiği gıbi, halkımızın muhtelif 
mevki ve şekillerde yaptıkları eg
lence de hadisesizce geçmiştir . 

Böylece 1 Mayıs Bahar bayra
mı Adana mektepleri ve bir kısım 
halk için çok samimi bir hava için
de yaşatılmış mükemmel bir gün ol· 
du . 

Şehrimiz ve köyle
rinin sıhhi durumu 

Şehrimiz ve köylerinde Mart ip
tidasından sonuna kadar suhunet 
derecesi fevkalsıfır 10-1 O arasın
da geçmiştir . 

Bir ay içinde 3 kızamık, 1 kara 
humma, bir sarı huma iltihabı görül· 
müş ve memleket hastahanesince, 
hastalar, tedaviye alınmışlardır. 

Mücadele kolları 4758 kişiye de 
tifo aşısı yaptınlmıştır . 

61 çift evlenmiş, 226 doğum, 
17 6 ölüm vukuatı olmuştur . 

49 esnaf ve 143 fabrika amele 
sinin sıhhi muayeneleri yapılmış ve 
1214 yerde sıhhi teftişlerde bulu
nulmuştur . 

Müracaat eden 791 hastadan 
200 tanesine reçete, 47 4 tanesine 
parasız ilaç, 117 kişi de memleket 
hastahanesine yatırılmıştır . 

25 acezeye ekmek, 24 metrük 
çocuğa maaş, 25 aceze de memle· 
kederine gönderilmiştir . 4859 par
ça eşyanın muhtelif ameliyeti yapıl· 
mıştır. 

Yine bu ay içinde belediye e
besi tarafından 12 doğum yapılmış· 
tır. 

57 fakir ölünün techiz tekfin 
ve defınleri yapılmış, 1673 muhtelif 
yerde kara sinek mücadelesi icra 
olunmuştur . 

539 Konokok camının da labra
tuvar muayenesi yapılmıştır , 

Bu rakamlara göre bir ay içinde 
şehrin ve mülhakatın sıhhi durumu 
normal bir şekilde geçmiştir . 

Kara sinek 
Bu yıl, evlerde görülmemiş de

recede bir kara sinek hücumu var· 
dır , Bu yüzden odalarda ve sofa
larda oturmak çok zordur . ilgili 
dairelerden ziyade halkın bu muzir 
ve pislik taşıyan hayvanlara ciddi 
bir mücadelede bulunmaları lazım
dır • 

2 Mayıs 1936 

Dünya Çingenele~ 
Krallarını muhake 

me edecek 

Avusturya polisi Çingene 
Kralında;birkaç milyoiil 
kıymetli eşya müsadere 

etmiş 

··-
• Varşova 26 Nisan - Bir k e 

gündenberi garip bir takım seyy 
!ar Polonya yollarını doldurmak 
dır. Her tarafta. her an onlara 
ka hayvanların geldiği arabala 
rast gelmek mumkündür. Bütün 
seyahlar Avrupanın dört bucağı 
dan Varşova civarında bulunan R 
ga ye koşup gelen cingenelerdir sc 

Bunların arasında Çek, Ruın• ti 
hatta Sovyet Rusya Çinkeneleri v 
dır. Hiç bir hudut onlara müşkil 
çıkarmamaktadır. Hudutları aşan n 
binlerce insanın nasıl gelip geçtiği 
Gümrük memurlannın ruhu bile d 
mamaktadır . s" 

Bütün Bu dünya Çingeneleri P b 
çin Polonyaya koşuyor biliyornı 11 

sunuz ? . Krallarını muhakeme içif 
hakikatte bu Çinkeneler Kralı: b p 
ölkesiz hükümdar kimdir ? 

Tahmin edildiğine göre 14 rnı s· 
yon Çinkeneye hüküm eden bu ı S 
dam mühim bir şahıstır. Kendisi Şı 
görüşebilen insanların anlattığı a 
göre; o Basnani de oturmaktadır B 
Yanında hakiki bir vükela heye k 
vardır. Üç hakimin yardımile Çit 
kene hukukuna karşı yapılacak har 
!eri amansız bir surette cezalandı k 
makta ve hatta bir de habishane) İç' 
sahih bulunmaktadır . 

