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Habeşler yeni bir 
zafer kazandılar 

CUMA ·---
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Ren işi gürültüsüz 

Almanya, Belcika ve Fransa ile 25 senlik bir ademi 
• 

YAKINDA 
" TORK SOZO ,, nü 
yepyeni bir çehre ile 

tecavüz paktı yapmağa hazır olduğunu söylüyor 

. 
Alman tekliflerinde bir müstemleke payı ıması da var 

Berlin : 2 (Radyo ) - Bitle
rin Lokarnoyu imıa eden devlet·· 
lere yaptığı mukabil teklifler ıu 
euKlırı ihtiva etmektedir • 

İki memleket ieoçliğiaio sulh 
fıkirleriyle yetitlirilme~iai temin 
ve komşu devletlerine ziyan vere· 
cek hareketleri men için harbe 
tahrik yollu yapılacak aeıriyatın 
hafi bir kootrola tabi tutulmHı. 

Almanya bir taraftıo Belçika, 
diğer taraftan Fı aau ile 25 ıeoe · 
lik ademi tecavüz paktı yapmağa 
bezırdtr . İngiltere ve İtalya bu 
P• ktı garanti edeceklerdir 

Diger taraftan yine Almanya 
ıimali şırki ve cenubu gar ki kom· 
şulariyle birer ademi tecavüz 
paktı yapmak için mllzakerelere 
hazırdır . 

Almanya Lokarooyu imza 
edenlerin zibniy.tiod.. adalet ve 
emniyet mefhumlarının ilmimi· 
yetle mevcut olmadığı ve Avru· 
Padaki buillokll aıkeri ittifakla· 
no Avrupayı ve eakiıindeo dıha 

ıııüthit yeni bir harbe aürükleye
Cek mahiyette olduğu fikrinde bu 
luoduğu için yeni bir emniyet 
paktı hazırlaomuı dileğindedir . 

Londra : 2 (Radyo) - Kabi 
lleaio bııgüakü toplantıaıoda İa
giltereoio Belçika ve Fraosaya 
birer mektup göoderertk yeni 
ıııtızakerelcr muvaffakıyetsizliğe 

uğradığı takdirde İngiltereoia 
Belçika ve Fraoıııoın emniyetini 
mutlak şekilde garanti edeceğinin 
bildirilmesini kararlaştırmıttır . 

Londra : 2 ( Radyo) - "Dey· 
li telgraf ,, gazetui baııüokll baı 
makalt1inde Almanya cevııbının 
tamamiyle itmi'o•n verecek ma
hiyette olduğunu ıöylllyor . Ve 
Almanyanıo bu t'enbıoda logılte · 
renin müzakerelere yeniden bat
lamak husuıunda duyduğu arznyu 
men edecek hıç bir şey olmadığı· 
oı ilive ediyor . 

Dığer taraftan " Moriningpoet,, 
gazetesi ise Almanyanın cevabın
da İngiltereaio müdafaa hazırlık· 
larıoı yavaşlatacak ve onu bugüo
kll menfaatlerinden ayıracak hiç 
bir ıey olmadığını yazmaktadır . 

Loodra : 2 ( Radyo) - İngil· 
tere kamıralaıi ,•Rende bir ko · 
miıyoa teşkiline dair olan teklifin 
pek yerinde olduğunu söylemio
lerdir . 

Fakat bu husuıta yapılacak 
görüomelerin , nerede ve ne za
man olaca~ı çok mahrem tutul
mak!• ve kıtiyen tahmin edil 'me • 
mektedir . 

Ankara : 2 ( A.A ) - Alman
ya ; İngiltere hükümetine yeni 
teklifini bildirmitlir . 

Bunlara nazaran İatikb•ldeki 
eulh anlaımalarıoa ittirak edecek 

Antakyada türk bayrağı 

Ankara itilifnamesinin terviç 
ettiği bir vaziyeti beş on Ara

bın arzusu değiştiremez 

Bir kaç gün önceki eayımızda, 
..\nıakyada bir gece sokakta Türk 
bayrağı çekildiğini yazmııtık. 

yol verilebileceğini düşllnerek bu 
isteği reddediyor. 

bütün milletler arasında mutlak 
hukuk müıavatı ve ademi tecavllz 
hakları imzeaın• kadar geçeeek ' 
olın ilk devrenin dört aylık olma 
sı istenilmekte , Fran~ı ve Belçi · 
ka tarafından da ayni tedbir alın 
mak suretiyle Ren mıatıkaııodalıi 
Almıo aakerlerınia artırılmıy•ca

ğı ve bunun tatbikine nezaret et
mek üzere İugiliz , İtalyan ve Bel· 
çika azalariyle Alman , Fransız 
ve Belçika delrgeleriadeo mll
rekkep bir komisyon teıkili ileri 
ıürülmektedir . 

Bundan başka Fraoeız seçimin
den sonra Alıaanya , Fransa ve 
Belçika arasında yirmi beı sene
lik bir ademi tecavüz paktı müza
kerelerine başlanması ve paktın 

imzal•nma11 için Almıoyanıo ce
nubu oarki ve timali ıarki komıu
lariyle derbal münuebata geçme· 
ye ve müstemleke aahasıoda hak 
beraberliği meselesinin hallinden 
ve yukarıda zikredilen muaheda
lerintimzHıadao aoora,Almaoya · 
aıo milletler cemi yetine dönmeğe 
hazır bulunduğu kaydedilmekte· 
dir . 

Londra : 2 (Radyo ) - Bu 
ubahki lngiiliz gazeteleri Alman 
plioını müsait karıılamakladır . 

Londra : 2 (Radyo ) - Eden 
bu ıabah Rıbentrobu kabul etmiı
tir . 

Konya da 
Bir akşam sanat 

okulu açılacak 

-
Konya 1 (Özel) - Şehrimiz· 

de 936 - 937 den yılı baııoda 
bir akıım kıı ea.,at okulu açıla
caktır . 

Bunun içın Kültür Hak•olığın
dan emir gelmiıtlr . 

Kültür Bakaulığımızıc bu j 18 • 

betli kararı· çevremizde dPrin 
memnuniyeti mucip olmuştur . 

