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İtalyanların ileri hareketleri 

kar,ısıoda partiyi kııyhetmiıe ben-ı 
z:iyorlar . 

.,, 5 KURUŞ 

Arap birliği lngiliz 
ve İtalyanlar 

le . l Le Jorual ) Saint Brice gau
ıa:"•de lta~yan muvaff~kiyetlerini bal
edj amak ıçın Arap ıttıhadını te§Vik 
k Yorlar ,, ba§lığı ile çok §ayanı dik-
aı bir makale ne§retmiştir • Bu yazı· 

rı "Yneıı tercüme ediyoruz : 

.. " Ak ve Kısıl denizlerin bir 
g~ı:ı gelip de siyasi sahnenin en bü· 
Ylık aktörleri olaca"ıaı ve buralarda 
tın . " •
1 

nıyetin mahalli devlet gurupları 
1 

e . 'emininden bu kadar babaedile· 
~~tı Ve orta §ark devletleri ve Ara· 
h ıııauıa birliği işinde yeni bir ıaf· 

ilanın sükutla geçileceğini kim zan
ederdi . 

k Yeni bir 1afha diyoruz; Filhaki-
1 a epeyce bir zamaodaaberi Irak -
.;.~ıı ve İran - Afgııniıtan arHında 
•. •~malar olmuııur. Şimdi de bu 
~ıncıre . b' 1 L 1 A yeuı ır ra .. • bni11uut 
olrabi1tanı anlaımaaı ilave edilmit 

ııyo•. 

ın Bnııdaa baıka bu muahedeye Ye· 
... ~~( de hemen hemen resmi bir 

b 
1 de ittirik etmiı ve Mmr ise 

u 't "f it 1 lı akı büyük bir ıempatiyle 
•rıılamışıır. 

lQ ~ıı veni birliği kurmak için ıiiin· 
ın ":1 lazım olan kötü hatıraları 11y· 
b;' ' bu siyasi kaynaımalara büyük 

r ebeı:nıoiyet vermP.k için kafidir. 
ka Bu •arın baılangıcıoda Türklere 

ADANA : GUNLlJK. GAZETE 

Dün Adisababanın İtalyanlar tarafından 
işgali bekleniyordu 

İmaratoriçe şehri terketmesi için yapılan teklifi reddetti 

Zengin Habeş, ecnebi aileleri sef arethanelere sığınıyor 

Cenevre : 21 (Radyo ) - 13 , r-----------------------'
lerin son toplantıııada İtalyan-
ların Habeşistanda zehirli gaz kul · 
landıkları hakkında iddiaya cevap 
veren Baron Aloizi beyanatla hu · 
luaarak ; İtalyanın , Habeşleri11 
tatbik ettiği vahti hareketlere kar 
şı bir mukubeleibilmisil yaptığını 
ıöylemiıtir . 

Cenevre : 21 ( Radyo )- Mil
letler ıoıyeteıi konıeyioin bugün
kü toplantısında İngiltere dı§İf· 
Jeri bakanı Eden tiı!detli bir nu
tuk ıöyleyerek , İngiltereoin ltal
yaya kartı zecri tedbirlerin ıiddet· 
lendiri meııina hazır oldutunn 
bildirmiı Ye lıalyanlarıo Habeş 

Adisabıba : 21 (Radyo ) - Bir çok zengin, eı:nebi ve Bıheı 
aileleri lagiliı ıefarethaneeine iltica etmittir. Diger devlet eefaret

haneleri de mülttcilerle dolmaktadır . 
İngiliz se.farethdneııi lııgiliz zabitlerinin kumandasındaki Hkır

lerle muhafaza edilmektedir . Sefaretbınede mültecilere yiyecek Ye
rehilmek için yeniden mutbahlar yapılmııtır . 

Sefarethaaede kafi mikdarda yiyecek , ıu, cephane ve zebirli gaı 
oıukeıi buluamıktadır • 

Diııer Lir çok yabaRCI devletler teb111 dı ıebri terke mecbur 
olmuılardır . 

İmparatoriçe paytahtı terk için vaki olan teklifi reddetmiıtir . 
Çiade bulunan imparator paytabt mubuara edildi.Q-i takdirde 

huıuç hareketi yapıloıasıaı emretmiştir . 
İtalyan kıtalırının huııün ıehıe girmui hekleaiyor . 

ere karıı zehirli ııaz kullandığın-•-----------------------------' 
daa bahıederek ; bugün kendini 
müdafaa nııtalarıadao mıbrum 
bir memlekete zehirli raz kulla -
nılm111ına müıaade edildiği tak · 
dirde ileride biç bir memleketin 
bir gün içinde mabvedilmeıioe 
mani olunaoııyacağını bildirmit · 

tir . 
Cenevre: 21 (Radyo ) - Mil· 

Jetler ıoıyetuiaiıı bitaraf azaları 

ltalyay a ııon bir kere daha mllra · 
caat ederek Hıbeş meselesinin 
uzlaıma ile hallini talep ettnit 

tir . 
Cenevre : 21( Radyo )- Fran

sız delegesi Pol Bonkllr , Habeı 

harbinin ıoauna kadar anlatma 
müzıkereleriae devam edilmealni 
teklif etmittir . 

UN ÜÇÜNCÜ Yll - SAYI 3507 -""---
Şehir meclisi toplantısında 
Bu yılki hütcenin varidat kısmı 

kabul olundu ve ahırlar hakkın
daki bir takrir Üzerine 

gürültülü münakaşa 
epeyce 
koptu 

•ılı •• 

Düu ıehir meclisi tekrar top· 
!anarak ruz;name.inde olan aşağı· 
dald mıddeleri müzakere etmiı · 
tir ; 

1 - Ahırlar talimatnamesi 
bakkıada kanunlar encümeni nın
batuı okuadu ve kabul edildi . 

2 - 1936 yılı belt!diy~ vati · 
dat hütçemloe ait bütçe encümeai 
mıızha\011 okundu . 

ıJu mazbata :hakkında heyeti 
umumiyece eaulı bir itiraz ileri 
ıürülmedi . Bundan ıoara vni· 
dat blltçeainia on üç fııaıldao iba
ret olan maddeleri ayrı ayrı okua 
du ve her faııl okunılukça o faa
lın bütçe encümeai tarafından 
teklıf edilen rakamları ayrı ayıı 

reye konmak ıuretiyla varidat 
bütçeıi , daimi taciimeain teklif 
ettiği rakamdan pek farklı olmı· 
yarak ayneo kabul edildi . 

Bundan ıoora reİI Turhan 

Beriker oa dakikalık; bir iıtira: 

bat verdi . ıfi 

lkiaci celsede de, ilkin, şehri
mi-ı Havı kurumuaua meclis relı· 
liğine yazdığı bir dilek mektubu 
okundu . 

Bu mektupda, Hıva kllrumu 
Aokera merke:ı.iaia Ankuada ol
dllğu gibi ıehrimizde de bir Türle 
kuıu mektebi açmağı - Çukuro· 
v.alılara bir cemile olarak - ka· 
rarlaıtırdığı ve bu teaehbnı üze · 
rine bıı günıı lı:adar bir çok mll
nevver geaçlerimizia Hava kuru
muna batvıırarak Türk kı.ıuna ya -
zılmığa hııladıkları ve bava lcuY
vetlerimizin ancak böyle yet'ıkia 
elamanlarla vatın bavaıını koru · 
yabilecejii i§eret edildikten ıonra, 
bir ço" maarafa lüzum ıöıteren 
bu teşehbüali ,liiyıkile ve faydalı 
bir tekilde yilrlUmek için Adana 

- Gerisi ikinci sahifede -

0 
rıı İngilizlerin ıeıviki ile meyıla- 1 

'. rıı• gelea vababi hareketinden doğ· 
hant;laa. İbnisuııd Arabistan• büyük 

1

. 
d r e bırdeabire İngilizler tarafıa-
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Meldı; 1 ız ~r. bu sıralarda ona karşı 
sinde eb_eı:uırı ( Hüıeyin ) in idare
kilin· ır ( Arap koaferasyonu ) tef• 

1 ı tecr" b d' F k b teşebb • 11 e c ıyorlardı. a at u 
likl ~~ kati bir muvaffakiyetsiz· 
llü e ~ı 8 YP.tlendi. İbniuuııd, Kral 
tın:eyı~ ~e Oğlıınıı11 büyük hatala· 

atı ıetıfade etmeyi bildi . 
.. Fakaı Hüseyinin oğullarının bi· 

rısı; Abdullah Şarkulerdeade h ük· 
tıı" d' Utan olmakta devam ediyor . Ve 
.Fıı:er bir oğlu yakınlarda ölen Emir 
h "Ysal İzakıa bükmrao olau bir 