Bir huğda oturan ve hayvan d Y. 
risi giyen bu mutlak hükümdar, d b 
dukça yüksek tahsil görmüş ve ı, l 
kaç tane yabancı dil konuşur . J-1 8 

ta Asyada mukaddes Ganj nehr • 
mıntakasında bir çingene devleti k .. 
mak niyetinde olduğu da söylenm ıt 
tedir . . 

Fakat 1932 de tahta çıktıktar 1 • 

sonra dünyada birdenbire hırsızlık 
lann ve çocuk kaçırma cürümlerirıİ ~ 
artması onun hakkında kötü bir fi~ 
rin doğmasına da sebep olmuştur Ilı 

Ve hatta 1935 de Viyanada k 
disi tevkif bile edilmiş ve A vustu~ & · 
ya polisi ondan çok kıymetli elm' 8İ 
lar, ve her memlekete aid altın si~ & 

keler, fevkalade dağerli gümüş, al 
· tın hatıra takımları müsadere et'd 
miştir ki, bu eşyanın bir kaç mil ~ 
yon değerinde olduğu söylenmektr dı 
dir . 

Her halde işte kralın Avustur 
ya ve Polonya polisile bu münase la 
betleridir ki, cingeneleri krallaıın or 
muhakemeye sevketmiştir . tı 

Bakalım bu asil [ 1 ] milletİP ııı 
kralı hakkında nasıl bir hüküm ve N 
recektir ? 10 

,.. -------·-.................. ~ ra.• 

Halkevinde musiki ıa 
• \o 

gecesı d· 
bi 

Bugün akşam saat 8,30 da baş 
1 amak üzere Halkevi salonunda b rj 
musiki gecesi tertip edilmiştir. la. 

Evin musiki şubesi gençleri ta· 
rafından yapılacak bu musikili ge· .. 
ceye iştirak için Halkevi sekreter so 

l 
liğinden, önceden giriş kiiğadı al· gc 
mak lazımdır. ~: 

Ekmek fiatları indi ~ 
Buğday ve un fiatlarının bir mi~ Ye 

tar düşmesi belediye encümenince 
dünden itibaren ekmeklerin kilosun· 
dan onar para indirilmek suretile 
birinci nevi ekmeğin kilosunun 9 kU 
ruş 30 paradan ve ikinci nevi ek 
meği.1 kilosunun 9 kuruştan satılma 

r sına karar verilmiştir . 
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Yazan : Nihad TengUner 

re Sevginin kudreti 
- -

-O kadar benzeyiş ki nasıl tarif 
edeyim!. 

- Benzetmiş olacaksm güzelim • 
- Bilsen Şahap , direktörün ka-

1 ~ tısile ne kadar candan konuşuyor
a lardı. Bir oğul evlat gibi .. Tıpkı sen 
n canım .. 

- Allah Allah tuhaf !. 
-· Aklımda ve gözlerimde daima 

ir 
sen olduğun için her halde benzet 
tirn. Şahap . Otomobilde hızlı geç

' ın· . ıştı ... 

ki~ - Evet Nazmiye .. Yoksa ben 
n ne .. b t 1 . . munase e .... 
1~ Bugün yine buluşmuşlardı . Şa-

hap genç kızı muttasıl mağazalara 
sürüklüyordu. Nazmiye delikanlının 
bu hesapsız para harcayışma sıkı-

. lıyordu. 
ç~ - Vallahi Şahap hiç hesapla 

Pata sarfetmcsini bilmiyorsun. 
Delikanlı, genç kızı sürüklerce

ını sine yine bir mağazaya sokmuştu .. 
u Sevgilisinin bunca ısranna rağmen 
isi Şahap vitrindeki son moda kışlık 
~~apkanın da bir aynini almıştır. bugün 
~ıt Bcyoğlunda uğramadıkları mağaza 
ye kalmadı.. ikisinin de kucakları dol -
;ir llluştu. 
13 Yan yana eve gidiyorlardı. Genç 
dır ~ız düşüncesinin düğümünü çözmek 
e) •çin tekrar sordu : 

- Şahap altı ayda alacağın 
d ~~Ynıiyeyi bir günde sarf ettin. Buna 
()1 1 lt. mana veremiyorum . yevmiye 
b erınden biriktirdiğin küçük serveti 

1-1 Sarfetmekle bana olan büyük sev
~bf &İni göstermek istiyorsun . Fakat, 
!ev. ~adam ki sevişiyoruz ve birbirimize 
n rtirnad1mız var, .bundan büyük bir 

~CVgi hediyesi olabilir mi .. Sonra yine 
ta ıkiıniz sıkıntı çekeriz sevgilim ... 

h~ . Genç kız bunu söylerken Şahap 
in Rızli bir tebessümle onu dinliyordu. 
fi~ - Peki Nazmiye bundan sonra 
ır lllüsriflik etmem dedi . 

k Nazmiye asil bir ailenin temiz ve 

kadar büyük adada biı işim var ö
nümüzdeki pazara öğleden sonra be
ni mutlak evde bekle. 

