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Tarsus 

• 
ovasında &üne belası 

baş gösterdi yıne 

Mücadele için derhal faaliyete geçildi 
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Tarsus ovalarında yapılan çifçlllkten bir görünüş 

Tarsus : 10 (Hususi) - Son 
gGnlerde b6tün Tar~us köylüleri 
teliş lçindeüir . 

, Bunun ıebebi, Çukurova çifçisi için 
ft, bir felaket olan aOne hateresinin 
e belirmesidir . 
e Şu bir hafta zarfında Tanus 
• Y •nice nabiyesile, Kargılı, Bal
- talı, Naili hürriyet, Kanber büyüğü 

ut ve Türk Muaa köyleri arasında 

r .. kesif miktarda Sune hatereıi gö 
ıülmüştür . 

Sekiz ıeoe evvel Suriyedeo 
gelen bu haşere, o yıl bütüo mah 
ıulü harap etmiş ve oedcn sonra 
iln6 alınabilmişti . 

Bundan dört beş ay evvel A 
muk ovnında görülen süneler bu 
gün ovamızı sarmıştır . 

Hali hazırda yumurta devre· 
ıiode bulunan süneler imha edil· 
miyecek olursa bn işin önüne geç· 
mek çok güc olacaktır . 

Evvelsi gün gelen ziraat Mü · 
dürü Avai ve Kaymakam Hıfzı 
Ege, mezkur köyleri g•zmışler ve 
mücadele ıertibatı almışlardır . 

Daha henüz sürfe halinde bu
lunan ıılloelcrin iatibalesine mey· 
dan bırakmadsu büt6n Çukuoou 
çifçileri bu iti önlemelidirler. 

e 
te 

Hoyboncular Suriyede çalışıyorlar 

rı• Şam hükumetinin bu hainlere yer 
e 

vermesi çok manasızdır. 

Kürt Sıit ve Ağrı iıyanlarıo 
da memleketimiz ve milletimiz 
tleyhioe çok kötü roller çeviren 
bir takım hain kürtler, Hoyboıı 
cemiyeti diye bir mcliioot tebeke 

-ı ıi kurarak. Suriyede yıllardanberi 
çalışıyor !ardı. 

r 

Bir aralık bu hiyanet faaliyet· 
leri durur ııibi olan Hoyboncu 
lır, ıon günlerde vatanımız n 
ınilletimiz alryhine mütevrccih 
habaaetlerine tekrar ba§lamıılar
dır. 

Suriyeoin idare merkezi olan 
Şamda, düpedüz ve pervasızca 
açıktan açığa çalışmak imkanını 

bulan bu mel'un teşekkülün )0 8p 
hkları itlere ait Suriye metbua 
hoda gördiiğümüz şimdilik şıı iki 
haberi, - uyanık bulunmamız 
İçin _: alıyoruz: 

Şam - Hoybon cemiyeti, bir 
ınüddet uyuduktan sonııı yine ba

•ekete bıtlamıttır. Aldığım ma
liıınıta göre cemiyetin azaların· 
dın birkaç şabı8 içtimalar aktet· 
IDektedirle~. 

lçtimalaıda, Türkiy••lc bu
lunan kürtlerin VHZiyetlerioi bah 
•edt>ıek T:irkiye hükumeti aley· 
hinde şiddetli ııutuklar söyleo
ınittir. 

Ayrıce aldığıın bir babera gö 
•e, burada bulunan ve Türkiye 
den fırar eden Kürt Hilmi 
l•rafıodan - ve Hoybon cemiyeti 
llaras.yle - Türklük aleyhinde 
-~ Küıtlük propagaodıaı yapmak 

•ureııyle küçük bir kitap netret 
llıişıir. Ve bu kitabı meccınen 

ban,. ııwzi etmektedir. 

* 
Şam - Düo Salıbiyedeki kürt 

C•ırıiiode cuma namazı kılındık· 
taıı sonra Hilmi Yıl dırııo iımio
do bir genç, minbere çıkarak 

kürtçe bir nutuk söylemi& ve 

kürtleri itıitaka ve dillerini mu
hafazaya dlvet emiştir. 

Başbakanlık 
teşkilatı 

Kanunundaki değişiklikler 
Başvekalet teşkilat ve vazife -

leri h•kkındaki kanunda değişik· 
lik yapılmasına dair hükumet bir 
kanun liiyiha~ı hazırlıyarak Ka· 
mutaya verm ştir. 

Bu layihanın bazırlanmaıın· 

dan maksat, A serisine dahil b6-
tün devlet memurları sicillerinin 
birer suretinin bundan böyle Baı
bakaol ğa veıilmesi kanun iktizası 
bnlunduğundan sicil işinin neşri
yat direk.törlüğünden ayrılmasına 
zaruıet huıl olmuş bulunmas ı d . r. 

Başbakanlık daire ve levazım 
dirrktörlllğü muavioı sicil leva 
zım direktörlüğü olarak değişti
rilmekte ve bu suretle ıicil işle· 
rioe bakecek&cak olan bu di rek
ıöılüğüo kadrosu genişletilmek
tedir. 

13 ler toplanıyor 

Cenevre : 10 (Radyo) - Lo· 
karnocular bu gün öğleden ~onra 
saat 13 de loplanacaklerdır . 

"Türk Sözü ,, nü 
Yeni yiizii ile bekleyirılz 

Dömartel'in 
! Suriyeye dönmiyeceği 
ı haberi yalanlanıyor 

Halep : 9 ( Hususi ) - Yüce 
Komiser Kont Dömartelio P•rİı 
müulcere)erınden aonra beşka bir 
vaz ı foy~ oakloııuoıcağı _bak kın 
da çıkarı l oı. §ayıalar H.vas ejen 
sı turalıudan yalaolanm>§llr. 

Suriye mesP.l rsini iyi bir yola 
koyan Kor,t Dömurtelin <lll•D 

bu işi başarmadan evvel asli doğ· 
ıu bir hareket olmıyıcağ ı kanaoıi 

vardır . 

Irak- Hicaz 

Muahedesi imzalandık
tan sonra •• 

Boğdattan Elkabes gazetuiue 

yazllıyor : 
Necil ve lrak hükumetleri ara· 

11nda hazırlanan ittifak muahede· 
sinden sonıı Bağdatta şu ırımi 

teblığ neşredildi : 
Allebın muvaff•kıyeıt .. , Aup 

kardetliği , isliim eadakati İle 
İrak ve Süudi memlekttlerioin 
karşılıklı yard ı mlaşmak ve ihtilaf
ları milletler arasındaki preoıip 
!ere göre halletmek naslarına da
yanan ittifak bugün Bağdatta im
za edildi. Bu ittifak mÜBt•kil Arap 
memleketlerin:n , diledıkleri za 
man birlttmeleıini ihtiva dmek · 
tedir . İttifakın metni 6 Nisan 
936 da Bağdat ve Mekkede nef 
rolunacaktir . 

Yurufelyasirı Nurisıali 

Bu ittifaknamede pasaportla· 
rın ilgası , gümr6klerio birleıti · 
rilmesi , telefon , telgraf ve tel
siz şebekelerinin bağlanması gibi 
mühim esular olduğunu öğreo

.-lim . Bağdaıtao ayrılacak olan 
Yusufelyaain kralı ziyaıet ederek 
veda;etmiştir . Gaı bcrlıgı ve Arap 
birliğini kendine p rogram idioen 
( Elmü~enna ) kulübü ş , yb Yu 
suf Yasin şerefine bır ziyafet ver
miş , ziyafette hükumet erkanı da 
buluo·muştur . Ntcit ı:..ümtuili 

bir nutuk vererek bu muabedeoin 
gayeye gidecek yolu açtığını ıöy 
lemiş ve h.r zaman için kuvvetli 
olmıık icap etıiğioi heıırlatmıştır . 

Paskalya yortusu 
Londra : 10 (Radyo) - Anm 

kamara~ı Paskalya bayramı dola 
yısile tatil yapmıştır . 

Niaanın 27 sinde toplanauk 
ve yevmiye meselesini müzakere 
edtcektir . 

Kamutayda müzakere 

Ankara : 10 ( A A ) - Kamu· 
tay , bugün topla~ tı•ında günd -'· 
fiğinde bulunan maddeleri müz•
kere ve kabul etmiıtir • 

~arsta yer deprentisi 

Ankara : 10 ( A .A ) - Kaısın 
Güock k•moouııda ve köylerinde 
fasılalarla ve şiddetli , süıekli 
yer depremleri devem etmektedir. 

