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Arnavudluğun bugünkü 
siyasal durumu nedir 7 

on anlaşma ile İtalya, Arnavud
ğu tamamen kıskıvrak bağlamış ve 
ek başına istismar yoluna girmiştir 

Son sıelen haberler Arnavurd 
Uiun Hkeri , ıiy11i ve iktisadi 
lbetteD tamamen İtalyanın nüfu 

, altına girdiiini gösterecek ma· 
1Yettedir . 
Vakıa Arnavudluk, ilk defa 

926 ve 1927 ıeaeıinde de İtal
lnııı aıkeri, siy11i ve iktisadi nü· 
ıu altına g"irmİftİ . 1 Fakat Ar
Vud milliyetperverleri İtal-

8Ya bağlanm•i• mOcadele ettik:· 
•rioden 1933 seoeııinde Kral Ah
ed Zoga, İtalyanın bazı müfrit 
Ülciimlerini ndetmeğe mecbur 
l11ıu~ ve Balkan devletlerile sıkı 
liaaeebet tr.ıieine temayOI et 
iıti . 

O yıl Arnavudlukdaki İtalyan 
iıyoner ve litin mektepleri ka
•hlmıı ve İtalyan 11keri ve ıi 
•ıi motıba1111 ve mliıavirlerine 
ol verilmiıti • 

Arnavutluk kra/.z Ahmet Zogu 

Ba vazivet kar1111nda Arnavud 
luk, İtalyanın eski talfplerini k•· 
bul ettikten başka bir çok yeni Buna kartı İtalya, Arnavudlu

' ber sene vermekte olduiu on 
il yon altın f raıog• .kesmiş •e D -

mü11adelerde de buluomu§tur . 

•c limanı önünde bahri bir nü· 
ayiş yapmııb . 

O . taribtenberi baolıyan ıid
etli mObareze ıimdiye kadar de
•aı etmittir . 

İtalya, Arnavudluk- üzerinde 
tijfazuau tekrar teaiı için sonuna 
•dır çallımııtır • 

Arnavutluk, bfttüa gayretine 
•imen. ltalyadın sıyrılm•mıı
lr • 

• 

ArnavudJukdıki İt•lyan mektep · 
leri tekr.r açılacak, İtaly•n fu
lcıra yurdları yeniden tesis edile-

cek , bir İtalyan ziraat bankası 
açılacak, Arnavudlukdaki tütün 
iohiıarı İtalyan memurları vHı· 
tuile yeniden teıis v.e teıkil edi· 
lecektir . 

Arnavudluk mahıulleri huıu
ıf bir İtalyan ıirketi tarafmdan 

- Gerisi ıiçüncıl sayfada -

abeşler hata dayanıyor1ar 
falyan resmitebliğlerine rağ·men Habeş• 
ler çetin bir müdafaa yapmakta ve yurt-

larını İtalyanlara çok bahalıya 
maletmektedirler ......... 

Ankara : 1 (A.A) - .. Royter 
tiaa11 ı H .. be§İstande zeoginve 

erimli bir bölge olan Auaııa sul
~•nlıAının İtalyanlar t.rafınd•n 

1 ''ğ•liniD tamamlandıiını bildir
~~ktedir . 

t 
Habeı kadınları tarafından ha

ltlanan gaz maskelerinin cephe· 
e ille sevkiyatı düo y•pılmııhr, 

Roma : 1 ( Radyo) - Marr. · 
•aı Badoğliyonun gönderdiği res 
~i tebliğdir : 

Kıtaatımızla imparator Haile 
b eliıiyenio ~umandasıadıki Ha
eş kuvvetlerı nasında büyük bir 
•rpışma olmuştur . 

Habtşliler tayyare ve topçu

''•nıızıu aleti karıısında bilhassa 
J llıparaton muhafaza kıtitt saat 
erce mukavemet göstermiılerse 
e Dt ticede mühim zayiat vere-
~k geri çekilml'ğe mecbur kal· 
•tlardır . Kıtaatımıı Goodarı iı

l•I etmİ§tİr . Düşmandan külli 
~etli mikdarda:e1ir ve mühimmat 
'lınmııtır . İleri hareketimize de
\ıatn etmekteyiz , 
. Cibuti : 1 (Radyo) - Royter 

"J8naınm harp muhabiri son haı p · 
1•rda Habeıleria gerek top ve 
lbakineli tüfeak ve gerekse tay
~'re bombardmanı yüzünden ver· I 

dikleri Hyiatıa 7000 kişiyi buldu
ğunu ve İtalyanların buna muka
bil zayiatların gayet az olduğunu 
hildirmektedir. 

Adisababa : 1 (Radyo) - Ha
beı hükumeti, İtalyanlar tarafın
dan zıptedildiğini bildirilen Goo· 
darm benüı Habl'şler elinde bu
lunduğunu ve İtalyan tebliğleri
nin yalın olduğunu bildirmekte· 
dir. 

----------... ··--------~--
i İngiltere 

Veni harp gemileri 
yaptırıyor 

Ankara : 1 ( A A ) - Deyli 
telgraf gazetesi lugiliz bOkiimeti · 
nio bu hafta soouna~t kadar OD 

ı:lrıtoot beş krovazör bir uçak ge
misi on iki de.stroyerle ayrıcı de· 
nizaltı gemileri ve top çekerlerin 
inşasına haıla.,masını emredece· 
ğini yazmaktadır . lsveç hükumeti 
mılli müdafaanın ve ezcümle ha· 
va kuvvetleriyle tayyue).,re kırı• 
müdafaa vasıtalarının modernlet 
tirilmesine ve takviye edilme1iae 
karar vermiıtir • 
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kez nahiyf's\ menfeabna " Mavi 

yıldırım ,, piyesi oynanacak . ,.. 
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Almanya- Fransa ' Dün şehir meclisi Nisan dev- İran - Amerika 

Ribentrop Londraya resı·nı·n ·ık f 1 f f 
gitti ı op an ısını yap ı 

Londra : 1 ( Radyo )-Alman 
baş murahhası Ribentrop, ıaat 
9,15 de Berlinden Loodnya gel· 
mi§tir . 

Baa murahhas , Bitlerin ıon 
cevabını getirmiş bulunmaktadır 
Bugün dış işleri bakanı Edeni zi
yaret edecektir . 

Londra: 1 ( Radyo ) - Bu· 
giln Berlindeu boraya gelen Al· 
man baş murabhaıı Ribentrop , 
sıat 11 de hariciye nazaretine ıe
lerek dış iglerı bakanı Edenle ıö· 
rüşmftş ve Hitlerin son cevıbını 
kendiıine vermiştir • 

Bunun üzerine kabioe öileden 
sonra hemen toplanarak verilen 
bu cevap Dzeriude görOımüıler
dir . 

Cevabın bundan evvel verilen· 
den hiç bir farkı olmadıjı kov~ 
vetle zınnolunmaktadır • 

Pariı : 1 ( Radyo ) - İngiliz 
elçisi Alman cevabını Fliadene 
tevdi etmiıtir. 

Hoptman 

Gene yakayı kurtarmışl 

Nevyork : t ( Radyo) - Lint 
berf(İD oğlunun katili Hoptmanın 
idamı yirmi dört saat sonraya tehir 
edilmiştir. Bunun da sebebi şahit 
Elinin gelmemesidir. 

Vali; idam hükmünü mahkeme · 
den karar almaga lüzum görmeden 
haftanın her hangi bir gününde 
Hoptmanı idam ettir~ceğioi söy
lemiştir . 

ldam hükmünün infazından önce 
yeni bir takım ifşaatın ortaya çı
kacağı kuuvvetle umuluyor. Halk 
naticeyi sabırsızlık içinde bekle
mektedir, 

Nevyork : 1 (Radyo)-Houpt
man'ın lidamı eski bir avukatın 
ıon güo de verdiği ifadat [üzerine 
48 ıeet d•ha ,_ tehir edilmiştir. 

Bu teMrin daha fazla uzatıl

ması ihtimali de vardır. 

İngiliz kabin&sinda 
buhran mı? 

Landra : 1 (Rradyo) - Lord 
lastirjene kabineden iıtifısını ver
miıtir. 

Salibiyıtter manialar, diger 
bazı kabine nilarının da Lokar· 
no muahedni etrafında vukua ge
len noktai nazar ihtilafı dolayiıile 
bftkümetten çekilecekleri babeuni 
tekzip Hmektedir. 

Kabine azlları kendilerine dü
teo meıuliyeti taşımıktaa çelcia 
miyeceklerdir. 

Londra : 1 (Radyo) - Lord 
İrstirverre nin istifası kabinenin 
istikra.una tesir yapmıyacaktır. 