1 
aoedan kurınağa muvaffak ulorn§· 
ur . 

l§ır bngün Bağdutla Riyal ara· 
•ınd b' ' 
1 

8 ır dosıluk , aola~ma lıaııii 
'"Yu 1 ·ı 1 

k e ıoı e karı•ıklıkJ., vukuuoda 
~· 1 • lte dşı ıklı yarılım vadedfo bir uıua · 

• akdedilmiş lıuluouyor . 
v 

1
llu ınuahcde Arap ınilliyelpN· 

"'' ıöıu ·k · tir ~ . 10 ı ı lıüyıik ocağını birl•ş · 
mısıır E h d Y ıl "" . 'i. • 4 /!er ıııua e ıaye eınrıı 

apı ·~lırak d 1 . üd· lıir loa P rr.~ 111 yenı veya lıaşkn 

imi 
sap 

rlah "tına rlalıa olacalrnr . Çiinkü 
ya • ı~k'.o lıir zarnaoda lmam Y ~h· 1 

• İ . nıssııuıla harpde idi . 
lıirl tın en dikknta değer bakımı, bu 
ıııi eııne harakeılerinin arkaoıada ki· 1 

nı· gelo olduıtnnu bilmektir. Akla ilk 
•apecelı; İngilizlerdir. Uzun zaman A· ı 
Lo :Yrılığını ellikten ooora şimdi de 
~il 11 ra?ın zannettiğinden dah• çok 
lıir~-V~tlı görünen İıalyaya kerıı Arap 
Ilı klınden i•ıifade yolunu düşün· 1 

hel 

~ I 

e ledirler. ı 
!t,ı Muhakkak olan bir ıey varsa, 1 

du~tnlar Habeşisıanda muzaffer ol· 1 

alj arı takdirde Kızıl denizdeki fa· j 
Yeıle · f ~İIJıd'd rın evkelade artacağıdır. Ve 

Çolı; ı eu Yemendeki müdahaleleri 
@ayanıdikkatıir. i 

tı İngilizlerin niçin daha evvel dav· ' 
l!'a~~ak istedikleri pekala görülüyor. 1 

"•t b" 1 1 kof . oy e bir ( Panarap ) hare• 
ktjJ'~1.n tehlikelerini görmek de müş· 
Yed ~ ıey değildir . Bilhas~a suri· ,. 
~•ı·' ransa için hazırlayacağı kötü 

'Yeti bir t ft A 1ı· ı·ı.· · lap • ara an rap ır ı.,ın ı . 
•tke d' f •ta n ıj!er ıara tan Avrupalılar 
eınd dc
0 

• ayrılıklar yapmak yüzün-
~•ııı' _Aıyanın uyanışı önünde garp 
h~ llkYonlarınıo pılıyı pırııyı topla· 
dir ~ 1•rı güoii görmek uzak değil-

----··----
1914 ten daha tehlikeli ! 

ç,
1 
Loııdn : 21 (Radyo) - Maa . 

rıı.u~:rden bir nutuk ıöyliyen Mılli . 
ku lı f~a. bakanı A YrUpanın bugün r 
li o)~lı~ın 1914 den daha tehlike- : 

ugunll ıöylemirtir. 

Gazi Antep haberleri: 

Gazi Antepde sanayi 
makineleşiyor 

Gaziantep dokuma fabrikanndan bir görünüş 

Geziaat•p (Özel) - Şehri 
mizde sıtnayi mütemadi bir ıuret 
le ilerlemekte ve bu ilerleyiıte 
bir makioeleıme gllze çıırpmak
tadır. 

Antep esaıen pek eıki bir ea· 
düılri kur ağıdı, . 

1913 yılında hıeı· bin dokuma 
t 'ıgabı faali yelle idi . Bu mikdar 
umumi harp ve iktisadi buhran 
dolayısıyle gittikçe düomüş ise de 
bllkumetimizce alıaan hummalı 

tedbirler sayesinde 930 yılında 
inkişafa başlamış ve ber nevi do
kum• işleyen tezgahlarımızın .a
yısı üç biac ulaşmıştır . 

Bununla beraber 1913 ün beş 
bio tezgibla görülen işi bu günün 
üç bin tezgibilede görülmektedir. 
Bugün yıllık dokuma istibsalitı 
bin he§ yüz tondur . 

Antep 1aııayii glin geçtikçe 
makiaeleomektedir . Bundan üç 
beş 1ene önce ıebirde hemen biç 
bir fabrika yok iken buglin bir 
iplik ve bir muazzam mensucat 
f11briko11 kurulmut , bir .ıeldrik, 
bir bu:ıı: , ve müteaddit un fabrika 
ları ve 19 aobunhane faaliyet ha
line geçmiştir . Bu da göııeriyor 
ki , sanayiimiı teıglhtsn kortu· 
larak fabrikaya kavuşmaktadır . 

Antep mamulatı bütün Törki 
yede meşhurdur . Aba ve Aleçla
rımız Anadoluda büyük bir rağ
betle karıılanır . 

Gerisi lldncı sayfada 

Mersin 
Liman şirketinin zararı 

ödenecek mi ? 
Mersin : 21 (Husuıi) - Ge

çenki fırtınalarda karaya oturan 
Alman !bandıralı vapurlar, liman 
şirketioio raavuna ve romorkör· 
lerini ve bir çok vesaiti barır · 
mıı ve huara uğratmıştı. 

Liman şirketi o zaman vapur· 
laıa ihtiyati haczi kntduımu§ ve 
altmıo ' hin lira teminat mektubu 
alınarak vapurlar seıbtst bırakıl 
mıştı. 

Haber alındığına ııö~e vapur 
kumpıny111 ıirketin uğradığı ıa · 
rarı mahkemeye iatikal etmedell 
sulhaa tazmio elmlk lıtedijiinden 
evvelki ııüa limın ı ıir keti genel 
direktörü Manıur Bozdoğan ve 
idare meclisi başkanı doktor Muh· 
tar Berker müzakerelerde bulun. 
mak üıere idare mecliııinden aa
libiyet alarak latanbula gitmitler
dir. 

1 

Türk - Suriye Yafada Yeniden 
Hududunda bir kaçakçı 
kafilesile çarpışmalar 

oldu 
Geçeo hafta Türkiye - Smi

hududunun Midyat tar1fıoda Sı· 
narın köyli cİ•aıınd• 30 kişilik 
bır koçokçı kafıle~ile Tiirk kuv 
v. ıl, ri arnoında dört SMat devam 
'd~n lıi• \;&ıpışma ol mu~, bir·~· 
lı<t>r, tıir köylü ölmüş, üç k•çıkçı 
yar"'l•umış l •f. 

Koçakçılaı 225 denk r§ya bı
ı•k•rnl< Suriyrye kaçmışla r dır . 

Antakya da 
23 Nisan bayramı için 

büyük hazırlıklar 
yapılıyor --· Autakya : 19 ( Husllsİ ) 

Türk Uluıal bayramı olan 23 Ni
un gününü, iç ve dıt bütüu Türk 
dllayaıında olduğu gibi aebrimiz . 
da de bir çiçek ve çacuk bayra
mı olarak kutlulamak için bir 
k.omiRyoaun çalııma lan baıladı · 
ğını ve bu buıusta baııı laamakt• 
olan proğramın bir iki güne ka
dar ilan edileceiini öğreqdim . 

.. Şimdilik edındiğim malumata 
s-ore bayram günü bir toplantı 
yapılarak toplantı mıha linde Kız 
Vt! Erkek çocuklar srasıada bir 
müsabaka yapılacak en gürbüz: ve 
en güzel bir kız: bir erkek çocuk 
936 - 23 Nisaa birincisi ilan e
dilip kendilerine hediyeler veri 
ltcektir . 

Bundan ba§ka Reyhaniye, Kı
rıkhan. Belin ve lskenderundan 
dıı birer Heyetin ,ehrimizde bay· 
rama iştiraklerini temin için te
ıebbüsl.ır yapılmıştır . 

Hitlerin yıldönümU 

Pöriııg Feld Mareşal öldü 
Berlin 21 (Radyo) - Bu gün 

Bitlerin yıldönümil büyük bir ta· 
zaburıtla kııtlandı. 

Yeni kurulan orduya meaıup 
35 bia kiıilik bir kıta geçit resmi 
yaptı. 