' 

.. ..... --~- __. __ .. ___ . ___ ,.. ____ _ 

Dava henüz bitmemiştir 

_____ .... 
Hauptman'ın 

karısı 

Kocasının külünü de alarak 

Alman"'aya gidiyor ---
Kızılhaçta çalışan bir €Cnebi doktor. 
1-labeşistanda İtalya ~için müdhiş bir 

akibet hazırlandığını söylüyor 
-------...,..,.__. 

İtalyanların Habeşistanda zehirli gaz 
kullandığı artık saklanamıyor 

Vali davanın yerıiden 
tetkikini talep edecek 

··----------------
Hubeşistaııda ltalyanların bugıiııe kadar işgal etlikleri 

yerler, yukarıdaki haritada kara ile göste rilmiştir 

Londra : 10 (Hadyo) - Afri - Loodro : 10 (Radyo) - Muı 
kadaki logiliı Kızılhoç bası.ha- sol ini , doğu Af, ika davasıııa aid 
nesini idare tden Doktor Refik tekliflerinden kat'iyen döomiye-
Royter muhabirine şnolıoı söylr- cek ve en ufak bir tel:.rddüle bile 
miıtir : razı olmıyacağı nı • !:ıildir m i şıir . 

" ltalyanlar Adi .. babaya k•l - Roma ; 10 (Radyo) - Habf§ 
iyen varamıyncaklardır . iddial~rını ıekzip m • hiyeıioı:le y• · 

Habe§ planları İtalyanlara öy ni bir İt•lyan m"moıındomu mil-
le RDİ bir darb., atıcaktır ki, İtal- !etler sosyeıesine göııderilm i ı j 
yanlar bir daha Afrika için bir lir · ı 

Memoraodomda bi lakie ltıl emel beslemiyr celderdir . " 
Londra : 10 •(Radyo) _ İtal- yan esırlerioio Rabeılıler tarafın - 1 

yanlar hiç bir mukavemeıe maruz dan işkenceyr uğratıldıkları bil-

k~lmad•n Desıiye istikametinde dirilm•ktedir · 
yürümektrdirler . Dıger taraftan aynı mahiyette 

bir Habrş memorondomu do susıı· 

İnhisarlardan şikayet 

Bir okııyucumıızdan aldığı
mız şu şlkıiyel meklııbıııııı, hiç 
bir şey ilıivesirır. lüzum görme
den, neşrediyoruz : 

" İnhisarlar idaresi bir knç 
serıe evvel pipo lıilünıi çıkarırdı; 
ilk zamanlarda bu tı1liirı, Avrıı 

pada yrpıiarı emsali derecesinde 
mılkemmel idi; fak at sorı gıln· 
lerde eski . vasıflarım lwybeltl; 
şimdi lıem çok seri, lıem de ev 
ve/ki güzel kokusu kalwamış 1 

tır ; halbuki flaıta da değişiklik 
olmamıştır . 

Bıı tıilıirıüıı kilosu, müdafaa 
vergisi hariç, orı buçıık liradır . 

Bu kadar yüksek {/alla sa
lılan pipo tı"ilıiıııirııiıı nef asetiııln 
kaybolması ıııılşterih:- ıi::. e rlnde 
pek Jıaklı olarak fena tesir bı::. 
rakrııakladır . 

liııııdarı boşka yine inhisar
lar idaresi tarafmdan cıgaillos 
adile çıkarılan yaprak cıgara 
dahi bayilerde yoklıır . 

yete gelmiıtir . 
Habeş memondomu ise Habeş 

esirlerine kartı yapılan kötü mua·ı 
mcleden ıikiiyet etmııkte ve bil· 
hasu zehirli gaz faaliyetine maoi 
olmasını istemektedir . 

İtalya .. lar • ı.ufınrlan zehirli 
gaz kullaoıldığıoı tıurada ne,tekzip 
ve ue de teyid eeilmektcdi •. 

C ,, nevre : 10 (Radyo) - Ze 
birli gazlao kullarıılroHı hakkın

da ynalllar koyııcak saliibiyetıar 
makamın neresi olduğunu tesbit 
etmek gllnüc en mübim meacle
ainijltŞkil dmektedi• _ 

İtalyanlar kısa bir zamanda 
Süveyş kanalından 200 too :ı:ehir

li goz geçire oek Hobeşliler üze,i 
ne atmışlardır . 

İogiliz dış işleri Bakanı Eden 
bu hususta istikbal için cidrli ıe 1-
birler alınmasını teklif etmekt~
dir . 

- Gerisi üçüncü say{ adu -

Hindenburg geri 
dönmüyor 

8ir makinesi durmuştur 
Berlin : 10 (H. , dyo) - Hin. 

clenbıırg lıalonu, g ı ıtııii C enubi 

Mademki bu ciguru yapıla· 
bilmektedir; ve memlekette ııııiş
terllerl de a::. d fglldlr, şıı halde 
niçin şimdi saıtırılııııyar, a11la· 
şılaınaııı1şlır ! . 

1 
Amerikadan Almauyaya doğıu yo

la çıkmışıır . 

İıılıisar idaresinin geçeıı se 
ne reklamlar yaparak satışa çı 
kardığı ( lııual e l ispirtosu) da 
bu gıiıı bayilerde ytıktur · 

Bunların sebebi bir iıiriıl aıı· 
/aşılamıyor . İdarenin nıı:arı dik 
kalini celbefmenizi rica ederı'm . .. 

Hinden bu•g bu defa Akdeoiz. 
, den gPçer~k Almaoyaya dönrcek 

tı r • 

Paris : 10 (Radyo) - H.va 
Bakanı Hiodcnbuıgııo seri bir 
müracaaıi üzeıine Fuuh üzerin 
den .ıçıouıoa müsaade etıniı 
tir . 

N evyorl<: 6 - Hauptman'ın 

ö ı üsü ovu~aıı tar.fıorlon hülıü 

m•tten isırnilmiş ve kendisine 
trılim oluomuıtur. 

Ö l6nün vaıiyetine uyauk ce
sd bugün yak o locık, fakat hiç bir 
merasim yapı(mıyacaktır. Çünkü 
Nivj•rs•y koonnl.rı, ölüm mab· 
kumlarına her b•ngi bir merasim 
y•pılmayı meoelmektedir. 

Hauptm nın karısı Aooı , ko
C • Slnıo ölüınüodea sonra yalnız 

<•larak evin• dönmüştür. 
M•m•fib Trouton'u lerkelme

d•n tvvel, bükmün ir. f.zından bir 
s .. t sonra d .:rbal soııkkauhlığıuı 
yeııİd r n •imlŞ V o büyıik birce. 
sarat gostHmiştir . Gazelecilrre 
veıcliğı mo lii on alta, hir kerrt' da
ba kocurnıo kaı'iyen masum ol 
<luğunu söylemiştir. 

Anna Hauptmaıı, kocıııının 

külünü d• beraber alarak Alman
yaya dönmeğe karar veı mişıir . 

Vali Hofman'a gelince: kulla
nacğı metodü söylememekle be
rabeı· cinayetin başından itibaren 
sonuna kadar, tekrar etmiyr, bir 
ltlkike tabi tuıulmurnı tal•p 
edtcektir . 

Yılan hikayesi 

Hata tetkik dovresin
den çıkamadı! 

