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Addis Ababa korku ve 
bulunuyor telaş içinde 

·~ulh teklifinin neticesiz kalışından 
Habeşler müteessirdir. Bu gidişle 
İfin n~reye varacağı belli peğildir 

~~--------·------~~~ 

lngiltere ile Fransa, Habeş - İtalya 
işinde farklı düşünüyorlar 

l Adiaababa : 20 ( Radyo ) -

J
!•lyanlar Cicigayı iıaal ctmiıler· 

fit . 

h Roma : 20 (Radyo ) Son mu
•rcboJerde binlerce Habıoli ve 

'~'Dloıiyetli bir ~aç Habeş şefi· 
nı~ öldüill bildirilmektedir . 

mızraldarı ıı llayarak Adi111bab•· 
nıo müdaf111 için ölmeğe 1emin 

etmiıtir . 
Garp ayaletlerinden gelen 11-

kerler Dessienio Cenubunda bu
lunan Veliahtı iltihak etmek üze
re hareket etmişlerdir. Vellıhd 
burada İtalyanlara ıon bir taar· 
ruz daha yapacaktır . 

Spor kongresi 

Kongre daQlldı va Baş
kanhğa General All 

Hikmet saçildl 

Ankara: 19 (A. A.) - Türk 
Spor konrrf'ıi d:in toplantıeına 

ıoo \'nmi~ ve değılmad"n öııce 

Türk Sporcusunun (; H Putiı · 
nin öz çocu~u olhıığıınu ve ootın 
lıünyt•sind .. n bir k1trça ~aydı~ını 
•e keyfiyetin gt>ntl ıekrett'rlığe 

bi 1dirılmesi.,j karnra Almıfhr. 
Y("ni ~t!;İnı df', Kurun Başkan · 

lığını General Ali Hikmet ırçil · 
mittir. 

Kamutay 
Dünkü toplantısında 

Urf ada belediye çalışma. 
ları ve imar 

Urf adaki elektrik fabrika ırıın dı~tan görünüşü 

Urfa : ( Huıuıi muhabirimiz 
den ) - Belediy"miz , devamlı 
ıurette 1alı§maktad1r . Son Uç ae· 
be zarfmda y•ptlan imar ıehrimi
ze yepyeni bir çehre vermiştir . 

tır . Şimdi halkımız gecenin en 
ıeç vakıtlarındı bile mütklilltıız 
evlerine gidip gelmektedir . 

~•11"'111!--•o 

Beş senede 

Hangi telefon hatları 
yapllacak? 

Aokıra - Poıta \•e telrrıf i
daresi, lstan bu\ telefon tirketi
oio temin t>deceği varidıtl11 be§ 
ıe11e zarfıcde, mubtel ıf telefon 
halları p pnuk ni yetindrdır. Ya
µılac .ık tel• fon hatları •rıtsında 

Kayı ... ıi-Siv"~-Adaoa-Snriye
Oi~· ·rhekir- Irak, Sivu-Erzu • 
rum-Ruıya, Afyoa - Aotalya , 
Ankar• - S•mıun ıeJ"fon hatları 
vardır . 

Bu sene iç inde Samıuo, Bur· 
11 ve Adanada otomatik telefon 
teaisau yapılacaktu . 

ltalyınlardao 10 ~abit ölü ve 
Yaralı vardır. İtalyanların üç tay· 
Y•recisi f tal yanın batlın dahilin · 
de dllgerek ölmüttlh . 

1
.. İlci buçnk gün geceli gündüz· 

hu devam eden bu kanlı mnbare-
elerde binlerce Habct ölllıll •• 

Yaraı.11 vardır • 

İtalyanlar Desıiedeo iki kol· 
dan ilerlemekte devam ediyorlar 
Tepeleri bulutlu, ıieli dıtlara dot· 
ru yalda1maktad1rlar. Bu mıntı · 
kadı İtalyanlarıo ilerlemeti çok 
müşkill olacaktır . 

Ankara: 20 (A. A .) - Kamu· 
tay bugünkll toplantıaında emlak 
ve akar bedelleri bakkınd• Finanı 
bakanının izahatını dinl~miı ve 
Evkaf genel Md. nün 1936 yılı 
biltçuioi müzakere ve kabul et· 

mittir. 

ilk kAOadı yaptlk 

Ank•ra: 20 [ A. A. J -- Dün 
İzmit kiiat fabrikasınd• ilk gitat 
yapılmıştır. 

~Elektrik fabrika11 §ebri tama· 
miyle tenvir edebilecek kudret· 
tedir . Belediye sokak ve cadde
lere müteaddit llmbalar Hm•ı · 

Büyük bir mezbaha ile 53 
dükkiodıa ibaret 11ri bir kasap 
çarıısı ve buna muttaaıl olmak 
ibere bir tebıe Bili yapılmııtır • 

Halk geçen aenelerde şehrin mub
Gerlıl ikinci sahi/ ede -

Dinleyen olsa ... 

Senet, güzellik, politika, aanıt 
ve ıpor... Bunlar, kendilerine nri· 
lf'n mana bakımındın adeti ııüoger 
tekerlerine benzerler: Tut bir ucun· 
dın, isrediğin tarafa uzatabildi&in ka· 
dar uzat, bana m11ın demezler! Ya· 
but ta, bani §"· ne niyetine yerıeo 
oouo yerine ı:eçtili ıöyleoeo muz 
vardırya, bn kelimeleri ona da ben
zetebiliraioiz .• 

...,=== az az::a :z=ı 

l · Nıpoli : 20 ( Radyo ) - Şar· 
1 AfrHcadan hareket eden altı 

~~Potta be§ bin nefer ve 173 za · 
ıt daha yola çıkmııtır . 

İtalyanlar Adieababayı iıgal 
etseler bile İmparator daha ıimal· 
deki yülcıek değlara çekilerek 1 · 
talyanlara karşı tiddetli mucade· 
leıııine devam edecertir . 

Don - Volga 1rmaklar1 Filistinde Araplarla Yahu-
1 

diler yine boğuştu B- Adieababa : 20 (Radyo) -

8 
utün Habeşliler Adieıbabanm 
O tnil kader yanına gelen ftal 

yan · 1§ıal lcuvvetlerile mUcadelc-
y~ haıırlanmaktadır. Habeşlile • 
~•.n m~ht.niyata ve vataosever!i~ 
ıalerı bı c bir suretle kuvv · tını 

kıybetmemitdir . 
Bugün şehrin bOyük bir mey

~anında toplanan binlerce Habeş 
lıden bet bini ellerinde bulunan 

Londra : 20 ( Radyo ) - İRi· 
yan kuYYctlerinin nerede bulon
duğu mcçhuldur . Dc11ieden ha· 
reketlerinden b•tka biç bir ha · 
her alanamamııtır . 

İtalyan ajaoılaraiun hareket· 
ler bakluada bildirdilderi kilo 
metre rakamlara hakikate uyma 
yacık ıekilde mubalağahdır . 
- Gerisi iiçüncü !ayf ada -

Kuru köprüden tütün fabrika. 
sma giden yol 

Bu yoldan en çok istifade eden yedi 
fabrikanin sahipleri tarafından el bir

liğiyle kaldırım yapılmalıdır 
----·····----

1 
. Milli Mensucat fabrikası sahip· 

crı birkaç gün öoce, fabrikaları 
~~o Önünden Kuruköprii - Ş:ı 

1•rpaşı ~osa11na birleşen kısmı, 
0 Ptakkale taşiyle parke kaldı

r, halinde yeniden yapmışlardır. 
Kendileri için hususi bir hiz· 

~et ~olu demek olan bu kısmın 
)U ~ L 1 • • • f b • k • d • .. e" e guış•, a rı aya gı ıp 

ı~ı... . k 1 1 d v "b" b" i . -..eyı o ay aştır ıgı gı ı, ae ır 

Çıtı de bir kazanç olmuştur. 
Ancık, Kuruköprüdeo Şakir · 

l>aşayı doğru uzayan yoldan Zira 

~ ~1arılcası .Mensucat fabrikası, 
E: bıdin un ve pıımuk fabrikası, 

tgi, fabrikası, Pabuçcnoğlu pa
~~k fabrikası, Milli mensucat fab
t'" ası, Gilodo yağ, pamuk pre· 
I• • 
f '"81 ve 1&bun fabrikası, tütün 
•bril:ı:aıı gibi mühim fabrik•la

t'.b İuifade ettiai gözöoüne geti· 
tıı · • 
• 

1
' ve buna karşı da bu yolun 

11
1,?'dıki bozukluğu düıünülürse 
•utu . o bu fabrikalıuın birleş erek 

:~•Yt:l birkaç yüz metreyi geç-
1Ytn bu kısmı parke kaldırım 

Yd~Pllıalarını istemekten io~an ktıo
ın· 1 •larnıyır. 

ltı Vakıa, ıehi: yollarını yaphr
l&a~ belediyeye ait Lir vazifedir. 

kın ; belediyenin , ifa!iyTe mü · 

kellef~ olduğu diğer biubir çeşit 
hizmetine karşı hiç de dolgun 
••y,Jamıyacak olan bütçesinden, 
böyle daha ziy•de hususi mahi· 
yetteki müe11eselerın itine yara
yın bir yol için gerekli tAhsi
eat ayı ~masıoa bugün maatteessüf 
imkan görülemiyo . 