Avusturya da· 

Mecburi askerlik usulü 
Viyana : 1 (Radyo) - Mec

buri al!lkerlik usulü Avuıtnryada 
yeniden tesis edilmektedir . 

! 
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Dünkü toplantıda teklif edilen 
936 butçesi 471,999 lira idi. 

Bütçe daimi encümenin esbabi 
mücibesi ile birlikte butçe 
encümenine havale edildi .......... 

Dua·ıebir meclisi,•nisaa dev 
reıinin ilk toplıntısını belediye 
reiıi Turhan Bcrikerin başkanlı 
ğındı yaptı. 

Bu toplantının Lruzoameaio · 
deki mıddeler ıuolırdı: 

1- 936 - belediye varidat ve 
mHrıf blltçeleri. Belediye eneli 
r. • eıbabı muı:ibe mazbr tala 
riyle birlikte .. 

2- FHıllar ara11nda müaı
lcale icraıı. 

3- Sınai müeeauelerde ya 
pılıcık fenni muayeneler resmi· 
ne ait ıurayi devletin verdiil ka
rar. 

Baolcan Turban Beriker, cel
ıeyi açtıktan ıonrı, ruznaml'DİD 

birinci maddesinde yazıh Tari· 
dat ve m11raf bütçeleriyle, en· 
cümen mızbat .. ınıo okunacıtını 
bildirdi. ve ilkin varidat bOtçe1i, 
kltip Sabri G61 tarafaudao okun
du. Bana iÖrc, 936 biltçeainin 
varidıt kHmınıo 471,999 'olarak 
encllmence teklif edildiği anleşı· 
lıyoıdu: 

Bu varidat, bı§hca iki kısma 
ayralıyordo: 

1- Devlet vasaitiyle tahsil 
edilen beltdiye hhscled, 

2- Belediye va1aitiyle tab
ıil tdilen belediye vergi ve re
aimleri. 

Bunlaıdan birinci maddeyi 
ihtiva edenler ıöylece gösterili
yordu: 

A - Bina vergisinden bele
diye hissesi; 17,000 lira. 

B - Kazanç vergisinden be· 
lediye hiaseıti: 7000 lira. 

C - Yüıde on gOmrük hiı · 
aeıi; 70,000 lira ki, bu üç mad
denin yekuoı.ı 94,000 lira olarak 
trııbit cdilmio buluouyorda. 

BeJediye vasaitiyle tahıil edi· 
len belediye vergi ve rısimleıine 
gelince bunların da ana hıtları 
ıöylece tahmin ediliyordu: 

Tanzifat zergisi: 35,000 lire. 
Tenvirat reımi: 25,000 lira. 
İo§Blt ve tamirat resmi: 500 

lira. 
Numara resmi: 5,000 lira. 
Fenni tepbirat rumi: 500 lira, 

Tente, siper ve saçık resmi: 
1200 lira. 

Pazar, panayır ve meydanı., 
işgal reımi; 10,000 lira. 

Levha, ilin ve yazı rumi: 
7000 liu. 

K1Zaa, motor ve · iobık resmi: 
100 lira. 

Konturato reıımi: 3000 lira. 
Evan, ekyal va damga mua-

yene resmi: 100 lira. 
Kantar resmi: 200 lira, 
Hayvan reımi 8000 lira. 
Dellaliye resmi: 3000 liıa . 

Kara vesaiti nakliye resmi: 
11,000. 

Süs ve av köpekleri resmi; 
100 lira. 

- Gerisi ikinci sahi/ ede -

Dünyada en güç müsabaka 
On senede on iki çocuh dünyaya ge· 

· tiren kadına 10 milyon frank -------
Bu dehşetli müsabakayı Kanada

da bir kadın nasıl kazandı? 

Müsabakayı kuran garip ruhlu zengin .. 

Kanadanın on milyon f,enk
lık "Knuelik yarııını L. Ly Vilut 
adında, aslen Fransız ve bir Ir
landalı lle evlenmiı olan bir ka
dın lcazanmııtır. 

Bu muaabakınıo mükafata 
kıdar garabeti de büyüktür. 

Bu müsabaka, bundan or, se
ne evvel ölen Charl V ance adın

da çok)engin bir adam tarafın
dın tesis olunmuştu. 

Bu ıdam çok zecgindi. Ve 

11 ıı 

" TDRK SÖZCJ ,, nü 
yepyeni bir çehre -ile:-

111 ~I 

daha hayahnda iken bir takım 
garip hareketleriyle etraf.nıo 
dikkat nazırını çekiyordu. Me
seli; bütün Zamanıuı at yarııla· 
rında, bahsi mOşterek oynamalcla 
geçirdiği halde, kumarın memle· 
kette menedilmeaini istiyen v• 
bunun için .büyUlc bir mUcadel~ 
yapan cemiyetlere yardım edi 
yor ve ool•ra bol bol para vui · 
yordu. 
- Gerisi üçüncü sahi{ ede -

- --- -- --- -- .. 

1 Göreceksiniz 

1 

1 

Siyasal münasebatın
da aksakhk mı ? 

V ııiogtoa : ( Radyo ) - Roy
ter a?ansına göre , Amerika gaıe
telerınde İran aleyhindeki müoa · 
sebetsiz lıir takım yazılar dolayı

l!liyle İran hülcümeti Vaşington 
elçiliğine Amerikadaki bütün . 
ko• soloıluklarınm kıpatalmuım 
emretmİ§tİr . Bu karar , diplom•
tik münasebetlerin kesilmesi ma · 
biyetinde değildir . Amerikanm 
Tahran elçisi faaliyetine devam 
etmektedir . 

~ ~ .. ~ J-a.ı' .aj ._ '~ 

~.:~ ·~ 
DuA kuvveti •.• --

Suriyeden gelen gazetelerde oku
dum: 

Franaızlarla bir muahede müza
keresi yapmak üzere Pariıe giden 
Suriye na1yooalistlerioin muvaffak 
olmaeı için camilerde dua yapılma -

1101 karar verilmiş • Şimdi, geçen 
Cuma günündenheri, bele öğle va· 
kıdarı camiler, kadın ve erkeklerle 
tıkhm tıklım doluyor, eller hava· 
ya açılarak, Suriyelilere yardım et· 
mesi ve Franıuz murahhaslarının kal· 
bine de merhamet ihsan huyurm111 
için Allaha yalvanhyormuş ! 

Suriyelilerin bu dualarının Allah 
tarafından ne dereceye kadar kabul 
t:dileceğini bilmem ama, kurtuluşun 
ve istiklalin dua ile değil, ancak ö
liimü göze alıp döğüşmekle kazanı
lacağmı:çok iyi bilirim. 

Nitekim bu hakikatı herkes ~ibi 
hilen bir Suriyeli de, vatandaşlarıom 
r.amide. böyle dua ile Allahtan iıtik· 
lal isteyi§inin gülünçlüğü karş1sında 
dayanamamış ve onlara : 

- İşi Allaha bıraktınızııa, istik· 
lili de abrettt' ahrsmız. inşallah o za
man Hazreti İsa ile Hazreti Muham
met bir müzakere masasına oturur· 
lar da, Suriye vahdeti ve Suriye iı· 
tik1ali iizerinde mutabık kalı.uak siz· 
lerio istikla hakkınızı tastık edt'Tler! 

Demekten kendini atamamı~ .. 
alamamış ama , bu doğru sözünün 
cezasını da , orada üstüne çullanan 
bir sürii duacı Arabıo yumrukları 
altında bayılıocıya kadar dayak ye · 
mekle ödemiş ! 

Doğru söyliyenio dokuz köyden 
koğulacağma ne güzel ve ne canlı 
bir misal .. 

* * • 
Bu dua meıelesi,bana bir hıtıra -

mı canlandırdı : 
912 deki Balkan harbinde Bul

.rar ordusu Çatalcaya dayandı~ za
:ıan ·• Babımetihati ielimiyenin ten· 
sibile makamıifta ., tarafından ter· 
tip edilen bir duayı, o zamanın hü
kumeti ~azetelerle ilan etti ve bunun 
her müslüman tarafmdın her gün 
- biç unutmam- 444 defa okunup 
Çatalcaya doğru üflenmeııini iıtedi 
idi ! 

Duımn tam - metni iyice balı· 
rımda .kalmadı ama • her halde şöy· 
le bir şey olacaktı: 

••- Allahümme defeluba bilbul· 
gari velküffar anilçatalca .. ve yabflz. 
lena min terril'ida !,, 

Vakıa'. bir müdd~t &onrn Bulgar 
orduıu, Çatalcadan da , Edirned~n 
de koguldu amma, yukarıd11ki Arap
ça dua berekatiyle detil, Türk or· 
ıluaunun ıüngüatiyle •.. 