Ankera : 9 ( A A ) - Franll 
hükümeıi Almau tekliflerine mu 
kııbil bozı teklıflerde buluomuı 

tur . Fransızlar bu barıf pliinların· 
d;ıı hukuk müsavalıoın tanınması · 

nı teabhütlere riayet edilmesinin 
biç bir devlete tabakkiim hakkı 

verilmesini ıulb için bir Avrupa 
tali komitesi "' milletler cemiye· 
ti çerç.,vesi içinde Avrııpa ıılerini; 
gör< cek hususi bir komite h şkili
ni 25 ıeoelık ıulb ile münasebet· 

tar karşılıklı yardımı alakadar mem
lekttle bıılunmak ve geıginliği 

halinde Milletler Cemiyeti emrine 
amade a11ıulusal bir kuvvet leşki 

lını teılilıatın :.ontcoluou ileri ıür
mektedirler . İngiliz gezetelerinin 
Cenevre muhabirleri Fransız ve 
logiliz noktai nazarları araıında 
genif lezatlar bulunduğunu ve 
FraMaDın Almaoyanın Lokııırno 

devletler tekliflerioi , ı•d etmeaioe 
mukabil İngılterenin de bir uzlaş
ma için gayr.otler sarfettigini söy· 
lemektedırler _ Frauaız gazeteleri 
de iki hükumet arasındaki noktai 
nazar ibtiliiflarıuı gizlemelttedir
ler. Alman gaı:ateleride bu planı 
tiddetle teokol etmekte ve bıınun 
Avrupada Fıaosız Hekemonynı· 
nıo teıis ; ni iıtibdaf eyledığioi kay
detmektedir . 

Balonun woıörlrrindeo biri 

iş 1 em•mrktedir . 
Mamafıb mutahauıslar balo-: 

nun bir motörii işlemediği halde 
de yoluna kolaylıkla devım edi
leceğini söylemektt·dirler , 

Ber liıı 11 (Radyo) - Hinden· 
burg balonu, öğleye doğru liyon 
üzerinden oçar•k şimale doğru 
geçmiştir . Öğleden ıonrn Frrdoik 
Hafendeki istuyoouoa ıouv•ul•· 
tı b, kleni yo . 

-.,..-·---~ .. ·--~ ... -..,.' 



~.: 2 ( Tkk Sö.I ) .. .. = 

ltalya - Habeş kavgasında 
son vaziyet nedir? Şehir duyukları 

Ht b.şistaodald fıalyan har,. 
ketleri kat'i safhosına gırmiştir. 
Nagüs'ün kendi mubıfız kıı'al•
riyle Ve en iyi kuvvetleriyle D r ı: 
siye yolu üzeriede hızbot mağlı1· 

biyete uğramış olduğu ve İtalyan 
lrıt'aları merk zınin, Hah şlerin 
rımumi karargahı olan bu şehire 
doğru yüriimekte bulundukları 
sanılıyor. 

Bununla birlikte İıalyarı or 
dosunun soğ yanı Corıdnr'a ve l'iil 
nehrinin cereyarını düzenleyen 
Tsaoa gölü kıyılarına varmıştır; 

sol yanı da, Assab'dan harektl ' 
ederek bütün Ausea ülkesini iı 
gal •ttikten sonra Fransız 

Somalisi boyunca ilerlemektedir. 
N_ibayet cenupta General Grni· 
yani, Harraı'ı şiddetle bombarJ 
man etmiştir ki bu dı, bu şebıre 
doğru bir taarruz yapılacağını 

haber vermektedir. 
Bunlar, lııılyan projelerinin 

Oı§ alametleridir. Fakat İtıılya
dan gelen resmi babeıler, demiri 
sıcakken döğmek ietiyen Boma' -
n ı ~, le hinde bolur•ao srfere bütiio 
kuvutiyle devam etmek oiyetın· 

de oldu:S-unu ırösteriyor, 

Çok iyi malumat sahibi lıir 
İtalyan bana şunları söyledi. 

- Vaidlerle ve batta müp· 
hem görüşmeletle oyaJ.nmamıza 

m üsaade etmek için deli olma 
l ı ydık. Zarlar atılmadığı miiddrt 
çe bıı mümkündü. Harp kararı 

göründüğü müddetç• bu olabilir 
d ı. Fakat bugün ı ş işten 

geçmişt i r ... Hem sonra, ikincı de 
recrde bir milld mu1melesi gör 
mekten a r tık bıktık 

İngiltere düşüomedı iri. ge 
mi leriui kıy•larımız önüod de· 
mi rl~miye yollamakla, Lize, tıpkı 

bi r leşik devletlerin Kübaya yapa 
bileceği, veya onılokuzuucu asır· 
ıl a Avrupa filolarının Türkiye ve 
Çine ya ptıkları muameleyi yap· 
mı§tır. 

Evet, Habl'§İStana karşı harp 
açmadık. Cenevrenio gözünde 
suçlu idık. Fakat şunu da hatır

iıy a biliriz ki bize her ş•y vade 
dil miş, fakat hiç bir ıey veıilme 
mişt i. G erçi, lıir köptğe atılır gı· 

bi küçücük parçalar önümüze atıl
madı değil; 1919 dan 1935 e ka· 
dhr iki Tunus vahHı, sonra da ıki 

l\l ı sır vabo11; bunlar sözde haki
ki vi liiyet lerdi, fakat kum ve ç -
kıld ao vilayetle , 

Bundan batka Somali yanın 

da Cu lba şlandı ve Fransız Soma 
Hainden bin kilometre murabbı.ı 

ve Dudmrrrah adacığı, iistelık 

rl emiryoluouzdan birkaç esham. 
Blitün bunlar arazi kırıntılarıdır. 
Ve biç bir kıymetleri yoktur. İşte 
nihayet kendi kozumuzu keodımiz 
pay ett ik. 

- Fakat, dedim, nereye git 
mek iddiasınılanız? 

- Adis Ababa'ya. 
Ve kendisine müstakil bir hii 

kümdar olduğunu batırlıtmc• ba
na Fo Su llanıodao vr Mısır Kra· 
lındao babs.ıti. Bütün dünya ga 
zeteleri tarafından yüz defa tek 
rarlanmış olan söz dilimin ucuna 
gel :l i: 

- Faka t 1919 danlıerı Millet
ler cemiyeti paktı 'ar 

- O h dcdı, iş bundan ibaret 
kalsın, Habeşistan üzerinde hi· 
mıyemi zi te~is ettiğimiz zaman 
Habeşistaoı Cenevreden ayuacak 
değil i z . Hayır , bayır. Habeşi~tan 

orada ke l. caktır. Böylece reyimiz 
ik i lt' Şe cektir . 

Ve parmalqarı üzerınde uya
r ı k ilave t>lli: 

- A\ ustu rya, M.carıetao ı·e 

l'azan: Pier Domlnlk 

Aruavutlukla beraber küçük bir 
gr p tr~kil edeç•ğ;z . Çünkü her 
bald clıkkat etmiş olacaksınız ki, 
hsyığı bir parlamentoda olduğu 
gil:n Cenene'de de partiler var· 
d•r. Eus:n, orada yedi reyi olan 
İogı tereyi lakliı:hlco başka bir 
ş y yaparak ılığıliz. 

* • • 
- Bütüa bualırı kabul ede· 

lım, , A Hupı hadiseleri çok 
vahimdir . Mukadduatınız asıl 

Avrupada orrtaya konıcak drgil 
mıdiı? 

Tarım işleri 

Merkez ve kazalarda mü
cadeleye devam ediliyor 

Geçen Maı t ayı içinde Ta
rım dai resince şehrimiz bahçe ve 
ağaçlarında haşer~ ve muzir hay 
vanlarla yapılun mücadeleyi ve 
ılllçlarıan ağaç miktarını a şağıya 

y zıyoruz : 
16725 badem, 9706 er ik,2525 

zerdali, 440 ştftali , olmak • üzere 
31341 ağaç muayene ed i l miş ve 
1250b ağaç muh telif böceklerden 
kurtnrılmıştır . 

- Bugünden ilk veya son lef 
rine kadar Avusturyada biç birha 

diae geçmemesi daha iyi olurdu. 
Fakat bir ıey olur .. ne yapalım; 
Breoner g~çidiode, 1914 temmu· 
zundıı olduğu kadar kuvvetliyiz, 
ve ~suen Avuıturyaııın mecburi 
.skerlıği tekrar ıeeıs cttiğıoı ha· 
her almışsıo·zdır. Unutmayınız ki 

Munyyen mıntokada Mildyu has 
ı talığına k arşı nüınuoe olmak üzere 

45 hektar bağc1 Bordo bul amacı 

tatbik edilmiştir. 

o ızİm mülle}ikimizdir. 
- Ya NfgÜs !:ze sulh teklıf 

rdenc? 

Güldü : 
- İtalyanlar , Jaima dünyanın 

eo iyi diplomatları olarak ıöbret 

almıılardır. Eğer Negüs bize, 
para 'e kan pabasıoa alabiiece
ğimiz ıııyı b"dava verirse, t.bi
dir ki , almamazlık etm~yiz . 