- Güle güle .. bir yere çıkmam 

• * • * * 
Küçük odasını güzelce düzeltmiş

ti .. ikide birde pencereye yaklaşıyor 
ve tekrar dönerek özenle işlediği kö
şe yastıklarının yerlerini değiştiriyor 
du. 

Sevgili Şahabı gelecekti .. F. akat 
sicim gibi yağan yağmur, onu kor
kutuyordu. Ya hava fena diye gel
mezse!.. 

Bunu düşünürken kapının zilini 
duydu. Ve koşarak merdivenlere in
di ... korktuğu gibi çıkmadı... Şahap 
gelmişti .. 

Odaya girdiklerinde, Nazmiye, 
genç adamın ıslanan caketini çıkart
tı ve sobaya yakın bir çiviye astık
tan sonra Şahaba hasretli bir gözle 
bakarak: 

- Gelmiyeceksin diye korku
yordum Şahap., 

Hiç gelmez miyim Nazmiye dü
şün, sevenlerin kararını hiç bir şey 
bozamaz ki.. değil ki yağmur .. 

Yan yana, diz dize oturmuşlardı .. 
İkiside sobanın panlh]arına bakıyor
lardı... Sevgi dolu bakışlar göz be
beklerinde birleşiyordu. İçlerinin çar
pıntısını dinleyorlanruş gibi hiç ko
nuşmayorlardı ... sarmaştıkJan bir sı
rada Şahabın duvarda asılı caketl 
yere düştü. Nazmiye hemen kaldır. 
mak içjn koştu ... 1 

Genç kız caketi kaldırınca, ce
binden yere düşüp açılan portföye 
ve dökülen kart vizitlere baktı,. Ve 
şaşalayarak haykırdı: 

Bunlar ne Şahab ? 
Nazmiyen:n hakkı vardı. Çünkü 

kördüğü manzara inanılmayacak bir 
şeydi. binlik liralar deste halinde .. 
Ve sonra kart vizitlerdeki adres 1 • 

Tekrar hayretli bir sesle okudu: 

- Şahab Cezmi... Maden mü
hendisi.. ... 

Genç kız birden sararı verdi ... 

Türksözü 

1 

ı 
'~-· ·-=··_ ' 

Filistin hadiseleri Avusturyaya ~ 

Nümayişcilere polis!ateş açtı J Yapılacak bir hareket Av-
Kudüs : 1 ( Radyo ) - Dün rupa sulhu için bir tehlikedir 

yine Kudüste bir ve Yafada iki bom• Ankara : 30 ( A.A ) - Alman 
ha daha patlamış ise de hiç bir mahafilinin tekziplerine rağmen Al-
zarar vermemiştir. manyanın Avusturyaya karşı bir ha-

Bugün Akkada Cuma namazın- rekete goçeceği hakkındaki haber-
dan çıkan halk toplu bir halde Kab- lerin uyandırdığı endişeli hava Lon-
ristana giderek tezahuratta bulun- drada ve Pariste hala hüküm siir-
mak istemişlerse de polisin muhale- mektedir. Fransa ve f ngiltere hükii-
feti karşısında dağılmağa mecbur metleri arasında bu hususta görüş-
kalmışlardır . On yedi kişi tevkif melerde bulunulmaktadır. 

Sahif c 3 

As " ı sinemada 
2 Mayıs Cumartesi akşaqundan itibaren 

senenin en muazzam filmi 
Arabistam yakan güneş kadar sıcak bir aşkın hararetini görenlere de 

hissettiren enfes bir film 

( Nil Şarkısı ) 
Sinema semasının iki sevimli ve sehhar yıldızları olan 

Ramonnuvaro ve Mirna Loyun 
Ruhlan yükselten unutulmıyacak bir eseri film : ... 