Bu günün ıercfine Görnig Fld 
Marııallıjı terfi edildi. 

kan döküldü 

Beş Yahudi iki Arap öldü yüzler
ce kişi yaralandı 

Kudüs 21 : ( Rıdyo) Bugün 
Yafa ve civarıuda yeniden çok 
~iddetli ve kanlı karışıklıkla r ol
muştur. Beş Yahudi ölmüş 25 ya 
ralanmıştır . Araplordan iki ölü 
vardır. Yaralı mıktorı moliim de 
ğıldır. Hastahaueye kaldırılan ya
ıalılardaa ikisi <laba ölmii§IÜ• . 

Poli• müdalı.le için otomo · 
billerle hadi8e mahalline gider-

kea yolda halk tarafından ısıtan · 

mıtlır. Bir çok kimıelcr tevkife· 
dilmiştir . 

Araplar bu hadiseleri protes
to etm•k; için bütün Fıliltinde dü
kiiol oı rı ve mazaları kapıyarak g · 
rev ilin .tmiolerdir . 

Nabhusta da bazı lıadiseler ot · 
muşu da ölen ve yanlanan ol
mamıttır . 

Suriyeye onbeş bin Fransız 
askeri geldi 

811.tün halk heyecan içindedir. Paris 
radyosu da bu haberi teyit ediyor 

Curanda mahsul vaziyeti fena • Şamda 
memur aylıkları verilemiyor 

Şam; 19 [ Hususi J - Şam ı 
gozetelerioin bu aababki sayıların· 
daki neoriyat efkarı umumi)ede 
büyilk bir heyecan uyandırmııtır. 

Sabah gazet"leri Suriye'ye ve 
bilbasaa Şam'• külliyetli Franıız 
askerinin gelmekte olduğunu ya
zıyorlar. 

Bazi mabafilde, gelmekte olan 
aıkerio eayısı la,000 ki,i tahmin 
edilmektedir. 

Suriye'ye yeni asker sevlı.iyatı 
f ranaız g1Zetelerinde dedikodu
hn yol açmıttır. Bu gazeteler, 
Suriyede yeni kuvvetler sevkini 
icalıettirecek bir inkiliiptan füphe
mektedi ·ler. 

"Suriye'ye yeai kuvvetlerin 

gelmekte olduillna dair iki gün· 
denberi dolaoan §•yialuıo tahak
kuk l'tmekte oldıığu' anlaşılıyor. 

Bu haberi istiğrapla karııla
mamıık mümkün detildir. Acaba 

yeni bir inkilap arifesinde miyiz? 
Çünkü Sııriye'deki Frıinsız kuY· 
vetltrinio yanş yavaş azaltılmaaı 
menuuba be olduğu bir ıırada blla · 
lirın arttırılmHına iebep ne? 

Bu menleyi, Akdeniz duru
munda araıtırmak lazımdır. 

Öyle ıınlı§ılıyor ki, Franıa, 

her hangi bir ihtimale karıı Su 
riye'de icabedea tedbirleri alacak
tır. Çünkü fraaea, mandater ve-

- Gmıi ikinci sahifede -



Sayfa : 2 (Türk Sö.&) 

Görüşler: Eğer 
şehir duyukları De 1 • 1 

1 Yazan: RUDYARD KIPLING 

Çeviren : HAMİT DERELi j Yağmur 1 

Evellsi geceki yağmur 1 

Süne haşerıesi Kıld1rrında kümclcnıni kllt 
lığa lece11üı beni de karııtırdı. 1 
la1t1m ~e ıordurn: f Şiir tercüme edilemez . Şairirı kelimelere nrdiği sihir tliger bir 

dile nakledilirkerı bozulur. uçur . 
Kipling tarafından yazılan " Rğer ,, ıiirirıde hem kelime hem 

ahenk nefı Liği, hem de derin bir mana vardır . İngiliz centilmen 
idenlini tasvir eden bw şiir 1rıgili: dilinde en çok okunmu1, en çok 
$Öylerımi§, erı çok basılmış ve bugün hemen. hemen kafiyeli bir Clic
he haline gelmiş bir §İirdir . Bugiinkü İngiliz gençliği ilhamını bu 
şiirden ulmakıadır denebılir . Tercümede mana kafi derecede açık
tır sananm, fakat dildeki büyü - Ja:ıık ki - tamomile kaybol
muıtur . ] 

Bütün etrafındakiler bir panık içioe düştüğü ve Lunun sebebini aen· 
den bildikleri zaman 

Eğer seo kafeoı dik tutabilir ve itidalini kaybetmezsen, 
Eğer herkes sana güveoemezken sen kendine güvenebilir, 
Ve onların güvenmemesini de haklı görebilirsen, 
Eğer bekleme iri bilir ve beklemelıde de yorulmauoo, 
Veya bakk1nd yelen söylenir de ıen yalanla it görme21en, 
Yahut nr:fı et edip de kendini nefrele kaptırmazsan, 
Bürün bunlarla beraber ne çok iyi ne de çok akıllı görünmtueo, 
Eğer tahayyül edebilir ve hayallerino esir olmazsan, 
Eğer düşünebilip de düşüncelerini gaye edınmeısen, 
Eğer zafer ve m11ğJübiyetle karoıleşır 
Ve bu iki hokkabaza aynı suretle muamele edebilirsen. 
Eğ~r ağzından çıkan Lir bakikatan bazı alçaklar tarafından 
Ahmaklar tuzak kurmak için eğrilip bükülmesine lutl11u.bilıreen· 
Yahut ömrünü verdiğio ~eylerin kırıtd ğıoı 1röıilr 

Ve eğilip yıpranmı§ aletlerle yeniden yapabilirıen · 
Eier kazancrnı bir yığın yapabilir. 
V ~ sonra bir yazı mı, tura mı oyununda hep!ini tt:hlik~ye koya-

lıilirıen 

Ve kaybedip yeni battan bışlayabilir, 
V c zararın hakkında bir ktılimecik bile aöylemtzseo, 
Eğer kalb, sinir ve damarlarını eskidikten çok ıonra bile 
İeioe yaramaya zorlayabiliraen 
Ve kendinde oulara " dayao ,, diyen bir iradeden baıka bir tılcat 
Kalmadıiı zaman dayaof\bilir&en . 
Eğer kalıbalıklarla konu§up faziletini muhafaza ede~iliraen 
Yahut krallar la gezip halka ait hasletini kaybetmezsen, 
Eğer ne düşmanların ne de sr.vgili dostJarıo seni incitmene 
Eğe:r, biç biriai fazla olmamak şartile, bütün iosaolara ıevebilinen, 
Eier ıcrı bir dıba dönmiyecek olan dakikayı altmış aaniytlik 
Bır mesafo ile koşarak doldurabilirıen 
Arz ve bütün içindekiler ıen;ndir, 
Ve dahnaı - sen bir iosab oİurımn oilum 

Yemek ve burun ıSuriyeye onbeş bin 

AÇhk grevinden nasıl 
vazgeçilir? 

Filadclfiya bapıebaoc inde ye· 
mekler feoı verildiğ4 için on ki§i 

açlık grevi yapmış, bu h r. I beş 

gün devam elmiştir 

Altmcı güo şef gardiyan en 
iyi lok. atadan biriodt'' gayet gü· 
zel, soğanlı bir yemek yoptuınış 
vr. bunu aç mıbpuslaran burnu 
dibinden btr iki defa geçirmiştir. 
Soğanlı y"meğio kokusu canları
na değmiş olduğundan grevciler 
inattan vazgeçmişlerdir. Fakat 
ertesi günü gene eski tarzdaki ye· 
mek önlerine getirilmiştir. 

lran Şehinşahı için 
yaptlrılan yat 

lran şebinşahı için Hotandaya 
ıımarJaomış olan yat bıtmek üz 
redir. 

Şimdi bunun Basra körfezine 
gönderilmesi düşünülüyor. 

Yal, lı 'fif olduğundan Şimal 
denizioi, Atlas Okyaoosuou, Ak
deniı i, Kızıldenizi gcçme~e mu
kavemet edemiyccektir.. Ayni 
zamanda büyük olduğu için bir 
vapu a yüklenmesi de kahıl de 
ğildir .. 

En son buna karar verimiştır: 
Yat bir Dl ok üzerine bindiril~rek 
Leningrada gönderilecek orada 
kanallaıdan geçirilip Volga neh 
rine indirilecektir. 