Maneviyata inanmak fena bir 
şey:değildir. Bu~bak1mdan.aheo. Su· 
riyelilere bir §eycikler demem , 
lakin onlara • baaı boa devesini 
Allaha ""I' emanet ettilioi f söyleyen 

~ ' 
bir bedeviye, Hazreri Muhammedin §U 

sözünü hatırlatmaktan da kendimi 
alamadım : 

- Deveni, ilkin sağlam .. bir kazığa 
bağla , sonra AlJaha emanet et ! 

Ne demek iıtediğim anlaşıldı sa· 
nınm .. 

Yaprakçı 
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( Dünya pamukculu~u ve "l 
dünya pamuk pazarları 

-4-

Acaba 1 iatib1ali1ın artm11ını 
giderecek bir İltihJik teıebbif so 
•armıdır ? 

M•laıuJit devre1inin üçte bir 
kısmı ga,et mükemmel gitti. A
merik• Bil' ıene evveJ dünyaya 
400,000 balyadaa f.zla aatıt y•p· 
tı ve lrendiai de t•kribea 200,000 
balya kad•r iatihlik etti . 

Keza 1933 aeaeaiain ıonların· 
da n•z•rı hoınadi yeniden can 
lanclı . 1934 Temmuıuna kadar 
ba JelcOnun 9,500,000 bla baly.'" 
JI ıeçeceii ümit oluauyor , 

Bunan 7a1111 ise fiatlar yük 
eelditi takdirde Htacsk olan bil 
kl•etin elinde idi . Eıer akreaj 
2S milyonu ıeçmezae •• reamen 
muhammen olan ,, her ıe1 yolua· 
da gidecekti . Yuka11da •ıerilea 

rakamlarıa parlakhiı ahında bir 
Hnedenberi umumi pamuk ista· 
tiıtik vazi1ctindeki değiıiklikler 
teb.,Dz etti . Ş.rlr mflıteana olmak 
8Z9're bfltDn dOnya iatihllk mer
kezlerindeki iatiblikit kendini in 
kitaf ettirdi . V • bioaetice her 
aeae muntazaman kabaran ıtolrlu 
•ürülmeie baıladı ve böylece pa· 
muk mevaddı için yeai bir devr 
mpldıjı ıörülüyor . 

1934 ,yıla ikiaci Kiaununda 
muhtelif m8at•amel memleketler 
., Birletik Amerika haricindeki ,, 
iıtib11litıoa yeni bir kıymet tak
dirini ortaya ıürflyorlar Faklt 
ba a.ıkdiri kıymet l'ıtinıme'ia ıe 
aiıledilf Nevyorkda bemea te§biı 
ola•mıyıcak bir tekilde ıeçi 
yor • RU1velt politikatına ol•a 
ltlmad ytlkMliyor ve her müateb
Ulı: bir çok haftaları ıiderecek 
i•llyıçlan d•ha evvelinden kapa· 
tayor • H&ldimet id•reıi 1934-
1935 kımpıayHı baıılitıuı ciddi 
olarak tahdit etmeli d81Domekte
dir • Ve bu gaye utranda Alıb. 
ma senatörleriaia. biri olan Mil 
JÖ Bıakbe•d'ın tertibettiti bir 
pliaın t•tbikiai glzclen ıeçiriyor 
llöıyl Bankbemd Billo intihap o 
l•amıclaa -evvel mecliı ıena tara 
fındaa bun• ehemmiyet verildi. 
Sena Niıandan evvel bu it bak 
loodald kır•ranı mevkii file lloy
m•dı. 

H&kumet 1934-1935 ve 1935 
- 1936 mevıimleri eıa&1ıada pa 
Hra çıkacak vergiıiz p•muk mik 
tarana 10 milyon olarak temdit o
larak tahdit etti . FazlHı için •d 
V •loeenı 1üzde 50 bir nalut ce 
zaıı vel'ecekti . Takibolonaa g•ye 
.. gizli tutulm•dan,. pamuğun fia-: 
lmı 1500 e çakarm•ktı . Halbuki 
( Bankhead Bill ) e bBldiaaetin 
Jaflatıoalıte proınmıoı rağmea 
.. doların dBımeai, mad al para· 
larıa milliletUrilmui ., 1934 ee
Delİ y•zıaıa çorakbjına ratm"a 
ba ı•Je eoauna eriıtirilemedi . 
İktiudl, aihayet ticaret mov•ze 
neıiai temin edecek olan bu kım
paniy ? Birleıik Amerikadaki i • 
tihullb 13 238000 balyaya muka· 
bll 1932 -1933 de 1 S 171 ,000 bal 
raya vaııl oluyordu . Böylece A
merika p1mutunun dflnya istib
lakltıaı itiraf etmitti . Ve bu ıa 
retle 14.167.000 b•ly•d•n 13.539. 
000 b•lyaya hl110lunmıyacak ıe· 
kilde dDımüıtü . Bilhaaa• bu ton 
ıyk1rı ıiden Dç ay ıarfında b8a
hiitüa ıiddttlenmiıti. Zira ra· 
kipler sık 11k - mi•n ayarda 
- Am•rikı• kananlarınd•n 7üz 
de 12 ill 15 ıptı fi•t ile"ri ıtlrtl
,orlardı. 

Biadiltao pamotunun iıtik
lalii 570 000 baJalyı, diiremen· 
plerin 648.000 bal1a kHıyidea 
ylkitlfprdu . 

Amerika stokları 1.132.000 
balyaya kadır. diier meaıelerin · 
540.000 bilmukabele tez•yüd et . 
mitti . 

1934-1935 llampaayııı 
1934 - 19!5 hasılat devre1i 

paıırletİn bir çok müıahıtleri ta 
rafıadaa l•yin euirilmiıti ... 

Amerillalılaran üzerin• yaban 
cılara Reaaachı olarak .. Bu tev· 
si ıayet haki.dır . Çünkü Seçeni 
om Bav•ııadRnberı ancak bir de· 
fa 1930-1931 de olduğu kadar 
bir istibsalit yapb . 

Herkes Amerika pamuğunu 
diıtr menıelerdeki pamuklardan 
dala• az iıtiblik etti . 

1933 -1934 de { 25 094 000) 
balyalık bir dOnya iıtihliki için 
Amer1ka 13 539 000 balya pamuk 
istıhıal iıi, geriye 11.555.000 ka· 
lıyodo. 

1934 - 1935 de 25.416.000 
b•lyaM, dünya istihlikine kat 
§ılık Birleıik Amerika ( 10 852. 
000 ), baly• diger memleketler 
13 564.000 bıly• iatibeıl et 
ti . . 

1934 - 1935 eene1ini vHıf
landıran vaziyetin mohtelıf sebep
leri vardı . 

bııta olarlk Birletik Ameri· 
kada pamuğa inhisar ettir1len l'a· 
creaze'in tahdidi ( f ıretultural 
ıdiaıtemeut administrerlıon ) fia
un yOkıelmesini 'iatıç eden po· 
litikıdrr . Bu ıurrtle Amerika 
müteaddit r•kipler elde eden bir 
çok p•zarları gaybetmıı oldu . 

Ba kampani aarfınde dlaya 
iatibsalih evvelki mevsime n• · 
zarın çok dun idi . 22.612.000 
balyaya kartıhk 25 060.000 balya-

ki evvel emirde bu Birletik Ame 
:rikada nahak yere(yalnız 9,576,000 

bin balya > nm eksilmesine sebep 
oldu. Yani 1896 danberi olan ıeri
yatın en azıdır. Bu itibarla Birletik 
Amerikada iıtibıalin dünya istih
sal4tma nisbetle olan yüzde mık. 
tarı % 60 ı geçmişti. 1933 - l 934 
de o o 53 , 1934-1935 de 0 43 
oldu . 

ihracat 7,732,000 balyaya kar
tı 5,063,000 balyayı tecavüz et· 
miyordu. 

Şüphesiz , ihracatın bu azal 
ma1ı yalnız Birleşik Amerika için 
de~ildi.. Hindistan Mısır da kezı 
bu ıızalma vardı. Hiodistanda ne. 
batm mebzulıyetine müHİt olmıyan 
bir havı,istibsali ualtmış ve ihra· 
catı evvelki mevsime nazaran zaif 
surette dun bir hale gelmişti : 3 
milyon 106 000 balyaya karşılık 

3, 102,000 balya 
Mısırda ferıh rdıleoek ( arazinin 

tahdidi ehiaz ) ızalmak mı . Ne
batatın yapraklarına musallat olan 
böcekler ihracatı 1933-1934 de 
(1,216 000) iken ~934-1935 de 
( l ,078,000) ne tenkis etti. Fakat 
bu azalmanın en ehemmiyetlisi bit
tabi Birleşik Amerikada olandır . 

