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İngiltere ve Habeşistan hakkında 
' kıssa tasarlıyorum . 

. - Kuvvetli bir komşusiyle vahim 
~avgaya tutuşmak ihtiyatsızhğın-
ulunmuş olan bir zavallı adam, 

~raflarına tahammül edemiyeceği 
davanın kendisini tehdit ettiğini 

~Ü •
1 

Yoruz . Komşusu, ona, tahmin 
~ Cbileceği gibi pek de biçarenin le
it de olmayan bir uzlaşma teklif edi-

. Ne de olsa, mesele halledildik
J\. sonra gene adamcağız bir bah
~ı~, bir bağcık kalacak; yani şöyle 
Ye geçinip gidebilecektir . 

1 Bu adamcağızın znegin, santiman
r' aşkınlıklara düşman bir dostu var
t: "Ne ? diyor ona bu dost. Kuv
! ın _önünde boyun mu eğeceksiniz? 
dıye kendinizi müdafaa etmezsi:? Kavgayı kabul edin. Hak sizin 

1~fınızdadır; kazanacaksınız. Mas-
at mı ? Bunun da sözü mü olur ! . 

ter yükünüz pek ağır olursa birkaç 
& ad.~ş ve ben size yardım ederiz . 
I nku yalnız kendi davanızı değil, 
,_aletin davasını müdafaa edeceksi
~ Her dürüst adam için size yar-

etmek bir borçtur. ,, 
, , Bunlar, biraz gururu varsa, her
' ,..n . tı gı bir adamcağızın başını hava-
~-dıracak sözlerdir. Beriki davaya 
~Şii. Az sonra, mahkeme harçları, 
a~ kat masrafları, aleyhte hükümler 
h~aya başladı. Sulh mahkemesin

& llküm giyen davacımız temyize 
a~~rdu, Gene kaybetti ve iflasa sü
t endi. Uzlaşmayı kabul edeydi, 
lııne .bir tarlası, ihtiyarlık günleri i-
c bır geliri kalacaktı. Şimdi darül
Czelik olmurtur . 

Bununla beraber gene gülümsi -
~t. Dostların en zengini ve en cö
crdine sahip değil midir? Ona dö
~i'or. Ve kendisinden şu cevabı ah
vr : 

" A et h, azizim 1 Bana bundan bah-
llıeyin. Bu mesele bana uyku uyut

kıUYor, ve sizden fazla canım sıkılı-
r. I<endilerile beraber size yardım 

larııeyi düşündüğüm arkadaşlar pek 
n;aretJi görünmiyorlar. Sizin tarafı
!ı ı tutmakta herkesten önce davran· 
. ş Olan karım, çıkmaza girmiş olan 
~r . 
y ışe karışmamaklığım için yalva-

ıa or Eh, ne yapmalı,dostum ? Ben , 
ldrı arının sözündan dışarı çıkmıyan 
le arıılardanım . Ne zaman bu kai
lçıje riayetsizlik etsem başıma işler 
tö/:· Eğer küçük bir yardım işinizi 

Urse ... ,, 
le Umutları kmlmış, acı acı düşü -

rek 
iııı • zavallı adam uzaklaşıyor; San-
la antal dostların kuvvetli komşular· 

10~ daha tehlikeli olduğunu düşünü-

*** il 
u kıssadan sonra hakiki bir vaka : 

tö 1863 - Ruslar tarafından tazyik 
tili:en Polonyalılar uzaklaşıyorlar. İn
lut kamoyu hararetle onların tarafını 
ka~Yor. Eski bir liberal olan dış ba· 
teli 1 Lord Con Rusel, Rusyayı tehdit 
Milr.or; Fransanın elbirliğ"ini isteyor. 
QJ ıyetçilik prensibine daima taraftar 
ıa~n Üçüncü Napolyon İngiltereye mu
~ir aret ediyor ve Rusyaya şiddetli 
an ~~ta yollayor. Çar, yüksekten a-

1 

•a ır cevap veriyor. Hikayenin de
lirıı~ını Dizraeli'nin ağzından dinleye-

"A bir rtık bu işin tesviyesi için tek 
bUıı Yol kalmış gibiydi ve bütün dünya 
tlen~· bekliyordu ... Fakat İngiltere bir-
ıı ıre [bence pek akıllı davranarak] 

• ia~avı siyasetine döndü, hükümet 
7 ile llç aydanberi muvakkat bir hata 

ed Yanlış yola sapmış olduğunu itiraf 
ier~rek, maksadının sadece görü~me
taı en ibaret olduğunu söyledi. lmpa
fııııor Napolyona gelince, bizim tara
lun lZdan, tutamıyacağı vaidlerde bu
lan llıaya sevkedilmiş olduğu için, Po
de Yalıların ve kendi milletinin gozün-

en müşkül bir mevkide kaldı.,, 

- Sonu üçünü sahifede -
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Filistin hadiselerinde 
İtalyan parmağı varmış!. 
Filistin Aaraplari, Arap hükiimdarına 
bir telgraf çekerek istimdat ettiler 

Londrada toplanan Yahudi kong
resi Filistin Araplarının sınır dışı 

edilmesini isteyor 

Telavivodeki kanlı hadiseler 
esnasında polisler sokakları 

böyle bekliyordu 

Ankara : 7 (A.A) - Filistindeki 
lngiliz Ali komiseri dün milli Arap 
meclisini toplamıs : ve vaziyetin veba. 
met peyda ettiğini tahrikatçılara kar
şı kanuni bütün tedbirlere müracaat 
edileceğini ve bütün mitinglerin top
lantıların yasak edildiğini söylemiş-

tır. 

Kudiis : 4 (Hususi muhabirimiz. 
den) - Arap önderleri toplanarak 
durumu incelemişler. Ve bütün Arap 
hükumdarlarına müracaata karar 
vermişlerdir. Arap hükumdarlarına 
çekilen telgrafın metni şudur: 

"Arap milliyetini mahva oğraşan 
İngiliz ve Yahudi siyasetine karşı bü
tün Filistin on gündenberi kapalı bu
lunuyQr. Haklarımız] verilinceye ka
dar şehirlerimiz kapalı kalacaktır. Zu
lum altında inleyen bu ölkeye mer 
hametinizi ve miidahelenizi dileriz." 

Arap avukatlar, bütün halk ile 
birlikte greve devam etmektedirler: 
Karışıklıklar yer yer devam etmekte 
ve hemen her gün bir kaç ölü ve ya
rlı düşmektedir. 

Londradan gelen bir haberde de 
şunlar denilmektedir: 

Burada toplanan Yahudi kong · 
resi, Filistinde cerayan eden kanlı 
hadiseleri tetkik etmiş ve bu hususta 
okunan raporları dinlemiştir. 

Kongre, Filistin Araplarının Ya
hudilere haksız olarak saldırdıklarını 
ve bu saldırışı önlemek, Yahudi kat
liamının önünü almak için bir Yahu
di gençlerinden mürekkep olacak o 
lan bu fırkanın masrafi Yahudi ce· 
miyeti tarafından ödenecektir. 

Kongre, bundan başka, sebepsiz 
olarak Filistine yerleşmiş olan on 
binlerce Arabın sınır dışarısına çıka 
nlması için lngiltere, hükumeti nez
dinde teşebbüsatta bulunmağa karar 
vermiştir. 