Habeşlerin yeni bir zaferi 

Habeşler dört İtalyan müstah
kem mevkiini zaptettiler 

8ir çevirme hareketinde 2ii00 ltalyan neferi, 36 
zabit va 2000 Eritratli tal .t oldu 

Roma : 2 (Radyo) - Maretal 
Badoğliyo oeır•ttiği bir resmi teb
liğde Atıuki köyü cıvarındıı vukua 
gelen harbin Habeşlilerin tiddet· 
li bir tHrruz ile başladığını fakat 
İtalyanların kati zaferile netice
lendiğini bildirmektedir. 

Tebliğe ııöre bu muharebede 
Habeşlilerin zayiatı 7000 adımdır. 

Bu 11yıda birçok yükıek rlll· 
beli Habeı zabitleri vardır. 

İtalyanların zayiatın• gelince: 
50 lıılyan asker ölD ve 52 yaralı 
vardır. Ve yerli İtılyan asketler
dco de 800 Eritreli 6lmüıttır. 

Bu harbe 2000 Habeıli iotirak 
etmi~tir. 

Habeş taarruzu bir kaç saat 
devam etmit ve bundan sonra mu
kabıl ltılyao taarruzu baılayarak 
,ü•:i: şiddetile eürmü§tür. 

Megan vadısiodeki harpte hal · 
yan uçakları kara orduıuoa büyük 
mikyuta yardım da buluomuıtur. 

Bundan baıka tebliğ garp 
mııtıkaeında bütüo Habeş aefle
rinia teılim olduklarını da bildir
mektedir. 

Londıa : 2 (Radyo) - Roma
d.n bildirildiğine. gö re: 

İtalyanlar, doğu Afrikadaki 
hareketlerin mahiyeti İngiliz 
m.eafaa_tlarını haleldar etmiyecek 
bır §ekıldedir,, diyorlar. 

Loadra: 2 (Radyo) - Kati o 
lan İtalyan teklifi üç madde tıze
rinde temerekküz etmektedır. 

1 - Zecri tedbirlerin derhal 
kaldırılmHı 

2- İtalyan alevhine milletler 
cemiyetinde ~e efkirıumumiyede 

yapılan telkin ve propagandanııı 
izalesi 

3- Afrika cephesi için mev
zuubahı olan sulh keyfiyetine ve 
gö üımelerine Milletler ctmiye
tioin ula el uıetmıyarak kırıgma
muı. 

Bu üç madde dahilindeki İtal· 
yan iıteği terviç edilmediii tak
dirde İtalya, Ren meselesine te· 
mamil" likayd kalacak ve davanın 
halli için uğraşıolar aruına katıl
mıy~caktır· 

Londra : 2 (Rradyo) - Tanı 
gölll mıotıkuıoın da ltalyaolar ta· 
rafından iggalı Milletler cemiye
tinde bir heyecan ve alika oyao
dırmamııtır. 

Adisababa : 2 ( Radyo )-Ha· 
beş umumi karargA.hı Habeş kıta
larıaıu .. . büyük bir zafer kazan · 
dılı:larını tebliğ ediyor. 

Loadra : 2 ( Radyo ) - Bi
rinci ltalyan kolordusu Tanagülene 
varmış iıe de daha ileri hatlara 
varıldığı hakkındaki ite lyan teb
liğleri esaslı değildir . 

Londra : 2 ( Radyo ) -· Dört 
ı İtalyan müıtahkem mevkii fzapte

dilmittir . 2000 İtılyıa neferiyle 
36 zabit ve 2000 Eritreli teıef ol · 
muıtur . 

Oradaki yurddaşlarımızın özden 
gelen duygularının çok canlı bir ifa· 
deai olan bu hadise kapanmadan, 
finıdi de, Aotakyanın Arap lisesi ta· 
lebelerioin :mekteplerinde Arap bay
~•ğı çekmeğe kalkıtmıları ve onun 
•Çin tören yıpmak isteyiıleri üzerine 
Yeni bir vaziyet doğmo§tor. 

Arap talebe ise buna rağmen 
lisede mllsade edilmiyen meruimi 
mektep hariçinde yapmağa eıeb- --------------------·-------

büs ettikten başka Şım yezirieri Ölüler asri mezarlıkta yıkanırsa: 

Aotakyede çıkın "Yeni gün,, er
ltıdaıımııın çok haklı olarak yizdıRı 
tu •t•ğıdkki yazı, ha vaziyet kırıı
~•nda oradaki Türklerin dnygulırıaı 
ıf~de etmek bakımından bizce çok 
llıübimdir' . ' 

. Antakya Arap lbeai talebeıi· 
111 n kopardığı (Bayrak) gürültüıli 

daıı,, budaklı bir yay&"ara halinde 
dev.m edip gidiyor. 

I . Arap talebe, Suriye m~ktep 
erınde olduiu gibi her perıeobe 

fiioıı mektebi te ı k ederken ve her 
Ctıtııarteei 11bıbı mektebe gelir

lıeıı mektep avluıuoda bayrak 
llıerasimi yapılmaaını, (Suriye 
hayrağı)oıo selıml•nma1ına izin 
"eriltıı•ıini iıtiyor. 

. Fakat liıeniu Türk - Arep 
ılı;. 

ı kısımdan mü epkkil bulundu· 

ğuııu nazar dikkat• alan liee ida
teıi Arap talebenin bu isteğine 

ıtıüaaade etmekle iki kı11m talebe 
•rıııoda her laoııi bir hadiııeye 

ne?dinde Şam gazetelerinde iatek
lerioi tekrar haykırıyor bu baksıı 
isteğe opekio demiyen Hacak ma· 
morlarını tikiyet ediyor, tecziyı
lerioi, azillerioi iıtiyorl 

Biz; mek.eplerde yapılmuı iı
teaen Lbu (b•ynk merasimi) oin 
milli terbiye üzerindeki faideleri· 
inkar edt:cek değıliz .. Ancak ne 
oldum delisine dönerek: 

"Suriye de ittihaz olunacak 
her hangi bir ıekil idare Ankara 
itilafname1inio yedinci maddeaile 
İskenderun ve Antakya mıntıka 
sına bahıettiği hukuku ihlal ede· 
mez. t olduğunun bir muahede ile 
tesbit edilmiş olduğunu hali bil 
meyen ve mllstekil uncağıo her 
hakkını topyekün ioklra kalkı · 
ıao Arap liıeai taft besinin bir ha· 
kikatı burada gözleri önüne koy
mağı faydalı buluyor ve ayni za· 
manda sucığın hakları namına 

imzalanmış bulunan mühim bir 
vadı da bıı veıile ile ve Surıye ile 
anlaşılmak üzere buladuğu şu 
günlerde bir kere daha Mandater 
hükilmete hatı:latmak iıtiyoruz. 
- Gerisi üçüncü sahi{ ede -

- Haberin var mı? Bundan ıonra ölüler asri mezarlıkla yı
kanacakmış! 