- Demek ki bır h:maye veya 
mandadan d.ha aşağıy11 razı ol· 
mıyacaksınız ? 

- Eıli senPye yakın bir za· 
mındanberi kendıleriyle andlaş · 
mal ar ımzalamış olduğıımuz müs
lümarı ılevletlt'r , işgal etmiı oldu· 
ğumuz Tıgre ve r.ihayel yayluıo 
geri kalan kısmında nüans fuk
ları gözetmek şırtiyie , tabii lınu 
dan aşoğ.sına razı olmıyacaiız . 

O zaman büyük tehlikeyi gös · 
terdım ; 

- Ya lngiltere? 
- lngilt.,rc Kemal Pao•nın 

öounJe boyun eğmiş ve Boğazları 
tekrar dıne almasına ve Avrupa
ya dönmrsin müeaade etmiştir . 
İngiltrre İıand• gerilemiştır . Af· 
gaoistauda gerilemiştir , İrakın 
Tür ki) e , lran • ve Afganiıtanla 
bir iıtıfak ımzalamamasıoa göz 
tummuştur . İngiliz hamisi Hüse
yi~ı Mekkeden koğmuş olan lb 
nissuuılıı önünde eğilmiye mec · 
hor olmuş ve onu Y •men kapıla 
rınd.ı güçlükle durdurabilmi§tır . 
lngilıeı" , dooenması önüode tİ t · 
remediğimizi görılü Boyu~ eğe 

cektir . 

* * • 
Beni ıyicc ikna ~dememiş ol· 

duğuııu ııörerek devam elli : 
- '' İkinci Empire ,. ioizio 

polıtikaaıoı batırlayıoız . İmpara
toriçeniz Hoın&o n öapaya uid kal 
masıoıla ı ıar ediyordu. Ve Ru· 
her , mc uslar rneclısinde , masa. ı 
yı yumruklıyarak : " Romayı asla 
Pıyemoıı krallığına veı miyece~iz. 
Asla 1 a•la 1 ,. diye lıaykırıyoıdu 

" Biz o zaman Rornakı şimd ı 
Hobeşıslaoı istediğimiz gibi isti 
yorduk . O zaman Boma , biri ş 
mış ltııly&orıı sembolü gibıydi , 
şimdı Hab•şi~tan imparatorluğun 

sembolii olduğu gibi . O zaman 
Romayı hiz, v rmek şutiyle sizin 
le Lir ittifak yapdık . 

Siz islemrı:lioiz . Nihayet Ho
mayı hoşaltmıya mPcbur kıld ınız.I 
İmpuretoriı;enizin HomR politika 
sı aıze Alu. Lo ene ve 5 milyua ı 

mal olılu . Üstelik dr kırk ..ıö·t 
sene nıiıdcletle Avı upaıııo büyük 
mağlubu sayı'dıııız 

Kendıne "osl • lı•ımesıoı bil 
oıek lazımd.r Uugünlıü italy• 
1870 ia italyuı dı:gil dır ; ve unuı · 

660 hektar fare l i arazi temiz
(Pnmiştir . 

Yine bu müd det içinde 191 do 
muz, 33 Çıkı l 65 Kurt öldürül 
müştür . 

Meyve ağaçları 

Kurumaktan nasıl 
kur tul .ar 

Zerdalı, kaysi, şeftali , badem, 
erik ağ çla rı oııı kökle rin e musal 
lat olara k on l arı kıı c utao kapno 
dis ( cam bazlar ) ve bıına benzer 
d iger böcek lerle mücad ele yap· 
makta o lduğ ,rn u ve mücadele için 
Nisan oibayeti oe kadu devam et 
mek üzeıe bir müddet tayin edil 
diğini yazm ıştı k . 

Mücade leye önemle devam 
edilmektrdir . l\lemurlar ve ame 
le beş a rı bağ ve bahçeleri g~ıe · 
rek kontrol etmekte ve ballı " mli 
cadde şekilleri ııi gösti' rmek te 
diılrr . 

Ahiren nrşroluo an 2906 sayılı 
kanun mucibince bağ ve bahçe 
sa bip le rinia tay in olunan müddet 
zaıfında ken di ağaçlarında ve e· 
kiıılcrinde bulunan haşaratı ve 
has talı k ları ıtlif ve tedavi etme
ğe mecbu rdurlar . Kar una aykı · 
rı bucket edrn ler para ve hapiı 
cezasile cezala ndırır )a r . 

Hal kım ı zın kendi mo nfeatl ı rı 

için yMpılao mücadeleye öoem 
v.rmui ve tavsiye edilen tedbir
leri y ıpmala rı l azımdır . Bu nok 
laya halkı mızın dikkat gözünü 
bir dtfa da ha çek eriz . 

Atletizm müsabakası 

Bu ayın 18 inde 
yapılacak 

Bölg.nin bütün kulüpleri ara
sında yapı lacak olan at le tizm mü
sabaka larına bu ayın on eekn:inde 
başlanacak ve müMbakala r şehir 

stadında yapılacakı rr . 

Atletizm münbakalarına ait 
progrı;mı y a rın orşredecektir . 

Ebe Hikmet 

Frzin eb el iği oe tayin edilen 
eh' H ikm"t hastalık dol a,y ıaiyle 
E·zine g idemiyecek vaziye tte ol 
d uğundan Nevş r hire tayin edil · 
miştir . 

in ay ı n ki onun ya rılııoı kati neti· 
ceyi beli rtecek ti r . 

- Bu • ~·k aıdır , dedim . Ve 
biz uzun za mar dar. beri bu gazete 
d" bunu söyl y'p du rııyoruz . 

Şu ba l<le ti deu zeC•i ted · 
birlerb kald ı rı)Jıa s ı uı iıtemiyo · 

ruz ? 
- Ya ln ı z değiliz d e ondan . 

a ir kanuna ri ayet etmek taahhü
dün~ evvdc • g ir i ~mig buluouyo 
ruz . Ve bu İşle imzamız! bağlı · 

y ız .. Tıpkı ,Si.zin gi~i 

Orta mektep muallimliği imtihanları 

Kültür Bakanlığı, ilk tedrisat muallimle
rinc.=- büyük bir fırsat bahşetti 

Dört, beı ve altı sınıflı ilk öğ· 
relmen okulları mezunları aruın· 
dan orta okullarda Türkçe, tarih,' 
coğrafya , riyqziye, fen bilgiai ve 
bioloji öğretmenliii yapmak İı · 

ti yenler için Kültür bakanlığı ta· 
rafından Haziran ayı içinde bir 
imtihan açılacıktı • 

İmtihına, an az iiç yıl mea· 
lekte muvaffak :olduldarı, müfet· 
tiı raporlarile sabıt olanlar alına
caktır . 

Bu gibilerin isimleri Bakan · 
lıkço teabit olunacak ve isimleri 
bildirilecektir . 

imtihanlar yazılı ve ıözlü ola· 
rek yapılacaktır . 

Her gurup için yapılacak im · 
tibaolara tarihini yazıyoruz : 

Türkçe muallimligi için 15 Ha 
ziranda, tarih ve coğrafya için 
16 Hazirandı riyaziye için 17 Ha· 
ziranda, fen bilıriıl ve bioloji İçin 
18 Haziranda olacaktır . 

lzmir fuvarında 
Çalışacaklardan vergi 
alınmıyacak ve pasa
portlar da ücretsiz 

vize edilecek 
-

Mcaılekelimizio lıtibeal uha· 
eındaki kuvvet ve kabiliyetinin 
verimlerini ıenede bir defa toplu 
bir belde yerli ve yobıocıya göı 
terip tanıtmak gayrsile kurulmuş 
olan ve inkişaf ve t.rakkiei ui
runı:la hükumetimizin maddi ve 
manevi yardım ve himayesini göı 
!ermekte bulunan lzmir fuvarına 
iıtirak ~deceklere gösterilecek ko
laylıkları bundan bir müddet ön 
ce yazmıthk . 

Ar11ulusal fuvarın muhtaç ol 
duğu rağbet ve muvaffakiyeti U· 

tırmak maksadile, bu defa, sergi 
ya iştirak eden firmaların fuvar 
müddetince kulıanacakla•ı memur 
ve i~ç ı ler kazanç vergisinden mu· 
af tutulmuılardır . 