Bu böyle olunca, bcm bizzat 
lıu fabrikaların taşıma işlerinin 

kolıylışmuı, bem de şehrin mü
kemmel bir yol kazanman bıkı
mındsu lıtr h ide çok uysıun bir 
düıOnce olan bu teklifin, adı ga 
çen f •hrika ıabipleri tarafından 
ciddiyetle ele alınacağını umuyor 
ve bunu batta Lir memleket bor
cu diye telakki ediyoruz . 

ÇOnkü bir ~ebrin güzelle§mC· 
si, münhasıran şehir büdçuinin 
temin edeceii bir keyfiyet değil· 
dir . Şehri, o ıehirde otorao hal
kın mü~terek zevk ve ihtiyaçların
dan doğma te§ebbiisler, daha iyi 
ve daha çabulc mamur yapar . 

Binaenaleyh yukarıdaki dile
ğimize göre belediyenin bu fab · 
rikacılara önayak olup gösterme· 
si de her haldt: bu faydalı işin 
tahakkukuna mükemmel bir teşvik 
olacaktır . 

birleştiriliyor 

Moıkova : 20 ( Radyo ) -
Auk ve Hazer denizleriai birleı 
tirecek kaoıhn bir kıımı bitmiı 
ve bu kanahiı 59 ldlometr.-ıi İf· 
\etmeye açılmı1tu • 

Cumhuriyet 
' Dünkü sayısında na 

diyor? 
lıtanbul : 20 (Radyo) - Yu· 

ous Nadi, Cnmburiyette: "Boğaz· 
bra ait yılın habetlerle milcadele 
başlığı altında diyor ki: 

Boğazlardaki g•yri askeri mm- j 
tıkanın kaldmlmaaını iııtiyen tıota

mız dünyanıo her tarafında büyük 
bir sempati ile karşılandı. 
• Ve hcynelmilel ııiyaıet alemin 
de Tiirklliğe bir nümüne olarak 

kabul edildi. 
Bu muvıffakiyelimizi çekeme 

yenler boğazlara ait iıteklerimizi 
emrivaki baliDe getirmek için o· 
raya şimdidea asker gönderdıği · 
mizı it•• ediyorlar ve hu cüret· 
kirlıklırını dost memleketlerde 
bile yaymak derece,ine sıötürÜ · 

yorlar. 
Dışişlcri bakanlığımız bu küt · 

tabhklarla mücadele halindedir. 

Ha"ikRt ıudur. 
Biz boğazlara iıtekleıimizde 

bakla olduğumuza eminiz . e~aeeo 
bu hakkımız notamızın karşılan
dığı hüıoü telakkiler ile teılim 
edilm;ştir . 

Bü muuaffakiyeti kötülem~k 
ve be~oelmilel alemde hakkiyle 
kazaoılmıı bir sempatiyi işkil et 
mt k istemedik ve yalnız bu dü· 
şüoce bile tarafımızdan boğazla· 
işgali lıaklcıadaki şayi~lıra çürilt
mtğe kafidir . 

Viyana takımı 
Okova latanbula 

gali yor --
letanbul : 20 ( Radyo ) - Vi

yana takımı Okova bir kaç güne 
kadar ts~nnbula gelecek ve iki 
maç yepaca.ktır . ilk maç 26 Ni
eanda olacak 

iki taraftan birçok ölü ve yaralı vardır 

l(udliı: 20 [Radyo) - Burada 
Araplarla Yahudiler arasında YB · 

bim bir variyet huıole relmiştir. 
Kınlı çarpı§maler karıı11nda 

polis ıopılı.rla müdahaleye mec 
lmr kılmı~tır. 

Kudtis: 20 [Radyo] - Y abudi 
menbalarına göre, Araplarla vu 
kua gelen çarpı~mada Y ıhudi· 
lerdeo üç ölü vardır. Yara) ıtırın 
1&yuı yirmiyi geçmektedir. Söy
leodiiine göre, Araplardan da 
birÇ<•k yaralı vardır. 

Hbkfımet, vaziyete hakim ol 
duğuau, kıt'alarıo müdıbaleye 

bızır bulunduiunu, fıkıt ıimdi
lik böyle bir müdahaleyi icıbet
tirecek zaruret olmadığına bildir· 
miıtir. 

Kudüs: 20 [ Reayo ] - Y •
hudi menbalarına sıöre, Yahudi-

lerden ölenlerin aayııu dokuz ola 
rak teabit edilmiş, bir çok yaralı · 
lar ır11ından 11 i ığırdar . 

Karışıklak Yafa, Hayfa 'e Tel
adyo ıehirleriade olmuıtur. 

Kudüı: 20 ( Radyo ) - Karı · 
~ıklıklar esnasında bir İngiliz 
mühendisi ve kar111 taolanmııtar. 

Milletler Sosyetesi 
başaramaymca .. 

ltalya-Habeş işini meğerse Berut
lu dört esrarkeş aralarında hal 

etmişlermiş fakat: 
----······----

Meseleye hemen karakol el koydu .. 

Berut : 18 ( Öul ) - Bura
da çok garib ye ıarabeli nisbe - j 
tinde de çok güliinç bir badıse ol· 
muıtur. Bunu size bildiriyorum. 
Zıbita memurları. Selim, Yuıuf, 
Hüseyin ve Müslüm adında dört 
kitiyi Şehrin bir keoaranda eırar 
içerlerken yakalamıt ve ellerinde 
bulun•a nargile ile ilzerlerinde 
bulunan epey miktardaki esrar
ları alınmıı ve bunları kırakola 
götürmüştür . 

Bu esrarcılardan biriıi, kendi
lerini karakola götürmek hteyen 
polis mem1ı1runa §Unları ıöyle · 
mittir . 

- Biz geçen cel!ede arımız 
· dı çıkılı fhlllif yüıfttrden. bıl e-

demediğimiz İtalya-Habeş mese· 
leıini görü§mek üzere borada top 

lanmı. tık. Aramızdalci ihtilafı bal 
etmiı ve tamam kararlar . vertce· 
ğimb bir s ırada siz buraya gele-

rek bunu bozduuu.t. Bundan do
layı t~ettüb edecek bütün meBU· 

liyetlt:rin ai:ıır:e raci olacaimı unut
mayınız !.. 

Adil tıb lerafında11 muayene 
edildikten sonra nezarete alınan 

bu dört arkadaş sabaha kadar 1 · 
tılya-Habeş ihtilafının halli için 
ne gibi kırarlar verilmeıi lazım 
geleceğini orada bol bol srörDt· 
müıler ve ertesi gUali de mablıe · 
meye \•erilmitlerdir . 

Şimdi ben, ötekileri bir yanı bı· 
rakarık, ıpor mevzuuoı ait aon bir 
idıliıyı anlatacağım. 

Sporun fayda 'te lüzumunu in· 
kir etmeyen A vrupılı meıhur bir 
profeıör, yaptığı uzun tecrübe n mü 
ıahedelerden aonra kadınları; yüz· 
me, teniı, •ol~ybol, binicilik •.• filan 
cibi aporlarl• uğraımıktın men edi· 
yor •c at•tı yukarı diyor ki : 

" ... Bir kadın. muhtelif uzu•lı· 
nnı v~ bionetice bütün bünyeıini 
kuvvetlendirmek içirı muhtaç oldu· 
ğu çe,itli sporları, evinin &ünlük 
İ§lerine kendisini tam manaaile Vt"· 

riree dıhı iyi bir ~ekilde elde et· 
mit olur . 