- Desene artık birim lılere de kemt dıI:ecekl . 

Tabiat kuılarıoı geri ı;aiırdı. 
Kendi baharını keadi teait ediyor. 
Ortada kesilecek kardela yok, 
ıöylenecek nutuk yok; alkış yok. 
Bnnuola beraber ıçılıtı yapılın 

bir ıey var. 

Tabiat bir yılıo yıldöatlmllnil 
kutlımakta ... Bekledi.. buketlar 
getirsinler, çelenkler koyıuolar 
diye. Ve getiren olmayınca: 

- Benim çiçeklerim bana 
yeter dedi . 

Kırlangıçlar uzaklardan ge
tirdikleri hatıraları şakımaktalar; 
tabiat kımıldamakta. Sevdanın, 
leyltk kıııoı bir ninni yapıp ıöy
lemekteler; tabiat uyıımıktı Hı 

Kacakcılık azaldı • 

Devlet elı.ooomisioin öaemli bir 
dav•aı olan kaçakcıliğın kurutulma
ıı oğrunda bükümetin ne büyllk: bir 

meui ve pHa harcadığı malüm
dor ... Sık ıık alakadar olduğumuz 
bu mevzuu incelemek ye bu uğur. 
dıı yapılan mesailerin hayırlı ne
ticelerini öğrenebilmek için dün 
kendiııle görilıen bir yazıcımıza 
bu itleri idare eden bilro ıefi de· 
miştir ki; 

- Geçen ıeneye kadar viliyet 
çevre1inde kaçakçılık kafile he
linde yapılmakta idi. Yani silahlı 
ve atlı. 

Alınan tedbirler llzerine ka
çakçılık sırtla taııma haline lo
dirilmiıtir. 

Yine ıoo takibat ve takıyndat. 
tarla bu it parça haline indiril•it· 
tir. 

Geçan senelere niıbetle k•çık
çılık ıöomöş gibidir. Bu mıntıka· 
da en çok ipekli mavadın revaç 
bulduğunu görüyoruz. 

Bu arada bilhaasa erkek elbi · 
seleri kaçakçılığı da ehemmiyetli 
mikdardadır. 

Kıçalcçılığı yapaolır ihanet· 
ve akibetio vehametioi idrık ede· 
mediklerioden yapıyorlar ki,. icti
mai ilerlayişimiı bunu köktıod•n 
silecektir. 

Bir müddet evvel Suriye ile 
iç A111dolu araaıoda kaçakçılık 

kaoılıaı işleten azılı bir. gurup ya
kalaomıttır ki uıl kaç•ğin kökü· 
ali kesecek meobaların kurtulması 
meseleaidir. 

A. Asya 

lbeşiıtaoıo kanlı kışı111 bir ağıt yı
pıp ıolatmaktalaı; tabiıt ağlı· 
makta. Ve mateminin ilıtilne ren· 
gi kzılı kaçan çelenkler koym•k· 
ta. 

Tabiat çocuklarına aeıleai 
yor: 

Çiçeklerimi koparıaıa . • 
Kıekaomıyıcağım. Filizlerimi kı
rınız .. Acı duymıyacaj'ım. Yrıil
liklerim üzerinde ayakların ııç. 
rıdığını, yüreklerin durduğunu 
duyarsam bayramımı daha gliıel 
kutlıyacağım. Ve kokulu havam· 
la glSğOılerinize dolup boıılıcı· 
ğım. 

Baiılara yilklll uabalar gidi· 

- Gerlıl üçüncü ıalJ/ ada -
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Dünya pamukculuğu ve 

11 ş e i r d u y u k a r 1 Milli Müdafaa ve hav 

dünya pamuk pazarları 
-5-

1933-1934 de takarrur eden ı muk mahsulat devresinden ilerisi 
vasati fiat 11,08 yüz, mukabil 12, için de devam edeceğini bildiri 
44 idi . Amerika hükumetinin pa· yor . Bu esnada " Corner ,, yani 
muk fıatları için olan nıüılebale Amerika pamuk ıtoklarıoıo mllm · 
leri müteadditdir . Bunlar altı ga kün mertebe azaltılması vaziyeti 
tagoriye ayrılabilir . dtğıştiriyor . Buı ehemmiyetli 

1 - Doların fıat hareketleri taleplerin durmaai buouo yaoıoda 
üzerinde yaptığı tahviller . pazar haricı 5 milyon balyadan 

2 - Ekicilere yüklenenler fazla pamuğun " hükiimetio yet 
ağır icarlar . tasarrufunda lıuluoao " heSaha ka 

3 - İıtih .. ıat müst hsilleriui tılmaeı lazımdır ki bu ıse vaziyethı 
bir kontrat sistt·mioe lıuğlomak İıtaıistiğiııi değ ştıriyor ve fietı 

4 - Pamuğun ip ik b.lint! ge yükseltıyor F8kat balyada rea 
çiaind.ki vergıoio çoğaltılması. mm yür:de 4,2 p muğuo mrnsucat 

5 - Çifçilrre malları~ı ak halioe tahavvülüode yapılan grevi 
lamaları ıçin olao ,iatıkrazat ipıılı.cilerıo istıbliikl•rıoıo inkiıa-