Fuvar müddetince iıtiblik e
dilen rlektrik cereyanı muamele 
vergiıindcn iatisna edilnıi§Iİr . 

Ekepozan •e ziyaretçi olarak 
dışarıdan geleceklere paraaız pa
aapoıl vizesi verilmeai ve bu pı
Hportla gelenlerin fııvarıo deva · 
mınca Türkiyede oturmaları bu 
auai kararname ile temin olun· 

muıtur . 

Vilayet inzibat komis
yonu dün toplandı 

Vilayet iıızibat komisyonu , 
Dün V. li Vekili Emin Refik Kı · 

rışın riyasetinde toplanmıı ve L.o· 
misyona tevdi edilen evraklar ne 
ticelendirilmiştir . 

Rontken mütehassısı 
istifa etti 

Memleket baatabaueıi rontken 
mütehassıeı Ali Rıza i~tifa etmİ§ 

tir . 

( Clark Gable ) 
En son şaheseri 0lan 

Altın hırsı 
6675 

Tahriri imtihanda muvaffak o 
!anlar ıifabi imtibına alıoecaktır . 

Şifabi imtibınlara Ağustoıun 17 
ioci Puar günü Ankara Gazi eoı 
titDıünde bışlınacald" • 

Yazılı ve şifahi imtihanlara 
giren öğretmenlerden imtibaolar· 
da muvaffakiyet ıröıtereoiere or

ta mektep muallimliği ehliyetna
mesi verilecek ve .bu gibilerden, 
Bakarılığın mllnHip göreceği or

ta mekteplerde öğretmenlik ede 

ceklerina dıir birer taabbüdoame 
alınacaktır . 

Bu imtihanlara girip de mu· 
vıffık olamıyanlıırdan, ylıı otuzu 

ııeçmiyenler Gazi terbiye enıti· 
tüıüne leyli mtccani olarak de
vam Edebilecekler ve Uç sömuter 

ıoııunda muvaffakiyet göıterenle 
re orta muallim okulu şabadetaa 
meıi verilecektir . 

Önümüzdeki pazar 
günü 

Şehir stadında yapılacak 
maçlar 

Önümüzdeki 12-4-936 pa· 
zar günü şehir stadında ya pılecak 
maçları sıraeile alıyoruz : 

Saat 10,45 de Tarsus 1. Y. B. 
- Seyhan A. S. H. Hakem : 
Refık . 

Saat: 13.45 de. 
Tarsus 1. Y. A. - Seyhan A. 

S. A. 
Hakem: Edip ( Mersin 1. Y. ) 
Saat : 15.45 de . 
Toroı spor A. _ Mersin l.Y.A. 
Hakem : Mahmut ( Şeyban 

A. S. ) 

Arkadaşını bıçakladı 

Dlln un pazarında oturan Be 
kir oğlu Ahmet ile Mehmet oilu 
Muıtafa arııııoda bir kavga çık 

mıt, Abmet Mııatafayı elindeki 
kunduracı bıçığıyle bir haftada 
ancak iyi olabilecelc dencede ya 
ralamııtır . 

Abmet yakalanmıt ve bıkkın 
de ırerckea kanuni iı yııpılmı§lır . 

Milli Mensucat koope
ratifi bugün toplanacak 

Milli Mrneucat fabrikalı koo
peratifi bu gün Hat 15 de top· 
laaacakıır . 

İçtimada komieer ııfıtiylıı 
mektupçu Hılmi Dağl i buluoacak
tır . 

Yeni yumurta nizamname
sinin verimleri 

Yeni yumurta nizamnamesi tat
bikatı çok iyi neticeler vermeğıı 

başlamıştır . Almanya ve lııpaoya
dan gelen son haberlere göre, mu· 
adde( nizamnamenin temın etliği 

kalite, tasnif ve ambalaj uııulleri 
bu piyasalard~ yumurtdlarımızın 

kimyevi terkiplerinde olan faik va. 
l°ıfları ılolayıeile , ıliğer memleket 
mallarına tercih eılilmeğe başlan
mıştı r • 

Al4kadar makamlarda yumur
hlarımızın bundan sr. orı oralarda 
tutunacağı kanaati kuvvetlenmek
tedir . 

t l Nlıan 19'6 

Holivodda olanlar 

Bernar Şovun bir sözil : 
-

Sanfreneiıkodan geçerken, met 
lıur lngilız edibi Şov . yirmi kıt
dar gaıeteainin hücumuna uğradı. 
•- Ne 1 diye bağırdı , eürünüze 
berek t 1 Yahu, burasr bir ıelıir 

bile değil, bir köy niha1ct ! • 
Ge:ıeteciler ona muhtelif ıuallor iııı 

ıordular . BilhB11a Japon meeeleıf fil 
hakkındaki fikirlerini öğrenmek re 
iıtediler . " - Adam sen de , de4i. b" 
zamaoımızd · ı cinayetler o kadar bııı 

• 1 
kolaylıkla yapılıyor kı, baheetme~ i · . 
zahmetine bile d•ğmez 1 ,, fı 1 

Nilıayet , ona , Amarilı:anın en 
bılkçı adamının "lı:im olduğu eo 

~i 
ruldu . •- Ben im ! diye cevap 

lii verdi . Ben burada , lngilterede-
lır 

kinden çok deha halkçıyım 1 • 
• o 

de 
Arll:sller ara:sında bir köpek 

dava:sı : 
Amerikalı artistlerden biri,meş· A. 

lıur lngiliz artisti Janet Makdo- Ço 
nalda, güzel köşkünü kiralamııtı . de 
Fakat; Janet Makdoneldıo çok sev 
diği köpekleri, lı:öşkta akla gelıod lığ 
haylazlıklar yapıyordu . Nıhayet; A. 
Amerikalı artiıt, lngiliz meslelı:ta• 68 
tını şik4yet etmAk ıoeob • ıriyeılnde Ve 
kaldı : " - iki köpeğ i niz mlithiı Ve 

hasarlar yaptılar ! ., dedi . 
Janet : " imkanı yok, diye ce- na 

vap 1"erdi, benim köpeklerım dün· nı 
yadan herkesten duhB zeki ve da· bi 
ha usludur . ,, GI 

Nıhayet iş mahkemeye düttö . iç· 
Ve h4kim, Janet Makdonaldı 547 cıı 
dolar para ceıaıına mahkt\m etti . .. 

irticalen satıcı 1 

,, 
• 

Meşhur srtietlerden Frsncis Le· •v 
derer, Los Anceloııun büyük ma • fa 
ğeıalarının birinin önünde duru· di 
yordu. Derken , bası ıeyler sa ıo 
almak için mağazaya girdi . 811 
tıcı, bir köşede ml'ıguldu ve ken · 
dinden önce gelmiş iki kadın müt 
teri bekliyordu. Aklına hı• men bir 
muziplik geldi: Kendini satıcı gö~ 

terdi ve yabancılara bazı ıayler 

sattı . Nihayet, müıtcri kadınlardııl 
biri : 

"- Bilıyor musunuz , dedi . ıiı 111 

meehur artist Fı ancie Ledererye •e 
o kadar çok benziyorsunuı ki 1 ,,. . 
Artist güldü, Cakat cevap vermedi. tı. 
Derken, müşterileri bir ııralı k hat ııı 
tan eavup mağazadan çıktı . Ya- g. 
kıııdaki mağazalardan birinin vit · dı 
rinleri önünde durup ş•ınıı bunu 

1 
seyretmeğe başladı . h 

Az evvtlki " müşteri ,, ler de • 
bir çeyrek saat sonra ayni semtte! r 

r 
geçiyorları lı . Bu miithio müşabehet 1 
ten hayret .. Jüttüler. Uiriııe : . 

«- Kim ou adam ! » diye sor· 
11 

dolar 1 

- Meobur artiııt Franciıı Lede· 
11 

aı 
rer ! Cevabını alınca , hısıu ka · lı 
dınlarclan biri hemen oracıkta dil· di 
şüp bayıldı 1 · 

• 
it 
k 

Holivoddo orijinal bir müzo var• 
111 

dır. Bu müze bütün yıldızların a- lı 

yak kalıplarını ihtiva etmektedir. 

Holivodda bir müze : 

Şöhret ve hayatla bir dakika y 
bı lo sürsün her yıldız ayak kalı· 
hını bu müzeye bırokmak mecbu
riyetindedir . 