Mesela; erkenden kalkıp tarııy• 
pazara gidewek evinin kayıtrnı gör· 
mekle; gayet f aydah bir ubab ~e· 
zeatiıi yapmıı olur ! Eğer bacaklı· 
rının ku•vedenmeaini iıtiyoraa, evi· 
nin merdivenleriodeo bir çok defa 
inaio çıktın ! 

Pezılarınıo ve bileklerinin ku•· 
vetlenmeıi için,ekmt>tioin hamurunu 
kendi yutunun , bulı§ıkları kendi 
yıkaıım ! Beli ve kaaıltlarının kuY· 
veti ve düzgünlülü için evini• bü· 
tiln döıemelerini her gün temiace 

silııin! Tulumbadan bol bol ıu çek· 
mck omu~arm·ku••etini tenuübünü 
temin eder! Odaları ıüpürmekle cö· 
ğüı adeleleri kuntlenir! İki uıt el
biae ütülemek, on gün tenia oyna
mak kedar vücuda zindelik verir! 
Hde aık aık evinin bütün çamaıırını 
yıkayıp toplamak ve katlayıp ütüle· 
mekle uğrııın bir kıdao, elli parti 
volevhol oyoamıı kadar vücutça iıti· 
fıde eder! Binaenaleyh bir kadının, 
bu kadar faydalı spor meuulan, ni· 
nin içinde ılururkeo, bııkaca ııpor 
ahalariyle uğra§maııı man1111dır vr. 

haui birçok bakımdan zararlıdır 
hile .• ,, 

Filhakika bu profesörün yukarıda· 
ki tavsiyrleri tutulur11; bir kere; ha· 
mmlarımızın boş yere çene çelma· 
ya, dedi kodu yapmağa, sil• ve tu· 
valet eodi~esile aynı karıasıada sa· 
rarh uğrsımalara vakıtlerı kılmıya· 
cık ,. Sonra da, evinin işleri, aile 
büdçeııi için hem uygun, hem de te
miz bir şekilde baıarılmıt olıcık-
tır • 

.Fekaf, bu günün :gidiıine bakı· 
yorum da, profes?rün bu d.og~u ııv· 
ıiyelerinio opkı •. verakı mıbrı nfa 
gibi biç bir kadın tarafındın oku· 
oup diolenec~ioi ummıyoruuı ... 

Yaprtik 
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ada DOia yurdde gaziler Bak~r pa7Btlan A 
' . 
geçıyor nasıl 

•• , ....... 
şehirlerimizdesUkUn \ ~.?,rVansen 
%mtn tmik iç1ri nkA· DUn şehrimize geldi bu 
lat bir tdmim gönderdi 'QUn Ceyhllnı gıtntt-&k 

Yurdun karlı yaylaları. ve kar 
bellerin Hazeri: V A N 

Hemen Adana halkmın yarı
sından fazlası o giinii zevk ve 

net' e içinde geçirdi Bıfvi'lilet. valiliklere g6ader 
diii bir tamimle (ıebirlHrimizd•ki 

Adanı halkı, Pızar gGuft bu bol latifadeye çalıflyoulu . veuit, utacı, korne ve baaı mu 
yılın ın ıBzel bir ilkbahar bavHı- K.clınlar itle ,emel\ laas.rla· m11il • ıDkioa boıaa Ye lttiraha· 
nı yaıımıthr . m.tıla atr1ıırlarlren erblcler de ti ıılbed•• blllD pat•hların ıa.to 

Daha eabahleyia erkenden aeb bir taraft• ırımafoa• HZ plıJOr raa..ıı; 19llift'9rim1zl ilkt•e ka-
•• ve •t blllerinde bByüa bir ka ye biı kıamı da ıperetifini yıpı· •dfllll'•ak ~.t~rinin t .. kl ki ve 
labahk 16ze çırpıyor , herkes bir yordu . '"* ifler1n ioloi'wtmık i~ her yer 
AD 6nce 1ebze, et ve ciğ•r teda- SeJyar 18tıctlar, a•t1ki ita sa- Jçia ~~I bir... blki ..... e). 
rik tıtmeğe ç•ltııyordu. nl belıltyoılarmıı. Bu-H~a cldittnı aaıMa 1fl•ık teli Ye bele· 

Bir güa önceden baı:ırlaaıa- yerlerde neler de yek •eler. D•· 1if ~~·i•lllla•~dle 
1 

. b"I L d L- .,.. .......... , ,. la'-t· 
ar ıae oto•o ı, .emyoa ve ara- urm•, ...-lu •nabatıa ber nev· feri . it ....... ·~· 
l>alerı bioerek b•i •• bahçelere 'i, ~relr, kurabiye• leblebi, .. ker- .. *" e-..,.. ... ..._ tle kalla• 
-t•nıyorlardı . lemeler lal'pti orada • Hırıl laarll • • '1*dilei• ~-claldırı 

Blltüa bu hılk lciltleıi, dene· bir ıallftır devı• ediJor. YM,eltade lta:fllyeJı a.bekkak 
bilir ki birbirlerile yarıt edi,or Ôlle lzeri J9mek b*tlMlı. şı. e~ttHt.HIMk lpn " ıibi ettldleri 
Ye bir aa önce f'birdea azaklaı· ılere geçirıleo et ve ciğerler pi- 7 ... d~ •':"'•rak. b~ la_...a mı 
mak fıti1ordu . ıiriliyor, Çit lrafteler yutrulayor umat ırı ıateDmııtır • 

Ş.bir ofCtlDeWI, kamyoa ve ve lbunlar 10fralar1n üzerindeki 
ırıba ted•riki çok wljı~leımiı- ıeyti•J•lh dolmı, içli klfte. enp-
d . •if'kıetı.•ekil vttıtaları ak- nar Ye k•bak dbl•alan, iç baki• 
ıama kıliar tutulmaı oldukl•rın· ve aebzeo, aalata Ye t•tlalar1n yaaı· 
d ildıı ~.. larak ıe· aa koauyordu . 
bire dönmlyor, diierleri lıe hal· Hnkeı haline göte hızbletlı· 
lua tahaolillliUl il* öllli•ck lata· ta IOfra•ınıa llifıll• rıçmlt aeı'e 
rak tırifedeo fula par• iıtiyor- içlatle lolt•auhı ahyordu . 
du . Bu fıııl blttikte• ıonra eller 

MUaabaka imtih•n•rı 
Münhal bDlaMa •ilit•thniı 

aorgu bikimliği kitipliRf itin bir 
mlubalr• imtibaot ıçılmııtır. Dü• 
imtihan yıpılaHt •• ryölrlamiy• 
ü9 kiti ;trmiıtir . 

Halk; baDa aa rıza . Fıkıt yi·: yıka•m•ı, ••ıztar ıill•Dilt \'e ba
D• baalArı slçlfllde temin edebi- ulH )'9ffllalağ•••~s"leı .. k ü- 1'.ehclit ~kt-uha 
lifordu. zere ı•llti ıüzel bir yer bularak 

Silat dObna dotıa aliceler, UJk.ı.,çe_kmeğ aıl•mlifl • bllbıtla demir liöprli cl•arle du· Otled.a 10nra Jtfl• t'tfence- a lftllllllil~~.ı n-
Yarlı we plpaıın bahçeıl kadın, ler bıılamıı ve bu hal akıemın dınlarından iki kiflye 
erkek Ye çocuklırla dolmuıtu, geç Yaktıoı h11aı lilfP dı tehdit Obu 

Her ail• !>ir ığacıa ıltau ıı- tir ö d 
......... çimmıler ;; ... ı.e yaydık- 0

lki•dlden i'"'-'ı allı 9 n ermiş 
ı.11 ,halı Ye kilimler iiıerloe J•D .. ddin Dzerinde de bü18k bir lra-
ıelmitti . J ti lık ltit ıpıtı ~t•ı p11aıa~de 

ÇM_._n aetfeleri .. ,.,a• rek bol Ye temiz bir u•• ...... 
1okhl . Kt•I ip "thyor, kimi ıa- tır . 
tinc•kCfa aallaDıyer ~. biriz dı· Haliıı; laalkı•ıil Pıs.r ıGnD-
ba bilylkleı İle birdir bir oyaa• nü blyllc bir arı'• içinde geçir· 
Jet ve aralarında kotalar tertip mittir . 
ederek lto bahar laavaRDd•n bol Fua_. Nabi Çow 

Roman yadan 

Gelecek muhacirler 
hakkında 

R0taan,18ıa yutthıamaa ıele· 
cek mllhıcitler bailiıaaa BDlrr•ı 

Elrlmia:Bamdullab Sapbi Ta•rıl 
ver Aokırıda ıu beyenatta bulua· 
mvftur: 

- Romıeyıdaa gelecek mu 
laıclrler laa~kıod• ıllndelik gaıe
talerde b.zı yanllf luberlere rlt 
Jfytwim, liereti \feldlente t•ıvilti 
.. ır~edHmek uıere ot.o maka. 
~ Rbmıoya hillı:6metlain b.ıır-

Trakya'ya 
Şimdillkmuhacir yer

laştlrilemlyecek 

SıbhiJe vekili aalahyor; 

1934 - 1935 ıenelerinde Trak· 
yayı ralen Ve adetleri aftmlf bioi 
geçen Romanya ve Bulrıriıtan 
ıöçmenleriain evleri ve 2510 nu
maralı kıaun mocfbitree '1'1klil 
yardımları beDÜS ikmal edilmeaiıflt 
oldujondaa bu eluikler lkmaal 
edilm mek dlflittltd ael~:.'f r1k. 
yı'ya mubacir yerleıtirilmiyecek
tir. 