6 - Pazarlara kar§ı olan mü fıoa mani tr~kil ettığınden der 
d•hele " sureti hususıy"d" ııterm bal ciddi bir fıat yükselişı olu!'or. 
olan pazarlara . Fakat görül.n Meyısta Avrupa geliri yavıı 
biitüo bu ikti~adi totbikaıa rağ yav•ş baş gö~ıcııyor . fakat bır· 

meo, pamuğun fıatıoı yük! ime leşil< Ameriıudal<i istıhıfıkat bo-
sıoe r.ğm~o elde edııeo hısılat ıuklukta devam ediyor • 

Amerıka ekiocilerıne ., pamuk 29 mayıstaki frvkalade iı;ti-
iploğioe taalluk eden cihetler de aıada Couslıtutıon 'un üçüı cü 
çok dabıı az istıf•deli oldu . f.alının J. asıonal Recovcrj. Acı 

Muhakkaktır kı lıülıii.wetin mucıbince A~si ılao •dilıyor B .. 
veya L, A. A A oıo müdabal leri nun üz.rıo .. 557 kanurı feslı.dılı· 
mlldafi bir oızamtla gittı . E vel 1 yor. Fahrud•n korkuluyor ve va 
ki Sl!De gibi fıat artma1101 teşvik 1 zıytlin na.ıl hal ve fos! dılec~ıiı 
etmektro ziyad~ büyük fa 0 klarla ı talPp olunuyor. 
fıatıo dllşmesioe maıoi olmuını Rozvelt, eğer meclis iter diıi 
temin elti . oio programın' redd.decek olur· 

Mahsulat devresinin başlurıo- sa pamuğun 500 e kadar düşe 
da tiat kendini iyi z•pteltİ Ve 9 crğiııı lıeyao edıyor. 
Ağuata t•karrur ettirılto fiat 13, PHzar bu h .. yaoatı öğ roince 
95 tutuyordu ki bu fiat bütün aşoğı yukarı 70 puvan derhal ı 
kampanyıı devresinde asla bu ra ıızaltıy<•r. Karg•şılık son haddine 
kıımı aşamadı . Eylülde üç hafta varıyor. Ve pamuğun traosfor-
liren mensucat grevi boraoda ve masyoou için olan rusuwuo ile-
vergilerd<"ki vazıyeti gevşrlli. Bu risi içın kendi kendine ortadan 
ııralarda fiat 12,55 T. şrioevvelde k .. lkıp ka kmıyac ğı sualleri or 
bunu kat'iyen g çemedi H tıi hda ılolaşıyor 
Teş•inuoide 12,25 e kadar imli. Kampanya sonuna varıyor. 
Müteakiberr ihracatın Z•lması .. Fiatlar pek az yükseliyor. Ame-
Hükiimetio köylüye pamuklarını rikR sanayii Tho,t Sime olarak 
idbel için 12,00 v.rdığı malum çalışmaaıoa devam adiyor 
olduğuna göre dig r rakip mem· Bir taraftan stoklar dolduru-
leketler mallarırrı müsaid fıatlar- luyor, kar sütunları alçalıyor. 
la 18tmak için bü}ük bir lıılkıo. tıcuette az ıatıo elması ve oıha 
ma yaptılar . Ncvyo•k hala ka yet hüküm.tin 8 ağu~tos i._iu ola· 
raraız 1.. Birlrtik Amerikayı kor cık beyau9tı bekl~niyor. 
ku aldı . İşte boylec~ 1931 - 1035 kom 

Ve A·sıulusal tüccarlarla di- p oyası nıhayet buluyor. Niyorlı.· 
ııer ıiıüstahsilleri karşı aştırmığa to tekarrur P<l"n pamuk fiatı 12, 
baıladı . Aşikardır ki egcr bun- 10 drrse başlaııgıçlao 10,1 kadar 
1 r da rededecek olurlarsa kanu· ı daha duo bir fiatla mahsnlet 
oi mecburiyetlere riayet için ol..ım i drvreıi kapanıyor. 

Havalar ısındı 

Yaz meyva ve sebzele
ri de çıktı 

Havalar her ne kadar ruıglrlı 
ve bulutlu gitmekte ise de sıcak· 

lar günbegün kendini hiısetıirecek 
dereced~ ortnı•ktad•r. 

Palto ve maotolaıla giyenlere 
prk sryrek ltsıdüf edilmrktedir. 
Şerbetci dül<kiir.larıoda dondurma 
g zoz ve buzlu meşrubat utılma· 
ğa başlanın şt ır. 

Bağcıların hrmeo yarısı ıim 

diden bağlarında çıkmışhrdır. 
B dem, kabak, •ngioardao ıoo 

ra erik ve taze yap•ak to çıkmış 
Mtılmağa ve konışu illere ihraç 
.,dilıneğe başlanmıştır. 

Kültür toplantıları 

Sekizinci konferans 
verildi 

Seıi halinde devam «der Kül 
tür m<8'•k konfetanalarındao ıe 
kiziı c si yapı m,ş ve Nomık Ke 
ıniil öğrrtmeıılerındeo Nccmed
dııı N, cip E,in terafındon ''Türk 
tarıbi,. m.vtuu etrafioda meslek 
arkndatlarıoa bır konferans v.ril 

miş!ir . 

İn~işaf şirketi direk
törü Ahmet Kemal 

On bir yıldonberi şebrimizd~ 
bulunarak muhıtto büyük bir sem
pati bırakan İnkişof şirk .. ıi direk
törü Ahmet Kemal arlıa<loşımızın 

şirk~t merkezinin İstnnbulda te ~
s\ısii dolayısile o ttya gitmek metı 
buriyPt:nde kolılı~ıoı öğreı,dılı. 