Bu büyük ar.birde yat serbeat
çe hareket cdrek H zer denizine 
girerek \'e bu suretle İran ıuJarı 
rıa geçı çmiş ol caktar. 

Fransız askeri geldi 1 

- Birinci sayfadan artan -

ya müttefık sıfatiylc Suriyeyi mü
dafaa ile mükelleftir. 

Bir kısım nıabafıl de; bu ıev· 

kiyah idari tcdbirJerle alıikadar 

görmektedir. 

Eğer yeni kuvvetltr sevki mu
hakkaksa, bu sevkiyat biç bit fev
kaladeliğe delalet etmez. Bu ol
ıa ol a, Suriyede hizmetleri bi 
ten askerl"rin yerine gelen hir 
kuvvettir. Diğer taraftan yüce kcı
miserlik de lm hususta hiç bir 
resmi tebliğ neşreımemiştir . Bu 
nuo için bu haberi ihtiyatla karşı
lamak gerektir. 

Diğer taraftan da dün akşam· 
ki radyo şu haberi vermiştir: 

Paris: 18 - Suriyede&ci rıskt!ri 

kuvV'P.tl rio arthrılmosı tekarrur 
etmiştir. Biriki güue kadar bu 
yeni kuvvetlerin Beruta hareket 
edece~i bild rilmektc:dir. 

Şom: 19 [ Hususi J - Hazine 
nin büyük bir zaruret içinde bu 
hınduğu s<>ylenmelctedir. Buna 

sebep, son hadiseler dolayısiyle ver
gi tahsilatı y~pılamamış olmasıdır. 

Fınons Veziri vekili Sait Gazi, 
hazin açığının denildiği gibi 
400 bin lıro oimadığıoı \'l bu açı· 
ğıo henüz bilinmeılığini söyle 
miştir. 

Diğer tıraftao, hUkümet yeni 
bütçe taozim edilinciye kıdar, 

muvakkat ııylık bütçeler çıkar
maktadır. Muvakkat bütçelerle 
memur oyhkları111 ödemek üzre 
mPsa libi müştereke sandığıodan 

üçyü:t. bin lira iıtenmiştir. 
Şam: 19 [ Uuıusi ) - Yağmur-

bir saat kırkbeş dakika
1
Mersin 

deva~ etti 

1 

ve T arsustau Ceyhana mı atladı ? 
- Ne vır? 
- Hiç! .. Dr.lioio biri!.. 
itile kakıla halkaom · çine gi 

ğe muvaffak olmuııum .. 

Evelisi gı ce ıaat 3,25 te bıt· 

hyarak 5, 10 • kdar bir saat 45 
dakika devam eden bol yağmur, 
bütüo Adanaya ve civar yakın 

köylere de yığmıthr. 

Hava rHattın aldıj'ımız mahl
mata göre, yağmurun mikdarı 25 
milimetredir. 

Tam mevsiminde yağ•n bir
kaç bole• yağmur mahsulitımız. 
büyük bir bereket verecektir. 

Talebe macları • 

Lise-Ögretmen Okulu 
maçı yarın yapllacak 

Şehrimiz Erkek Lisesil .. , Er
kek Ôgrelmen okulu araıında 
yarın ıebir ıitadınd• fotbol lik 
maçları yaptlacaktu . 

ihtisas müdi:feiumumisi 

Adana Adli İhtisas mah"eme· 
ıi Müddei umumiliğine Mu§ Ge· 
z. reisi Şevket tayin edilmittir . 

,,. 
Şehrin inzibatı durumu 

Geçen 24 saat içindf', Şehir
de en küçük bir hadise ve vukuat 
olmamıştır . · 

Müruriye resimleri 

Müruriye resmi için yeni bir 
kanun IAyihesı hazırlonmıthr. Bu 
Jran11n ıayihasına göre, e~yalardan 
ahnacok müruriye resmini İktisat 
V Hkdleti tayin edecektir. 

Bu Myıha, rıhtım yapılması ve 

yeni kanallar açılması hakkında 

da bcızr ohkAmı ihtiva eylemekte
dir . 

Gaziantepte sanayi 
makineleşiyor 

-birinci salı {eden arlan --

Bilhusa bakır ve sabuoculuk· 
ta çok ileri gitmiştir . Kurulan 
bakır fabrikası her çefit imalitı
oı doğu Anadoluy• yollamaktı· 
dır. Hu yıl zeytiu mahsulü çok 
berekctli<lir . 

Mt1rkez ve çevre r~koltcsi ıe 
kiı bin too olarak tahmin edil· 
mektcdir ki bu vaziyet . havala 
pn dört yıldanberi kurak gitme 
siyle mutazarrır olan çifçiyi fazla 
sevindiroıişlir . 

Antep Hn&yii memlekete her 
sene mılyoolaıca lira varidat te -
miıı eder . Esurn , mevcut ikti· 
sa<li buhrana rıığmen Antepdeki 
elcorıomik durumun normal kahtı 
gelirlerinin çokluğund•ndu . Ao · 
tepde gün geçtikç~ ilerleyro ma
lcİneleşen hir saonyi vücut bulu. 

yor . 

A. En. Tok~oy 

SYz)uk yüzünden Civanda mab· 
sul çok frnadır. Birçok yerlerde 
toprak fimdiden yarılarak kurak
lık tehlikeli haı göstermiştir. 

Civan çiftçisinin acı bir du -
rumda ve klllık teblikeaioe maruz 
bulundukları aöylenmekh~dir. 

Bir kaç gün evvel .Merıin va~ 
Taraus bavaliıindeki köylerde SU 
ne bagerelerinin belirdiğini ve 

ziraat teıkilatı ve köylünün bu 
itle mücadeleye batladıjıoı yn· 
mıftık. 

' Dün, resmi bir kaynaktan al
dıiımız malumata g&re: Süne ba 
relerinin Ceyhan köyleri ekinle
ıinde de belirdiii ve iÜD geçtik
çe çoğalmakta olduiu anlaşılmıt 
tır. 

Mahıulit içio büyOI.: bir teh
like ve fcllket demek olan bu ha· 

§erenin fenni tedbirlerle imbatını 
önem vermek Ye bu iıe tezelden 

a ıs s :::::aı::::;::;m ::şı 

serılmak llzımdır. 

Küylülerimizin bemın kıiffeıi 
Sünele•ln itllfında çalı çırpı gibi 
pek ·pıidai vasıtalarla çabalamak· 

tadu ki bu didinmelerin yDzde 
yirmi ancak J>ir fayda11 olabilir .• 

Bu ha9eratın imhası için her 
halde ziraat feı.nioiD bir va11ta ve 
eczaaı olsa gerektir. 

Aldığımız malumattı Ceyhan
da Öa mücadeleye geçildiii bildi 
rilmektedir. 

Bu gün için Ceyhan toprakla· 
rında mevcut olan Sonelerin, ya
rın Adınıda ;da belir:ecelderine 
hic ıüpbe yoktur. 

Dökük luyafetli bir adam 
diz çökmüş, açık avuçlariyle 
döğerek tuhaf bir ıecde yıpıf 
dudakları ıla bir duı okur gibi 
r1ldanıyor.. Dakikalar g~çti, ayo] 
ceketler ıesair.ce denm etmekte! 

Dalinio çırpındıQı yer, Sı 
ocağının .kapm önüydü .. İçiUJd°' 

- H aa&ıbaoe)'.e kaldırmak. 

getirmiıler galiba. dinrek ~ıaklat~ 
• 

Yatım ANl ;eonra )obım yioe 
ni yola dütmÜ§lÜ. V c yolumdı 
kılabalığı gördüm. Ve üme bit 
dı büyümüıtü . Yine eokuldı.ı~ 
bu defa b~ka biriıindcn anlı.d~ 
iıtedim : 

- Ne ola~k hu adıpı ? 
-Bilmem, beode bakıyorum •. dl ' 

Şehir meclisi toplanhsmda 

Yarım aaattır yolu dolduQn 
balığın, bıyret, merhamet Ye 1'9 
hayle mt'Zc olmu.§ 1amat1tı araeı 
ııyrıldım ve 111hhıt ocağmı temtlt 
den saçag1na kadar ıüae eü•e 
zakl11&1m !... 

- Birinci say{ adan arlan -

belediyesinin de biç olmaza• 1000 
lira ile bu i§e yardım etmesi ricı 
edilmekte idi . 