Deyli telgraf gazetesinin Kudüs 
muhabiri 24 Nisan tarihile çektiği 
bir telgrafta Filistindeki son fınalla 

- Gerisi ikinci sahifede -

------------~------

Lise ve Orta Mekteplerde 

İmtihanlar ve tatil 
ne zaman olacak? 1 

Maarif Vekaletinin, bu yılki imtihanların başlama, bitme 
ve tatil olma zamanları hakkında yaptığı bir tamimi 

" 1- Ora okullarla Lise birinci 
devrelerin ve ilk öğretmen okulları· 
nın mesleki sınıflarının dersleri 26 
mayıs 1336 salı akşamı kesilecektir. 

2- Lise ikinci devre birinci ve 
ikinci sınıfları dersler! 26 mayıs 1936 
salı akşamı , üçüncü sınıfları derleri 
de 20 mayıs çarşamba akşamı kesi
lecektir. 

3- Lise fen kolunun riyaziye, 
fizik • kimya, tabiiye ve edebiyat 
gruplarının yazılı olgunluk sorgula
rıyle her iki kolun olgunluk türkçe 
kompoziyon mevzuları Bakanlıktan 
gönderilecektir. 

Bu sınıflar şu suretle yapıla
caktır: 

20 Haziran 1936 cumartesi: 
Fen kolu riyaziye olgunluk yazılı 

sınavları, 

25 Haziran 936 1 perşembe, 
Fen kolu fizik • kimya olgunluk 

yazılı sınavları, 
30 Haziran 1936 salı: 
Fen kolu tabiiye olgunluk yazılı 

sınavları, 
25 Haziran 1935 perşembe: 
Edebiyat kolu edebiyat olgun

luk sınavları , 
4 Temmuz 1936 cumartesi: 
Fen ve edebiyat kollarının Türk-• 

çe kompozisyon olgunluk sınavları , • 
4 - Edebiyat kolunun felsefe 

ve içtimaiyat yazılı olgunluk sınav
ları sorulan olgunluk sınavı heyetin
ce tesbit edilecektir. 

5- Okullara tebliğ edilmek 
üzere bulunan sınav talimatnamesine 
göre edebiyat kolunun olgunluk sı

- Sonu üçüncü sahifede -

General Göring 

Ekonomi diktatörü 
Doktor Şaht'ın yapama
dığını Göring yapacak 

Bitlerin " Ekonomi Diktatörü ,, 
tayin ettiği General Göring 

"Le joumal.den: 
General Göring'in şimdiye ka

dar olan unvanları şunlardı: 
Prusya başvekili, hava bakam 

Rayşt~g başkanı .. 
Hitler bu unvanlara yeni bir tane 

daha ilave etti: 
"Ekonomi diktatörü" Bundan son

ra o Döviz ve ilk maddelerinde a
lakası olan bütün sahalarda devletin 
müdahalesini temine memur edilmiş
tir. 

işin büyük ehemmiyeti vardır. 
"Fakat General Göringin ekono

mi ve finans sahalarında selahiyeti 
yoktıtr.- denilebilir" doğru fakat bu
nunla beraber o, doktor Şaht ı kont-
rol edecektir. Doktor Şaht ki bir 
memleketini uçurumun kenarından 
çekip almak için mucizeler yapan 
büyük bir maliyecidir. 

Bu işin böyle olması için neler 
geçti? Olan şey şu: Doktor Şaht mu
cize yapmaktan bıktı. son dafa ola
rarak ondan memleketinin veniden 
silahlanması için para bulması ve Al · 
man dövizinin değerine halel getir· 
meden, endüstriel istihsale büyük bir 
hamle yaptırması, muazzam nafia iş 
!eri çıkarması istenildi. O özür diledi. 
Büyük mahzurları da ilaveden çe
kinmedi. 

Almanya hiç bir şey düşünmeden 
varını yoğunu sulha harcamak ve tes
lihatile dünyayı ürkütmek isterken 
kendisi de endişe verici bir vaziyete 
düştü. 

Bu gün Almanya ilk madde ve 
döviz bakımından çok vahim müş
killler içindedir. Hatta, bizzat dok
tor Şaht bile bu eksiklikleri hariçten 
tedarik etmek imkansızlığile karşılaş
mıştır. Fakat Hitler bu vaziyet kar· 
şısında: 

- Souu üçüncü sahifede -

Kamutay 
Son toplantısında bazı 
bütçelere munzam tahsi

sat kabul etti 

Ankara : 7 ( A,A ) - Kamuta · 
yın dünkü toplantısında maliye ve 
düyunu umumiye 2 milyon 400 kü
sur bin Jandarma bütçesine 330 bin 
lira munzam tahsisat verilmesi ve 
bazı bütçelerin tertipleri arasında 
200 küsur bin liralık münakale ya
pılması hakkındaki kanunu kabul 
etmiştir . 

Numan Menemenci 
Leningracia dün vardı 

Moskova : 7 ( Radyo ) - Tür
kiye dış işleri umumi katibi Numan 
Menemencioğlu ve arkadaşları bu 
gün Leningrada varmışlırdır . 

Eski Habeş imparatoru 
dün Filistine çıktı 

Adisababada eski imbaratorun mu
hafaza kuvvetlerinden bir kısım asker
ler İtalyanlara karşı yeni bir hare

kette bulundular 

Musolininin sevincine avam kamarası · ' 
zaferin sarhoşluğudur diyorlar 

Londra : 7 (Radyo) - Habeş 
davası lngiltere Avam kamarasında 
çok büyük münakaşalara yol açtı . 

Söz söyleyen bütün mebuslar 
beyanatlarında - göz yumduk -
demek istemişlerdir . 

Adisababa : 7 (Radyo) - ltal
yanlar, şehirdeki bütün büyük bina
ları İşgal etmişler ve askeri karar
gah yapmışlardır . 

Şehirde sükun temin edilmeğe 
başlamıştır . 

Ankara : 7 (A.A) - Bir Vaşin
gton telgrafı da salahiyettar maha· 
filde Amerikanın Habeşistanın ita!· 
yanlar tarafından zaptının tanınmı

yacağını bildirmektedir . 
Ankara ; 7 (A.A) - ltalyan 

kuvvetleri düııJAdisababaya girmiş. 
)erdir . 

Mussolini bu münasebetle söy
lediği bir nutuk da demıştir ki ltal
yan milletine ve bütün dünyaya Ha
beş harbının nihayet bulduğunu 

ilan ediyorum . 
Habeşistan kısmen ve filen ve 

hükmen ltalyanın olmuştur, Fransa 
dış Bakanlığı mahafilinde ise Mus
solininin Habeşistan italyanındır ve 
İtalyan kalacaktır . Sözünün zafer 
sarhoşluğu ile sarf edilmiş bir söz o· 
!arak teiakki edildiği ve ltalyanın 
Habeşistanı bir müstemleke haline 
koymasına Fransa ve lngilterenin ve 
Milletler Cemiyetinin riza göstermi
yecekleri söylenmektedir . 

Roma : 7 (A.A) - Royter mu. 

habiri, dün akşam eski imparatorun 
muhafızlarından olup asri silahlarla 
mücehhez olan askerlerinin yeni bir 
hareketini Adisababadan bildiriyor: 

ltalyan kuvvetleri bunların taki
bine gönderilmiştir, Yağmadan yal· 
ruz lngiliz, Fransız, Alman ve ltalyan 
sefaretlerinin kurtulduğu sanılıyor. 