Mııhitimizi çok iyi anlıyan bu 
Münevver vo milliyetperver arka· 
daşımızın bura<lnn ayrılışı, bilhassa 
piyıısamızda bııyük bir boşluk ha
Hıl ed~ceği gib kendisini tan.yan 

vı- seven arkll\loşlarım da mutcee

sir "yliyecektir. 
Ancak, Ahmet Kemalin yeni 

vozifesmin , kendisi için hır terfi 
oluşu ve Adurıamtzla ticori t~ma
S11>1n da kAeılrneyişidir ki, bizi se

vindirıyor . 

pioıı ile bu korku karşılaştırıla· 1935-1936 kampanyasının I 
caktır . Kanuouevveldc, Kanunu· başlangıcı 

K(•nılisino s"IAmet ve yeni vazİ· 
f, sinıle de rııuvaffHkıyet dıleriz. 

inhisarlar umum 
müdürlüğü 

ıaoi ve Şubattı biraz caolanı olu-
1935 

_ 
19

36 ı. 
a.ampaoyuıoıo yor. 18 Şubatta fevkalade mrclis 

başlangıcı, borçlanma sualine ta· ıoplaotııı Clause or için müsbet 
allük eden hır karar8lılık içinde kararlar veriyor • 11 Mart ezim 
başlıyor Ancak 22 agustoıta bir fiat düşm•ai , bir gü11ıle 158 
Amerika hükumeti kararını veri 157 puvao kadar oluyordu . Va. 

tinııtooda pşkıolık başlamıftı . 
Ne yapmalı ?! 

Tekrar trkrar livruiııde 1500. 
kadar istikrazdan dem vuruluyor. 
Ve Pool'oo fıat 12,00 çıkmadığı 

hkdirde biç bir şey satmıy•C•ğı 
ıöyleniyor . Bu aralık bazı aıüba
ytat oluyor tekrar fiat yükseliyor 
Fakat 18 M.rt yıkıcı fiat düşmesi 
ilP .emenin en düşkün fıatı ol.o 
15,65 teıLit olunuyor . 

Pool dirrktörü Mösyö Oskar Jo
hnatoo pamuk itb.liitı yapao mrm 
l•krtlerio sevkiyatlarını idare eden 
kimael.ri tücc•rlarını arg•je et 
mek üzere Avrup•ya g,diyor , 
b,.r ıeyio mükemmeliyl'tİ hakkın
da işaatla bulunuyor Fekat hiç 

bir netıce ,.ıde ı-ılemi) or . O za 
mao ziraat vekaleti i tıkrazıo p•-

Allabdan ki ekinciler için pa· 
mok ıobumuoun çok bariz olan ka· 
yıılayı~ı iplik için elcle edilen bu 
maboulitın tenzili ile Jenk gı•ldi • 
tohum fiatl•rıoın kayıılaması yalnız 
ieıiboalitıo azalmHıoa degil pamuk 
yalJoa taalluk eden bir çok sın. i İ&· 

ıibaaliııo azalma&ıoa da bariz olclu. 

yor. 
Pamuk alıcılarına livrııinde 

42 C•nlı muv&fık kalmışkell an
cak 9 V•r•Ceğiııi bıldıriyor Bu 
nun temıoatı olarakda erı aşağı 

balya başına 12 ceots ola.ak bir 
bo çlanma p anı tesis edecek Bu 
sene içın ıttihat etmiş olan mlia· 
tahsıllarıd bu talimaln•nıeyi gör· 
mrk ieteyişlerı ve fiaııu ( yüzde 
12) tutacak olan bu p•og hmılao 
foıdeienm.,ler içıo kalkıomaları 
bıvadısi fiaıta 30 pııv.o bır al
çalmayı tayin .ttirıyor. 

Hasıl•t tabmi .. l.ri ağustos 
ve eylülde 11 12 milyon balya 
arosıı da ı.havvül .. diyo• . Birlo 

şik Amr ril<Adekı iktisadi gö üş 
lcr düzelmıye yüs tutuzor. O ı.u· 
r .. tı~ kı ist.hlakıu şiıld .. ılı hir 
fozlaloşması yakıo görülilyor. Fa· 
kut ihı acat içiu mesele olduğu 
g•bi kalıyor. 

Bıcincı ll"f.jo ilk güoii Hah,. 
şistao babrrleri ar sıulııs 1 pa ar 
ıstikameti üz r nclr uim teaırler 
yaptı. 

Sonu var -

Tekaüd sandığı kanunu 
İnhisarlar umum mlldilrlllğll teka
üd undığı hakkındaki kanun ka· 

bul v• oeş,~dılmıt ve .30 Mart 9 '6 
ı:lan itibaren mrr'iyet mevkiıoe 
gi•mİştir . 

Mua ilimin evinı soyan.ar 

Necatib"y okulu mu~llimlerin
d•n Ka<lrınin gece vuktı kapısına 

anuh•ar uyolıırup oda kapısını kı

raıı v- kıym• tli ov eşyalarını ÇHlan 
Hacı Abbas oğlıı Ahıııet ve Selım 
oglu 8ııit d ın aı!lıyede sorguya çe 
kılerek tı•vkif ~dilıııişler ve hakla 
rın<la hukuk n urııumıye davası 

uçılnıışt•r . 

Dün geceki 
•• 

mıısamere 

Çok parlak oldu. 
. Dün gece Aari sio<mada Par

ti çıkarına Hılk.vi temsil kolu 
tarafımlao verilen ıoüsamer~ çok 
parlak 9ldq .. 

Trende bir facia 

Bir hondoktôr trenin altına düşüp 
parça parça oldu 

•••• 
Düo, Mamure - Adanı hat· 

tında çok ıcıklı ve tilyler ürpertı· 
ci bir facia olmuştur . 

Kazaya sebep yorgunluk ve 
bunun netiC•Bi bir muvaıenesiz 

liktır Mambredeo - Adaoaya 
golmekte olan katarda vazifedar 
memurlardan Kondöktör Nuri ı 

tren harekette iken hattın kena 
rındo muvneoeaini kaylıetmiş ve 
tekerleklerın altına yuvarlanmış 

tır , 

Zavallı bir çocuk 

Bir kuauz köpek tara• 
fından ısırıldı ve öldü 

Hundan brş altı güo önce oba 
da, bir çocuğun, kııduı bir köpek 
tarafından ısırıldığı haber alıı.mıt 
ve çocuk tedavi edilmek üzere 
memleket haataursioe yatırılmıı 

ıst. d~ ısırılan yerin göz altında bu
lunması ve bilhassa dıttıağa yakın 
olmasından çocuk yapılan tedavi 
lere rağmen kurtulamamış ve beş 

gün öncede ölmüştür. 
Haber aldığımıza göre bu ku

duz köpeğin öldürülmediği cihet· 
le bazı köpekleri ve bu meyanda 
bir de io.,ği ısırmıştır. 