Metrogoldvin Mayerdir 
İlaveten : İki kısımlık komedi 

Ayrıca: ( Pate) dünya havadisi 
edilmişfir . Dün olduğu gibi sabahki İngiliz 1 

Hayfada da on beş binden fazla gazeteleri de Alman Nazileri tara-
halk kütlesi , büyük bir nümayiş fından Avusturyaya karşi yapılacak 
yapmak istemiştir. Polis yetişerek böyle bir hareketin Avrupa sulhuna 

Bugün gündüz iki buçukta matine iki film birden 1 
Çeluskin - Esrarengiz hane 

6774 
bunları dağıtmak için çalışmış ise de karşı teşkil edeceği büyük tehlikeyi 
muvaffak olamamışbr. Bunun üze- işaret eylemektedirler. 
rine halkm üzerine bir el silah atıl• 
mış ve bir kişi hafif surette yara
lanmıştır . 

Yafada da camide iki Y ahudinin 
saklı bulunduğu şayi olması üzerine 
halk arasında büyük bir galeyan 
zuhura gelmiş ve camide araştırma 
yapılmış ve bu iki kişinin Yahudi 
değil , Acem oldukları anlaşılınca 
halkın galeyanı yatışmıştır . 

Tel Yusufta , ağaçları sökmek 
isteyen üç kişi yakalanmıştır . 

Diger yerlerde hiç bir hadise 
olmamıştır . 

Arap - Yahudi 

Çarpışmaları gittikçe 
yayılıyor 

Ankara : 1 (A.A) - Filistinde 
Araplarla Yahudiler arasında devam 
etmekte olan çarpışmaların gittikce 
yayılmakta olduğu bildiriliyor. 

Paristeki 

Helen büyük elçisi 

Paris : 1 ( Radyo ) - Flanden 
Yunanistamn Paris Sefirini kabul ede
rek Boğazlar hakkındaki Türk tale
bine dair görüşmüştür. Politis, Bal
kan antantı kongresinde bulunmak 
üzere Belgrada hareket etmiştir . 

--lııl9' • -

Kükürt fabrikamız 

Mersin hinterlandına da 
kükürt verecek 

Mersin : 1 ( Hususi ) - Mersin 
tüccarlarımızın kükürt taleplerine 
karşı, mevcut kükürtlerin ancak Ege 

mıntakasına kafi geldiğinden Mersi
ne bir şey gönderilemiyeceği hak
kındaki taleplere karşılık veren Ke-

çiburlu kükürt fabrikasının bu vazi
yeti şehrimiz Türkofis müdürlüğünce 
iktisat vekaletine bildirilmişti . Ge
len cevapta : 

Keçiburlu kükürt stoklarının 
Mersin ve Hinterlandı ihtiyaçlarına 
da kafi görüldüğü ve alakadarlann 
Eti banka müracaat etmesi lazımge
leceği vekaletten bildirilmiştir . Bu 
vaziyetle mıntakamızda kükürt dar
lığı görülmiyeceği anlaşılmaktadır. 

Malatyada 

Ne kadar hayvan var 

Malatya : 30 ( Hususi ) -
Hayvanlar sergisi kanunu muci-

____ ı _T_AN Sinemasında 1 

iki 

1-

Bualrşam 

büyük ve müstesna film birden 
Heyecan, dehşet , korku , seyredenleri baştan nihayete kadar 
alakadar eden bir film bu mevsimin en korkunç filmi 

Siagapurb Korsanları 
2-- Lian Haid ve Adolf Vhölbrük tarafından temsil edilen Al

manca sözlü güzel bir film 

( Aşktan korkma ) 
Bugün saat 2,30 da iki film 

Aşkım günahımdır ve 

" Diksiana ,, 
Pek yakında : 

Sevil dansözü 6790 

----------------------.----------------------
Alsaray sinemasında 

bu akşam 8,45 de 

Silah Başına 
uı1 ~Üze} bir kızıydı fakat onu kimse
m~ sız bırakan mukadderat, namusla 
si~ &'cçinmek için .çalışmağa sevketmişti 
al Nazmiye büyük bir cam fabrikasının 
etld l'tıuhasebe kısmında ufak ma~lı bir 
rıil kktilo idi. Şahabı bir kaç defa idare 
de dısrnında görmüştü . Fakat kim ol-

Aşklarının etrafında baş döndü - :--------~----~ 
rücü bir uçurum açıldığını sandı ... Bu 

bince bu yıl Nisan iptidasında kayıt 

işleri başlamış ve ayın 32 sine ka· 
dar kayıt defterleri maliyeye veril· 

mek suretile kayıt işleri sona ermiş 
tir . 