Bunun sadece eA A.A. politıka 

sının hunun yegane 9ebebi olduğu
nu zannetmek doğru olamaz. Mü
aavi olarak işaret olunmalıdır ki 
arazi üzerindeki mü .. tuhıil aşa~• 
yukarı ( 208 yerine lbs 170 ) bir 
itiraf yaptı. 

Ve meşhur Pool-Weevilılere 
gelince, mahsulAtıo yüzJe 7 .35 ni 
harap ettiler. 

-Sonu var-

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

( Türk Söll6 ) 

Dün Şehir meclisi 
nisan deresinin ilk 
topla nhsını yaph 

- blrlnd sahi{ eden arlan -

Mevaddı mü~teiltıı depoları 
arziyesi: 4000 lira. 

Sebze resmi: 13,000 lııa. 
Koyun ve keçi arziyeai· 300 

lira. 
Şerefiye rumi: 2000 lira 
Lağım, kal dırım nısf meıarifi 

iaşıiyt si: 4000 lir•. 
Eleıktrik iıtihl ii k resmı: 10000 

lira. 
Hafta tatili ruhsatiyesi: 6000 

lin. 
Yüıd~ on ceza: 4000 li r• . 
Mektum Ct ! A: 5()0 li r•. 
Para ce ıaları : 8000 lira. 
İmtiyazı. ıirk t" tlerden beledi-

ye biHui: 2000 lira. 
Siğoı ta Şİ • ketler inden bele· 

diye hissesi. 1,500 lira. 
Darülaceı.e hiıst si• 4000 lira. 
icar bedrJi: 25,000 lira. 
Y~r bedelı: 24,000 lira. 
Köhne e§ya bedeli: 500 lira. 
Kanıra hasılatı: 100,000 lira. 
Beğırsakbone bası !atı: 1000 

lıra. 

Buz hasılatı: 16.500 Jir•. 

Mersin limbo şirketi lemettil 
bi11eai: 10,000 lira. 

Mtzad salonu haaılah: 2,500 
lira. 

Stadyum buılatı: 80 lira. 
Emrazı zübreviye hasılata: 

2,500 lir. 

Mezarlıklar h11ılih : 10.000 
lir• . 

HHılitı müteİerrikı : 11.000 
lira . 

Bazı küçük v11idah burayı al
madığımıza göre belediyemizin 
936 büdçeıi varidat kısmı böyle· 
ce 471.999 lira nlar•k tahmin ve 
meclise teklif ediliyordu . 

Bu kıımın okunması bittikten 
ıonra Batkın, mHarif kısmıam 
okunmuıaı da Kitip Kasım Ener
deo rica etti . Ve Kaaım Ener 
tanfından okunan masraf büdçe 
sinin tutan ise haıhca ıu rak•m· 
lan ihtiva etmek üzere, varidat 
büdçcsi gibi 471 999 lira olarak 
tekltf ediliyordu : 

idare ve hr up itleri umuru: 
95 0~5 lira . 

Sıhhet işleri ve inıaat ve te
siııtı : 235.680 lira . 

İmar ve trzyia işleri : 41.130 
lira . 

Tenvirat ve tanıifat itleri : 
48 701 lira . 

Miiteaevvi mHıaflar : 61452 
lir• . 

Bu kısım da okunduktan aonrm, 
baıkaa ht:yeti umumiye bekkında 
mec isın müteliasıaı aordu ve il 
lria bOtçe eııcilmenine havalesini 
ileriJsüıüldüğünden reye koo•rak 
müttefikan eocOmcnioe havalesi 
kabul edildi . Bu ıırada b•ıkao , 
toplantlya on dakıkalık b1r ara 
verdi. 

* • • 

Şehir Da1akları 
örnek bir köyüm 

Hava kurumunun 
beyiye resimleri 

Mavi yıldırım 
Bu akfaM temsil 

edilecektir Tayyare pulJırınan satı§l için 
bayilere yüzde beı ve diğer kıy· 
metli evraklar için de bir beyiye 
verilmekte idi . I Çoktanberi prOvl\lara yapıl-

Tayyare resmi hakkındaki 2459 öialct• olın Mavi yıldırım piyeai 

Kuvvetli iki atan çektiii 
.rabaJle KoHndan gızi kö 
gidiyoruz, arabad• kadın er 
çocuk aekiz o• kiıiyıı. Kop 
t.rlalar içinde ıaip olan ki 
zlla yolunu bulmak üm8dile 
ba"ıyorum. muhtar Yıh1• 
ile beraber ilç ağıetmen old 
yor. Öteden Cafer bol bol ı 
Aurt var. ddken paç araba 
yua ıDrDlerile dolu dallara 
rak <Dai ara All•b daflar, 

il ka b b b t 
Halkevi temıil kolu tarafiadan 

sayı ououn u a ıe emas • . :1 
eden maddesi bazı yerlerce yan- bugün. un s ıema• a temıil edi-

lı§ tefsır edilmekte olduğu görüle· l lccekhr. 
rek, muhasebat umum müdürlü- :---------·----

den ayrılın •ilar) Uirküıüotl t 
du. Hep dinleyoraz. Seıi ,el 
bazinletiyor. Araba da gitti 
ığarlaıiyor. Hep ıuıuyorus. 

ğüoce " bayilere yaloız pul satı· 
şıodaa beyiye verılet :eği ve diğer 
kıymetli t'Vraktao bir şe y verilme· 
mr ı · ,, tamim edilmiştir . 

Yüks k tahsil mezun
larının tecil meselesi 

Tam eskeri ehliyetnamesi o· 
lup da ikmal imtihanına kalmak 
sure tile ukere g idemeyen yüksek 
mektep mezunlanoıo da t~ m veya 
yüksek ehliyetnamesi olup da mü 
rac.at ett ı kleri h 11 lde sıhhi sebr-p· 
lerden dolayı eekere •hnamıya

ralıc tet il edilmiş olıo yüksek mek 
lep mezunları vaziyetinde bulun
duklıuı anlaşılmış ve 3350 98)1h 

karuneme hükmünün bu gibilere 
de teımili meselesi icra vrkilleri 
heyetince kabul edilıniştir . 

Müteahhitlerin 

Fen ehliyet vesikaları 
•il CJlll• 

Yol 1 demiryolu • köprü , ıu 
ve y•pı işi gibi eksiltmelere gire 
cek müteahhitlerden ber işin ıut
namesine göre ıatenilecelr ehliyet 
vesikaları için talıplerm ibate g6-
nlinden en az sekiz gün evvel ve 

b•ngi günde ekeıhm e si yapılacaksa 
işe gir mck hususunda veaıka al 
mak iatediklerini sarih olarak o•· • 
fia vekaletine yazmadıkları takdir-

de ehliydıiz olduklarını eksiltme 
müracıatlırıudı bildireceklerdir. 

Yanlış alınan 

lstihlik vergaeri 

Bazı maddelerden istihlak ver· 
gisi al1DmBS1 yolundaki 2731 sayılı 
kanunun tarifesi ekseri gümrük
lerde yanlış tatbik edilf'gelmekte 
olduğund n maliye vekaleti bu 
hususu tenvir eden bir buyruk 
ııöoderer t" k geçmişde alı.,an ver
gi ekaiklerioia tahsıli ve fazlela 
rının iadesiyle noksan muamele
lerin düzeltilmesini bildirmi§tir . 

Vagon n üze rina itti 
• 

Tayin ve tahviller 

Dörtyol tahrirat kdtibi Şevket, 
Bahçe tahrirat kAt.iplığine ve Bah
çe tahrirat kAtibi Muhıddin tle 
Dör\yol tahrirat kAtipliğina hali 
maı1flarile tahvil edilmiılerdir. 

* * • 
Ceyhan icra memur muavinli

ğine 14 lira meaşla mrslok mek
tebi mezunlarından Hasan Zeki ta 
yin edilmiştir . 

Harcrah mesafesi ha
ritası dUzeltlldi 

Dairelerde bulenan baıcırab 
meıife haritalarında bir çok de
ğişiklikler lolduğund•n ve bilha1-
ae son batlaıın inıaımdan ,ıonr• 
tebdili muvafık görülmüş ve elde 
buhıoao bıritaların tubihi ıçın İl· 
bayhklara birer örnek g&oderilmit· 
tir. 