Sağlık ve ıoıyal direktörlüğil 
dün Belediye baı hekimliiioe 0-
bad• incrden ioceye trdkikat yap

tırılarak başka kimselerin de ısı· 
rılıp ısırılmadığıoın ve bu kuduz 
köpekle diğrr köp•klerio öldür
tülmesi için icabeden tedbir !erin 
elıomosıoı bildirmiştir. 

Uray momurları dün onda bu 
hususta .incelemelerde buluoıııuı 
lardır. 

Polisin atış talimleri 

Yeni emniyet direktörü Nec 
mi; polislerin tecrübelerini deoe
melc üzere dün öğleden önce ıtad
yomda bütün polis memurlarına 
ıtış talimleri yaplırmııtr. 

ilkbahar koşuları 

İslih encümeoinderı, Adana ilk 
bahar at koşularına ait program 

gelmi~tir. 

Adana ko§Dları 19 ve 26 Ma
yıs günlerinde yapılacaktır, 

Koşular için baytar müdürlü 
ğüoce tertibatlar alınmaktadır. 

Ağrıdağ suçluları 

Yedi kişi tahliye edildi 

Ağrıdoığ isyanındnn suçlu ve 
mevkuf olıınlardnn yedi kişi dün 
tabliye edılmiştir. 

TııhlıyH e<lıleol•ırin durJşmala
rıoa gayri mevkuf olarak bakıla
caktır . 

Yangın oluyordu 

Pek ani bir gekildc olan bu 
kazanın maaleaef önü &lıomasıoa 
vakıt buluoa>namıştır . 

Zavallı memurun parça parçı 

olan ces,di mümkün mertebe top 
laoabilmiştir . 

Ceeed bu gü:ı Adanaya gele 
cek ve defaedil<ccktir . 

l'liurinio cenaze IÖreoioe bü · 
tün meslek arkadaşları iıtirak 

edecektir , 

Mabkômlarıli 
Yiyecek bedelleri 
Mabkümlar, yiyecek bedrlle 

rioi kendi ihtiyatlarile ödemez
lerse iktıdarları olup olmadığı ka
nununda yazılı olan şel.ilde tah
kik ve tesbit edildikten sonra ne
ticeye göre haklarında muamele 
yapılacaktır . 

Yani borçlarını ödemeğe muk· 
tedir bulunduğu anlaşılan mah· 
kümlar, ceza müddetlerini bitir 
dıkteo sonra salıverilmiyeıek be 
her bir lıra ve küsuru borç için 
bir güa hapıedilmek suretile tuz. 
yik olunacaklaıdır . 

Anc•k hepiı müddeti otuz ıü· 
nü geçwiyecektir . 

Yıyecek bedellerini ödemeğe 
lludreıl•ri olup da vermedikle
rinden dolayı hapseo tazyikleıi 

cihetine gidilen ve bu müddeti de 
doldurarak ı:eza evinden çıkan 

mahkiimİarın boı çLırı eukiit et 
miyecektir . 

Bu ıtıbarla kendileri, icraya 
müracaat edilmek suretile takibo 
lunacaklardır . 

Borçlarını ödemek için mali 
iktidarı buluomıyı.n mahkümlara 
gelince; bunlar hakkında h•pseo 
tazyik hükmü tatbik edilmiyuek 
esas ceza müddetlerini bitirir bi · 
tirmez tııhlıye olonmaları mukta· 
zi ise de yiyecek bedellerinden 
dolayı borçlu bulundukları par• 
gene kendilerinden istenilecek 
tir • 

Buodau mıkead, borçlunun 
acıioi usıılll dairesinde icradan 
alınacak ( aciz vesikası ) ile tev. 

sik etmektir . 
Çünkü, icra ve iflas kanunu 

mucibicce ııciz vesikasına baıil• 
nan bir borç, horçlaya karıı mü· 
ruru zaman tabi değildir . Ve ne 
:ı;am11n eline mal geliree haciz o 
luoarak alıcağm tahsili cihetine 
gidilrcektir . 

Çukurova çifliği 
davası 

Hakem Hollandalı V ahder S· 
kot Çukurova çiflııii hakkındaki 

raporunu muhtelit Türk-Fr•o· 
sıı mohkemeaio~ göodermistir. 
Davanın vekili Mahmud Esad o· 
lıcaktır . 

Tayinler 
ı<ozan mDftiliğine Paççı Ah 

met oğlu Osman tayin edılmiştir. 

kuvvetleri büdçesi 
·-

Romanyaoın yeni hükümeti, me. 
leketio yeoi silahlaomHı 
temin için 1936-1937 büdçeıil 
Milıi Müdafaa ve hava kuvv~tle 

ri masarıfatı kar§ılığı olarak 1. 
000 009 loy tabsiBBt kabul eyle 
mektedir . 

Şimdiy" kadar muamele ve 
gisiodeo ayrılwakta olan I.""'rrııq 
000.000 kürur'uo ve malümat Ü 

riodeo elınmakta olan 178 klis 
milyon ve yeni yapılan bioılarda 

• t 
alınmakta olan fevkılide vergi 
den ayrılmak!a olan 200 küso 
milyon ile bu maearif•I karıılı· 
olarak 1,400,000,000 loyu ile b 
temin edilmekte idi · 

Y roi büdçe ile teklif edilme 
te olan 2,600,000,000 leyi kaAtıl 
mak içi de 1,200,000.000 leyli 
bir gelir dahı temin eyleme 
icabetml'kt~dir ki, bu da Romı 
matbuatının oeıriyatıoa göre, o 
mi ithalat ve petrol vergilerini 
yüzde 12 el Milli Müdafaa ve ha· 
va kuvvetleri için ayrılmık sure· 
tile 500 milyon . ~l 

Devlet iştirakleri portföyünü-rr 
kismeo taafıyesi ıuretile 290 mil 
yon. 

Kövlülere tevzi r.dilmiş olııı 
ikrami~eler heaabatıadan geri k 
lan 100 mılyoa , 

Demir ve kumaş resimlerin• , 
de11 400 milyon ley ayrılmak atJ· 
retile elde edilmektedir . 