Ba zaruret dolıjteiylcidir ki, 

i>aa1lc;paasın~Sot01 ba~H 
mahalleıiode otarao Abdallab 
Ofla C.lif lamiade biriıi, a•ami 
ev kıd,nlınndao deat dlndill 
yaldız i181fnde hiı hd ne• kendi
aiact. yüz çrerinlitftd ıalayıaca 
IManan lıterJ•• "" Halice Hında 
ki k11cbnlı11111 biptlil oldapou ••
nırak MerJem ve HaticeJi ölOmle 
tehdit eden bir melfhıp 1'Ö9der
miı ve eynı •manda umami e•e 
zorla d.dmık i1temf1tir. C.lıl yı · 
kataftmıı •e taııdıtı ohıçılı tı a
hnmııtır. 

Bernizon i•lerl 

Bükimet veya Beltdiyeler ta· 
ııta'nfımhıa yot, ,wliktnt •• ta 
n•linsyon ıibi umamitesi•t ve 
fltiıtlarda mM• tl•ilaia na· 
zarı dilckıt• ehomadıA-ıni gören 
Vekllet, bu ıibi umumi inı•etlar 
• t.,._izoolaua unutulmamHı 

keyfiyetini tamimeo valiliklere 
teblii etmiıtir. 

il & 1 

Rahvah- Cankurtaranlar -Şekero 
re•i ~ ........ 11aülliyeler - Ve)'selllıaan 

Van : 4 ( H11ıuai ) - Ni11a 
ayı içinde hararet Daluı dokuz . 

Şila9'191ztlf mlü k t pllaını 
yapma1'ta olan profesör Y aa&ea , 
€eybaa ve GımıaHp ıehirlerinin 
de planlarını yepmatı Bzeriae 
almak Bıere d&Dkü ekıpre1le teh 
rimiıe uir•mııtır • 

prof e1ör&a dllo ıebrimiıe oğ 
ram111, yopılan pllolar üzeriade 
Belediye reiıi Turban Berllrerle 
g6tfl1me11ine de fınat vermiıtir. 

1 

Çukurovadan ayrıhıta 8 Mart· 
tı . 26 ıüa bir yol•!ulaktao ıoora 
aibayet baıBa V ıadarız • 

Di1arbekirdee Vana 250 lira-

Filhakika dün aaıt 18 de Be· 
lediye1e gele• profeıör, relıle iki 
1aattan fasla bu Haa flıeriae fi· 
kir taıtiıi Jıpmıı ve buı nokta
lar hakiınd ten•••lrP 9'111elr im· 
klnını balmoıtar. 

PiofA6t l*iQikll ke.le €ey. 
hana utnyacak Ye orada foabe
dea t••a•ları yaptıkta• ıoera dı 
Gaziantebe geç.tcektir. 

Bah:çi!de 
ÖIU evine teselliye 

giden 12 kişidSIUyordu 

Balaçelnia HaruDiy~ ••hiveıio
cte Slletmın otlu Blljdar 1.bila
de bir adım ölmilt def• edilmek 
ltere -Yd D k.tdMtaCıtit •rttia 
aileflin~t ... 111 ve ıtuİJeye gelen 
komıulara l'•i doldUUDutlardır • 

K•lab•hti.f •ılrledae 'hh•m 
iıırül edemefln 'ÇlıH e~ blrclenbi

r9".-herilltf ve iJ.2 kip pek 1ııtır 
••rette J•rehbmqlard" · 

Y ır•hlar tedaYI irdlhiıelt llSe-
re arAelnla~Q.-~• rül· 
müılerdir . 

Dün, .. bıkalıludan Mehmet 
ojlu Adınılı Sefer adında Jairlıi 
rezalet çıkarac•k dueceüe Hrhoı 
olarak mahalle aralan•da ,UrllltD 
yıpmata baılamıı Te bu arıda 
hBkQmetin mıne•i ıahılyetini tah
kir ettiği ıörülerek zabıhca yıka · 
laamıı ve hakkmda gereken ka
naai muamele yıpılmııtır. 

iki kum•rcı 

Düa, 5-gediği manlleainden 
Mehmet otla K~mal ve Omer ot
lu Yaaid i6deadaki iki lıifi yeme· 

ya kiuladığımız otomobili Hyıın 
çaycald•rdao, 111lardan geçirtmek 
içi• de •yracı yllz lira harcımak 

llzım ıeldi . 
Dicleyi ıeçerek Beacile kadar 

ıilrea yo1culak eldukça ralaatb . 
Bu doja ,yotc.luinua metekbti 
evv~li .. Sılata çayı., de.ea yer
ele bet g!ltermiıti • İıka•dilnı , 
K~lk .a.r.yl ııoç•ek iafeye• oto
mobilimb birden bire Çölıtml,tü 
Sa ntofflotımoı ywre ldader çılr
mııt• . Buradıe , fedaklr köJllle
rin aırdarıada kurtulduk . 

Bın.1111 " Batman ., nılniDde • 
ki iptidai utlı ıeçerkeo b&ylk 
bit tehtiie ıtlıttık . 

Oçlacl eabah Karzuııla idik . 
Buraaı , bit çok darbı meeellere 
ıiren Veyıelkıraoinin yathiı yer
miı . Kırzından ıoara yolumuza 
çıkı• .. Şekerdereıi ,, 'bizim içlD 
iıminia tamemi1le zıttı olı• bir 
felili:et oldu • Burada• da 25 kııl
lik bir köylll ufilt1ioiD f edakirca 
yırdımlariyle kurtulduk . 

.. Dobao ,, ••hiyeıioden öteye 
yaaımı11 katılın aıbiye müdlrl ve 
Jındarmılana aılladaıllğıyle iki il· 

a imci. kadı ...... ı tırma ... ııbk 
ki meyilli bir virajı döner diSDmn, 
JOlumuzu , •lmaz bir cu111udiye
nia kapmıı oldujuau ıördök • 
Ôn&mlH ea •N• ~rmi metre 
1ükaekliğinde bir kar dağı set 
çekmlıti . 

Koca. bir köJ balkl'l11• 'lekiz 
hk "W iftıleeifle otomobilimi· 

ze ancak dar bir yol açılabilmiıti. 
Sıyıaız tehilke • mrtakls•t

lırdan sonra Bitllı tfi• lumüttD. 

• 
lngiliz biJtçesi 
Londıa: 20 (Radyo] - 936 . 

937 loıillz laltçeai 797:000,500 
killur loıiliz lirası olarak tr ıbıt 

edilmiştir. 

ftici dfikkinı•d• zm• ka••r oy- Memleketimizden 
narlar kea, Galilrindeki 147 1turaı 
ve zatlarla cürmü ıdıkut Malinde GU yaı..ıaom•ııa.dır. lyaiı ahcdar ÇoGaldı 1 

Soa tl•lerde ıttlYait a ıcıları 

iki yaıil dıtıa ıeniı vadi• 
de yer alm ıı, kapalı, fakat t i 
bir.1,bir . oztaaıDd•u, pbri iki 
bölen bir dere geçiyor .. 

Barad•n itibaren yolculu 
muz atla beılıdı .. 7 · 8 metre k 
arizıh ıırtlan geçmetr. otomo 
içla imkioıızdı. 