Hatt4 küçük yıldızların ayak 
kalıpları her altı ayda veya bir 
senede bir kertı değişmukt•dir. 

21 Marttan 5 Nıeaoa kadar Is· 
tanbulJan başlıcası ispanya ve Y~ 
nanistaoa olmak üzere 5000 son· 
dılı: eevkiyat ynptlmıştır . 

Yapılan kontrol tecriib •!erile 
ekııeri partilerin yüzde brkının 111 

zamnamenin « tam taze » vııelını 

haiz oldukları tesbit odilmiıtir. 
iddia eJildiği gibi ietıhsalin yüı 

ıle selıııeninde 1 O milinı•treden ço 
hava payı olı\u~u tamamen indi 
ve bakikaın uygun gör ılmelJl"kte· 
dir. 



'' ......,,,,, 
Amerikada bir yılda 700 bine ı Belediye ilanları ı Avl 

ya~nçocuk d~~illily~ ~~~~--~~~~~~~- ~ 
Çayır otu satın ahnacak 

Bu yiJzJen ölen annelerin sayısı 
on binden fazla dır 

Temizlik işleri hayvanatına yedirilmek üzere 30-40 bin kilo tayır 
otu açık eksiltme suretile satın alıoacak\ır. 

............ __ _ 
Jet • Buaden 46 Hır evvel bir Çia 1 

•ınparetoru , kadınlann çocak dft- 1 

tlrmeai meeeleıini belletmek llze .1 
:. '' bir tıp heyeti topladı . Ondan 

8~ la~n aene ıonra M111rla bir ll~~ 
bir çocuk diiıllrme ameliy ııaı 

8 
iyi lnetkelendirebilecek ceırıhi 

•• lletlerın liıtesini yıptı . 

0
. Yahudiler , ve Hıriıtiyanı., , 

ap -ini prensipleri nımıaa çocuk dil· 
•- liirmeye muhalefet eUile ; . Ve on· 

, ••rıa bu fikirleri ve muhalefetleri 
O zamındenberl dlloyanın 8zerİD· 

• ıblalci bir kanua halini de aldı. 
Buauala beraber bu gln ne 

Avrupıda vr. ne de Amerikada 
.. Çocuk dDtlrme fevkellde bir bal 

ta. deıildir . 
•~ Bir Amerikalı doktoran yap-
ı t911 iıtetiıtika RÖre 1elnız birletik 

et; Amerika büktmederi dahilinde 
8 .. 681,000 kadın çocuk düıürüyor 
de Ye bu yüzden 10,000 ıane can 

tl\iı \'eriyor . 
Yine bu Amerikalı doktora 

cı- ııııaran ltu mlthi• ölüm milrdarı 
ün· aıu en; mlibim 1ebtplerinden 
da .. birei ,: çocak difürmeni• m~ mau 

llmaaı yöaiiaden ıizli yıpıldıiı 
lö • İçin ekaeriya aıbbi tedbirler ahn· 
47 IDı meııdır. 
\\İ. Normal olarak bir çocuk ana 

tabmiae dDtllpndeo 269 g8o 
IOıuı dfiuyıyı gelir • 26 haftadan 

• ••vel dotmuı olan ~or.aldarın ya 
a. llmatı aadir g&llen ıeylerden· 

ru- dir. 
80 devreden nvel d&ayeya 

gelen ölO veya y•ıayan çocuklar 
düıürlllmüıler ıayıhr . 

Bu devreden aonre 611 veya 
cınla olarak dojın çocuklardın 

Z1m•nendın evvel dlloyıya ıelmiı 
addolunur. 

Bir düıme tiddetl bir ıojulc , 
bir zarbe , afge çocuğun dDtme
aini mucip olur : l'ifoı , malırye, 
zaUbree gibi bı~tılıldardı çocuğu 
dütüreb.lir . Yalrıız gebe bia ka· 
dıa korküıuzcı aiıarı içebllir . 
Alkol da çocuk dllıürebilir . 

Amerikıda çocuk dütllrmeyi 
cezalandıran kıaonlar dı muhte· 
lıftir • 

Miıiıipi hükumeti • kanunları 
bir doktorun çocuk düıörmesine 
<:evaz vermektedır . 

Halbuki, Nuv Hınııir bükumt · 
ti kınunları biç bir ıuretle ço· 
cuk dOtürmeye mo .. "de etmemek 
tedir · Bu memuuıyet bılifana ba· 
reket edenin hapiı ctzı1101 uir•r 
lar . Mımafı bir doktorun çocuk · 
dütllrme mıJd .. iadea takibedil- 1 

diii nadirdir . Çllnkti, doktorun 
1 

tıbbi, ictimai bir ıebep 16ıterme
ıi kifidir . 

Amerikada çocuk düşürmeyi 

meşru kılacak .Hbepler arıeıoda 
bilhHH ıu•lar vardır : 

Yeni bir ·gebelikten çıkmıı ol 
mak , apandiıit olmuk , bir 
ftbelilc eanaaında ameliyat ge
çirmiı olmak , dimıii zalf, 
fakiru aefalet, uaık yerelere seya• 
bat mtcburiyeti . 

ava heniz bitmemiıtlr 
• ••••• •• 1 Mlrtnci saht/r.den artan -

Huıuıl bir heyet seçilerek 
ti• lllilletler ıoıyıteıinde bu ıaz me
ryt .. leıioi göıDtccektir . 
ı ,,. Ceaewre : .10 (Radyo) - Ju

i. tiıtler zehiı li 111lara aid meeele· 
ha •ia milletler ıoıyeteıi tarafından 
Ya- llriiıllmNio-a kMar v••iıler
Yit· dir • 
vnu Cenevre : 10 (Ra.A,e),-.MU· 

11ndan bıbıederelc bu itin yalnız 
Hab~tlileri drgil, medeniyetin ia· 
tikbalioi de tebdil ettiiini ıöylll· 
yor . 

Ankara: 9 (A.A) - Oo üçler 
komituinin düokü toplıntıaında 
Ecl .. komitaye ltalyaoların zehir
li ıaz kullanmalarını dair bir ta 
kıJD maddeleıi muhtevi bir muh
tıra vermiı ve -komite bu mesele 

Muvakkat teminatJ otuz liradır. ihalesi niıanın 16 ıncl persembe günü 
saat on altıda belediye encümeninde yapılacaktır. istAklilerin şartna 
mesini görmeküzere her gün yazı işleri kalemintt ve ihale günü dt! te
minatlarile beraber belediye encümenine gelmeleri ilAn olunur.6637 

1- 4-7-11 

lstaabul ve Paris Fakültelerinden mezun 

D. Bamdl Oaar 
Kadın hastahkları mütehassısı 

Hastalarını lstiklAl mektebi kartısındaki muayenehanesinde her 
gün kabul ve tedavi etmektedir.6652 6-15 

SAYIN HALKIMIZA 
-
~ 

Seneyi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca takdir edilrn Sovyet Rus 
ya fabrikalarının son model yaptığı kapah bütün dişliler yağ içinde 

dönen Sac tebla\ı Bergüzar sistemi vP; çok hefif olan orak 

makineler ve yedek parçaları dışli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklaı Çayır makfnaları Tırmıkl&r ot preseleri Pul· 
varizatörlPr bütün Anedoluda kulluıılan va çok höyük bir şöhret 

kazanan ve sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağ

lam. olan SUtmekinalarımı z \'İlçilerimizin ~oktanberi beklemekte 

oldukları halis çelikt~n yap~ış Ot kazmahlrımız son model 

11rif ve şık Dikiş makinalarımız g•·lmiştir Fiatlar rekabet 
ka!Jul etmez derecPde ucuzdur . Fırsattan istıfıııle ediniz . 