Zevk, hayecan, İhtiras, sanat harikası 

Yaratan : hüyük Edip Claude Farrer 

Uğ'ı.ınu sormamıştı . 
ur Bir sabah yazıhanede çalışma 
.st' ;aatinden belki bir saat evvel Şahab
t ı~ a karşılaşdılar . Hiç bir memurun 

~tada bulunmayışı onları tanıştırmış
·tifı 1 ·Şahap kendisini cam fabrikası
ve Nn us:a başısı diye takdim etti ve 

l azrnıye de aynı müessesede dakti-
• <> olduğunu söyledi .. O günden son

... ~ ta: Bir daha Şahabı göremedi . 
d 1 Bir pazar günü köprüde karşılaştı-

ar · ve o gün bir .5İnemaya gittiler. 
"e b· k ci·· ır aç defa vaki olan bu tesa-
b ~Herle samimiyetleri çoğaldı .. ve 

,3ş ltbirlerini seviverdiler .. 
b . İşte bu günkü gibi üç aydanbe-

~ı buluş1ı1yorlar. ve beraber geziyor
a· <ltdı . 

e· .. Şahap bir usta başı olduğunu 
r soyledi . fakat ne ehemmiyeti var ... 
ıl· ~cnç kız, onda büyük bir asalet, has. 

~asiyet ve iktidar görüyordu .. Za
. en kendisi de bir daktilo olacak 
'nsanınıydı 1 •• 

• I . Genç kızın evinin önüne geldik
l 1 ;•nde Şahap elindeki paketleri 

a Uzatarak: 

•1, " - Oruvar sevgilim. dedi. Ve ekli-
:ıı" JCtek: 

ce .._ Nazmiye benim dört beş gün 

hali gören Şahab koşarak onu o
muzlarından yakaladı ve : 

- Evet Şahab· Cezmi. Fabrika 

sahibinin oğlu.. dedi. ve ilave ede
rek : 

- Korkunu anladım Nazmiye, 
fakat yanlış düşünme. içindeki sevgi 
nin kudretini ölçmek için .!eni tec
rübe etmiştim. Ve şimdi anladım ki 
para için sevmiyorsun ? ... 

- Para nedir sevgilim .. 
- O halde mesud olabiliriz ... 

Filistinde Arap 
istiklali 

- Birinci sahifeden artan -

hücum etmiştir . Polis kuvvetleri 
yetişerek bunların üzerine ateş aç
mıştır . Bunda Yahudilerden üç kişi 
ölmüş ve on iki kişi yaralanmıştır . 

Yafa hastanesinde tedavide bu
lunan Arap yaralılanndan biri daha 
ölmüştür. 

- Lübnan, Suriye , Irak , Mı
sır Arapları ( Müslüman ve Hıristi

yanlar ) Filistindeki Y ahudiJerin , 
Araplara karşı irtikap etmekte ol-

Türk Kuşuna 
yazılanlara 

Türk kuşuna yazılan 
Bayan ve Bayların he
men Adana Türk hava 
kurumu şubesine müra
caat ederek muamelele
rini ikmal ettirmeleri la-

1 

zımdır.6772 3-3 ___________ , __________ __ 

dukları mezalimi lngiliz hükumeti 
nezdinde .şiddetle protesto ederek 
bunun önüne geçilmesini istemişler
dir. 

Filistinde durum günden güne 
fenalaşmakta devam ediyor . lngi -
lizler , aşiret Araplarının hududu 
geçmelerine mani olmak için hudut 
kuvvetlerini fazlalaştırmışlardır . 

Hayfa ve Yafa limanlarında ln
giliz harp gemileri bulunmaktadır . 
Karışıklık fazlalaştığı takdirde bah
riye efradı da karaya çıkarılacaktır. 

Ziver Cerrah 

İlgili1erden alman malumata gö
re Malatya vilayeti çevresind:! kay
dedilen hayvanların miktan şudur . 1 

Kılkeçi 225.530, 
Koyun 254.854 
Tiftik 436 
Sığır 109.552 
At 7.312 
Eşek 33.285 
Manda 513 
Deve 505 
Katır 4.390 
Yekunu 736.377 

Yi bulmuştur . 