Bliaye kuvvetli: olmak ı 
tiyle Şarkt•ki yolculutun bef 
canları pek de tat11z bir ıey d 

Bilblıra - Rabvab - d 
ailen bel, ioııaa bir ha11et 
ürperme nriyor. 

Bu yollarda hiç bir tara 
g6rülmiyen bir uaul var .. Ba 
"can kurteran çaolaıı , 1 •• Dağ y 
larenda aık uk bunlara rHtgeli 
yor.. V • buolar lnıa f11ılalar 
çabnıyorlar .. Bu çantan• sesi, 
11aız ve karla bellerdr, yolcu 
bir Mamure duratıoıo ıiayallı 
kadar kayguauz bir te&elli vr.ri 
yor .. 

Van g6lüailo tiri• k11ab 
"Tatvaa'ı,, gelince b&tüa acılar 
mızı uautmuıtak.· 

Tatvan bin, K11adeoiz sah 
linin bir kıt haalini aadırdı .. 

Binditimiz motör, altı •• 
aoora, bizi ıgöliin dotu kıy11ıad 
ki, V aD '• lca•uıturmuıtu .. 

Van; eni bir medeniyetin a 
Jetini duyuraa koca bir tehir ... 

Suyu bol.. elektriği var . §~ 
yollan rtızel. ba .. ıı bilb ... a k 
da deter- ı .... ıarı aürbllz ve 
batlı, bilbaasa köylüleri ve bal 
aaf ve temiz ... Alıal•raoda temi• 
liğiyle üaleamlı Aoıdoluoua. b• 
kir meziyeti var!.. Buralarda yı 

nız iklim biraz sert ... 
Çukurovada, İDllD tendi 

oaırl bir 11çık gölgeaine dar at 
u, buradı dı ayai ittlt ill glıt 
rerek aelimeti ıobılı bir odad 
görliyor. 

Feriha Tangüner 

lstanbulda 
Muhtelit mahkc1mede 

Çukurova çifthği dava 
glrUldU 

laa.nboldakl Türk - F ranaı 
muhtelit hakem mabkemHİ Ç&a 
kuro•a dav111na bakmıtbr. 

lıilıi• bi. proje delildir · Sekiz 
ay.danberi Tırkiye ve Reaaanra 
l111ı:Gmetleri •n•ındı mhak1tp 
t1811Dilı Ye teıaalaranda D1Ulabık 
kahnmıı müıterek bir projedir . 

ıeçen teae ıonbaharda Roman· 
yadan ptirilen SiS~ iöfteeD de 
Kocaeli Yiliyetiae iıkln edilmiı· 
tir. 

Urfada betediye çalışmaları ve imar 
•rtmııhr . Alietika , lnglltetr. , 
Pnhı• ve A le•ya ltrlyıt mln
Hteleri memlet'edııniıden pi ya· 
ta iıtemiılerdir . 

Da•anın mahıyeti ıudur : 

1912 1ene1inde Adanada mil 
bim bir arasinin iıler,mrıi bi 
Fra•aız ıirketine verilmif, bilib 
re ıraya harbi umumi ıircli;iO' 
drn tlrket faaliyetini durdurmu 
t •. 

Roma•ya.lıaa tf'lecek aanbıcir 
dHi ll7000dir 09bet bini bu 

yas gele~ek pri kalaa kıımı dört 
aeae 1ııf111da tamamen naldoluoa. 
caltar • 

TürkiJe ve Romanya hükimet· 
led doıt.ae IJir dfttüoce ile ma-
lleeereti kolaylaıttrmak için IAJım 
pi•• tedbitleri Mıtılıkla ol•ak 
•ııl1rdar . Tlrlilertn 'lll'Olaacere< 
ti , Romaaya hükimeti•i• Dobru
aıdı Jıtpaıgı ı.kinİfaallyetU.i ko· 
ı..,a.,ur .. ~ -laiyeti•cl• oldu .. 
ta•d•D bu mıhiyetinde oldaiu•· 
daa bu a)aliac,ret her iki me111le· 
ilet meafaatI.riae ayıundar • 

Pell jelnetla lieJeti nldleain 
maknete ~l:IUnCl•ki ıbD emirle· 
rio .,.. Blkrete dönecetfm. 

Buna muk•hil ba Jıl geçen 
eenelr.rde relen v• Traky,a vili
yetlerme yefleftirileo _..ıtirler 
içia Çanakkalede Jr65, Tekirdı:C· 
da 1800. Eilirnede 5.50, K1r kler~ 
eliden 1200 olmak lsere ceman 
4000 cwe _,ıptaracetımaz ribi Ko. 
caeliae ıılen g191Qenler içia de 
950 lcıdar eileai• evlerini 7aptara 
cejız. 

- Birinci sayfadan arian - ll••leketmritia-.ne&ik iıtib 
..titı 1000 kilo k•dardır. Buaaa 
i91eldert kaıııtamıp kili gelmi· 
Yeceti llyleni)'Of . 

Yine ayni auretle Trakya vi· 
llyetleıiee geçen senelerde gel 
mit olan 16çmenleriD muhtaç o· 
ıa.laııaa çift bayvaot •e araba a· 
la .. yaıaların ha tbtiyıçlaıı te· 
min edilme .. te ol<luja ıibi ••Y•• 

telif ıemtlılfiade ~çılmıı ı.aıp 
•e ıehze t1Gldtl0ht111m 'Pİi liolca· 
laıiyle gayri aıhhi Ye pahıh et ve 
sebze almıktaa frartalmuıtur . 

Ulucami1e büyük bir ayar H· 
ati konmDştur ki Urfa için blyflk 
L ir ibtiyeçh . 
U.umi lr.dıalar .ivin bu vıııta 

lrırk odıb bir Dmaml ev yapalmıı ve 
ıelliı dıtındaki btr eve oa yatıkla 
bir laaltlbaDe ilive ıdilmtıtir · 
e~a.likle geoçlitiaı a..11.hllllarla 
~birlenmetioia ötriiae ıeçilmiı · 
Ur . 

ıyı lginde de bunlara 10~)()() pal· ------------
1 u.k dajltacat•• • 

TalıJ8d• wl•MD glpleale -
re 2510 ..,ı1, nan maciblnce 
verilmeli ..,...., .... kür ta· 

m•libDa..k lzredir. Ba•tana 
hepeioe ıonbabırdiaberl tohum· 
ldtr yeril•iı 've .t.a lölıilllltluklara• 
eklt.fli Clt' bl . lftlr . 

Aynızelilaı ••mı verile• ga
zel yer , e•luıftan iatimlik edile
rek 1e•İ battan iıllh Ye tıaılm 
edil•iıtir • Cumhuriyet pırkıaı• 
yanıDclaki alltle'n çıkıp .. brfn 
otas dört muhtelif J•ri•cle açıkt•D 
akmak ıuıetiyl ~ bir çok baıtalıl' 

Şimdi gllyeğı fiedı" 11fiyet 
chrecetine göre kiloaa 200 lira 
daa 400 iir~• kadard.r . 

ve öllme ıebebiyet veren piı ıu 
mecraları da kapıtılmlfhr . r!•. tlek~lo bir ahoe ve befylz 

Eınaf IMılikleri içi• eaki aav- klf•. ılebıle~lr ı•aitlikte ~na 
letilnu11;a11o ahn.nılr)ftlel bir l malılı asri bir otel veile~ ikı ya. 
tekle kooalmuıtur . Beledi)'e bu pının inimi• modara bir park 
birlit.Mile jtitllldıln ....... , ol .,.palllllftH. Parktaki ratl~a• 
maktadır . Hoparlltlerle halkı bavldıa ve 

Urfa harbinde ıehit dlıen m•ailci dialedl .. ktedir . 
kabra•an yaıtdaflar için f6sel Belediyece bir Atıt6rk btilva 
bir anıt dikilmiıtir . Kurtuluı yıl rı . ıtılmıı •• alfılt döt•miftir . 
dlb9mluiode •erHim buradı Diıeı )'Ol ve addeler ansim edil· 
J11Pılmaktıdır . mit , ve bir çok se•tl•ri• kaldı· 

lele.tiye~ her UltHf .._fatl ramlera parbleamiıtir • 
havi anaıııım bff o*lfe ~oW'ı'tn· A~ E'll. TôkftYY 

Harpten eonra Lozao muıbe• 
desinin akdi ealaeııada bu ıirk 
yanda b1raktJiı arazinin itletlD 
haklLı yerin• bükOm etimizden t 
miaat ıatemit •e o ıamndaober 
•ahkemey• iatikal 4:deo bu me· 
ar.le ıimdiye kadar ballcdilme' 
miıti. 