Belediye 
Talimatlna aykırı i' yapanlar para ceza

sila cezel•ndırııdllar 

Bıklıcal Suco 'oğlu Nuıeddio, 
kebapçı Sağir Süleyman, citerci 
Muıtaf• oğlu Ahmed caddeye piı 
ıu akıttıklarından 200 er, manav 
Süleyman oilu Ha.:a manav dük
kanında b kkaliye ·~nası aatttğın 
dan 100, halıcı Mahmud cadde· 
ye piı su akıllıjmdao 200, re DÇ· 

ber turıucu Mehmed ruhsatsı~ ia· 
ıaat yaptlğından ( hakkında moı· 
mele yapılayor. ) 

İzmir oteJcisi Şerif otlu Meb· 
mcd yatak çarıaflarını pis tuttu· 
ğundın 300, ekmekçi Ali oğlu 
Şeker Mehmed kiloda .. 40 - 60 
gram noksan ekmek aıttığından 
300, hıncı Mustafa oğlu Mahmud 
ahularının talımalnameye uygun 
olmadığıad•n 200, nalbat Osm•n 
ojlu Ali , hancı Ali Riza Yağ· 
lıkçı ahırlarının talimatnameye ay
ıuo olmadıjıadan 200 er kuruı 
para cezısile •·ezılaadmlmıılar

dır . 

~------------·~-------~ 
Yurdumuzda maden 

bolluğu var 

Şimdi :yalnız, etrafım•• 
veliyeo dajlaH soıl 10ran 
arabacımızın llHi v.r. Yol uı 
ça n•ıemiz çoğalıyor. 

Muhtar uzakları ıöıterer.ek 
zOken beyaz binalar dedi. İl 
yoruz Arabaaao saman çuvıll 
gittikçe yumuıuyor. Aıfılt 
riade ilerliyea bir otomobilin 
bıtı yanınde arabamız ve oau 
m•a çuvalları beli de daha aı 
bat fakat muhakkak ki d•lıı• 
zevklidir. 

O doyulur fıkaı doyalmıı 
zevktir. Nihayet k6ye geldlt. 

Evvelce tınıdıiım iki ölf 
men arlcadaıım i4e karıılaıtıdl. 

Saatlar, haftalar ıeçti, oa 
bize biz onlara bailaadık . .K 
halkı f e liket görmilı m&b•cir 
dir. Oal•rın kalplerini eae,ji 
naiı yapmıı. (110) hanedir 
d&kldlaı (1) bayii (1) berberi 

Köyün yını bıııocla yı 
ftç muallimli olan beyaz okal 
vır. 

Balen diger klyleria y 
ile iki beJaZ bina dahı 1ttkı 
yor . Banlardaa biri civır köy 
den ıelecek çocukların lokıe 
mutbalH ~ kiIArı olıcak diteti 
bakbane ve m1lHmel'e .. ı-. 
um•• zam•n .ekiı on klyllt 
balan burayı kum , ki~ , 
teııyorlır . Yıimurlo gtlnl• 
paçılanaı ıı•ayıp oknlı d 
koıın köylO çocuklara hayatı 
meden bayab ıezmitl«'r gi~i , 
aıf t• derin bir h&rmet ile dert 
rini dinlerler . Bunlana 1111 
d• öiretmea bir t•Y değil , 
ıeydir . 

Bahçede gDreıleri voley 
oyunları durmadın devam ecl 
Bütün bu bayata dıhı böylk 
maaı veren lcutıi bir •arl.k : 
yün meydanaada mektebia ka 
ıında Cumuriyet ibidesi , Co 
ıiyetio onuncu yıhnd• Tür 
lcöylüsün&a y&"aelttiti bu ibi 
köylOoiiu rubu gibi Ç(•ls temiz 
çok manalıdır . St>rt elleria dik 
ği bu Hl'l taı pHÇHI 11nlı 
ibm~I edileu Türk klylüıüD 
dünkli idareye haklı bir hl19t 
bugOnkü rtj•me duydutu IOn 
saygıoan Abidesidir • 

lrldm Şayltln 

Üç yolcu 
tayyaremiz 

İkinci toplaotıdı ruznamenin 
ikinci maddetıinde münakale me 
selesi bütçe ~r cümenıne havale 
edildi ve fiçüncli madd" yt g çildi 
Ve ho madde üzerine d•imi t- ncU- 1 

men mazba tası da kaou lar er.cii- 1 

menin h ı. vale t: d idi . 

Eski istasyonda, Milli Mensn 
cat f•hrikası ameleltrinden Öaıet 
oğlu Ahmed •dmda birisi Arıp 
oğlu İsmal ismindeki adamı bir 
kavgıt neticesi vagonlardan biri· 
sinin üzerine ıtmİ§, lsmaılm alnı 
ağır surette yaralanmı~tır . 

İsmaıl tedaviye ıevkedilmiı 
Ahmed de yakalaomıştır . 

Kersete kaçakçıhfiı 

Maılen arama enıtitüıü t•ra 
fından Kütahya ve Tavıınla h•v• 
lisiade y•pılmakh olan ıraıtırma· 
larda memnuniyet verici bir neti· 
ce elde edilm; §tır . 

Bu hualidd buluoıo çok zea 
gin linyit damarlarının :!AD•Jİ kıJ· 
metini baiz bulunduiu enl•tıl 
mıştır. 

Ankara - lstanbul ar 
sında lfliyacek -·-Devlet hı•• yolları idar 

lıtınbollı Ankara araaındı 
taJyıre poatHı ıerviıleri le 
etmak üzere Londradıkl bir 
e1aeıt1ye üç tayyare aipırft e 
ti Bundan sonra takriri rio mü 

zıkerrsine geçildi . Feyzi Dural 
ve Rıaım Yu tmanao aynı umand• 

daimi encümende aza bulu mııla

rıadan dolayı biitç• .,rıcümenin 

den istifaları okundu ve bülçoe 
encümeni reisi Ahmet Kemalan 
de husuıi vaziyetinden dolayı bu 
encümene devam edemiyeceği aa· 
laııldığıodao yerlerine azaJao : 
Vehbi Necip Savaşan , dokto· 
A · aim • dit tabı bi Şe•keı ee · 
ÇIWitor 

Düo, yarha şır.dı 56 numrolu 
kamyon ıoföni AhmeUen 10 p.r· 
ça kaçak ke eıte tutuluak orman 
idar sine verilmiş ve Ahmet hak
kında kannoi takibat yapılmııtır. 

Bundan son a diğer bazı tek 
rirler daha okuomuı ve ait olduk · 
lan eocllmenlere havale edilerrk 
NJSanıo yedinci Salı günü ual 
on dörtte toplanmak üzere mr c 

liı d•Aılmııtır • 

Hu surette snni beozin, kim
yevi gübre vesaire imali bosuaua
dalci tasavvurların fılıyat Hhaııoı 
çıkarılması ımlciaı t bakkuk et 

miı bulunuyor . 
Orta Aeadoluda kurulacak bü· 

yDk ele"trik a.ntreh da bu bava· 
lide tesis olukecaktır . 

İktisad Velciletinin elellhik
leıme ıubeıi 11ntrahn yerini tes 
bit ıçio tetkiklerd" hulunm•kta
dır • 

Öğnndljimize ılre, ba 'J 
cu ıa,yarelerioia irtaata bitiı 
mek Ozr.redir. 

Tayyareler DİHn içıode l. 
bula getirilecek ve hükftmetı 
ze tulim edılecektir. 

Evvelce yolcu nakliye 
kullanılan l•yyareler 
nakliyat.na tıhıiı edilecek 

iaan ıonunda yeal bıva 
viıleriae b•ıtanmısı mubttm 
dir. 
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2 Nisan JIM ( Tirit SMfi ) 

S Nisan spor 
bayramı 

Hazırlıkları bitmek 
üzere 

Halkevimiz spor komiteainin 
5 Ni11nda büyük bir spor bay· 
ramı tertip ettiğini yazmıştık . 

Haber aldığımız!! göre bu bay· 
ramin şimdiye kadar olanlardan 
daba çok güzel ve faydalı olabil 
mesı için yapılmakta olan buır
lıklar bitmek üzeredir . 

Bu bayram için biç bir duhu 
liye olmadığından iıteyen her va· 
tandaş serbestçe girebilecektir . 

1 SON DUYUKLAR 
1 

Mısırın 

Yeni bir kararı 
Kahire : 1 ( Radyo ) - ltalya 

dan ve milıtemlek.lerioden ltal
yan parasının.Mısıra girmesi ve 
bunun üzerinde alıı veriş yapıl
ma11 yasak edilmiatir . İtalyan pa· 
rası ancak maliye nazaretinio ve
receği müıaade ve mikdar üzerin
den Mısıra girebilecektir . 