Pek yalnnd• altı ve dört öküzlü pulluklaramız da gelecektir 

Depoıu Adıaada Osmanh bankası alhnda 

Şubeleri Mer İn Ceyhan 
letler aoıy ettli İtalya ve O.bet 

de • ~llc6metleriae birer te~ı•{ li&ke · 
m\t hık barp kanunlerıaa mabalif ola· 
ehe '•le zehirli gn ve domclomu kul 

Din mDz.tkereıinin komileain ken• 21 
di ıallbiyeti :dahilinde olup ol- ~~~---~~~·~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

1-nınımayı taahhüde davet etmiı· 
li ıor.. ' · 

Adiııbebı ; 10 (Radyo) - Ce-
de ••p ceplaealnde Dorlu mıntıka· 
ka. "oda ild !flndenberi müdb"ı ve 
dü· ~lalı bir h•rP deva• et,Jlekte-

"ir . 
Loadra : 10 (Radyo) -- Av1tm 

-••ıHıada , ltal,anın hareketi 
ke4•r FN11•a1t111 aeeri tedbirler 
llleııleıinde aldıj1 vaziyeıi de ten 

ıulli.._r ... u...ld •dilm•ıtir . 

ilik Dıı itleri Bakuı Eden ltaı-
••lırın aelair li geslar kollanma· 

Dtbayıaın en meıhur teoörü 

~J~ Lucieoe Murature 

...._ir ..... Gaipten bir aes 
filminde enfea ıarkılar okuya

caktır . 

madıiının tetkiki hukuki bir ko· 
mııyona havale etmiı ve komil' 
Y,Onde harp ıt.ınualarının iblih 
mı ıeleıinia konaeye ıid olduto· 
•• lcıHr:vermitlir . 

Franıız dıı iıleri Bakını İtıl 
J• H.hq ·hulafındı laıiltere ile 
Frınaa noktai nazarları araıındı 
blylk eykınlıjıa denm ettiğini 
ıOylemittir . 

Habet ajaa11 Jt"'rauuua JDU· 

haaımatln tatili içia zecri tedbir
leriade birlikte talikini İagilizle· 
ri11 de İtalyanın mo...kuata •iriı
mekten imtinaı lUU.tle mevcad 
zecri tedbtrleıtn-ti~etlındir ilme· 
ıini İltedikleıiai JUmaktadır -
J"r • 

Ankara: 11 <A. A ) - 13 ler 
komitesi lta&,,,a ·ıe Habeıiatenı, 
zehirli flZ İatİ9.U.e nihayet 
vermeie davet ve bu ilci hükime 
ıin birhiriae i..ad ettilcleri me 

, zalim hakkında tahkikıtı yapma 
::.'."".._ ______ o_6_7_6 __ _. ı ja karar vermittir. 

tlrUcekte klrahk yurt l ~~beı del•~eıi, Edene büku-

Dr. Mllladls Remzi 
. 
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Kontrol ve idaresi 
Ö L Ç M E L E R 

l O R E S : P. K U T U S U 60 

Abidin Paşa caddesi ıVo. 68 
TAN SINEMASI karşısında 

Merkez kumandanhğı altında 
MUHARREM HiLMl Yazıhanesi 

6457 1--4-8-11-15-18-22-25-30 

1 

\ metıoıa ltalv• ıle muz.kereye ha 1 
1~ Böröceğin en güzel me~kiinde zır bulundujunu, aaqak bu gö 
~~aor~ ~~onalbn~a~ıroda, r&ım~erde 131er koruite~nin L-----~--~--~~~~~--~~~~~--~ 
~ baJilk...ıon OAunde tu- reietyle milletl•r cemiyeti genel Milletler cemiyeti mıhafilioin yerlı ltalyırn askerlerindea murek- 1 

~balı eu kuyuıu ve akar suyu ıel&reteriain de hazır boluamllı. bilfiil tflıiıi laalıode bıı tedbirle- 1 kep bir lt11lyon kolu bugün Kubba 
ıllı"lıww ,_cuuur. Bağı olJulıça vardır. Dı Jatemiıtir. ria kıldırılm81ını muvıfakıt ede· ile Vurdiya arasında bulunmakta 1 

l'ıatmak iıtiyenler Çınarlı okulu ı İtalyanın ucri tedbirler baki ctkleri zannedtlmektedır. dır . 
....... -:..,w f>tretmeni Fikri Aydına mü- ıldıkca bu ıörüıme teklifini Aaıaara : 11 ( Radyo )·- Eritr.e Verd.ya, Oesaiyenio uncak yüz 

it e\mbleri. 2-4 reddcctll tabmia edilmektedir. nreeh11-..zrıectaa ·~~~~ ki'ometre kedıJr Şimelindedir 

11 Nisan cumartesi ~kş ımından itibaren me 
. . 
sımın eti 

güzel ve t'n ne~eU filmi 

Anni Ondra 
Anni Ondra 

(Yarasa) 
Filminde sizleri lsıbkaha tufanlerı tçeriıinde brrıkıcılrhr 

Ayrıca: Umnmi istek üzerine 

Haydutlar yatağı 
beyrcao v~ •••ıilzett fılmi 

bugün gündüz 2,5 da umuma matine 
iki film birden 

Prensesin çılgınhkları -Haydutlar J•tağı 

Pek yakında : 
Martha Eggert-Şahane vat. 

Filminde 
6677 

1~ Sinemasında 1 
--- Bu akıam ' 

1 

Sıtr ı şın ve güzrl yıldız 
Uzun zamanliııııh .. ri beklenen bu meVBİmin en büyük filml11rin4ea 

Liri ' (jüzelliği ve revkelAdeliği bütijn s"yredenler terafm,lan tHJik 
edilecek olan enfes bir film 

•••• Oynıyen : Sinemanın yeni kraliçesi 

Anna sten 
Bıı filmi bütün ıiMma meraklılarını tıvıiy., e•liyoruı '. Bu eaeri gör

dükten sonra mevsimin en kuvvcttli fılmi ohhığonu taıtik edeceklerdir 

Dikkat • • 

ili.eten, bir perdelik rüzel bir 

( miki mavs) 

Bu film için numerolu koltuk biletleri üç gön ev•eW• .atalmıya 
haılaomıştır Yerlerinizi evvelden aldırınız telefonumur. ~ardır. 

~~cek proğram : 

Gaipten bir ses 

Bugfin gündüz saat 2,30 dıı matine ikj film birdea 

Batakhane gölgeleri - EW.ndtr.eNRI mi ? 
6674 

&1sara1 slDeması 
Bu ak .. m 

Bu senflnin en kuvvetli ve heyecanlı eserini sunuyor 

Çocatmaa çallblar 
Mümessili : Babi Leoj 

Bugünlerde Amerik'l ve bütün Jönyayı alAkadar eden tayyueci 
Liodbergıo çalman çocuğu hadisrsioden ilham alan bn e,ear bir 

harikadır 

ilave : dünya habeTleri 
Gelcc,-k proğram : 

Ben ve imperatoruma 
MUmassili: Lily_,, Heroal 

matineler: 
Cumartesi 
Pıt ser 

2,30 da Tarsan - Ve Metrepoliten 
2 de Çocuğumu çaldılar ve . . 

6673 

Doktor - Operator 

Tevllll Pamakça 
MemlP.ket hastantısi Baş Tabip ve operatörO hastHla

rını her giln sabah saat sekize kadar ve öfledetı sonra 
ÜçLen itibaren Abidin paşa caclde.U.t.fe Zir.aat S.Ak•• 
karşısınd;Jki hususi nıuayeaebae•iade...Ubul v.e tecJMi 
,.der . 6617 28-31-3-5-8-11 



~ayla 4 (lfirk 86zft ) 

Adana Borsası Muameleleri Adana z!raat mektebi müdürlüiünden: ! 
PAMD'r ve KeiZA l -· Ad •na Z' raat mektebinde 

Kilo :Fiyatı 
Satılan 

(7660) lira he•iı·I keşifli anbar ve 
CİNSİ l\fikdar En az En çol.. samanlık inş atı 1 Nisan 936 ta-

K. s. K. s. Klla 
rihinden itibaren (15) gün müd-

Kapı malı pauıuk 3/i 
f'ıyasa parlaj!ı ,, 333 33,75-- detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Piya•a temizi .. :~2 32,50-- 2- ihal~ Nisanın (16) ın~ıJper-
iane l 38 40 şembe günü saat (14) de VilAyet 
lane il Ziraat müdürlüğünde toplanacak 
Ekopre• komisyon huzurunda yapılacaktır. 
K.levlant 1 3o,50 

YAPAGI 
3- Taliplerin muvakkat temi-~ 

net olarak (575) lirayı ilıale saa-
lleyaz 

1 1 1 tından evvel VılAyet malsandığına Siyah 

Ç 1 G I T 
yQtırmaları ve (2490) sayılı kaau-

Ekspres 1 1 
nun lıi rinci ve ikinci maddelerinde 

iane yazılı evrak ve vesaikle birlikt~ 

Yerli "Yemlik., 
1 1 

ihale saatında hıızır hulunmohrı 

.. ''Toh uıotuk,, 3 
1 

3,15 lıızımdır. 