Mubtelit .. hkeme deY•ya b• 
lamıı ve mahkemede bük6meli 
mizio ooktai nasırını Mahmut ı; 
sad Bozkurt müdaf.a etmiıtir. 

Mahmud Eeat hukuki ve ihO 
etaıl.ra lıtinıden atriidafae11aı 1 
puak bu tazmiaatıo terihnemetl 
llzım !~lditini ıöyl6mİf we bey 
·~lmllel bu'1uka düv" I Dttadlarl" 
ırıa escrterfp~n parçılır zikre 
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1 
Add· Ab ba korku Adana sulh ikinci Hukuk mahkeme· 

t 
Pazar günki maç ar 

1 
ıs a sinden= 

r \ ve telaş içinde 56 
Adıınanın Saçlı Hamit mahe 1-r Oros - Seyhan A. spor 2 -1 Toros -biri11cl sah {eden arlan -- lesinde Alasooya mubadillerinden 

ölü Mustef.ı oğlu Hüseyin , anaıı 

galip. Mersin gelmedig" inden Adiıababı : 20 (Radyo) - Fatma, karda~ları Adem , Şerife ' 
İtalyan kuvvetlerinin bulun- Hatice taraflarından ayni mahal-

de Adana Yurdu hükmen galip duğu yer meçhuldur. Yerliler- lede 7/9 numaralı evde oturan 
den bir çoğu ailelerile birlikte simsar Mehmet aleyhine açılan 

tı 

. Bölgemiıın futbol biriııcilikle· 
.. •ıne bu pazar Toroı- Seyhan A. 
ısı. dına !por arasında devam edildi. 
·r .r.
1 

. Bu maç oldukça ehemmiyetli 
1 1 ~i. Çllnkü bu oyunu klZanan ta 

·~ ıııı bölırenin şampiyoolığuoa doğ· 
0
:., ru YÜrllyecektir. 

0 ~ Maç nalından çok evyel spor 
llleralı:lıları alanı doldurmuşlardı. 

11 
lier iki kulübün taraftarları ara

:yı sındı galibiyet münakaıaleri olu· 
, Yordu. 

del S . .
1 dr eyırcı er ıabır!ızlıkla takim· 

t f 
1 •rı ıahada ıörmek iıtiyorlardı. 

Az soora Toros ıpnr ve onun 
raf! ~tkuından Seyhan Adıma ııpor 
0 

d •lkın ılkışları arasında alana çık· 
lılır o . 

ırai 
1 

Kale seçimleri yıpılde ve ka
larl ayı Seyh ao Adana spor kazandı 
i b ~UZlfi.rı ve güneıı arkalarını alan 
~yı _evban Adana ııporun iyi bir oe· 
Hal tıce alacağı ümit ediliyordı. 
eri 

1 
bıkemliğe ıeçileo Nihat Ora· 

ın idarrsinde, ikiye yirmi kala o 
bıl Yuna haşlandı. 

ılaıl İlk •kın Toroslular cephesin · 
deo yapıldı. Fakat Seyhıın Adana 

ahi s~or ııılldaf&1ları tarafından geri· 
rıye çevrildi. 

sı• d Güneş ve ruzgirdan iıtifade 
od• e en Seyhan Adana sporlular mü· 

taın d" • ıyen Toroa kalıbını tıkıştı-
881 nyorlardı. 

il F •lı:at bu didinmeler neıicniı: 
ş.,bi T alıyordu. Mamafih, hu o)unda, 

k• oroılular şiındiye kadar ııöıtere 
1 llledikl · d e sı erı oyunu oynuyorlar ı. 

hal~ Bir aralık Torosluların üstOota 
miı YaptıHarı bir kaç akın Toros A · 
. b• daoa ıpor kalası öoünde bayii teb· 
yıl likeler doğurdu. 

şehri ıerk etmişlerdir . izalei ~uyu davasının cereyat et-
Adiıababı: 20 (Radyo)- Ha- mekte olan muhakemesi sırasında 

Mahmut da takımın en iyi oyna· beş hüldimeti sulh teşebbütüoün 
d 

şuyuunun izalesi istenilen ( Saçlı 
yanlar i i. akim kaldığın4 dair Cenevredeki · 1 · Hamit mahallesinde vaki ve tapu-

Az ıonıa hek.imiyetı e e geçı· murahbasından aldıg· ı haberi bü-
d t ki nun 6 No: ve Kanunuevvel 934 

ren Torosllarıo sağ an yap 1 arı yük bir tteısürle kaışılamı•tır. 
Ad k Y tarihli defterinde kayıtlı bir bap 

bir akın Seyhan ana ıpor •· Adisababa: 20 (Radyo)-- He 
k b. ı bl"ke do hanenin ) diğer hissedarlaıı olan 

lası önünde bliyü ır e ı · nüı teyid edilmeyen bir habere 
Agıth. Hacı Mehmet , Muharrem , 

~urmuıtn. göre İtalyanlar Adiubaba yolu- M 
b ğ Ç"rdig"i to Meryıım, Abdullah, Ahmet, usta-

Ma mut aya ıua ge 1 
• nuo 124 kilometıe şimalı ~arkiıine 

pu güzel bir idare il.e Sayha~ !'. vasıl olmuşlardır . faya ilıaıııetgAhları malum olma-
dan• ıpor, •ğlarına taktı. Bırın.ı Adieababa: 20 (Radyo)- Bu- dığındao 'l'iirksözü ge:ı:atesinln 

'k" f k bıl 3495 sayı ve 8/Nisan/936 tarihli haftayım her ı ı tara ın mu 11 ra makamafı işin nereye varacıiı 
akınlarile neticelendi. bek kında müteredditdirler. Halk niishasile 20- 4- 936 tarihinde 

ikinci haftayım ba§ladığı z• · büyük bir korku ve telaş içinde- mahkemeye gelmeleri lüzumu ken 
·· t k t 1 dı"lerine tebli"' edıldildiği halde man ruzgiir ve guoeş en ur u - dir . Mutad bayat tamımen dur· ı; 
1 d h f 1 me~kftr tarihte mahkemeye gel-mut olan Toroelu arın a ı az • muatıır. • 

gol çıkaracakları söyleniyordu. Her milletten bir çok 'kimse- mıdiklerindeo haklarında gıyap 
h. ·· 1 1 d ı İ ·ı ı ·ı · kararı verilmi• olduğu cihetle mu-Fakat netice ıç te oy e o ma 1• er ngı tere e çı iğıne müracaat Y 

Seyhan Adana ıporlular bu ederek İngiliz bayrağının hima- hakemenin muallak bulunduğu 
haftııymda daha güıel ve canlı yuini ietemekt~dirler. 16-5-936 tarihinde mahkemeye 
hır oyun gösterdiler. Yedikleri Londra : 20 ( Radyo J _ _ gelmedikleri veya birer vekili ka-
hir golün ıcıaıoı çıkıı.rmak için Adieababadaki ecııebiler logiltere nuni göndermedikleri taktir.le n-
ToroS kallsıoı mütemadiyen sıkış elçiliği tarafından himaye edile- rilen gıyap kararının tııetikiyle 
tırıyorlardı. cektir . Burada söylendiğine gö- gıynplarınd · ı mahkemeye dev~m 

Bunun neticeıi Yuıuf bir karı· '! re İogiltere elçiliği Adisababnnın edileceği tebliğ makamına keım 
ııklıktan istifade ederek beraberlik hükümet tarafından tahliyesi ha- olmak üzere ila.n olunur. 6724 

goluou yapınrştı. Bundan sonra tinde dahi şehirden ayrılmıyıcak· 
Torodolar galibiyeti kazanmak Kafi derecede erzakı vardır. 
için çırpındılarsa de bir oeticc •-' Cenevre : 20 ( Radyo ) Ha-
lamadıl1r. vas ajansından : Alovazı bu sa-

Az ıoora hakimiyeti ele geçi- hah İtalya - Habeş anlaşmamız · 
reD Toıoılılu Seyhan Adıın• ıpor I lığının İtalyan büküm.etinin üze· 
kalesini sıkıştırmağa başladılar. I rinde ısrar etmek olduğu ilk 
Muntazam paslardan istifade eden 

1

. esaslı noktayı mutedil bir liunla 
Ferid aldığı pula Toroııın gıli izah etmİ§tİr . 
biyet golunu yapmı§h. 1 - Alikadarlerıo doğrudan 

Seyhan Adını sporlılar artık doiruya müzakere etmeleri . 
son umidlerioi besliyorledı. Ken· : 2 - Konuşmaların Ceoevre 
dilerine düzen vererek Toros ka· \ haricinde yapılması . 
liiaını çeoberlemiılerdi. 