Cibuti : 7 (A.A) - Adisababa 
ile telgraf muhaberesi ve demir yolu 
bağı dün saat 14 de yeniden kurul· 
muştur. 

Dün Adisababaya gönderilmiş 
olan Fransız kuvvetleri, !talyanların 
inzibat ve asayişe hakim olduklarını 
görerek geri dönmektedirler. ltalyan
lar Harrarı henüz işğal etmemişler
dir. 

Hayfa : 7 (A. A) - Eski Ha. 
beş imparatoru buraya gelmiştir. 

Kudüs: 7 (AA.) - Habeş im
paratorunun mümessili imparatorun 
Hayfadan sonra ancak Kudüsde bir 
kaç gün kalacağını ve ailesini yer· 
leştirdikten sonradavasıru müdafaa 
için Avrupaya gideceğini beyan et· 
miştir. 

Avusturya 
Futbol takımı galip 

ı Viyana: 7 (A. A) - 60,000 
seyirci önünde yapılan futbol maçın
da Avusturya takımı rakibini 6-2 
ile yenmiştir: 

• • Sinema mevsımı biterken 

Adana ıokaklarında, ıinema mevsiminin sonu dolayısile çı· 
ğırtkanlar ta.rafından halk~I böylece rahatsız edildiirdi • 



Sahife : 2 

Bir yasak karşısında ... 
---------·----

S
akın. şu aşağıdaki sözlerimi kadınlar lehine hafif perdeden bir piyaz
lama telakki etmeyin. Alimallah samimi söylüyorum ki : 
Yeniliğe ve:ileriliğe ayak uydurmak bakımından Türk kadını, Türk 

erkeğ nden birkaç parmak daha müsteitdir. Hele Adana kadınlan .. 
Niçin mi diyeceksiniz?. 
Is bat edeyim : Çünkü işte en canlı bir misal diye şu çarşaf ve peçe ile, 

karadan ve şalvar yasaklannı gözönüne getirin . Bugün ilaç için olsun so· 
kaklarda hir tek çarşaflı ve peçeli kadın kalmamıışhr. Lakin , hala babayani 
şalvarlı , ipsizvari karadonlu bir çok adamlar caddelerde , çarşıda pazarda 
dolaşıp duruyorlar; hem de maatteessüf, bu yasağı tatbik vazifesiyle mükel
lef olan polisin gözü önünde ... 

Hani eskiden erkekler tarafından uydurulmuş yersiz bir söz vardı; "kızı 
kendi gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır, ya zurnacıya,, diye ya 1 işte ba
na kalırsa bu sözü tersine çevirip şöyle demeli; " bir kısım Adanalı erkeği 

kendi haline bırakırsan ne karadonu bırakır, ne de şalvan 1 Çünkü vakıa bunu 
gösteriyor. 

Şimdi, yukarıda verdiğim hükmü böylece isbat ettikten sonra polisten so
rayım : 

1 - Adanada erkeklerin şalvar ve karadan giymeleri , polisin takip ede· 
ceği bir yasak olduğu halde niçin bazilerine göz yumuluyor ? 

2 - Bu yasak hükümet otoritesine dayanan ve o otoriteden gelen bir 
yasak olduğuna göre , böyle bir kısmına tatbik edilir, diğer kısmına "adam 
sen de,, denilirse bundan bizzat o otorite müteessir olmaz mı ? 

3 - Bizde eskiden kalma bir anane vardı : Devlet yasağı üç gün süremez 
diye . Cumuriyet devri bu anane ile mücadele eden , onu yıkan bir zihniyet
le ileriye yol açarken , şimdi bu bir üfrüklük canı olan karadan ve şalvar 
mevzuiyle bu kadar gevşek allkalanmanın manası var mı ? 

Binaenaley gönül istiyor ki , her işte büyük bir titizlikle devlet otoritesini 
esaslaştırmağa uğraştığını bildiğimiz zabıta, artık bu işte de ayni hassasiyeti 
görmekte gecikmesin . 

Akverdi 

Sovyet Rusyanın 1936 
Endüstri programı 

Bu programın tatbiki için 9 milyar 
Ruble harcanacakmış 

Sovyet Rusya, 1936 da tatbik 
edilecek yeni endüstri proğramını 
kabul etti . 

Bu yeni endüstri teşebbüslerine 
harcanacak baranın miktarı 9 mil
yar Rubledir . 

Bu suretle bir yıl içinde ağır sa
nayi için harcanan paranın miktarı

nı 36-45 milyar Rubleye çıkara-
caktır . 1 

1936 da mahalli ve büyük sa
nayi müesseselerindeki elektrik kuv
veti bir milyon kilovat daha artırı
lacaktır . 

1936 da bu yeni kurulacak elek
trik istasyonlarile elde edilecek kuv
vet 1913 de.- Çarlık Rusyada mev
cut elektrik kuvvetlerine müsavi o
lacaktır . 

( 1,098,000 ) kilovat , 

Maden ,komürü sanayiinden de 
on sekiz yeni ocak işletilmeğe baş 
!anacak ve ocaklar ( 5,750,000 ) 
ton maden kömürü istihsal edecek· 
cektir . 

Petrol sanayünde yapılacak in
kişaf ıse 16 yeni kuyunun işletilme
sile olacaktır . 

Bu yeni kuyular ve tesisat 
(3,220,000 ) ton ham petrol işleyebi

lecektir . 

1936 senesinde demir ve çelik 
sanayii istihsali de mühim m

0

iktarda 
artırılacaktır , 1 

Yeniden 14 Marken F omi ve 17 
Lominoir treni daha işleyecektir. 

Bu yem tesisat 1936 yılı içinde 
758,000 ton font 345,000 ton çelik 
722,000 ton Lomine 104000 ton 
font !orya! istihsal edecektir . 

• Makine sanayii istihsalinde de 
mühim bir artma olacaktır. Bilhassa 
nakil vasıtaları imalinde .. 

Yine 1936 yılında Oural vagon 
fabrikası da işlemeye başlayacak
tır . Bu fabrika yılda 28,000 büyük 
yük vagonu imal edilecek bir kabi· 
liyette olacaktır . 

Otomobil fabrikaları bu sene ye
ni tipte otomobiller imaline başlıya
caktır . Gorki otomobil fabrikasının 

imal kabiliyeti bu yıl yüz bin ve 
Moskova fabrikasının ise otuz bin 
kamyon daha fazla imal edebilecek 
derecede artırılacaktır . 

Yine bu yılda Oufa motşor fab
rikasında faaliyetine başlıyacak ve 
senede 20,000 motör ima! edebile· 
cek bir kabiliyette olacaktır . 

inşaat malzemesi sanayiinde bu 
yıl içinde yeniden üç büyük Siman 
fabrikası daha faaliyete geçirilecek 
ve bu fabrikalar ( 905,000 ) ton Si
man imal edeceklerdir . 

Ve sonra ağır sanayi müessese
lerinde oturulacak binalar da mü
him miktarda artırılacak • ve bunun 
için 900 milyon Ruble gibi muzzam 
bir para harcanacaktır . 