Bu dilek mektubunun okun
m.sı üzerine azldan bir kıımı ıöz 
alarak bu mühim mevzu karşı11n
da Belediyemiıio, deiil 1000 lir• 
ile, hattı mOmkOn olursa daha 
fazla bir mikdar ile bu teşebbUH 
yardım etmesi icabettiğini hararetle 
anlatılar ve bu mektubun, bütce 
yi allkad.ıır ettiti için ilkönce 
bütce encümenine bavaleai itti
fakla kabul edildı. 

Bundan eonra, azidao Hüseyin 

Daim Bengüniln verdiği iki takrir 
okundu. 

Bu takrirlerden birinde, toptan 
ıcbze ve meyve ıatışı yapılan pa· 
zar yt:rlerinin eabahıo Hat beıinc 
kadar açık bulundurulup ondan 
ıonra ha gibi sahıları Belediyece 
milaaade edilmemeıinin m011tıbıili 
tazyik ettiği kaydolttnuyc>rve bina· 
enaleyh hu müddetin uzatllarak 
halkm a11:ıltuına meydan bırakıl
maması iıteoiyordu. 

Bu mevzu üzerinde aöz alan 
azalir bu isteğin yerinde oldu· 
iuou ve hinaeoaleyb bunun bu 
eaaı daireeinde tctki"i ve bir 
kbraro bığlanması için ilkin da
imi ~ncümeoe havalesini ileri 
ıürdüler ve rr:ye konularak takrir 
daimi eomcümer.e havale edildi. 

Dıim Beogüoüo ikinci takri· 
ıinde de, şehir etrafında ukiden 

mevcut bazı çukur ve balakJıklarm 
doldurulması maksadile oralara 
dökülen :süprüntüler arasarıda ba· 
21 köpek ve kedi gibi havvan Ja
§elerinio de bulur.dnğn sövleaiyor 
bilbuu ba mevsimde onların ko 
kup etraftaki halkın sıbbatana za 
rar verecek bir mıhi yet göıterdi · 
gi ve binaen aleyh buoa bir çare 
bulunması istenyordu. 

Takrire iÖre buna kar§ı bir 
tedbir almaıı için reislik maka
mına havale edildi· 

• • • * 
Dünkü meclisin en ıayarıı dik 

kat müzakere ve münakaşni bun
dan eoora okun•n ve ahırlar bak 
kında olan bir takrir ile haıladı. 

Azilar aueırıda baz artık 

ekıik sözlerin bile teatisine ıebc 
biytt veren bu takririn mevzuu ıu 
idi: 

Belf'diy... bundan öoce, bal 
km aıhhatmı düşünerek bir ( ahır 
lar talimatnamesi ) yapmıı. Bu t•· 
lima,name, şebirJo perelerde Ye 

hangi §artlar içinde at, ııgır, ko · 
yun, keçi ve em11la ehli hayvan· 
)aran beılene bil~ceğini tayin edi· 
yormuı. Meri yet mevkiioe 600 · 
mOzdeki Ağustoıta girmeei karar
laştırılan ve mecliıce k•bul edi • 
len bu talimatnamelieo ıonra, da
imi encDmeu, lalimatname tatbik 
edilinceye kadar geçecek zaman 
için, ıebrio bu sıDnkü vaziyetini 
göz önüne alarak, bni mıa

tıkalarda timdiki gayri aıbhı 
ıartlarla bu gibi bayvaolauo be.· 
lcnmeıini yuak eden bir karar 
vermiş. Fekat geçen celselerio 
birinde, on altı imzalı bir takrir· 
1,.. bu yaaağıo k•ldarılmHı İtten· 
miı. Takrir, heyeti umumiyede 
milzakere edilerek, mutalaaaı • -
hnmak üzere kanunlar eucümene 
h••ıle olunmuf. Kanunlar encQ 
m"oi, mevzun inceden inceye tet
kik ettiktt'!D eonra ıebrin bugün
k6 vaziyetini ve hallıruı eıhbattna 

düıüoerek Daimi encümenin 
vudıği yasak karar1nı doğru bul· 
muı ve " Hah hazırın devamı ,, 
na karar vererek bir mazb•t• ile 
me!eleyi heyeti umumiyeye gön· 
dermiş. Heyeti umumiye de, lu
Dunlar encümeninin bu muta la· 
asını kabul etmiı. 

Heba• imparatoru~ 
Avr~pah mUşavi let 

Habeı imparatoru nuD ya,,ı 
kendiıine müşavirlik eden Afi 
palılar vardı. 

Bunlar ikli•I• teliri elt1.ıı 
birer birer Adieababadıo ayf 

mıya mecbur olmutlardı. 

Son çekilenler 11kerlik ith~ 
le uğrapo ıeoeral Virijıui ile{
liye meHlelerioe bakın J•k 
benon'dur. 

Yalnız Amerikalı Kolaon 
mıştı Bu zat vakitile Filipin ı 
lırında yeni eı11 tııkilit kaO 
nuoun yapılmuı içio bükümr , 
yardım etmi§Iİ. llabet lmparal 
runa dıima iyi nHibatler Yerd 

olan bu eiyaıi adam dı kalp h• 
talıtandan muztıuip olduğu iç 
timdi Habeıiıtanı terketm~ğe lıl 
bur kalmı"tır. 

Çüakiı.
0

Adiaababa, Bolivyıd 
ki P.z şehrinden ıonra ailnyııı 
eu yül<s~kte l.uluDan pıyıtabtı 

Kelbi zayıf olanlar için bur 
da uzun müddd oturmak tcbli• 
lidir. 

lıte dünkü toplantıda münaka-
şanıo mevzuu, şu : ··Hah hazırın ----·Paranı ! ""' 
devamı,, ıözü oldu. 16 İmzalı tak· ı. ______ iııiımıı_..._ ____ ,, rir sahipleriod~n bir kıımı : Boş yere harcama ve haf 

'' - Biz. "Heli hazırın deva· cıyacaksan yerli mala ~ 
mı ,, ıözünü kabul ederken 110- -

mııtak ki, buralarda ötedenbHi 
olduiu gibi yine hıyvao beslene· 
bilecek ve ahırlar bıılundurula. 

cak. Halbuki şimdi anlayoruz, bu 
ıöıden: .. Halı hazırdaki Belediye 
yasağınan d~\'ıtmı ,, kasd ediliyor
mu§. Bi.t bu iıde aldandık. Bi- 1 
oaenaleyh, 16 nanın im:.:a1101 ta
şıyan bir takririn bu a&cibete dü 
şüıülmeıi doğru d~iildir. Bu ya
sak, i~teğimiz j'ibi, luldınlaın.,, 

Bu iatrkre bulunan azal•ra 
karıı da dij'cr azalar tiddetle ili
raz ve mukabelede bulunaralc: 

- "Halihazırın devamı,, •Ö 

züodcn, bugün yaaatıo devam et. 
melıte olduğuna göre, anl•ı•lacık 
mini r•yet Hrihtir. Bu earabatı 
aolamı1acak bir aza, burada buln· 
namaz. Sonra hu ahır meselesi bir· 
kaç celaeJenberi meclisimizi lU
ıumauz yere ifgıl ediyor. Çünkü 
kanunlar encümeninden Ye heyeti 
umumiyenio taıdildpden geçmit 
bir mes~lenin huııDo yine hu te· 
kilde tttzrlcnme11; ne kanuni mn 

zuata, ne de meclilimizia tülu' 
f8hıiyet •e otoritesine uyrun ~' 
gildir. 

Taadıke iktirao edeo ve hallı' 
aıhbıtı ve t•hrin vazıyetiyle ,ıı 
kadar olan bir yauk:kar§ıııo~ 
birkaç ıah11n al, inek beııltlJJ 
aızasunuo iı'afı dütüaceeiyle i'.'~ 
edilea bu menu hat.kinde arP' 
koauımak lüzumıuzdur. 

Tarzında hücum ettiler. 

Bu ıözler, taraftar ve aleyh" 
tckildo tebarüz eden Meclis he1r 
umumiyeıini epiyce wünakaşolıJ 
ıürükledi . 

Netıcede , reis;n verdiği izah' 
üzerine, yapılacak yeni bir oıu' 
mele kalmadığı ve binaenalef 
takrir hakkında Heyeti umumtY' 
nio kararını bildirmesi reye korıd 
ve takrir reddedildi. 