1 

3 - Muhasamatın ibıari bir 
FAkat e.yhao Adana sporlula· sulh akdinden sonra durdurul · 

nn bu ıon enerjileri bir netice 1 

doguremıyarak meç 2-1 Toroılu· , 
• 

ların galibiyetile bitti. 

maııı . 

Buna mukabil Habeı delege
leri maıldenin tatbikini istemek
tedirler . 

nezaket urrinden ibarettir · 
Eden Boakordan ıu teminatı 

almııtır . 
1 -F ıanu Milletler cemiyetin 
den çekilmiyecektir . 
2-Frmnu Paktına sadık kalacak 
ve zecıi tedbirlere iştirakde de· 
vem edecektir . 
3-Fransa lngilterenio mutava11t 
bir plan hazırl .. masına imkan bı
ıakmak için Reo ihtilafı müzake · 
resinin talikine muvafakat ede· 

rektir . 
Pol Bonkurde Edenden fU le· 

minıtı almıştır : 
1 - Zecri tedbirler şiddetlendi· 
rilmiyecektir . 

Sayftı : .t 

... Asri Sinema-.. 
Em11lsiz şabeaerlerindea bi . isini daha sunmakla kıvanç duyar 

18 Nisan cumarteı:i akşamından itibaren 
iki büyük ve emsalsız film birden 

- 1 -
Bilmemi~ Senloninin emulsız sebhar yıldızı Billor seıli Martbı 

Eggertin harikulide bir Viyana filmi olan 

( ,abane vals) 
filminde görecek sizler de muvaffakıyetıni alkışlıyacak11oız !. 

Musiki : Askar Stravisindir 
- 2 -

( Atını slr stlvarl ) 
fevkalade meraklı ve son derece heyecanlı sergü1eıt filmi 

Sinema tım Hkiz buçuktı başlar 

6706 

1 TAN Sinemasında 1 
Bu ai<fam 

Sinema eeurler, •ioııına meraklıları haftanın eo güzel proj'ramilı 
karşılaşacaksınız 

1 - Aşkı eo güzel temsil eden iki artist 

[Clark Gable- Loretta Young] 
Ve dünyanın en zeki köpeği ( BUK ) ın iştirakile vücuda 

çok güzPI bir film 

Altın bırsı 

getirilen 

2- ı\merikadaki Kırmızı derililerle Beyaz insanlar aruındaki 
mücadeleleri gösteren heyecanlı bir fılm 

( Vahşilere hücum ) 
dikkat • Proğrıımın çok uzun olması dolııyısile 

• saat tam 8 ,30 da başlıyacaktır. 
sinema 

Gelecek proğram : 

Karpentiyenin temsili : Boksörler krah 
. 

Toboggan . 
6717 

1 

. . Güneş ve ruıgar aleyhlerinde 

1 
d111 olduğu hılde Toroalıılır yılmayor
aısı ~•rdı. Hakimiyeti ele geçiren A-
8~ •na apor, Toroı kalası önünde 

da 1 lthlikeli şutlar yaratmıştı. 

İkinci maç Merıln İdman Yur
du arasında idi. Mersinliler gel· 
mediğinden Adana İdman Yurdu 
sahaya çıkarak ıeremonilerini 

yaptılar ve bükmen galip sıyıldı· I 
lar. Hakem Nihat Oral oyunu iyi 

bir aekilde idare etmitti. 

Konsey bugün - fevkaliid e bir 
içıima yapacaktır . 

2 - İngilterP,, Hebı ve Ren me· 

ıeleleri ile ayni zamanda meıgul !=--~---------·--·--------------,,;; 
olacaktır . 

Buna karıı Torosluların kalii
er cıaı fedkirlık gösteriyordu . Bu· 

liUııla beraber Nuri, Mehmet , M. Göre.n 

Paıiı : 20 ( Radyo ) Ekıelıi
yor gazetesinin aldığı malüma ta 
göre İtilya-Habeş ihtilafı sene
sinde İngiltere ile Fransanın an
laşması lngilizlerin gösterdi~i bir 

3 -İtalya, Habeş me•eleai müs
temleke kadroıu içinde haledil-
mck üzere Fransı ile İngiltere sı -

1 kı bir teşriki mesaide bulunacak
larıhr . 

Adana Ziraat okulu direktörlüğünden: ·
1 

Çukurova 
1 

16-4-936 tarihinde açık ek- ı Genç Rakısı 
il tıne l 1 

1 suretile ihalesi yapılacak 1 Atletizm birlncilikleri 1 
de 0

7 
an A~ona Ziraat ~ektehinJe 

a ~ ( 660) lıra bedel keşiflı samanlık ı 
~e anbar in9aatına istekli çıkma- j 
'".ığ_ından (2490) sayılı kıınun mu-
1•bınc~ eksiltmeıi cIO) gün uzalı- 1 
ara1t 27-4-936 tarihine tesadüf ı 
~ilen paıartesi günü saat (14) de 

nsıt 

Çu 
t ıldyet Ziraat müdürlüğünde mü- 1 

eşekkil komisyon taralındao ya- ı 
ıı,~lacağından isteklilerin °/o 7,5 

1 • ıp . 

Cıımarlcsi günü 14,30 da te- J 

hir ıtadıuda yapılan 936 atletizm 
birincilikleri bliyük bir iotizam ! 
ve mnvaffokiyetle yapıldı . 

İyi hakemlerin nezaret ve ida· 
ıe~inde yapılan birincilikleri gör
mek için , hemen bötllrı balk 
stadyomda idi . 

Neticelni ılfağıda göıteriyo 

Saygı değer Adana halkına müjde 
İstanhuldan sureti mahsusada getirtilmiş olan mütehassıs Rakı US· 

tası tarafınılan inhi!Arlar idaresi Fen memurunun nezareti altında dik
kat vıı ihtimamla ve büyük fedakarlıklarla imal olunan ve içerisinde 
hiç bir muzir maılde bulunmadığı kimy11honenin tahlil raporlarile de 

testik edilen yeui afişli [ Genç Rakısını ] bir 

defa içiniz O zaman hakikat anlaşılır. 
mü 

bit 
0zıtolarınıo molsaodıl1ıııa yatır- : 

tııaJ " ruz : 
arı ve kanuni vesikalerile be-

Şişeler üzerindeki ( YENi ) afişine dikkat etınak ldzımdır. 6624 
12-13 

raber k . .. 1 
omısyonıı mUrKcanl arı. 

;ıab• Muzaffer 
iğiıı' 

;muf 6719 111 
iş fabrikasından 1 

100 - Seyh•ndan 

4 
5 Vilay;ef Daimi .Encümeninden • • 

me' 

Müşteri beaabına yaptıryığımı:ı 1 
sıgortıı bıtmiştir. Bundan sonra 

fıııebıııliyet kabul edemiyeceğimizi 
• r"k l ı ııınııda malı bulunan saygı-
' llliiıterilarimiıe bildiririz. 

l me' --
-.,......,,,,,""""".....,,,"""""~'""""'~ 

6709 3-3 

ııeıi· 

ıt b 
ıti (. 

·~k ıtı"d f .. ··ı .. Ü u a sasını yuru muşt r. 

c liııod11n ıonra Fransız ajansı 
evıp . . k t - · ı 1 • vermı§ ve ~ır e mumeesı 

~rıııi ınildafaa ederek bul.m kun 
ııyaa ı . . . bk 
ıı· ıgramııma~ı ıçın ma eme · 
~1? ~deletioe siğıod ·ğını bildir· 

Otır • 

lıa, 'I'~rk ajanı Emin Ali de ııi- 1 
ınııdafauıoı yapmıştır. 