Karadeniz kıyıların
da cenup çiçekleri 

Karadenizin şark kıyılarında So
çiye yakın bir yerde bulunan ve ce
nup ziraatiyle meşgul olan büyük 
bir sovkhoz , Sovyetler birliği dahi 
!inde münasip yerlerde üretilmek 
üzere , Y enizelandadan bir çok muh
telif çiçek ve dekoratif nebat al
mıştır . Filhakika yalnız Y enizelan · 
dada yetişmekte olan dünyanın en 
nadir nebatlarının Soçi mıntakasında 
iklim müşabeheti dolayısiyle pek 
güzel yetişeceği tesbit olunmuştur . 
Soçide üretilecek bu Yenizelanda 
nebatları arasında fidan halinde fu
jerler , agatlar ve daha bir çok ori
jinal ve ve dekoratif çiçek ve nebat· 
!ar mevcuttur . 

Don'da Maden kömürü 
ihtiyatı 

Don maden kömürü havza
sında son zamanlarda yapılan jeolojik 
araştırmalar, bu havzada 2 milyar 
590 milyon ton mikdarındannda tah
min olunan yeni kömür ihtiyatı mey · 
dana çıkoırmıştır. 1 

- -~.. - --- --- --- - -
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Çukurovada 

Dünkü hava durumu 

Dün , tazyik vasati 658 milmet
re, sıcaklık derecesi en çok 24, en 
az 12,5 santgratdır. 

Rüzgar ekseriyetle Cenubdan ve 
mutedil esmiştir. Rutubet vasati 80 
olup hrva ekseriyetle bulutlu geç
miştir. 

Yağmur ihtimali kuvvetlidir. 

Dairelerde 

Çalışma saatleri değişti 

Sıcakların baş göstermesi dola 
yısiyle bu haftadan itibaren yaz ça
lışma saatleri tesbit edilerek bütün 
merkez dairelerine ve kazalara ta
mim edilmiştir . 

Yeni çalışma cedveline göre : 

8,30 dan 12 ye kadar sabah 
mesaisi , 1,30 dan 6 ya kadar da 
akşam mesaisi yapılacaktır . 

Şehrimize gelenler 
Posta, Telgraf Ba~ Müfettişi 

Sabri ve Fen Müfettişi Rahmi dün
kü trenle şehrimize gelmişlerdir . 

* 
Ziraat bankası mürakiplerinden 

Celal, dün lstanbuldan şehrimize 
gelmiştir . 

Mahkemelerde 
Urfada birbirlerini katil maksa

dile yaralayan Hüseyin, Ahmet ve 
gazeteci muharrir eczacı Kazım Yaz 

ganın, Adana ağır cezasına devre
dilen mahakemelerine dün devam 
edilmiş, şahit Bekçi Bekir, Mahmut 

ve Hacı ile Urfa memleket hastaha
nesi Baş Hekimi Operatör Muzı>f
fer dinlenmişlerdir . 

Bunlardan Doktor Muzafferin, 
Suçlulardan Hüseyin elinden yara
landıktan sonra hasmı eczacı Kazı 
ma ikinci ve üçüncü hamleleri ya
pıp , aralamak kudretinde bulunup 
bulunmadığı yolundaki kısmen mu· 
talaasının eski raporlariyle birlikte 
tıbbı adliye gönderilmesine ve mu
hakemenin 15 Hazirana bırakılına
sına karar verilmiştir . 

* * * 
Veysel isminde bir adamı döv-

mekten suçlu Komiser Şakir ve suç 
arkadaşları polislerin duruşmalarına 
Asliye cezada dün devam edilmiş
tir. Emniyet direktörlüğü binasın

da gece dövüldüğünü iddia eden ve 
sesinin dışardan duyulduğunu söy
leyen Veyselin bu iddiası tetkik e
dilmek üzere bir ehli vukuf teşekkül 
etmiş ve Veyselin şahit gösterdiği 
adam, o geceki hadise mahalline 

götürülmüş ve olanca knvvetile ba 
ğırtılan Veyselin sesini şahit, dik
kat kesildiği halde duyamadığını 
söylemiştir . 

Bu dava Müddei Umuminin id
diası dinlenilmek üzere başka bir 
güne bırakılmıştır . 

On lirasını dolandırdı 

Eski istasyonda pamukçu fabıi· 
kası sahibi Mustafanın akrabaların
dan Rahim isminde birisinin Dağlı 
Bekir oğlu Mehmet adındaki adama 
yanına iş vereceğinden bahisle 10 
lirasını dolandırdığı polise şikayet 
edilmesi üzerine tahkikata başlan
mıştır. 

Bir esrar deposu 
meydana çıkarıldı 

Kuruköprüde Mustafa adında birisinin 
evinden otuz paket esrar çıktı. Ka

çakcı ve metresi tevkif edildi 

Dün, Kuruköprü mahallesinde 
oturan Halil oğlu Mustafa adında 
birisinin evinde esrar bulunduğu ve 
sattığı tesbit edilmiş bunun üzerine 
hazırlanan zabıta tertibat alarak 
Mustafanın evini kuşatmışlardır . 

Polisler derhal kapuyu açtırarak 
taharriyata başlamışlar ve bir hay
li araştırma neticesinde, satılmak 

Üzere hazırlandığı anlaşılan, kagat· 
!ar içine sarılı 35 paket esrar bul-

Emlak bankası 
Daha müfit bir şekle 

girecek 
Hükumetimiz tarafından emlak 

ve eytam bankasının inki~afı ve mem
lekete daha faydalı hizmetler ifası· 
nın temini için celbedilmiş bulunan 
Fransa Kredi F onsiyesi müdürlerin· 
den ve ayni zamanda banka müdür 
ve şeflerini hazırlamak gayesiyle açıl
mış olan " Mali Tedrisat yüksek 
mektebi " nin umumi katibi olan 
M. Hanri Gotran lzmirde tetkikle
rine devam etmektedir . 

muşlardır. Esrarlar musadere edile. 
rek kaçakcı Mustafa derhal yaka
lanmış ve bu işte methaldar ve suç 
ortağı metresi Hayriye de tutularak 
haklarında yapılan tahkikat evraki· 
le heman Adli ihtisas mahkemesine 
teslim edilmişlerdir . 

Esrar depoluğu yapan kaçakcı 
Mustafa ve metresi Hayriye tevkif 
edilerek ayni günde hapisaneye tı
kılmışlardır . 