Reis, bundan sonra ki toplao&I 
nın 24 Nı111n günü s.ıat J4 ıltJ o~ 
cağını bildirerek c~lıeye aon "''~ 

• 
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kara sevda facıası 

;oban aşkmm tehdidi : "Kız 
seni oğlak gibi keserim ! .. ,, 

SON DUYUKLAR Seyhan vilayeti daimi encümeninden: ,,,- As•I SID&mada ~ 
(8172) liro (69) kuruş keşif be- A ~ = 

Bükreşten 

k•Jt 
ı. ' ~~-------·---------~~ 

80 kişilik bir senatkar 
gurupu geliyor 

İatanbul : 21 (Radyo) -26 ve 
28 Nisau gecderi iki konser ver· 
mek üz~re Romsnyadan şebrimiz11 
80 kitilik bir gurup gelecektir. 

m1 
e 

On beş yaşındaki güzel küçük 
sevgilisini öldüren çoban 
acaba idam edilecek mi ? 

i:: lllnir : 19 (Huıuısi) - Çeşme 1 
yoı •ıaeınd•ki bir nabiyıedc bir kaç · 
te!fdta evvel işlenen vahşice bir ci 

Bükr~şteo geltcek bu kafil" 
içinde, Bükreşiu <"D maruf bestelcAr 
ıoliıt ve .. natkarlan vardır . 

Sılıll•yetin acıkh safahıhnı yazıyo -
de~uaı : , 
l•t . Çt§me ka&aısıoın Alaçalı oa 

lı~Y•aiode sevdiii Şadiye isminde 
bır kızı dört yerinden yıralıyarak 

i~jldüreo Çoban Haiid oğlu Şahin 
8 .~ehrimiı &iırceza mahkemesinde 
b~ lnubalceme edilm6k üzere Çeıme· 
~Q~en ietiutak kararbameeile ve da

v- ~vrakile İzmir bapiıbaouioe 
ıetirilıniıtir . 

• d lıb' Kararnameye göre çoban Şa
: Jıb 10 bıldnnda iıteaev ene, Türk 

• 11.L. eza lcınuounun 450 inci madde· 
al!J,ı' . 
mtl •nın 3 ve -1 üncü beodlerioc ıö 

te Ol" 
· ıe uru cezasıdır . 

yinP. çob•oa tulim elmete ritmiı 
ç•ban : 

_ Kız ben ~eni alacağım. Be 
nimle relirmisio ? Seni ban• ver· 
mek istamiyorl•r ama ben alaca 
ğım • Demiı , Sadiye de : . 

-- Ben Hna kaçam•m, senın -

le gelemem . 
Cevabını vermiştir · Bu ıand• 

kızla çobın u .. ıoda bir müna
kaıa olmuş ve çoban elindeki ü
vendireyi Şıdiyenin ıyaklarma 
vurup tıkarak onu yeı·e düıürmnı 
v" üzerine atılmııtır · 

Çoban kıza: 
- Seninle beraber ıeleceğim. 
Sözünü söylemek iat4'miı fi-

kat onun bu mOtrc11vizane hare 
ketioden hiddetlenen Sadiye ajır 

· sözlerle mukabelede bulunmuı -'fablcilut evrakın• g&re dnı&-
i#JtYet §Öyla olmuıtur : tur Çoban; tekrar kıza hücum e· 

Şadiye, genç bir kızd1r . An- der~k boğazındaki mubtelıf renk· 
~·•i aıınüotlir . BabHı Emin oğ· li boncukları diılerilc kopnmı~. 1 

ut u Ahmed, kızım yanına almık iı- bili ( seniale beraber geleceiim) 
er~•nıl11e do ninesi .... olmomıı •• •ö.Unü ıöylcmemeıi üzrrine : 1 

•zı Y•nında ıbkoymuıtur. - Kız ! seni oğlak gibi ke-
Bir mOddet r~çtikteo ıonra serim . 1 

.,,~~•diye çoban Şahinle aevitmeie Dt-mİf ve birden bire b.diode· 1 
Af •§l•oıı1lard1r . ki bıçağını çekerek Şadiyeaio kar-

i Jı ~obaa Şahin Alıçatıda ııjar- ••D• ıeplamı§, baiırsakluını yere : 
tı t.l•rını her gün otlamıia kır• ve dökmüt ve bıçağını vücudunun da ı 

•Y' ~glare göt6rüyordu . Şadiye de ha tiç yerine ıokup çıkarmıı. oou 
nıorıin· b· - b h "ldO O ttl 1 

. ti • ıo ır kaç a1rırıoı ea a o rm f r . · 
ııl eyın lllğırtaııca aötürüp teslim Kızın 15 - 16 yatlarında, keD-
' le lediyorda ' diıiai müdafaadan aciz bulunma-
k ( Arıda~ bir müddet geçtikten •[

1 ıı ve on• reva görülen ağır fiil , 
•onra Şadiye ile Şıhio ara.ında bir tehevvür eaeri ol.rak iÖrüJ-

o ~i •eviıme meydana çıkmıf ve ni -
1 mediği, cenavarca bir binin scv-

ıdtleısi, lnıı bu çobanla ıeviımekteo kile ve taammüden cinayeti itle· 
ao k•t'i ıurette menetmiıti . diği hükmü verildiği için muha· 

"mt 8 b k kemeıinio, adam • '.ezasına temu 1 
t• b u iid iıeden ıoo ra, ız , ço 

' 1 •na yüz vermemeğc başlamış ve eden maddeye göre yapılma11 İl · 
erol '"•d b" · te miı:ıtir 
bHı'r •n UZUbC• ır zaman a-eçmıt n :ı · 

Çobanın Mubalumeıioe yakın 

iç Vak'• günü Şadiye. sıiırlara da eğır cezada bati nacaktır • 
;e ıJ1 

yıJ Ceyhan haber~ri 
yaıı 

lıtı~t ko 1 . 
b tu arı ve pehhvan 
b~t~ güreşleri ....._ 

.. Ceyhan : (Husuıi) - Geçr-n 
~u? :şebtimızdeki bıyır teıekkül
l erı nıenfaatına kaymakam Celil 
ııının himayesinde tertip ~dilen 

haf ~l~ lco!uları ve diğ'er rğlence ŞP-n 
al de lerı büyük bir kalabalık önün

Yapılmışhr. 

Kon yada 
Bir oı tg ziraat okulu 

Kooya: 19 ( Huıusi ] - Söy 
lendiğioe gör~, şehrimizde bu yıl 
orta derecede: bir ziraat okuln 

, açılacaktu . 

Bu haber tahakkuk ettiği tak· 
dirde bu tarım sabaıı olan ı<on 
yRmız feooı elemanlara malik, su· 
yu teıkilatlaamıı bir tarır.ıı böl 
gf'ai olacaktır. 

• 

Kaybolan Alman elçisi 
hala bulunamadı 
Kahire : 21 ( Radyo ) - Kay 

bolan Alman elçisi bila buluna
memııt1r . Aramalar polis , Jao · 
dırma kıtalatt ve tayyareler vası · 
taıiyle yapılmakUıdu . Elçınin 
bu aai tagayyübü bir türlü izah 
edilememekle berabl!r ya otomo· 
biliyle kom dalgalan içine gömü
lük kaldığı , ya but da haydutla· 1 

rıo tecavüzüne maruz kaldığı ... 1 
nılmaktadır . 

Romanın 
269u nıncı doğum yıh 

Roma : 21 ( Radyo ) - Mu 
aoloni bugün 11ıt 11 30 da Sara- 1 

yınıo balkoounda 2690 nır.cı Yıl 
dönümü münuebetile bir söylev 
vermi§tir . 

Aziziye tüneli geniş
letiliyor 

Aziziye: 19 { hususi ) - Aydın 

hattında Aziziye tüneli , muhtelif 
katarların g ·çmcsine müsait olma
dığı İç i n devlet demiryollan , hu 

tiinelin gen işi etil mes·ni kararlaşt ı r
mıştı. 

Bundan evvel tünelde başlanan 
genişletilme ameliyesine devam e
dilmektedir. 

ilk İ§ :olarak tünelin alt kısmı 
bir metre derinleştirer.ek, lıu suret 
le tüel muhtelit katarzarın gecebi 
leceği derecede açı locak, sonra da 
yan taraflardan genişletilmdye baş
lıyacal{tır . 

Burada çalışan grup, seferlerin 
inkıtaa .uğramaması için geceleri 
çalışılmak. tadır . 

Tiinelin alt kısmınJa bir JRetre 
derinliğinde açılan yuA traver"ler 
&onmakta, bu ırnretJe seferlere de· 
vam edilmektedir. 

Senenin en müthiş ve en deh
şetli filmi Korsanlar hayatını 

gösteren büyük fılm 

Singapur Korsanları b Birçok atlarıo i~tırik ettiği 
lllu ~O§q fevkalade heyecanlı ol· 

· ıuı uı 'le güzel neticeler v~r mittir. 