Hitlerin kati teklifleri 

Loodra : 1 (Radyo) - Alının 

Hindenburg 
Yeni Alman nava sefi
nesinin ilk yolculuğu 

Hiodcoburğ adı verilen L Z 
129 bava ufinrsi Ribydo Janeyro, 
seferine çıkmak üzere saat 17 de J 

Fridribhafetteo lıalkmıştır. 
Frao11 büklimeti Zeplinin ken

di toprakları üzerinden uçmasına 
mllsaade etmediğinden, balon 
Hollaod lizerinden geçmi~ ve İn -
giltereye de uğramııtır. 

İngiliz ıebirleriode oobinlerce 
halk heyecanla ı~yre çıkmışlar ve 
Zeplin ıüratini indirerek seyir
cileri ıelimlamıttır. 

Bayram pıoğramını aşağıya 

yazıyoruz : 
baş d·legeıi Rıbbeot·op b~g?n Diinyada en oüç 
saat 9,15 de Londraya gelmıştır. 1 ::» 

1-Bütün ıpo cular saat (12,30) 
da Halkevi Labçesinde toplanarak 
aut ( 13 ) te , önde hareket ede 
cek olan Halkevi bandosunu bir 
Türk bayrağı , arkasından 6 oklu 
bayrak , Adana - Mersin Halk
evi takımları , Halkevi kayakcıla
rı , bayuklarıyle beı aber kulüp 

Men Rıbbeotrop Heı Hitlerio müsabaka 
kati tekliflerin h11mil olduğunu 

i erin bütün atl•t ve futbol takım· 
ları ,~avcılar , bisikletciler , cirit
cite,,:kulOp idare heyetleri takıp 
edeceklerdir . 

2 - Bıriaci maddedeki kafile 
saat kului - yeni otel ve asfalt 
caddeyi takip ederek Atatürk 
parkına gidecek , hazırlanan çe
lenk Ulu Ôoderin Heykeline ~o 
nacaktır . 

Bundan sonra kafile doğruca 
•ehir aleoıoa giderek Halkevi 
bandosunun çalacağı istiklil mar· 
şı ile büyük törene bıtlınacaktır 

3 - İıtiklal marıından sonra 
sporcular tarafından şehir ala· 
nıoda geçit reami yapılacaktır . 

l Geçit rumi ıoo bulunca aşağıda. 
yazılı oyun proğramı numara ııra
siyle tatbik edilecektir : 

1 -Yükıek atlama , 800 met 
re koşu • 

2 - Gülle atma , 100 metre 
koıu • 

3 - Tek adım , 300 metre 
koşu . 

4 - Disk , 1500 metre koşu. 
5 - Üç adım , 200 metre 

koıu . 
6 - Sırıkla yüksek atlama, 

3000 metre koşu . 
7 - Bayrak yarışı balkan . 
8 - Futbol maçı . 

4 - Müsabakalarda birinci 
gelenlere birer madalya ve futbol 
müsabakasında galip gelen takıma 
bır kupa verilecektır . 

5 - Bu proğram hava mü
sait olduğu takdirde yapılacaktır. 

Bış hakem - Balkevi ıpor 
komitesi baıkanı Dana Yurdate 
P•D. 

Muvasalat hakemleri- Bayan 
Feriha . Nihat Oral . 

Huakct hakemi 
Oiblen . 

- Cevat 

Kronometre hakemleri 
Sait Bölgen , Muhtar Bedi . 

Atlama ve atma hakemleri -
Nusret , İbrahim Diblen , öğret
tnen Zelıi , Mahmut Oakao . 

~ ıtmııı1111111 ıınııı·ııu111t1t1R1111111111nıı~nıumrmw ınırııııııru11mın111ntr1n\, 

~ bu gece nöbetçi 1 

Eczane İ 
Şeni otdl civarında 1 

c ·••ıııı ı~·~t~.~ıııı:.~~=.~.:.~.!~."" 

ve Lokaroo devletl.rine cevabını 
gelirdiğioi bildirmiştir. 

Kendisi hu sabah .İngiliz dış
işleri bakını Edenle göıüamüş o
lacaktır. 

İngiliz 

Maliy · nazırı istifa etti, 

Londra : 1 ( Radyo ) - Ma
liye nazırı istıfa etmiştir. Nazır be· 
y9nıııta buluoarak arkadaşlarile 

aralarında hiç bir ihtilAf olmadı
ğını, yalnız sıhhi sebeplerden do
layı çekildiğini söylemiştir. 

Diğer taraftan nazırıo Milli mü· 
dalsa nezırile aralarında çıkan bir 
ihtilofta:ı dolayı yerinden çekildıği 
söylenmektedir. ı 

Arnavutluğun bugünkü 
siyasal durumu nedir? 

-Birinci sayfadan artan -

salrn alıaacak ve petrol imtiyazı 

teni edilecektir . 

1 
1 

1 
1 

Bu iktisadi ve b111i ımüsadele· l 
rin yanında İtalya gayet mühim I 
şu askrri müsadeleri ve imtiyaz- ı 
lırı da almı9tır : 

Arnavudluk ordusuouo ,haze - j 

ri mevcudu 6000 kişiden 20000 1 

kifiye çıkarılacak , rvvelce yol ve· ı 
rilen İtalyan ukeri muallimleri 
bir İtalyan generalıoıo riyasetin- 1 

de tekrar Aroavudluğa dönerek 
vazifelerine başlıyıcaklu, bu hal· 
yao geueralı Arnavudluk erklnı 

harbiyei umumiyeti relıi unvanı· 
oı haiz olacaktır . 

Avlooya limanına hakim olan 
Karaburun .dağı tahkim edilecek 
ve İtalyanların işgalı eltında bu
lunan Saseoo ada11 ile birlikte 
bu tahkimat :Adriyatiğia şark SB· 

bilinde İtalyan donaumasınıo ko 
ruomasına hizmet edecektir . 

Drac limanı tahkim edilecek
tir . 

Tahkimat İıalyıolar tarafın 
dan yapılacaktır · 

Bu tahkimat Akdeoizdeki İn · 
giliz - İtalyan geriioliQ'ine karşı 
düıünülen tedbirlerin bir netice· 
ıidir • 

Bu müıadelere mukalıil ltalya, 
ıenevi ıekiz " milyon altın frank 
taksitler ile, kırk milyon altın 
fraklık bir istikraz vermeği ve bun 
den baıka Arnavutluk ziraat teıi· 
utı içio on milyon ve tütün io
lıiearı için de üç milyon altın fran 
gı vermeği taahlıüd etmiıtir · 

(Tarzan geliyor) 
Türkce • film 

Pek yakında Alsarayda 
6605 7 

- Birinci sayfadan artan -

Bir güo bürosunda radyo din
ler keo birdenbire esrarengiz ıu 
huou Allaha tealim etti. 

Fakat eo büyük •Ürpriz ve 
garabeti öldükten sonra, bırak 
tığı vaıiyetname ile yapmıştı. 

Cbarl V ance, bu vnsiyetoıme 
sinde, bütün Viski fıbrikalarioın 
aksiyonlarını (ki yüzlerce milyon 
tutuyor) içki aleyhinde mücadele 
yapmakta olun 1 O• ooto kilises!ne 
hibe ettiğini ıöylüyor. Fakat bir 
aartla ki; kiliseyi iılarl' etmekte 
olan pıpaslar bu fabrikalarıo ida 
re heyetine girecrklerrlir diyor 
du. 

Ve geriye kalan hlltüo ınve
lim bankaya yatırılacak ve ölü
mümden sonra saatı eaatına, da 
kikuı dakikasına, Torouce'tio en 
çc•k çocuk doğuran kadınına ve
rilecektir. 

İıte on yıl öoce çok çocuk 
doğurma yaiııı bu suretle haıla
mıştı. 

Torouto'oun bütün genç çift
leri ioe baılamıılardı. Fakat mll 
aabaka pek çetindi. Rakipler 
korkunç ve fazla idi. Bu arada 
iıi hile ile belletmek isteyenltr 
bile oldu. 

Meaela, yedi ayle, aralarında 

bir müsabaka yaparak, rekalıeti 
ortadan kaldırmağı ve arala
rında kim kazanırsa mükafatı tek· I 
ıim etmiye karar vermiılerdi. 

Fakııt bu vasiyetnameoio ıh- 1 

kamını muhalif olduğu için bü- i 
kümsüz addedilmiş ve bu ayleler 
araaıoda rekabet olanca ıiddetiy 
le tekrar baılamııtı . 