Belediyece 

Cezalandırılanlar 

Ekmekçi Musa oğlu Sadık Cad
deye bulaşık suyu akıttığından 200, 
Bakkal Hüseyin oğlu Dursun dükka
nını gayet pis tutuğundan 200, Bak
kal Mehmet Ali Çekmen, Bakkal Nu
ri oğlu Ali, Bakkal Cercis Şanlı, Ba
ka! Abdülhamit Keser, Yiyecek şey 
!eri açıkta sattıklarından 200 , 
arabacı Mehmet oğlu Aziz S. S. M. 
emrine itaat etmediğinden 200 , 
arabacı Faik oğlu Salih S. S. M. em
rine itaat etmediğinden 200 , terzi 
Arif kızı Kıymet levha asmadığın· 
dan 100 . terzi Halil karısı Zehra 

Filistin hadisel 
de İtalyan parrl 

" gı varmış 

- Birine i sahifeden artaı 

rın karışıklıkların arasında 
parmağı ve parası olduğu 
ederek şu malümatı veriyor: 

"Bir hafta evvel zuhur 
şimdi gayet had bir şekil al 
tindeki karışıklıklarda, ecne 
zunun dahi ve teşviki bulwı 
gösteren deliller vardır, 

Ecnebi menabiden Filistİ 
tarafında paralar dağıtılmıştı 
Arapların birdenbire zengin 
sından dolayı yapılan tahkik 
kate şayan neticeler vermişti 

Kudüsün Arap belediye 
tor Halidi Helvas ajansı mu 
demiştir ki : 

" - Dileklerimiz isaf edi 
kadar mücadeleye devam ed 
Bundan başka hal çaresi yok 
kümet kati bir hal şeklini b 
dır, aksi taktirde kargaşalık 
dişe burada daimi bir hale g 
tir. Filistin araptır ve her ne 
sına olursa olsun arap kalma 

Doktor Halitli; araplann, 
için zararlı olmasına rağme 

mi greve devam hususundaki 
ni söylemiş ve demiştir ki : 

" - Arapların ihtiyacları 

değildir. Halbuki Yahudi eıJ 
risi, umumi grevin devamı tJ 
ciddi zararlara uğraya bilir. 
diler istihsalatının hepisini i. 
edemezler. Yakın şark paza 
dan vaz geçemezler. Biz bu 
!ardan onları mahrum edec ' 
hudilerle bizim aramızda a 
imkanı yoktur. Binaenaleyh, 
hükumetinden, Balfurun bey 
bize yaptığı vaidleri tutmasıfll 
yoruz . 

Arzumuz, lngilterenin, Ar 
la Yahudiler arasındaki müt 
vaziyetini açıkca izah etmesidi 
sas itibariyle Yahudilerin mili 
duna aleyhdar değiliz. Bu ziy 
tediğimiz, bizim kendi meml 
mizde tehdit edilmemekliğimiı 

Mumaileyhin pek esaslı ve şü

mullü görüşleri ve çalışmaları neti 
cesinde bankanın memlekete daha 
müfit bir şekilde hizmet edebilece· 
ği kuvvetle umulmaktadır . levha asmadığından 100 , terzi Ah- 1,--------·---' 

met kızı Naime levha asmadığından ı 
100 , terzi Nuri karısı Fatma levha 

1 

asmadığından 100, arabacı Abdus
samet oğlu Abdulmecit son süratle 
araba sürdüğünden 200 , Ekmekçi ı 
Ihsan oğlu Mehmet hamur ekmek 1 

sattığından 300 , hancı Ömer oğlu 
izzet handa güvercin beslediğinden 
50 , ekmekci Celil Ballı''noksan tar
tıda ekmek sattığından 500 , amele ı 
Tahir oğlu Cemal vesikasız bisiklete 
bindiğinden 100 , terzi Ömer kızı 
Elif levha asmadığından 100 , terzi 
Yasin kızı Zülfiye levha asmadığın
dan 100, terzi Mehmet kansı Fat· 
ma levha asmadığından 100 , ara
bacı Osman oğlu Aziz caddeyi iş
gal ettiğinden 100 , terzi Süleyman 
kızı Hatice levha asmadığından 100, 
terzi Mehmet kızı Muhterem levha 

Adana ve Mersindeki tetkika 
tını bitirerek lzmire geldiğini ve 
bankanın lstanbul ve Bursa şubele
lerinde icabeden etütleri ikmal et
tikten sonra Ankarada ihzar edece
ği raporunu ikmalile Finans Bakan
lığına vereceğini bildirmiştir . 

Zaharin kullanan 
Bir limonatacı cürmü meş

hut halinde yakalandı 
Dün , seyyar limonatacılardan 

Ahmet oğlu Mehmet adında birisi 
aşlama satarken yakalanmış ve üze
rinde yapılan taharride bir kutu 
içinde 3 gram zaharin bulunmuştur. 

Mehmedin bu zehiri , sattığı 
şerbet ve limonatalara katmak su
retiyle şekerden istifade ettiği anla
şılarak bakında kanuni takibata 
başlanmıştır . 

Köpeğini zehirledi diye 
memuru dövdü 

Dün Eski istasyonda Adanalı Hü
seyin oğlu Mustafa adında birisi, kö
peğini zehirliyen Belediye memur
larından Yaşara muber olmuş ve sö
vüp saymağa başlamıştır. Mustafa 
sövüp saymakla da hırsını alamıya
rak Belediye memuru Yaşarın üze
rine hücum ederek dövmeğe başla
mıştır . 

Kendini zorla kurtaran memur 
zabıtaya keyfiyeti bildirerek Musta
fayı yakalatmıştır. Polisce muayene 
ettirilen Yaşarın üç günde eyi ola 
cak derecede dövüldüğü anlaşılmış· 
tır . 

Canip Sergin Alp 
----

Eski değerli sporcularımızdan 
olan Adana Ziraat Bankası muha
siplerinden Canip Sergin Alp terfi
an Kırşehir Ziraat Bankası muavin- 1 

liğine tayin edilmiş ve yeni işine baş 
lamak üzere hareket etmiştir . 

Ayetler 
Çıktı 

-
Arif Nihat Asya,nırJ 

çok güzel kitabını t 
tün okuyucularımıza t 
siye ederiz. 

Satıldığı yer: 
Sadık Aldatmaz ~ 

tüphanesi. Belediye c 
desinde. C. 

asmadığından 100 , terzi Musa ka- ----------" 
nsı Nazmiye levha asmadığından 
100, terzi Mehmet Ali kızı Naime 
levha asmadığından 100, lağamcı 
Ahmet oğlu Abdo genel caddeye 
hela pisliği döktüğünden 500 , ek
mekci Ahmet oğlu Recı~p hamur 
ekmek sattığından 300 , eski elbi
seci Maksut oğlu Ahmet ruhsatsız 
çamurdan ev yaptığından ( hakkın
da muamele yapılmaktadır . 

Ekmekci Tevfik oğlu Ahmet 
hamur ve bozuk ekmek sattığındaıa 
300 , ekmekci INecip oğlu Hacı 
Ali hamur ve bozuk ekmek sattı

ğından 300 , ekmekçi Ahmet oğlu 
Hacı Lütfi hamur ve bozuk ekmek 
sattığından 300 , helacı Abdullah 
oğlu Mustafa yol üstüne hela pisli
ği döktüğünden 500 , bakkal Ali 
oğlu Mustafa çürük incır sattığından 
100 , mileci Halil üç yaşında çocu
ğu sokağa bıraktığından 100 , kasap 
lbrahim oğlu lbrahim şehir dahilinde 
koyun beslediğinden 200 , haacı 
Mehmet Emin oğlu Ali Rıza temiz· 
!iğe dikkat etmediğinden 500 , han 

cı Hasan oğlu Ahmet temizliğe 
kat etmediğinden 500 , hancı ~ 
oğlu Hüseyin temizliğe dikkat 
diğinden 500 , hancı Hacı 
oğlu Hacı Hüseyin temizliğe dı 
etmediğinden 500 , dinkçi Y 
oğlu Duran dinkte gübre bulu~ 
duğundan 300, hancı Yusuf 
Ali ahırlarını sıhhi bulundurdu. 
dan 500 , kebapçı lbrahim oğlu 
mil dükkanına cam taktırma 

dan 100 , hancı Ahmet oğlu 
Sisli hanını pis tuttuğundan 5 
hancı lsmail Özergen hanını pis 
tuğundan 500 , hanci Ömer 
izzet hanını pis tuttuğundan 
hancı Mehmet Ali oğlu Raıııı 

hanını pis tuttuğundan 500 , kab 
Hasan oğlu Veli kahve takımlı 
temiz tutmadığından 200 , b 
Mustafa oğlu Mahmut ahırlanrıı 
hl bulundurmadığından 500 , b 
Sabit oğlu Mustafa ahırlarını sı 

bulundurmadığından 500 er k 
para cezasiylc cezalandırılmışls 
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Kıssadan hisse 
~ 

' • - Birinci sahifedeu artan -

Türksözü 
-- 2:E"!!' 