Bu su.-tle temia edilen 2, 
000,000 ley doğrudıo doğruya . 
memleketin tekrar eilihlanına11aı 
temin için Müdafaa Bakaolıjı •• 
hav• müeteıarıoıo emrine veril· 
mektedir . 

Yeni büdçe layıhnıoda hav• it 
kuvvetleri için olan büdçeoin a d 
rılması, bu ailibların icabettirdi• 
ği hu8USİ kayd ve ihtiyaçlar na· 
zarı dikkate alınarak mllstakile• 
idareıi maksadile teakil edile11 
bava müsttşarhğı ile başlanmıt 

olan <SUİ tamamlamaktadır. 
Hava kuvvetlerinin 1936-37 

murafları mecmuu 1 416.200.000 
ley olarak teklif olunmakt•dır. 

İkioci bir projede de havacı· 
Iık tahsisatının mükemmel bir 911 

rette idareaıoi tanzim etmektedir. 

Belediye 
Talimat.na aykırı 
hareket edenler 
cezalandırıldılar 

Koza tüccarı Ali Galip ı:ıd· 
deye dam otları ve toprak ıtığıP 
dan 200, kebapçı Silleymao oğlıı 
R•c<!p camlarını pis tuttuğundan 
100, Deveci Hasan oğlu Şsş Ah· 
med , ekmek pişiriciai Ömer 
lu Ahmrd c.ddeye idrar yaptık· 
larıodaıı 200 rr, Hamamcı Ali O 
man oğlu Vehbi ıoyuomıı yerin• 
cemakan yııpmıdıguıdao ( hak· 
kında muımele yapılıyor ) , ren 
ber Mucurlu Mehmed , Maliye 
memuru Rifat, rcoçber Rağıp , 
rençber Abit, ~ibis" boyacıaı M11· 
18 c:ğlu Ali, Muallim Murtu•, te: 
oekeci Aıup oğlu Koko, H•yrı 
karısı Saime, ev boyııcııı Azil 

Huriyet mahallesinde oturan 
arabacı Abdullah adında birisi ça
maşır yikamak için evinin kamış 
tan yapılmış duvarı yanına yaktığı 
ateşten çitler atPŞ alrııışsada İtla

iy~nio g"lmesine har.et kalmaksızın 
söndürülmüştür 

ıunnınm ıı m1ınıu11nnıın1ımıı11111!l.ıll.n iDi ınuııınnr.ıt nm!nı • ıı·~ 

I~ bu gece nöbetçi 1 

caddeye pis su akıltıklarıodao 200 
er, töför İıınaıl otla Osman faı• 
la yolcu aldı§'ı ( mUkr.rrer ) 300, 
170 kamyon sahibi Ali Rita faz· 
lı yolcu al:lığından 200, arabacı 
Hamza oğlu Yaşar ehliyetini üze• 
rinde taşımadığından 100, arabe• 
cı Abdullah ._oğlu Hüseyin uki 
araba çalıştırdığından 10(), ara 

Gelenler 

Tayyare Cemiyeti müfettişi llıı

lil dün ~ehrimize g• lmiştır. 
• •• 

Mersin Türkofıs nıiıdürü Muam-
mer dün ıehrimıze gelmif\ir. 

Eczane 
i Oruzdibak civarında ı 
'İ Merkdzeczanesidir 
1 111ı111U111ııe ıı .,._..,00._11U11R11r-••sn" o 

cı Abdullah oğlu Ali • Hosan ol 
Jo F Hid cadde)i işgal ettiklerin• 
den 100 er, manav Musa oğld 
Muetaf. manav dükkanında bak• 
kalıye sattıklarıodan 100 er, klJ'" 
ruf para cezasile cf'zalanofırılrnrı• 

)ardır • 



3 Nisan 1685 ( Ttirlı: SOzii ) 

'11 Suriye heyeti pariste , 
vı 1 

i ~asyonalist heyet , Fransız başbakanı ile I 
neı dış işleri bakanina takdim edildiler ·ı 
JJll 

~:~' Suriyede Şeyh Tac aleyhine 1 

6C h I ıe· yapılan teza urat 1 

•er Şam : 31 ( özel ) - Vatani Suriye devleti reisı fehametlu ! 
00 •kası erkim hergün toplanmak- Şeyh Tacettinin zamanında yapıl· 
üıı • Ve memleketin durum ve ihti mıştır ) 
sut •çlaunı tesbit etmekle uğraş Levhasını görmüş ve hemen el- 1 
~ao bıktadırlar . Fırka erkanı , bu ı vardan bir merdiven tedarik ede-
gi·IUretle topladığı ve teslıit ettiği rek bu levhayı da geçenlerde ders· 
suıbbtiyaçları hafta sonunda P.riste 1. iare devam edecekleri bir eırada 
ığı Ulunan heyete gönderecektir . ı okul binasının üzerinde bulunan ı 
bo P .. risteki heyetten buraya an· ayni cümlelerı havi levhayı nasıl 1 

~k şimdiyP kadar bir telgraf gel· indirmişlerse onu da öylece indirip 

Bahar 
- Birinci sayfadan artan -

yor. Denkler ve üzerinde çocuk· 
lar. Tabiat çocuksuz çiftlere ses· 
!eniyor: 

- Ben size bahar lcetirdim. 
Siz bana ne getirdiniz; daha ne 
kadar bekliyecağim. Kalın sesini 
zi götürünüz. Bir ince srs getiri 
niz, kuşlarıma karışsın. 

Ve nihayet tabiat son sözleri
ni söylüyor: 

- Nümayiş bayraklarının çi. 
çeklerimın rPnğini unutturduğu 
yerlere, Golitin savaş marşlarının 
ve bandolarının kuşlarımı sustur· 
duğu yerler.e gitmiyeceğim. Bu 
ralarda kalacağım. 

ek llıittir . Bu telgrafta heyet adına · bir tarafa fırlatmış ve hiç bir ha- ! ------.. ·------
ıb ~•im An teki tarafından ve Türki- diseye meydan vermeden okulla 
Jilı den geçerken aönderilen telgraf. rına çekilip gitmişlerdir. 