Terım baıkanlığı bu kış yağao • _____________ 6_7_3_ı __ _ 
kur ve yağmurlarla oldukça yük
selen Beyş"hir gölüGden kışlık 
mezıuata su verilmesi için, ıebri-

n c:I' itib lO • 12 yaşındaki çocuklardan 
la, "'en büyük yaştaki pehlivan 

al~ hilh!•rasıoda yapılan güreşlerde 
,Ji nil '•ıa seyir çiler üzerinde beğe· 

ııod ecele bir tesir bıı akmiıtır. r 
tıncl lt ~d 1 kımızın bir bayır iti ıçın 

mizdeki ilgili o'unlar• emir v~r
mittir. 

Borcunu bin yılda 
ödeyecek adam 

' rtı P d · ı b · J b ·· ·· k iıı' b· e ı en u 'eyır ~re uyu 
.,tJ t~: ~lika ile iştirakleri sayesinde Amerika mahkemelerinin ver-

fi tıp beytti maksada kafi vui diüi kararlar hazan garabetin bile 
•t tide 'tmittir. h:ddini aşmısktaJır . Birinden iki 

1--------- hin sekiz yüz seksen. dört ister .. Jin 
Yb& - • • l h d N ! ~.ı. liraeı alacağı o an ır a am oy -

:ı ı':'ı'huat Ya içUma1 muavenet direktör- Jere«>y'de Ntvark mahktmesine mü . 
\1 nd raca at eder. en : 1 Dıva netic~sinde alacak sabit 

atı' ~ll 111 hiıaı ede:ı 70 liu ücretli Do- olunca mahkeme borçhmun hııftadA 
ttıu': Ve Çocuk Bakım Evi kdtip ve sekiz §İlin vermek suretile borcunu 
'll 

9ınet1;A'in0 1Aakal Orta mektep ödemesino karar verir. Muhkeme 

[
ıy~ 5 ~lllnu ve memurin kanununun nin verdi~i bu mühl~t hesap etli 
of1 ıll;nci tnaddeai evsBlıuı haiz olan- lınce e5eğı yukarı bin yıla var-

llıu llreslnda müsabaka ile bir me- maktadır. 
ot.J' Viı; alı lac•ğıodan talip olarıların Borçlunun bu katlar zaman ya-

Ticaret Odasından: 
Pis ve çakı!Jljklı yünler ihraç 

olunamamak için tedbirler alın
mıştır. Buodon sonra yünler iskon
ıosuz nlınacaktır. Odadan verile 
cek menşe şehadetnamesiyle çıka
rılacaktır. A14kadnrların buna ria -
yetleri ve isterlerse Odaya müra
caatla nüsıl hareket edeceklerini 
Sormıcları ilan olunur.6735 

Adana pamuk üretme çiflili direktör· 
lüğünden : 

Pamuk üretme çifliği için açık 
eksiltmeye konulan yanıcı madde
lerin her ne kadar 22-4-936 
çarşamba günü sııat l 4 de ıhalosi 
icra edilecoği illln olunmuş ise de 
o günün milli bayram tatıliı:e mü
sadif bulunması hasebile talikine 
ıaruret hasıl olJ:ığun<lan miinaka-

sanın 24-4-936 cuma günü saat 

delli ı\d .:ı na - r<orata§ yolunun 
0+ 37§-10-+-375 araıındıki şo• 
sanın esaslı tamiratından geri ka- " 22 Nisan çarşamba akşamından itibaren 
lan işe istekli çıkmadığından 936 Çocuk bayramı şerefine iki film birden 
senesi Mayısın beşinci s-ılı günü 1 
eaat onda pazarlıkla ihste eclılmek Kahkahalar krah : OUz taban Beetl bacak 
üzere müd<l.et i uza tılmıştır. l11tekli 

olanlarıo bu tarihte vilAyet daimi ( Çllta çava•lar ) 
encümenine ve keşfini görmek Na- T 
fia müdürlüğüne müracaatları ilAn 2 

olunu~::::et Daiml (badat kahraaiam) 
Encümeninden: Son derrce beyrc•olı ve fevkalide 'meraklı ıerıüzeıt filmi 

(2821) l i r ı lsal>ık bedelli Adana dikkat: 
kazasına ait Taş, kireç. k iremit ve Çoculc beyramı müoasebetile ber gün iki buçuktı matioe 

emsali ocaklar resmi l/61936 JIÜ- bugu·· n gu·· ndüz 2,5 da umuma 
nünden Muyısı937 !sonuna ka,Jar 

bir sene müddetle ve açık nrtırma tenzilatlı matine 
suretile müzayeJ flye çıkarılmıştır. 

istekli olaıııarın ° o v~rn pey Ş•hane Vals- Abnı sUr süvari 
akç~lerilo birlikte 5/5/936 Salı gü- 1 Gelecek pJoğıam : Çeluıkio , ltmıt ıün buzlar arııındı 
nü saat { 1 1) de Daimi Encumere Türkçe heyecanlı büytik ıeyahat filmi 
ve şartnameyi görmek ist~yenlerin ----------

6734 

hergün hususi muhasebe müdürlü .. 
güne uıüraacaatları. 6704 

o 

ı 8 -22-26-30 

---~--S~i_n~em ........ a __ s __ ın_d~a~'--~~ 
ıı ak~am Sayhan deftardarllğmdan : 

lstiklAl mahallesinde haUAQ 
AbJulhamit oğlu AbduJhamidio 
inhisarlar idaresine olan para c" · 
zas ı borcundun dolayı llyuağa 
rnevkiinde gün Joğusu ve batı11 I 
küşat olunan yol , poyrazı eski 1 
yol, kıbl~si Mösyö Verilö ile çev- I 
rili 4 döoüw 1002 arşm bahçe ye
r ile Pşçarının 2448 sehim it:barile 
hissesi olan 336 sehmi bu günden 
itibareo 10 güıı müddetle son ar
tırtnağa çıkarılmıştlr.Ahcıların Vi
layet idare Heyatine müracaatları 

ı lA.n olunur.6733 

Adana ikinci icra Memurluğundan: 
Bir borcundan dolııyı mahcuz 

alta sandalya bir çam ufak masa 

1 
ve on beı polekli bir gramofon ve 
t.lört eski ve müstamel halı seccade 
satl1ğa çıkarılmıı ve hirinci artır- 1 

mada ytizde yetmiş betini bulma· 
1 

dığından ikinci artırmaya bırakıl
mış ve ikinci artırmada 27 - 4-
936 pazartesi günü saat 14 den 
l5 şe kadar belediye me:ıat salo
nunda icra edilectığinden müşteri
lerin mezkur gün ve saatte. lı&zıı· 

bulunacak memura müı acaa\ları ilAn 
olunur .6736 

Seyhan evkaf Müdürlüğünden ~ 
Evkafa ait akp.rlar kıraya ve

rilmek üztlre 25 - 4-936 tarihin
ılen itiboren ] O gün müddetle açık 
artırmaya konulmuş,ur . 6 Mayıs 
936 (~arşaoı bo güni:i saat l 4 <lı 
evkaf idaresinde ihaleleri yapıla· 

cağından isteklilerin müracaatları 
1-3 6730 

kiralık dükkanlar 
AlBaray sinemawı karşısında Kı

zılaya ait 35- 37-39 ve 41 No.lu l 
dört dükkAnm 1 Haziran 936 dan 
itibaren bir senelik kiraları m ıiza
yedesinin 3 Mayıs 936 pazartesi 
güoü saat 15 ta Adann Kızılay 

ıoerkezinde yapılacağı ilAn olu-
nur. 6727 1- 3 

Kiralık bağ 

H4~yPcanlı Boks M ·1çları , ile süslenmiş en mı-şhur Boksör 

( Karpantiye ) nin 
Temsili, güzel bir aşkı ihtiva eden Fransızca sözlü mükemmel bir 

P.ser her sınıf halkın memnun kalacağı güzel bir f:lm 

(Boksörler kralı) 
Toboggan 

ve ayrıca, çok beğe nil ı: n Kovboy fılmlcrin i n en güzeli 

( Vahşilere hücum ) 
tekrar gösterilecektir 

Bugün sut 2,30 da tenzilAth matine iki 

Altın hırsı- Vahşilere 

Gelecek proğram : 

fılm birden 

hücum 

Müessir bir mevzua s&.hip bir film, sevdikleri bal le birbirine ka· 
vuşıunıyao ik.i gencin acıklı aşkını gösteren Yfl KAY FRAN· 