İşte bu, on sene içinde Mı· 
dam Lily, dünyaya oo iki çıcuk 1 

getirmiş ve bunlar dırı yalnız ikiıi I 
ölmüştür. Rakiplerinden en çok j 
çucuk yapan Madam Darigo an
cak on çocuk dünyaya getirebil
miştir. 

Madam Lılynin bu müııabaka 
başlamazdan evvel de dört çocuk 
doğurmuş olduğunu söylersek ne 
bereketli bir ana olduğu daha iyi 
anlaşılır 1 

Kendisi ufak ttfrk, sarışın Ye 1 
güzeldir. Kocası yıllardanberi işsiı-, 
dir. 

Küçücük evlerinin salonunda , 
Duvarda me~hur v:ısivetnam~nin 1 
bir sureti aeılıyor. • 

Madem Lilyye bunun sebelıi 
sorulduğu zaman : 

-Giriştiğimiz müsabakanın fev
kal~de güclüğünü takdir eder1e· 
niz, parasını, sefil Jenebilecek bir 
hayat içinde, ve iş aramak için ya· 
nımdan ayrılan kocamdan , onun 1 

yardımlarından mahrum bir halde 1 

her yıl dof(urmak ve birbirinden 
birer yaş faı klı ve sayıları her yıl j 
artan hir sürü çocuğa bakmak,on
ları beslemenin ne müıhiş hir iş ol-ı 
duıtunu takdir edersiniz. 

işte bu yıllarda ümitsizliğe düş- ! 
tüğüm zaman hep bu vasıyetna -
meye bakır cesaret almlım . Kendi 

kendime, muvaffak olduğum zaman 
kavuşacağımız rahatlığı,serveti d u
şünerek ümidim artar ve çalışmaya 
kuvvet bulurdum,, dbmiştır. 

• • 
ısvıçre 

Müdafaa kuvvetlerini 
artıracak 

Berıı'den bildirildiğine gllre 
İıvrçıe hükümeti müdafaa lmvvat· 
leıini artırmağa karar v~rmioıir. 

Bunıın için 100,000,000 lsveç
re franklık bir istıkuz yapılacak 
tır. 

12 ağır top bataryaeı vücude 
getirilecrği gibi, hava kunrtleri 
de muderiere edilecektir. 

Japonlar 
Nıısıl banyo yaparlar mış ? 

... Asri Sinema-.. 
bu Akşam 1 

Mavi yıldırım plyesıı 

C. H. partisi merkez nahiyesi 

menfaatine. Umuma 
6607 

Japonlar bir çok yenilikleri garp ___ _@l'AN. __ ıoı--.,..-...,.------ı'~----Aleminden almışlar.MeselA sinema, Sinemasında 
CAZ V6 futbol g .bi zamanın bir çok _ 
yenilıkleri hu memlekete Avrupa Bu akşam 
mcıleniyetınJen geçmiştir amma, Mevsimin en gıız · 1 ve heyecanlı filmlerinden biri Amerikadaki hay 
yikanmak, temizlenmek, muntazam dutların hayatını llösteren mükemmel bir eser, cinayetler ve 

sureıte banyo yapmak gibi vü- entrikalarla dolu 

cudu temiz tutmak itiyatlarını Ja
ponlar çok eskidenberi muhafaza 
etmişlerJir . 

Yalnız evvelce Japonların yi 
kanma tarzları pek ı ptidai bir şe· 
kilcıe idi. Uer ııvde büyük bir Cıçı 
bulunur ve bunun yanına kurulu 
bir odun sopası üstündeki kazanda 
ısıtılan su buradan fıçıya geçerdi . 
Aile halkı eırasile fıçıya girer, yi- I 
kanırdı . 

8on senelerde Jıponlar bu ban 1 
yo şeklini ıamıınile terketmemekle 
beraber daha asri bir şekle sok- ı 
muşlardır. Hususile büyük oteller
de ve kibar konalılarında şimdi j 

pek yeni banyolar lı.urulmrştıır. 1 

Bu banyolar gene f çı şeklin
dedir. Fakat üç dört kişi içer:sine 
girecek kadar geniştir . K~nıırl ırı 
porselen k:ıplıdır . Yahut emaye
dir . 

Japonlar çok sıcak su içinılR 
banyo yapmağa alışmışlıırdır. Ec 
nebilor bu kadar sıcak banyoya 
dayanamıyorlar Halbuki Japonları ı 

soror8anız sıhhat v~ kuvvet ancak 
böyle ıııcak banyolarla elde edı· 
lirmiş . 

Fakat böyle güzel. muntazam 
banyo salonları hor Japon evine.le 
bulunmaJığı için büyük Japon şe· 
birlerinde umuma mahsus hamam 
lor çok rağbet görür. Bundan ha~ 
ka banyo yerleri, vaktila Romalı
larda olduğu gibi. dost ve ahbap 
lar arasında bir birleşme ve Pğ 

lence yeri işini görür. 
Bu benyolıu don bazıları büyük 

hir lüks ile hozırlaıımıştır. Bir lı.ıs· 

mı kaplıca halındedir. 

llu yeni haınaınlardd büyü 1< mer -
mer hBvuzlur, her tarafı aynalarla 
kaplı geniş ve mükellef salonlar , 
dııvurlardo içi:ıde en aaılide renkli 
balıklar dolaşan camekAnl ır , çağ

layanlar, Cıskiyeler çolı: cazip ve 
ruhu dinlendirici bir muhit teşkil 
Pder . 

Japonların bir Adeti daha var: 
O da bir ailenin bütün rfradı, ço· 
cuklar, baba, anne, kaynana, hep 
beraber ayni fıçıya girip yikanma
la rıdır ! 

Bir lokanta ne 
kazanır? 

Bir, her güo müşterisizlikten, ka 
zançı•zlıktıo şikayet edip duran 
bizim lokntacıları düıiindük, bir 
de Lo .ıdra lolcantacılarıoıo belini 
göz önüne getirdik te zavallılığı 
mızı ve fakirliğimize adeta ıçimiz 
'ızladı. 

Başkıı ülkelerde bir lokauta
nıu ne kazandığını anlamak için 
şu satırları okuyunuz: 

Loudraoın eo en kibar lokan
talarındıo birinin .. hibıbi gazete 
cİ}e, idare elliği müessrsenın se
nelik maaraf ve kazancı hakkındı 
dikkat'l layık malümal vermiştir. 

Brodvey Geceleri 
ilci ayeşio yıldız 

Constaıı Gümnig ve Rus Colombo 

tarafından temsil edilmiş iki saat zevk ve neşe ziyafeti 

ilaveten bir perdelık güzel bir 

Miki mavs 
Gelecek proğranı : 

çoktanberi beklenen 

Harry Piel'in temsili 

Batakhane Gölgeleri 
6633 

Alsaray sineması 
-----------------------------------' Mevsimin son turf andalarıııı sunuyor 

Bir aşk gecesi 
Mümessili: Clace moore- Tullie Carminati 

Bu şaheser opera filmlerinin şahe~eri<lir. Bu Cılmde 

Karmen-Travyeta-Madam Batrflay 
dan aefıs parçalar dinliyeceksiniz 

ilave: Dünya haberleri 
Gelcc.·k proğranı : 

Geliyor Tarzan 
büyük Türkçe fılm 

llaclarınızı Tuvalet ve Parfümeri • 
ihtiyacınızı yalnız 

seybaa eczanesinden 
tedarik ediniz 

Çünkü: menfaatiniz olacaktır . 

yölediği rakamlaıı Türlı liruına 

çrvirerek naklediyoruz: 
Bu lokantanın senelik cirosu 

bir milyon iki yüz rlli bin Türk
liraeıdır. Grçeo 1935 ıenuinde 
150 bio Türk liruı lıar etmittir. 

Bir haftada muzika için 1600 
lire, dörtyüz kişiden ibaret müı 
ıahdeoıio~ bnş bin li a, çama§İr· 
bane)e hin. kırılan şeyler içio 
160, ber gün dtğiıtirileo tııe çi
çeklere 250 Türk liıası aaıfedil
mektedir. 

. Havayı tazelemek için yapılan 
te111at yüz on bio liraya mal ol
muı . 

Bu tesisatı işletmek için balı• 
Irk masraf tlli lira tutuyor. Elekt
ıik içiu ayda 16000, müıtahdemin 

saf ediliyor. 