Lise ve orta mekteplerde 
... rrllııı( ..... ~--··· 

haziran ve eylül devresi mezuniyet 
imtihanları yazılı olarak yapılacak 

Sahife : 3 

Asri sinemada 

tar. Bu asil asabiyetin en açık neti- beyanatta bulunmuştur, bu itibarla 
onu taahhüd altına sokmuş olamaz. 

- Birinci sahifaden artau -

navlannda tarih dersinin sınavı coğ- j 
rafya ile birlikte bir gurup halinde ı 
yapılacaksa da yalnız bu yıl haziran 
ve eylül devresine münhasır olmak 
üzere yazılı ve sözlü olgunluk smav
Iarmda coğrafyadan soru sorulmı. 
yacaktır: 

ve sorular okulların sınav heyetince 
tesbit olunacaktır. 

6 Mayıs Çarşanba akşamından itibaren 
Mevsimin müstesna filmlerinden birisini daha 

sunmakla kıvanç duyar a 

F 

celeri şunlar oldu : j 

1 - Ayaklanmadan ve zalimce j 
tedibden mesul olan Rus Bakam 1 
Gorçakof, Lord Con Rusel'in müda
halesinden evvel Çar tarafından tek
dir edilmiş ve mevkiinden olmak de
recesine gelmişken, birdenbire mem· 
leketinde devlet adamlarının en kuv· 
vetlisi ve en meşhuru haline geldi. 

2 - Varşova meydanları ölü
ler ve yaralılarla kaplandı . 

işte Dizraeli'nin " evdeki bul
gurdan olmak .. ,, dediği politikanın 
neticeleri bunlar olmuştu , 

*** 
Bir kaç ay sonra Almanlar Da

nimarkayı ve . Şlevzik ve Aolş -
tayru ilhak etmek tehdidinde bu
lundular . 

f ngiltere Başbakanı Lord Pal· 
ınerston , Parlamentoya enerjik bir 
tavurla bildirdi ki Danimarkanın is
tiklali tehlikeye girerse, " müteca
vizler yalnız Danimarka ile boy ölç
ınekle kalmıyacaklardır . ,, 

Danimarkalılar bu nutku okuyun
ca çok ferrahlacLlar ve en azimli bir 
durum takındılar . 

İngilterenin silahla müdahale 
edeceğine bütün dünya bir kerre da
ha inandı . Bir kerre daha, İngiliz 
kamoyu, iyi kalbliliğiyle hükı1meti
ni, daha kuvvetli bir devletten fena 
nıuamele gören küçük bir devletin 
tarafını tutmak hususunda teşvik 
etti . 

O zaman Con Manners şöyle ya
zı yordu : 

" Bu, harpların en kolay ve en 
ucuzu olacaktır, çünkü yalnız donan
nıamız vasıtasile başarılabilir. ,, 

Lord Palmersto'nun fikri de bu 
ınerkezde 'olmıyacak ki , Prusya ya 
karşı üçüncü Napolyondan Fransız 
ordusunun yardımını istedi . 

Bu çok tesadüfe değerdi, fakat 
ne yapmalı ? Muhalefetin reisi olan 
Dizraeli Cobden'le Brayt'ın (zama
nın su1hçulan) iktidar mevkiine gel
melerini tercih edeceğini söyledi: 

"Hiç olmazsa bu asil centilmen
ler kimseyi tehdit etmezdiler; hiç ol
mazsa onlar Danimarkaya tecavüze 
uğradığı takdirde yalnız kalmıyaca. 
ğını söylemezdiler: hiç olmazsa po
litikasını kötülüyerek Almanyayı 
kızdırmazdılar; hiç olmazsa Danimar
kayı aldatıcı tavsiyeler ve hayalcı 
umudlarla mukavemete sevketmez 
lerd1:,, 

1864 de Şlezvig ve Holştazn 
Prusya tarafından ilhak edildi. 

*** 
Kıssadan hisse ? Hakiki vaka

dan çıkan hisse, anlattığımız kıssa 

dan çıkanın aynıdır: Mantığın tutma
yacağı taahhüdlere kalb girişmeme
lidir. 

General Göring -----
- Birinci sahifeden artan -

"Ne ehemmiyeti var 1 madem ki 
bir maliyeci işini uyduramıyor bir ı 
general onun yerine geçsin,, dedi. Ve 
genaral Göring'i ekonomi diktatörü 
tayin etti. 

"Alman yanın yağdan çok silaha 
ihtiyacı var,, diyen Göring'di .. Bu 
dafa memleketine lazım olan mah
rumiyetleri kabul ettireceğinde şüp
he yoktur. 

Binaenaleyh Almanya bir Otarşi 
rejimine dönecektir. Bunun iki netice
si olabilir: 

Birincisi: Komşularımız dişlerin-

. s 1 - - -

6- Lise ve orta mektebler ta· 
limatnamesine göre, Lise mezuniyet 
imtihanlarının bir kısmını evvelce 
olup gene mezuniyet imtihanlarını 
vermeğe devam edecek olanların ri· 
yaziye. fizik - kimya ve edebiyat 
guruplarının mezuniyet imtihanları 
bu yıl haziran ve Eylül devresinde 
yazılı olarak ve bu gurupların yazılı 
olgunluk sınavlarının yapıldığı gün. 
lerde yapılacaktır. 

Bu gurupların yazılı mezuniyet 
imtihanlarının sorulan Bakanlıktan 
gönderilecektir. 

7 - Lise ve orta mektebler ta
limatnamesine göre orta mekteb 
mezuniyet imtihanlarının bir kısmını 
evvelce vermiş olup gene bu tali
matname hükümlerine göre mezuni
yet imtihanlarını vermeğe devam 
edecek olanların Türkçe, riyaziye, 
tarih - cografya gruplarının bu yıl 

den tırnaklarına kadar si]ahlan
makta devam edebilirler .. 

ikincisi bir harp vukuunda 1914 
te mahrum oldukları maniaları mem
leketlerinin içinde bulabilirler. 

İşte bunun içindir ki, general Gö
ring'in tayini büyük ehemmiyeti ha
izdir ve bu yalnız Almanya için de
ğil bizim için de her geçen gün kom
şu milletin birliğini biraz daha sağ· 
lamlaştınyor ve onu her dürlü ihti
mallere karşı hazırlıyor. 

Biz de, memleketimizden bu su -
retle bahsetmek istedik sulhu, emni
yeti temin için güzel nutuklar kafi 
değildir. Bir millet sulha silahı ve 
birliği ile layik olduğunu da ispat 
etmelidir. 