CİS -RONALD COLMAN , tarafından yaratılan 

Aşkım günahımdır 
6732 

Alsaray sınaması 
---------------------------..... -------------------; Bu akşam 

iki büyük film birden 

1 

Hllya peşlade 
!<ate de Nagly 

En güzel müzik ve eğlence 

2 

caalı getir 
Çarşamba : Tenzilatlı matine 2,30 da 

pek yakında: 
Leblebici Horhor 

büyük Türkçe milli operet 

fılmi 

iki 

Dikkat ; Sinema 8,30 da başlar 
6725 

film 

;.-------------·--------,-----~--~------------..... 
Şehrn çok yskın ve her suretle _______________ , _______________________ _ 

istiraha t ed:lebilı • cek: evi 'te iyi s ı~
yu bulunan bir hağ kiraya verile 
cektir. isteyenler ısovyet Dikiş ma
kineleri muğazasında Fasih incirli 
oğluna müro~oat etsinler.6722 

İstanbul ve Paris Fakültelerinden mezun 

2-3 D. Bamdl 0•• 
Kacakcılar 

• • 
vatan hainidir 

Kadın hastahkları mütehassısı 

HastaJarıoı istiklal mektebi karşısındoki muoyenehanesinJe her 
giin kabul ve tedavi etmektedir.6652 15- 15 

a ol.: Yete müracaatları ilAn olunur. şaması v.., b lııceklının büyük bir 
ver" 1 - 2 6737 sabır sahibi olmosı !Az:ımdır . 14 de yapılı.cağı nan olunur.6729 1

.•...----------



lıyta .. ('ftlrk ::ı6d ) 

Vilayet daimi Encümeninden • • 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3) 

32 

Adana Borsası Muameleleri 

CİNSİ 

apımah panıuk 
Piyasa parlajtı •. 
Piyatıa temizi ,. 
lan .. 1 
iane 11 
l!:kspreı 

Klevlant 

PAMUK ve KOZA _________ _ 

Kilo F'iyatı 

En az En çoL. 
/C. S. K. S. 

35,25 35,50 
33 
31,50 32,50 
38 40o'----

• 
1 3<>,50 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 
{{U,, 

100 

1-6-936 

Encümene 

Bedeli sabıkı 934 
934 • • 

Bedeli sabıkı 933 
)) • 931 

136 Bedeli eabakı 934 
15 ev kısmı yıkılmıştır 

117 
24 
18 
70 
25 
10 
15 bedeli esbakı 934 
50 

200 
;,!O 
70 muhammen bedeli 

Adana doğum ve çocuk bakım evi 
baş tabipliğinden : 

Adana doğum ve çocuk bakım 
evine yapılacak olıın çamaşırhane 
ilo her iki binanın dış ve içi ınva 

ve badanası İçin 950 lira muham
men fiatla ve pazarlık suretile is -
teklilerin uhtesine ihale edilece 
ğinJen talipler ve şartnameyi gör

mell istiyeıılerin müessese be~ ta
bobelıııe ırıiirucnatLuı. 6794 

~~~~~~~~~~-

1-1---· ı-
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Yerli "Yemlik,. 

Beyaz 
Siyah 

15-19 23-26 

,. .. Tohumluk., \ 3,25 
Hu Bu BAT icara verilecek belediye bahçesi 

liujtday Kıbrıs 5,82 __ _ 
ı-~~"~~.....-~~~-ı~~~~-ı-~- ı-~~~~~~-

M~ntane 

Yerli 
.. 

Arpa 
J!'asulya 
Yulaf 
Delice 
Kut yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
~isam 18 

UN 
- Salih 800 

ı---~~~~~~~~~--725 ~~-ı 

.~ .a ... '" 
.o '" -Düz kuma ,. 
-"' -~ ". . 
::::1- vımıt '~'------ı---,---ı--------;g ~ -...,.-Comburiyeı 800 
~>... " 755 
~ B- Düz krıma ,, 

-Alfa ., 

Liverpul Telgrafları 
21 I 4 I 1936 

1------1·----------
----------· 

Kambiyo ve Para 
iŞ Banka•ıodan ahııını~ıır. 

Hazır 1 6 61 ,_,,L_ir_eı_...,.. _____ ,, __ ı-:o-ı 
ı----------6- 20 Hayşmark l 97 

Mayıs V •deli J!'rank"Franeı>:,, 

1_::.T:::.:em=m:..:u:..:z__;.V_ad.:.e::...l_i ---ı---.6,...- 03 Şıerlin "lnııiliz,. 623 75 
Hint hazır 5 116 Onlar "Anıerika~o-,,--ı,-_ 124

2 
92 

Nevyork li- 46 J!'raok "lsvi~r~ .. 

llAçlarınızı ve 
(Naftalin) güv~ otunuzu (Naftalin) 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik s310 '277 Ucuzluk 

Hükumet lıinosı karşısın la i belediye bahçesinin iı-urı aşoğ-11ln gö;
terıhlıği v~ı·hile uçık artırmaya konulnıu~tıır. 

1 - Açık ar ırmaya konulnn iş ve ınüılılel : lleleıJiye belıı·esiı;ııı ıiç 
senelik ıcnrı 

2- Bu i~e ilgili kAğıtlor : lcnr şartnamesi. ( Şartname yazı işleri ka
leminden parasız verılir.) 

3- işin ihale eJileceeği gün : Nısanın 27 inci pazartesi günü saat 
on heşttı beledıye encümeninde. 

4- Muvakkat !<1minatı: Otuz liradır. 6670 10-14-18-22 

1 - Sel:ıza hAli önünden , Tarsus kapısı meydanına kadar olan 
yolun heyeti fenniyedeki kAşif, şartname ve projesine göre tamiri 
açık •ksıltmeye konulmuştur . Y apılacalc işin keşi! bedeli ( 663'87) 
liradır _ 

2 - Bu işe ait ~vrak , her gün öğleden sonra heyeti fenniyeden 
bedelsiz olarak alınabilir . 

3 - ihale , 30- 936 Perşembe günü öğleden sonra saat on beşte 
BPlediye ılaimi encümeninde yapılacalttır -

4 Muvakkat teminat : ( 49,79) lirddır . 

6716 19-22-26-28 

Genç Rakısı 

Saygı değer Adana halkına müjde 
İstanhııl<lan sureti mahsusadn getirtilmiş olan mütehassıs Rakı us 

tası tarafınJan inhis11rlar ıdaresı Fen ıneoıurunun nezareti altında Jik
kut v<ı ıhtımamla vo büyük fedokarLklarla imııl olunan ve içerisinde 
hiç bir muzir m~ddo bulıınmaılığı kimyahonenin tahlil reporlerile de 

lastik diltn Y""i afi~li [ Genç Rakısını ] lıir 
defa içiniz O zaman hekiknt anlaşılır. 

Şişeler üzerindeki ( YENi ) alişine dikkat etm1k IAzım<lır. 6624 ı 
13-13 

22 Nisan ı~ 

DAoA· 
ôiRiKTiREN 
RA~AT ~Dl;Q 

SAYIN HALKIMIZA 

Seneyi iıılerinde ilerleyişi bütün dünyaca taltdir edilen Sovyet fl~ 
ya fabrikalurınııı son moclbl yaptıl\"ı knpalı bütün dişliler yağ için• 

dönen Sac t uhlolı Bergüzar sistEmi vP. çok hafif olan orı 

makineler ve yedok parçaları dişli bıçaltlar ziraatta kullenılon her(ci~ 

pulluklaı Çayır makinaları Tırmıklar ot preselPri pııl 
varizatörlt•r bütün Anodoluda kullQnılan ve çok höyük bir şöhr1 

kazanan ve ~ütlerinizden en temiz yağ' çılloran kullontşlı ve s•~ 
ıam olan SUtmokinalsrımı z ı·ifcilerimizin çoktanberi beklerııeJ;l' 
ol<luklıırı '; halis çelikten yapılmış Ot kazmal'1rımız son mo.I 

zarif ve şık Dikiş m:ıkinalaı ımız gelmiştir.Fiatlar rekabe 
ke!JUI etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istilade ediniz -

Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelec• ~ı 

Deposu Adaoada 

Şubeleri 

Osmanlı bankası altında 
Mersin Ceyhan 

6579 29 ..J 

!.-----~------------~-----------Umumi ne,riyat miltllol 
Cel<il Bay~r 

!dana Türk ıllzö u alt-••••• 