Geçen yıl yekunu 648.326 olup 
yeni yıl yekununa göre 88 bin 500 
fazlalık mevcuttur . 

Y şatan: Bütün Fransız donanması ve Anna Bella 
Victor F rancen 

Matineler • 
• 

Cumartesi : 2,30 da Silah başına ve .... 
Pazar : 2 de Silh başına ve .... 

Gelecek proğram : Kiralık gönül 
Pek yakında : 

Leblebici Horhor, Şafaktan Silah sesleri 

Maskeler aşağı, Fakir bir delikanlının hikayesi 
1 

6788 

-----------------------------------------------
ilaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) ve 

Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi 
anlıyacağınıza şüphe yoktur 

n·~ 
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Akşam Ramon Novarro - Nil şarkısı Asri 

Sinemada 
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2 Mayıs 1936 

,ı~ __ B_E_LE_D_IY_E_IL_A __ N_LA_R_ı _~ 
Kiralık yazlık sinema 

1- Kolordu civarında ırmak kenanndaki yazlık sinema üç sene müd· 
detle açık artırma suretile kiraya verilecektir . 

2- Tahmini üç seneliği 150 liradır . 
3- Muvakkat teminatı 7,5 liradır. 
4- lhale 18-Mayıs-936 pazartesi günü saat on beşte belediye en· 

cümeninde yapilacaktır. 
istekliler her zaman belediye hesap işlerinden şartnameyi görebilir. 
5 - istekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte belediye en 

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

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

zahane üç sene müddetle açık artırma ile kiraya verilecektir. 
ihale 14-Mayıs 936 perşembe günü saat on beşte Belediye Encü

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

İstekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte belediye Encüme· 
nine gelmeleri ilin olunur.6767 28-2-6 - 10 

**** Salih 800 

Kiraya verilecek dükkan ve yazıhane 
Belediye önündeki 1 numaralı yağ cami civannda 2 numaralı hükumet 

içindeki, 3 numaralı sabş kulübeleri ve hükumet yanındaki beş adet alt ve 
beş adet üst yazıhane karşıyakadaki 5, 11, 29, 31, 33 numaralı dükkanlar 