- - :::ıs: 

8 - Türkçenin gerek sözlü, ge 
rek yazıh sınavlarda talebeye gra 
mer sorulmıyacak ve gramerden not 
takdir edilmiyecektir.,, 

Ayrıca öğrendiğimize göre orta 
mekteblerle liselerin birinci devre 
birinci ve ikinci ve 3 üncü sınıfla. 
rıyla liselerin ikinci devre birinci 
ve ikinci sımflan ve ilk muaUim 
mekteblerinin birinici , 2 inci ve 
üçüncü sınıflarında: 

26 Mayısta dersler kesilecektir. 
27 Mayısta Muallimler heyeti 

kanaat notlarını tetkik etmek üzere 
toplanacaktır. 

30 Mayısta şifahi imtihanlara 
alınacak talebenin isimleri ilan olu
nacaktır. 

6 - Haziranda şifahi imtihan
lara başlanacak ve 19 haziranda bi
tecektir. 

Liselerin ikinci devre 3 üncü 
sınıflarında : 

20 Mayısta dersler kesilecektir. 
21 Mayısta Muallimler heyeti 

kanaat notlarıru tetkik etmek üzere 
toplanacaktır. 

23 Mayısta imtihanlara alınacak 
talebenin isimleri ilan olunacaktır. 

28 Mayısta şifahi imtihanlara 
başlanacaktır. 

11 Haziranda şifahi imtihanlar 
bitecektir. 

21 Haziranda olgunluk imtihan
ları başlayacak ve 4 temmuzda bite
cektir. 

Yitik tastikname 
Bor Cumhuriyet okulundan 935 

senesinde almış olduğum tasdikna· j 
meyi yitirdim. Yenisini alacağımdan 
yitik tastiknamenin hükmü kalmadı. 
ğmı ilan ederim . 

Pamuk pazarı karakolunda 

6819 
Polis 

CUMA 

Bitmemiş senfonininin unutulmaz ilahi artist Martha Eggert ve sahne 
arkadaşı Hans Abersle beraber çevirdiği aşk , ihtiras ve heyecanla dolu 

(Büyük şehirler uyurken ) 
Filminde ; sizi teshir ederek ve günlerce tesirini unutamıyacaksınız. 

ilaveten (Ufa) Jurnal. 

Pek yakında: Joze Mojika 

Çingeneler kralı 
6808 

1 TAN Sınemasında j 
Hu akşam 

Fransız sinemacılığının üç büyük siması 

Gaby Morlay 
]an Gabin ve Charle Vanele 

Güzel bir film olan ve İspanyanın yakıcı havası albnda cereyan 
parıyor şarkıları ve musikisile süslenmiş 

eden Is-

aşk , kin ve ihtiras dolu 

Sevil dansözü 
İsimli fevkalade eserde eşsiz birer sanatkar olduklarını seyircilere 

ettireceklerdir 

Fransızca sözlüdür 

Pek yakında : 
Nil Haydutları 

Çölde kalan bir Avrupalı kızın fevkalade maceraları 
6803 

tas tik 

----------------------------·------------------------
Alsaray sinemasında 

--------------~----~-·----·~!""!!""--~---------------
Fakat Polonya işinde imparator 

lngiftere tarafından tek başına bı
rakılmıştı; artık itimadı ,yoktu; İngi
lizlere şu cevabı verdi : 

Seyhan Defterdarlığından • 
• iki 

Bu akşam 8,30 da 

büyük film1e 
.. 

mevsımın en güzel proğramını sunuyor 

.. Bu işten bahsetmek sizin için 
kolaydır; müdaha]eniz ya]nız donan 
nıa vasıtasile olacaktır; bizse, kırk 
milyonluk bir millet, karada harp 
etınek mecburiyetinde kalacağız; an 
cak bize bir ordu göndermeyi taah
hüd ettiğiniz takdirde bu işe girişe
biliriz . " 
. Şimdi, Fransa ile lngiltere, bu 
tki mükemmel müzisyen, aralarında 

j Kapı No. Mevkii 
47 Keçeciler C. Yeni otel civarı 

17 " " ,, 
24 - 25 Babıtarsus yeni otel karşı-

sında 
9 Babıtarsus Edirne hanı ya-

nında 
10 Kemeraltı camii C. 
24 Abidin paşa caddesi 
1 " ,, 

61 Karasoku Seyyar şube altında 

Müstecirinin ismi 
Boştur 

Yasin 
Kahveci Şükrü 

Muzaffer 

Kunduracı dede 

Cumhuriyet Fb. satış şubesi 
Saraç Ali 
Kantarcı Hüsnü 

Sureti istimali 
Eskici dükkanı 

Bisikletçi dükkanı 
Kahvehane 

Kokucu ( ıtriyat ) 

Eskici 
Un satış şubesi 

Saraç dükkanı 
Demirci ,, 

Senelik mu -
hammen icarı 

25 00 
50 00 
35 00 

25 00 

1 

Leblebici Horhor ağa 
Türkçe büyük milli operet 

1 Mümessilleri : 
1 Hazım , Vasfi Rıza , Muammer , Feriha ve Af tal ya 
1 

l 2 
1 

ahengi temin edemeden çalmakta 
, devam ederlerken. Almanlar Dani-
' lllarkaya girdiler . 

63 
" 

,, .. 
20 

" " ,, 
,, 
,, 

Boştur 

Seyyar satıcı Mustafa 
Dökmeci Şahin 

dükkan 
dükkan 
dükkan 

100 00 
20 00 
25 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 

1 Şafakta silah sesleri 
Bu senenin en heyecanlı ve zevkli filmi 

~ Danimarkalılar ümidle Lord Pal-
lllers'tona döndüler . 

Prusyarun yalnız Danimarkayla 
boy ölçüşemiyeceğini söylememiş 
nıiydi ? 

Bu cümle sarih değilmiydi: Ka
bine azasından Gladeston bile şu 
hoş formülü kullanıyordu : 

" Anlaşılan Lord Palmersto'nun 
~:Y~atı umumiretle ve oldukça ta-

ıı hır şekilde Ingilterenin bir yar
dılll vadi diye tefsir edilmiştir . ,, 

k' Fakat iyi kalpli kamoy, son da 
f •kada müdahalenin tehlikelerini 
<ltkediyordu. Kabine toplandı. Pal. 
~erston ve Rusel harbın lehindey
dıler. Fakat kraliçe onlara lcarşı bir 
~urum almıştı, ve kraliçe orta sınıf. 
arın hislerini herkesten iyi bilirdi. 

h' Diğer bakanlar da harbın aley
k 1nde bulundular. Toplantıya baş
ı anlık eden Lord Palmerston, fikir
ket beyan edilirken yüzünü ellerile 

l 
apadı; sesler sustuktan sonra, göz e. 

s rıni kaldırdı, etrafına bakındı ve 
şunları söyledi: 

l "Sanıyorum ki kabine harbın a· 
eyhindedir. 

1. Danimarkalılara ne cevap verme-
~ 1 

? Onlara anlatıldı ki Lord Pal
lllerstin, kabinenin reyini almadan 

18 " 
,, ,, 

" 24 " 
,, ,, ,, 

1 29 Kömür pazarı civarı 
.186 Kapalı çarşı civan 

11 Zifirciler çarşısı 

13 " " 
59 Köşkerler içerisi 
55 ,, " 
50 

" " 57 
" " 63 ,, " 

76 Pekmez pazarı 

27--85 Un pazarı 

8 

6 
2-11 

1 
53 
37 

120 
118 
53 
18 
2 

" 

" ,, 
Sipahi pazarı 

" " 
Y ağcamii civan 

" 
Taşçıkan sokağı 

Siptilli 
Müze civarı eski mahfel altında 
Cumhuriyet oteli C. 