1 Lokantanın tezyinatı için ea-
1 oede yapılan masraf 160 bin Türk 

lirasına yakındır. 
Tahsili mllruküo olmıyad al•

cııklar ıeat de on beş bin lirayı 

buluyormuş. 
Bu lokaotaoıa mlltterileriuin 

hemen hepsi tanınmış kibar zıt
lardan ibaret imişi 

Bu lokantada çalı§&ıı müatah 
deminin eksrri•i buıuai otomobil
lerle evlerıne gidip gelmektt, kü· 
çük gauoolır hile kendi aıoto
ıilıleılerine binmektedir. 

Bu meeud müesseıede çalıf•D 
akıllı bir garson bıfıada lıolaylık
la 70 Türlı liruı babtif alabiliyor! 

Müesıtaeden 11\dığı bafı.lık Okuyuçalarımıza kolaylık ol 
mak üzere Londra lokantac11ıoıo 1 ünifoıınıları ıçıa ı~or<lc 6250 iıra, ücret de be~k.al 
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Kilo F'iyatı 
CİNSİ Satılan Mikdar 

En az En çoL. 

K~.==~S·~ı~K~-==~S~-~lf========K=Uo=======I ı-..,...ap-ım--,alFı===p=am=u=ı====ı 36 

Piyasa parlağı " 33,75 35,35 
PiyHa temizi ,, ~2 32,50 
iane 1 38 40 
İane il 
Ekspres 
Klevlaoı 36,50 

YAPAGI 
Beyaz 1 ı ı-... Sı'°''y'"°'ah,..------- ı----____ , 

(Tllrk S6ml ) 

Bakkallar cemiyetin
den: 

Cemiyetimizin yeni idare he· 
yeti intihabı 3 nisan 1936 cuma 1 

günü saat 14 Ticaret Odasında ya
pılacaktır. Esnafımızın mezkur gün 
ve saatte Odaya '{elerek reylerini 
kullanmaları ilAn olunur .6642 
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Bu bir şaheserd~r 

Nana 
•-.~-----~-~ç,,__t_G_I_T __ ~-------•I 1 
~s 1 ~ 

•--~-:-~·-· -;=.i~:-:-~-~-~~k-,,--·-~:---ı-3~,5~0--1'~~-------·"·!<-a __ s_a_p __ la __ r_c __ e_m __ i_y_e_t_i_n_d_e_..n 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs -----------· 

.. Yerli 5,40 
,, Meoıane 

1--~------1-----1------------· Arpa 
Fasulya 
)'. ulaf 
Delice 
Kuş yemi 
K.eıeo tohumu 
.Mercimek 
~ısam 18 

VN 
- Salih 800 

-725 --·· .. ... " ;s .Q 
"' Düz kırma ,. 

..>! -~ s· . .E - ımıt ,, 
~ S -.......-----Cumb~ur...,.iy_e_ı____ 800 
:>G ~ - .. 1~7=55~---ı· 
<" " 1------ı--------· 
İ"' °' Düz krıma ,, 

-Alfa ,, 
Liverpul Telgraflan 

1 I 4 I 1936 
Sanıina 

Hazır 6 
Mayıs Vadeli 6 
Temmuz Vadeli 5 
Hiuı hazır 5 
Nevyork 11 - -

Kambiyo ve Para 
İŞ Baokaıındao ahnmıııır. 

Pene -
Liret 48 

08 Rayşmark 
·~~-~-----ı--1~0-/ıl 97 

941 23 
32 

Fraok"Fraosız,, 

Sterlin "Inıı:ili:ıı,, 

Dolar "Amerikan,. 
.lfraok__:lsviçre,, 

623 20 
124 92 

2 

SAYIN HALKIMIZA 

Cemiyetimizin yeni idare heyeti 
intihabı 2 Nisan 1936 perşembe 

günü saat 14 de Ticaret Odasında 
yapılacaktır . Esnafımızın mezkdr 
gün ve saatte Odaya gelerek rey· 
!erini vermeleri ilAn olunur.6638 

2-2 

Satılık kazan ve köten 
20 beygir kuvvetinde her tnrııfı 

sağlam işler bir belde Makler mar · 
kalı bir çift kazan, bir adet dörtlü 
ve dirsPkli köten satılıktır . 

Almak istiyenlerin Buğday pa· 
zarında Türkistanlı AbdurnbmanG. 
müracnııtları . 6566 
17-19-21-24-26-28-31-2 

4-6 

Adana milli mensucat fabrikası limi
tet sosyetesi memur ve işçiler mah
dut mesuliyetıi istihlak kooperatif şir
ketinden : 

Adana Milli Mensucat fabrikası 

memur ve işçiler mahdut mesuli· 
yetli istihlAk kooperatif idare mec
lisi başkanlı~ından : 

2 Nisan ı,_ 

.·DACA·, 
BiRiKTi~N. 
RA~T l;~Q 

Şirketimizin 28-3-936 cu
martesi gününe tesadüf eden he
yeti umumiye içtimaında ekseri· 
yet basıl olmadığından toplantının 

esas mukave!enamenin muaddel bi· ı 
rinci maddesi mucibince 11-4-
936 cumart~i günü ~et 15bırn- ,~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
kıldığı bildirilir . 6643 

~'-----B __ e ___ ı __ e __ d __ i_y_e ___ i_ı_a __ n_ı_a __ r_ı __ ...... ı __________ ~-------------------
1 
1 

Senayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca takdir edllrn Sovyet Rus 
ye fabrikalarının son model yaptığı kopalı bütün dişliler yoğ icinde 

1 
dönen Sac tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak 

makineler ve yedek parçal~rı dişli bıcaklnr ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makınaları Tırmıklar ot preseh~ri Pul

varizatörler bütün Anadoluda kullanılan ve çok höyük bir şöhret 

kazanan ve sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağ· 

lam olan Sütmakinnlarımı z çİfçilerimizio çoktanberi beklemekte 

oldukları halis çelikten yapılmış Ot kazmal~rımız son moJ•I 

zarif ve şık Dikiş makinalarımız golmiştir.Fiatlar rekabet 

kel.ıul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 

Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecektir. 

Deposu Adanada 

Şubeleri 

6579 

Osmıınlı bankası altında 
Mersin Ceyhan 

13 

------------------------------·~-------------------
bayan Ve baylara ı. 

Saathane civarında Çarşı Hamamının Bütün Takım
ları yeniden arınarak temizlik ' oda ve loc1:1ların farkı 
olmadığı gibi,kese ve sabun fiy:itlarında da fark yoktur. 

Teşrif edecek Bayan ve Bayların memnun kalacakları 
ilan olunur • 6622 3-4 

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

1- Reşat bey mahallıısinde, seddin şarkında bulunan , Yıldız ve 
SeJhan parkları sahasının heyeti fenniyede bulunan projesine uygun 
olmak üzere (671,50) lira bedeli keşifli kaba betondan duvar açık ek 
siltme ile yaptırılacaktır. 

2- Bu işe ait keşi! şartname ve resimler, heyeti fenoiyeden parasız 
alınabilir . 

3- Pazarlık 6-4_ 936 pazartesi günü saat on beşte belediye da· 
imi encümeninde yapılacaktır. 

4- Mu vakknt teminat: 51 !iradı. 
!5- Teminat ih ıle saatinden bir saat evyel yatırılmak lAzımdır 6589 

21-25-29-2 

3077 3069 

Blaapaakt 
Güzel ve tabii sesle 

Eyi bir müzik ve dünya haberlerini dinleyebilmek ıçın 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuvvetli bir 

Radyo isterseniz size gayet şık : 

Blaupunkt 
!\ısa-Orta- Uzun mevclik Radyolarımızı tavsiye ederiz 
Radyonuz kulaklarınızı tırmalayıcı değil zevkinizi okşanııılı . Bunu 

ancak Radyolarımızda bulabileceksiniz . 

Merkez kumand. altında Muharrem Hilmi 
2-6-9-13-16 6457 

Sayın bayanlara !.. 
Viya nadan getirttiğirr.ı dünyanın eıı güzel Permenat ma

kinnlarıııdan Fort Şrit makınası sıcak hava ile işliyip 
saçlara eslA zarar vermeyen ve 

zerafetini tamamen muhafazu eden yeg:l.ne bir icattır. llar yerde bu'.; 
üstün makinanın fiat farkı tabiidir.Bu makine ile 4 ve diğer elektrikli 

mnkinam ile de 1,5 liraya garantili saç yapı-
yorum. 6623 

3-13 Berberiniz Mustafa İnce 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇANl~I 

EC ZANES!NOEN ALiNiZ 

UCUZlsUIC OOGRll~llK 
f.l~ 5370 

-·--~Dml2 
61 ...... 

.................... ____ ,,.... -

Umumi nell'İyat 111...,..-i 
:, Celıil Biıy~r ----- ·- ·-

Adana Tıtrk mü u •· ..... 
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