ı ~'hkeme kararını vermek Ü 
tıe rıı hk . "k , ı· • eme) ı talı etm:§ ı r 

200 - .. Cahit 25 
00 60 Tutnrı Mesahası 

4 - " 
800 -Adana İdman Yurdu : L. I<. metre murabbaı 

Hurşit 2.20 3199 12 -49000 
1500 - " 4,35 2856 36 52500 
5000 - " Öklı:iiş 17,47 3821 55 117067 

10000 _ ,, Celal 37,50 428 03 13112 
Disk _ ~eybandao Nizam 843 85 25850 

27,20 900 16 27570 
Cirit _ ,, Olı:çu 600 00 18380 

Beher 919 metre 
murabbaı fiatı 

L. Mülk sahibinin adı 
60 Kasıra vereseleri 
50 )) J) 

30 » • 
30 Sarıkçı Halil vereııeleri 
30 Mehmet oğlu lbrahim • 
30 lbrahim ıı 
30 Ka hristan belediyenin 
30 Kırkorden mttdik 

G il Niı:am 866 73 26551 li e - ,, 
10,78 428 03 13112_ -- -- 30 Hasan 

Yükıck - Arlana İdman Yur· 13943 83 343147 Yekun 
dundan Huao 1,61 . Eski islasyon civarında Adana-Tarsus yolu güneyinde yukarıda 

Sırıkla irtifa-" Talrp 3 miktarı ve sahiplerinin iııimlerrle belediye encümenince kabul rdilen 
Tek adım - Seyhaodao Nail k•ymetleri gödterir yerin koşu ve sergi yeri olmak üzere önümüzdeki 
üç adım _ Adana ldman Yur Mayıs ayının beşiııcı salı güoü istimlak edileceğ ı menafıi umumiye na-

du Muzaffer 11,85 mına ietimltlk karar'oameııinin 011 üçüncü maddesine tevfıkan ilArı 011:1 -- .... -
4X 100 Sey baıı takımı nur. 0726 

• 
' 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

iki büyük film birden 

1 

Bllya peşinde 
!<ate de Na giy 

En güzel müzik ve eğlence fılmi 

2 

canlı getir 
Çarşamba: Tenzilatlı matine 2,30 da iki film 

pek yakında : 
Leblebici Horhor 

büyük Türkçe 

Dikkat ; Sinema 
milli operet 

8,30 da başlar 
6725 

lstanbul ve Paris Fakültelerinden mezun 

• 

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütehassısı 

-

1 
Hastalarını lstiklıll mektebi kar~ısındeki 

giin kabul ve teda"i etmektedir.6652 

muayenehanesinde her 
14- 15 



Adana Borsası Muameleleri 

CİNSi 
K. S. 

33 
31,50 32,50 
38 40 

Satılan Mikdar 
lC.llo 

(llılı .... ) 

Köfkerler cemiyetin
den: 

Cemiyetimizin yeni idare he
yeti intilaaba 21 Ni11n J 936 ıalı 
gOnö Hat 10 da Ticaret Od11ı11da 
yapılacıktar . Esnafımızın .. ıker 
gün Ye 11atta Odaya gelerek rey· 
!erini kullanmaları ilAn olunur. 

6720 

ı-----ıt--~~~----1 

36.50 
YAPAc;ı 

Ç 1G1 T 

1 3,25 
ı-

5 5.82 

Arpa 
Fuulya 

ulaf 

18 

UN 
000 
725 

000 
755 

... " 
:Sİ üs kırma .. i = Simit " 
C 6 -_. Cumhuriyet 

~ l ~z bıma: 
-Atfa " 

Kambiyo ve Pıra Liverpul Telgraflan 
20 / 4 I 1936 İŞ Bankuından alınmııtır. 

Hazır 6 
May11 V 11deli 6 
Temmuz Vadeli -6-

•-~~~~~~- s 
Hint huır 

Ra11mark 
Frank"Fran&ıZn 
Sterlin .. lnıilis" 
Dolar .. Ameribo., 

10 
1 CJ7 , ___ , 

623 75 
124 92 

2 Nevyork 11 Frank .. lı'fiçre.., ........ __________ ___ 

Gaz: Develi 
Benzin : Kanatlı atlı 
Jllıazot : Socony- Vacum 
makine yağı: Ejderli gorgoyc-Mohuou 
Kilsect: Sinek - böcek öldi1ri1ci1 

VE 
Goodyear : Otomobil-Kamyon 
listiklerini · arayınız. 

Merkez Kuntandanhtı altında 

Muharrem Hilmi 

DİŞ MACUNU 
V~FIR AN.121 

EC ZANESİNOEN ALiNiZ 
... 

UCUZlıUI<' ~ .:. _. f)OGRll~UK 
5J'10 

Zayi şahadetname 
Konya Kıı Muallim mektebinden 

929 da aldığım ıahadetnamemi 
zayi ettim, Yeniaini ıla~ımdaa 
kaybolanın hlkmtı yoktur. 

Seyban Okulu ötreı
menlerindın 

6723 PIRD~ 

Ronald Colman 
VE 

Kay Francia 
Aşkım günahımdır 

filminde 
6718 

yitik şehadetname 
335 senesinde Ad&na Seydiye 

Ntimune mektebinden almıt oldu
ğum şehadetoumemi yitirdim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin bQk
mü olmadığını ilAn eylerim. 

Adananın Ztsytuo kar· 
yeıinden V .,li otlu 

6724 CABBAR 

Kiralık bağ 
Şehre çok yıkın 'f8 her auretle 

istirahat edilebilecek eTİ 1e iyi H· 
yu bulunan bir bağ kiraya Terilt· 
cektir. lıteyenler Sovyet Dikit ma
kineleri m•Razaıında FHih incirli 
oğluna müracaat etıinler.6723 

1-3 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

SAYIN HALKIMIZA 
~ ) 

• 

Senıyi itlerinde ilerle1iti bütün dünyaca takdir edilrn So~yet Rus 
yı fabrikalarını o ıon model yaptlğı kıpıb bütün dişliler yağ içinde 

dönen Sıc tabla\ı BergUzar ıiıtemi" çok hafif olan orak 

mıkioeler ve yedek parçılar1 dişli bıçaklar ziraatta kullanıltn her;cinı 

pulluklaı Çayır makinalan Tırmıklar ot preseleri Pul· 
varizatörler bütün Anadoluda kullıaılan ve çok höyük bir şöhret 

kazanan T8 Qtlerioizdeo en temiz yığ çıkarlD kuJlantfh 'f8 llğ' • 

lam olan SUtmakinalır1mı ı çilçilerimiıin çoktanberi beklemekte 

olduklara! halis çelikten yapılmıt Ot ;kazmal~rımız son model 

sari! ve ıık Dikiş makinalarımız gelmiıtir.Fiatlar rekabet 
kaLul etmez derect>de ucu.dur . F1rsa&tın iıtifade ediniz . 

Pek yakınd• aiti we dört ökOzlO pulluklınmız da gelecektir 

Depom Acl•aıda Osmıtnh bankası •it.ada 

Şabeleri Mersin Ceyhan 
6579 fi l..-.::-._._. .. ______ mm-. .. mm .. ._ .. ~ ...... ==•ımc::rl:E!l!:'!3111 

21 Nisan 1918 

~pAOA· · 
BiRiKTiRt:N 
RAl-IAT (;DbQ 

----------------------------------------......,"· Belediye ilanları 

Sebze halindeki dükkanlar icara veriliyor 

.. 
k 
h 

y 

ıi 

Sebze halindeki mevcut 46 s~bzeci ve hflk kal dükkAnle rı ve kapı '1 

üzerindeki bir adet kahvehane ayrı, ayrı n~·ık artuma ile bir saoe müd !; 
detle kiraya verilecektir . y 

lhule 7 Mayıs 936 Perıemhe günü 11at on bette belettiye daimi 
encümeni odasında ynpılıtcoktır . İstekliler h~r zaman be leıliye hesap lı 
itlerinden şartnameyi görebılirler . ı 

lıteldiler ihale günü teminat akçılarile birlikt' belediye encümeni· g 
ne gelmeleri ilAn olunur . 6721 21-25-29- 4 

SOCODJ• 11'8CD 

Gaz 
Benzin 
Mazot 

M Qs t a h s i 1 i t ı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 
• • Socony- Vacum 

Makineyağı : Ejderli 
Gargoil- Mobiloil 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 
Miıkemmel ambalaj, t.v~ılAde AHaf, eyi servis teşkilatımızla he 

ıam&n hizmetinize amldeyız • 6457 
M~rkez kumandanhğı a tında 

Muharrem Hilmi 
3-7-10- 14-17-21 - 24 - 29 

Umumi neıriyat mA41•1 
Celdl Bayer 

Adanı Türk ı5zllı a at~Hel 