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

1 

ve 70 numaralı kır kahvesi ve eski istasyon civanndaki yüz metre murab· 
~ 

~··· " 
- 725 

~ .ı:; 
- cıo Oiiz kırma .2 >- ,. 
~ı;: ~im it 

" g: 5 -~Cumburiyt"l 639 
... "ia 

> ..... .. -579 _ __ 

~ B.l llüz krıma ,, 
Alfa 

" 
Liverpul 1 elgrafları Kambiyo ve Para 

1 I 5 I 1936 İŞ Bankasından ahomt§Ur. 
il ~tııım Per.e 

Hazır 1-~- 52 Liret ıoj-
Mayıs Vadeli 14 Rayşmark 1 97 

.ft'raok"Fraoııız,, 
Temmuz Vadeli 

-5-

%1 ~teriin ••ıoı!İlİ3,. 622 
5 11 Hint hazu Dolar '"Amt'rik.an .. 124 92 

Nevvork 11 45 l!'rııok "1niçrc:" 2 

SAYIN HALKIMIZA 
~~~ 

c; i~·~· ~ .. "' ,, . 

--~~ayi işlerin~~!ilerleyişi bütünld~yaca te!~r edilenlSovyet RlJ!Y!C 
fabrikalarının soiilmodel yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde dönen:1 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma-

kineler ve yedek parçalan dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins: 1 

SOCONY - VACUM 
Müstahsilatı 

Gaz : Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 
Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilabmızla her za· 

man hizmetinize amadeyiz . 6457 
Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 
Hastalarını istiklal mektebi karşısındaki muayenehanesinde her an 

kabul ve tedavi etmektedir . 6652 17-30 

pulluklarl! Çayır makinaları Tırmıklar ot preseleri Pul-! · 
variiatörler bütün Anadoluda kullanılan ve çok büyük bir şöhret 1 

kazanan:ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağlam ı -
1
---------

olan Süt makinalanınız çifçilerimizin ' çoktanberi beklemekte olduk- c H E '\ r OLET lan halis çelikten~_yapılmış Ot kazmaiarımız son model zarif ve V 
şık Dikiş makinalarımız gelmiştir . Fiatlar Rekabet ka· 

bul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 
Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecektir. 

Deposu Adanada Osmanlı bankası aliında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
6579 37 1 

DİŞ MACUNU., 
V-1; FIRÇAN.I ~I 

~ ..... -- ...... 

A. L i · ·. N ~ 5 i E3 i 

Otoınobil ve Kamyonları 
Kısa zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Sağlam yapı ve binnetice 

Ucuz maliyet temin ve 
Size en iyi hizmet edecek 

Yegane nakil vasıtası 

Chevrolet 
Otomobil ve Kamyonlandır 

1936 modellerimiz geldi 
Merkez Kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 

1 

1 

balık arsa açık artırma ile kiraya verilecektir. 
ihale 11 Mayıs-936 pazartesi günü saat on be.şte belediye encüme· 

ninde yapılacaktır. istekliler her zaman belediye hesap işlerinde şartna· 
meyi görebilirler. 

istekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte belediye encüme· 
nine gelmeleri ilan olunur.6745 25 -·28-1-5 

Sebze halindeki dükkanlar icara veriliyor 
Sebze halindeki mevcut 46 sebzeci ve bakkal dükkanlan ve kapı üze· 

rindeki bir adet kahvehane ayn, ayrı açık arbrma ile bir sene müddetle 
kiraya verilecektir. 

İhale 7 Mayıs 936 perşembe günü saat on beşte belediye daimi encÜ· 
meni odasında yapılacaktır. istekliler her zaman belediye hesap işlerinder. 
şartnameyi görebilirler. 6721 21 - 25-29-4 

------------------------------------------~ • 
113.çlarınızı ve 

•• (Naftalin) otunuzu ( Naftalin ) 

eczanesinden alınız. 

guve 

Nasibi Ali 

Temizlik 5373 280 Ucuzluk 

Seyhan defterdarlığından: ı=---------~ 
. Bu gece nöbetçi eczane 

Mahallesi : Eski çarşı Abidin paşa Hükumet civarında 
caddesi . 

Mevkii : Çifte dingin çıkmazı. 
Muhammen bedeli: 5500 
Bedel sabıkı : 1O150 
Cinsi : 6 bap fevkani ve kilar 

oda ve üç bap tahtani oda memüş
temilat bir bap hane . 

Hududu : Şa. Hacı Ahmet Ef. 
vereseleri dinkçi ve hazan tarikihas 
garben Kenan Hafız vakfı şimalen 

Çolak.yan veresesi Cenuben tarikiam. 
Yukarıda mahallesi ve mevkii 

ile hudut ve sahip evveli ve müşte
milatı yazılı ve bedel muhammini 
beş bin beş yüz lira olan hane ihale 
bedeli sekiz senede ve sekiz müsavi 
taksitte özenmek üzere ve şartna

mesindeki sartlar dairesinde açık 
artırma yolile yeniden yirmi gün 
müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. 
isteklilerin şeraitini anlamak ve yüz· 
de yedi buçuk pey akçalannı yatır· 
mak üzere Milli Emlak dairesine ve 
ihale günü olan 14-5 - 936 günü 
Defterdarlık dairesinde satış komis· 
yonuna müracaatları ilan olunur.6760 

26-30-5-10 

---------..--------------
Korsanların hayab , cenkleri , sa

vaşlan, bin bir macera 
Senenin en heyecanlı filmi 

M. Rifat eczanedir 

İnhisarlar baş direktörl• 
ğünden: 

G. Antep başmüdürlüğü ile mii· 
kirat fabrikası ihtiyacı için gelecr 
ve gidecek tütün, içki, tuz ve bil~ 
mum emval ve eşyanın bir senel 
nakliyesi 20-4-936 dan itibare' 
on beş gün müddetle kapalı z'1 
usulile eksiltmeye konulmuştur. lh 
5-5-936 sah günü saat 14 6 

G. Antep başmüdürlüğündeki k( 
rnisyon tarafından yapılacaktır. ~ 
baptaki şartnamenin bir örneği A~ 
na lnhisarler baş müdürlüğünde J 
vardır. İsteklilerin bedeli muhamıll 
yüzde yedi buçuğu nisbetindeki t3 
lira muvakkat teminat parasile te~ 
lif mektuplannı kanuni müddet ıc 
ında mezkiir komisyona vermele 

26-28~1-4 6763 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

-----------------------' 

5370 284 1 
Singapur korsanları 

20-23~27-31 6457 
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Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türksôzü matbaası 