14 İcadiye mahallesi 
4 Karşıyaka 

Silahçı Ahmet işgalinde 
Hulusi 
Mehmet Ali 
boştur 

" 
Köşker Ziya 
Antakyalı Şükrü 
Hasan oğlu Ahmet 
boştur 

Veli oğlu Bekir, Ahmet 
oğlu Mehmet 
Çaycı Rahim 
Pastacı Şeref 
Arap Sait oğlu Ganinin 
işgalindu 

boştur 

berber Selim 
boştur 

Zaman oğlu Ahmet 
Edip 
Mehmet Ali 

garaj 
Sandalyacı dükkanı 

Manifaturacı ,, 
boştur 

köşker dükkanı 

.. 
" 

boştur 

Kahveci dükkanı 
Sebzeci dükkanı 

Hane olarak 

Mağaza 

berber dükkanı 
boştur 

kahveci dükkanı 
dokumacı dükkanı 

Mobilyacı 

dükkan Antakyalı Mehmet 
Abdulgaffur 
boştur 

Muhiddin Kandı 
Kalak oğlu lsmail 

sebze komisyoncusu mağazası 
Mağaza-Ardiye 

tuhafiyeci 

Ahmet oğlu Bekir 
Mağaza 
Ciyerci 

150 00 
10 00 
10 00 
50 ()() 
4000 
50 00 
25 00 
50 00 

20 00 
15 00 
50 00 

25 00 
20 00 
10 00 
10 00 
8000 

210 ()() 
35 00 
75 00 

100 ()() 
60 00 

125 00 
15 00 

Yukarıda mevki ve cinslerile muhammen bedelleri yazılı 36 parça dükkan ve mağazalann birer senelik 
icarları ilan tarihinden itibaren 18 gün müddetle açık artırmaya çıkanlmıştır. Taliplerin Ofo 7,5 teminat akça
larile birlikte ihalenin yapılacağı 26-5-936 tarihinde Salı günü saat 15 de defterdarlığa müracaatları ilan 
oJunur . 6826 8-13 ·- 19-21 

Matineler : 
Cumartesi 2,30 da Kiralık gönül, Maskeler aşağı, Silah başına 
Pazar 2 de Leblebici Horhor ağa - Şafakta silah sesleri ve 

6823 

'---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dişlerinize fazla dikkat ediniz 

insan makinesinin en fazla dikkat edeceği kısım Dişlerdir . Midenin 
vazifesine büyük yardımı dokunan Dişlerin hastalanmamasına ehemmiyet 
vermelidir . 

Bunun için her gün Dişlerinizi iki defa muhakkak Kozmin Diş macunul 
ile yıkayınız. Fiatı her yerde 15 kuruştur . 6821 3 

Adana Türk hava kurumu I 
başkanlığından : , 

Seyhan inhisarıar başmü
dürlüğünden : 

Şube binasının üst kısmı bir yıl 1 

müddetle kiraya verilecektir. ihale , ! Adana İnhisarlar başmüdürlüğiinün 
30 Mayıs cumartesi günü saat 11 ı demirbaş eşyası arasında muhtelif 
dedir. 6824 8-10 -12-14 I sebeblerle idarece istimaline imkan 

Zayi terhis kag"' ıdı kaımıyankilim, masa, dolab, soba.pen
cere perdesi , sandaliye , tartı aletleri 

ihtiyat Subay okulundan 1928 
vesaire müteferrik eşyanın icabına gö-

yılmda aldığım ihtiyat Subay terhis re kısımlara ayrılıp 12 Mayıs 936 
tezkeremi kaybettim . 

salı aünü sabahtan itibaren açık olarak 
Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim . pazarlıkla kelakapısındaki Agazade 

Seyhan Kültür direktörü hanında komisyon mahsusu tarafın-
y K K ·· • dan satılacağı isteklilere duyurulur. . . onı 

6825 681Ş 
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icara verilen emlakin konturatları Noterlikten geçerek Belediyede tas· 

dik ettirilmemesi yüzünden geçen sene mal sahipleri cezaya çarpıldıkları 

gö~lmektedir . 

&na mahal kalmamak üzere icar mukavelenamelerinin Noterlikten 

geçirildikten sonra mutlaka Belediyeye getirmeleri kanun icabı bulunduğu 
ilan olunur . 6822 

su 
H E 

Fenni 
i 

Remzi 

ve hesaplar 
A T 

Kontrol idaresi 
Ö L Ç 

Adres: P. 
L E R 

K CT T U S U 
Diş 

8 Mayıs 1936 

Vilayet daimi encilme
ninden: 

( 195 ) lira sabık bedelli Dört· 
yol kazasına ait taş, kireç, kiremit 
ve emsali ocaklar rüsumu 1-6-
936 gününden Mayıs 937 sonun 
kadar bir sene müddetle ve açı 
artırma suretile müzayedeye çıka· 

nlmıştır. 

İstekli olanların °/0 15 pey ak· 
çasile birlikte 12-5-936 salı gü 
nü saat ( 11 ) de Daimi Encümen 
ve şartnameyi görmek istiyenleri 
her gün Hususi Muhasebe müdür 
lüğüne müracaatları. 67 5 

26-6-8-10 

----~-------ı 

Korsanların hayatı , cenkleri , sa
vaşları, bin bir macera 

Senenin en heyecanlı fi1mi 

Singapur.korsanlar 
6777 

Ahmet Mürşit Görgün fab
rikasından : 

Saygı değer müşterilerimin na 
.zarı dikkatine : 

Fabrikamda mevcut pamuklanrı 
sigortası bitmiş olduğundan bunda 
sonra vukua gelecek her türlü zara 
ve ziyandan fabrikamın hiç bir gfi 
mesuliyet kabul etmiyeceğini bil 
diririm . 6798 5-6-8 

Satılık tarla 
Müteveffa Farşat zade Musta 

fanın Misis nahiyesine bağlı Ya 
nmca çifliğinde vaki ve Hüseyi 
Daimle müşterek 2040 dönüm tar 
ladaki nısıf hissesi satılıktır. 

Almak istiyenler Adanada aw 
kat Galip Keylaniye ve Misiste kap 
ağası Hüseyin oğlu bay Kadire ve 
Kozanda yokan Sırkınb nahiyesi I1l 

dürü lsmail Hakkıya müracaat et 
:sinler. 6817 8-10-12 

TiR 

6748 11 

ağrıları • • 
ıçın 

Abidin paşa caddesi No: 68 Yegane ilaç Nevrozindir. Herkesin cebinde 3 tanelik yeşil kutula! 

Ian sineması karşısında Merkez Kumandanlığı altında 

Muharrem yazıhanesi 
6457 I tt-8-12-16-20-25-29 1 

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

daki Nevrozinden bulunmalıdır. Fiatı 20 kuruştur. 6820 3 

.~ 

~Umumi neşriyat müc!_ürü _.I; 

Celal 1Bayer ) 
mJ11 Adana Türksözü ~atbaa.s:_). 