HUBUBAT 4 __ inşaat plilnilıı şartname ve 

Buıtday K1brıs keşifnameleri görmek ve malilmat 
.. Yerli 5,40 ıtlmak istiyenlerin ııu müddet zer-.. M~ntane fında Seyhan nafia müdürlüğüno 

Arpa veya A.dana Ziraat mektebi müdür· 
Faoulya 
Yulaf lüğüoe müracaatları 6635 

Delice 1-4-7-11 
Kuı yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
ilieam 1 18 1 1 

Kacakcılar -.--- -· 
UN 1 

1 
• 1 .... Salih 800 

1 vatan hainidir 725 1 ... ... " ıs .Q Düz kırma 
~~ tt 

Simit ,, 

~~ ı--,--Cumi . 800 Vilayet makamından: -• umburiyet 
> ... " 755 

~ B. Düz krıma ,. Açık olan 55 lira ücretli baytsr 
Alfa 

" dairesi depo kiltipliği ve d~ire dak-

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para tiloğraflığı için bu ayın 15 ci çar· 
10 I 4 I 1936 1Ş Bankasından alınmıştır. şamba Künü saat 14 de musabaka 

~an'1.m ,,, .. 
imtihanı yapılacaktır. Talip olan-

1 
6 54 Lır~t 101 Hazır 

l '97 larıo memurin kanununun 4 CÜ 

.Mayıs V odeli 6 12 Rayşmark 
evsafı haiz olmak }"rank•'Fransız,, maddesindeki 

Temmuz Vadeli 5 951 Sterlin "logiliz" 621 25 şartıle evrakı müsbitelerile Vil9.-
Hint hazır 5 l~g Dolar "Amerikan,, 

1 

124 92 yete müracaatları ılan olunur.6667 
Nevyork 11 1'.,raok ~~ısviçre,, 2 

1 
9-12 

Meraki zade Mahmut vasiyetini tenfiz 

No. Tarihi 

he y etinden 

Cinai 
tarla 

Miktarı 

• • 

Hududu 

Taktir o. 
kıymet 

Lira 
15 

11 Nisan 1916 

TL:JRKiYE 

llR.6.AT 
BAN KAS~ 

DAoA· 
ôiRiKTiREN 
RAJ-lAT ~cx;Q 

• 
ın 

202 K seni 929 
Mevkii 

Cennetkafirkırıın 12 dönüm 
2 evlek 

(;ün doğusn torikiAm batısı Alice
nin oğulları boyrazı Yusuf iken Me
rak! Mahmut kıblesi Ahmet. ~~----------------------------~,-------------·------------------------------'"' cani 

203 K. saui 929 budahi )) 

10 Şubat 929 Davutlar 

154 T.evvel 929 İncirlik ,, 

155 T.evvel 929 " " 

156 • Cennet )) 

157 • VArayicisir )) 

117 T.sani 929 )) • 

159 )) A.lıkocalı )) 

105 Mart 934 Kumluk Arsa 

105 Mart 934 )) )) 

30 

25 

68 
728 Zira 

49 

12 

22 ikievlok 

20 

40 

1360 
metre murbbııı 

762 metre 

Gün doğusu Abbas hoca batısı yol 
boJrazı Hadice iken Mer'lki zade Mah
mut kıblesi Refıka iken Yusuf ve 

Hadice. 
Gün doğusu Korabot iken Salih ha· 

tısı Yusuf oğlu iken Salih boyrazı de
re kıblesi yol . 

Gün doğusu Artin iken hazine ba
tısı Artın iken benzincı Mehmet boy· 
razı Bağclıt demiryolu kıblesi yol. 

Gün doğusu Artirı ik' n hazine ba
tısı Artin iken Mehmet kıblesi Bağdat 
demfryolu . 

Gün doğusu tarikiıl m gün batısı 
Alicenin oğulları boyrazı Mehmet kıb
lesi Salih iken Merak! zade. 

Gün doğusu yol batısı Zeynep boy. 
razı İbrahim kıblesi Mehmet. 

Gün doğusu Abbas hoca ve Bedir 
gün batısı yol boyrazı Kartum oğlu 
lbrahim kıblesi Salih iken Merak! 

Mahmut tarlası. 

Şarkan Hasan ikAn şimdı verPsesi 
garbeo H ç.r iken şimdi Sulih ve de
re şimulen Hosan lbrahim ce ıuben 
Murtaza . 

Doğusu Suphi p ışa verrseleri ba
tısı kuyumcu Ali ve kıscııen Merak! 
Mahmut kıblesı tarikiılm boyrazı in 
hisar idaresi anburı v" kısmen kire
mitçi A. vni. 

Doğusu MHraki Mahmut ve kirP· 
mitçi Avni halısı tarikiilm boyruzı A
buzar Mustafa ve Ahmet kızı Naciye 
ve Hayriye ve Cumaoli ve kısmen ki
remitçi Avni kuyumcu Ali banı· si. 

15 

15 

10 

10 

15 

7 bu
çuk 

15 " 

6 
" 

müre 
murabbaı 

bir lira 

Beher 
metre 

murabbaı 

75 k~roş 

Cins ve ıtıevki ve miktar ve diğer vasıfları yolrnrıda yazılı Merak! z~de Mahruuda ait gayri menkuller 
satışa çıkarılmış olduğundan talip olanların yüzde 7,5 teminat nkçasile b 'rlikte 1 Mayıs 936 cuma günü 
saat 14 de beleıliye mezat salonunda Meraki Maiımıulun vasiyetini tenfize memur heyetimize müracaat 
eylemeleri ve fözln tafeilllt istiyrnler münadi Hanıfı çavuşa verılmiş olan ~rtırma kllğıtlarını görmeleri i!Qn 
oluııur 66'28 31- 15 

Muhasip alınacaktır 
Fabrikamızın muhasebe servi

sinde çalışmak üzere lise veyu ti 
caret mektebi mezunlarından ol
mak şartile askerliğini yapmış o · 
lanlarılan 11 Nisan cumarlesi günü 
müsabaka İIM bir memur alınacak
tır. Musabakayı kazanana 50 lira 
ücret verilecektir. 

istoklilerin diğer ş1rtları öğ · 
renmek üzere fabrikaya müracaat. 
!arı . 

rürkiye Ziraat Bankası 

Adana Mensucat Fabrikası 

5-8-l 1 6651 

~;rı 111111111111111111111ıııııınıı11111111 tııııuıı111uıı111ııırıı11ını 111ı11111111111111ıınıııııııuırr~ 

~ bu gece nöbetçi 

Eczane 1 • f 
(Orozdibak civarında 1 
i Merkez eczanesidir 
'""""'""" ~, .• ,..111ıımıııııuııııııııııııı1•- '"'"'"'""".'""""'" 

1 

Hizmetci kadın • 
aranıyor 

Evde bizmet görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa
mıza müracaat edilmesi. 

· Paranı!--

' 

Boş yere harcama ve har-ı 
cıyacaksan ·y~li malı al 1 

Genç Rakısı 

Saygı değer Adana halkına müjde 

l,,, 
illa 

ıy 

•p 

' 
ir 

aı 
llHJ 

İstanbuldan sureti mahsusacla getirtilmiş olan ınütehussıs Rakı us k I 
tası tarafından inhis11rlar idaresi Fen memurunun nezareti altında dik· trı 8 

kat vo ihtimamla ve büyük fedakarlıklarla imal olunan ve içerisinde e 

hiç bir ınuzir m.ıJde bıılunmaılığı kimyahonenin tahlil raporlarile de 

tastik edilen yeui afişli [ Genç Rakısını ] bir 

defa içiniz O zaman hakikat anlaşılır. tııi 
Şişeler üzerindeki ( YENi ) alişine dikkat etın~k IAzım.Iır. 6624 

5370 

7-" tin 

269 

Umumi n~şriyaı mı~a.e 

Celdl Bager 
Adana Türk ıiizü matı.Hsı 