ıaelı ıı . Öğreniciler; Şemda ve kazalarda 
~eo Parise giden beyet , fevkala· bu gıbi adı taşıyan ne kadnr lev- 1 
udi ile komiser kont Dömartel tara· haler varsa hepsini indirmeğe ara- 1 

Antakyda Türk 
bayrağı 

~io ''dan baş vekil Sar o ve bariı:iye larında karar vermişlerdir. ı 

la· 1•ıırı Fliodene takdim edilmiş- • * • 1ı 
-blrlrıcl salılfederı arlan -

re.lerdır . 5 N isen tarihi Dürzülerin istik-
. Franse ve Suriye hükô.maıleri_ lAl günü olduğundan o gün bütün 1 

n~0•ıasında yapılacak mu•hedenin Dürzü kdsabalamıda büyük şen· ı 

"iskenderun mıntakası için bir 
usulü idare mahsusa tesis,, olu· 
nacağını ve "letbik edilecek usu
lii iderei mahsusa hakkında ı ürk mıllııüzakeresine Çarşamba günü ha. likler yapılacaktır. 

· B J ki f k t•d K · ı ekser:yetini ihtiva eden menatı-tır:iye nezaretinde başlanacaktır. u şen ı ere ev a ıı e omı· ' 
1 · k'I' d c. l bul k 

1 

kın umumiyetle Türk ırkından olan an ilk 1 b . . . serın ve ı ı e ça.,ırı ı unma -
top anlı arıcıye n.zeretın· tadır . memurlar tarafından idare edile· 

kS'de Flindenin ba•kanlıg· ında yapı- * • · · 'h d 1921 b" · · 
v • • I cegıoı !asrı ,, e en -~rıncı 

in· :•tak ve bunda komisyonlar •yrı · Burada açılııcek olan büyük ser· , teşrin tarihli ve Fransız mumu· 
eu· ~rak muabedanio esaslarını tea· gide teşhir edilecek olan Türk mal- 1[ sili Henri Franklin Buyyoıı Türk 

~bıt ile u"ra•acaklardır . f K 1 ' 1 11 • farı peyderpey gelmeğe bsşlamış- murabbası Yusu ema ımza ı 
ô • • * tır. Sorgıyi tanzim edecek olan he- i Ankara itiliifoamesindc.: 
~y• Lübnan v" Suriye yoliyle Fi- yet azaları da bugünlerde şehri· ı "İskenderun ve Antakya mın 
juoı lietin ve Mısıra gitmi§ olan İrak miza geleceklerdir . ; takaları içio Yusuf Kemal bey 

ve heyeti buıaya dönmüş ve büyük Bu sergide Türkiyede yetişen orada mütemekkin ahaliye Türk 
til· lezahuratla karşılanmışlardır . I her türlü yer urünü , fabrika ve l lıayrağını ihtiva eden hususi ~ir 

Yüksek okul öğrenicileri bu imalAtlıanelerde yapılan bütün mal· bayrak İntihap etmek salahiyetini 
avı l,z&burat sonunda okullarına !ar teşhir edılecektir . Buoun için 1 vermek lizımg~lıiiğini beyan 
~l doüdükleri bir sırada büyük ser- sergide çok güzel bir yer ayrıl- eder. 

dı· gi binasıoın üzerindeki [bu bina, mıştır. 1 Menatıkı mezkô.re ahalisine 
P•·... I böyle bir salahiyet tanınmasında· 
eo ı ki faideyi tPalim eden Fransız 

eo Telefon rehberı·nı·n . murahhas. bu hususta hülıuaıeti 
11111 j nezdinde teşehbüsatı lizimede 

1 bulunacağını vadeder,, demektir. 

r. 

acı muzipligv İ 1 Bize göre Antakya liseainde 
j çekilmesi istenen (bayrak) iıte 

cı-

• .su Zengin İngiliz delikanlısı telefon rehberi 
ıır. 

W üzerindeki kızı aradı buldu fakat ... 

Bu aşk 
güzel 

zef&rini Londranın 
mankeni kazandı 

Londra - Sevimli prenslerio 
!l'~z.el . çoban kıılarile evlen - 1 
~l~lerı devrin artık tama~en g•~-ı 
lığı, Romanyanın aşk hikayelerı·I 

~ d- lıin artık bırer efHne olduğu :ı.an-l 
iıo lıedilir . Halbuki; yirminci 11srın ı 
~lu llıakine, modernleşme ve td< fon· ı an 1 •nma devrinde de hali bu çeşit 
.h· 
oğ •tk maceralarına restlıyoruz. Bil- I 

k lı.•ssa telefon, yirminci asrın m•• . 
O•· •al kokusu taşıyan aşıklarında öy-

le ehemmiyetli bir rol oynayor 
ne k' ı k. ı . 

enç' Anlatacağımız aşk hikayesi , 
ye lelefonun büyük ~ardımını' gör 1 

p , '"'llıüş şayanı dikkat bir maceradır: J 

ıtu· Arkadaşlarının abbapca bir ta· 
te· hirle : " Buster ,. lakabını ta lı:dık 
vri la,, mourice, bir çok ~porları se 
ziz ve seve yapan yakışıklı ve güzel 1 

WO hpılı bir uelikanlıdır . Ve, 32 
1 az· Yaşında olan bu genç, aynı zaman 

00, da çok zengindir de .. 
z· " Buster,, , Londra hayatında, 

bel lııgiliz ıosy< te hayatının parlak 
ııı:e· bir unsuru halinde idi . 
ba· 
k. l:labasıodan, daha sekiz yıl ön-

:b:' .• c~, dört yüz bin İngiliz lirası ve, 
of İogilterenin zengın mıotıkaların· 
n· 
1 il 
k-

dan birinde bir çok dönüm tar· 
lalar ve bir kaç çiflik teuaıüs et· 
llıişti . 

u• Her kes, bu "Devlet kuşu,, 
~ş· blJn, yaoi Mori• Tonge'nin hangi 
. 1 Yuvanın üıtüne konacağını, ban-

' 

gi talili kızın bu gencin nişanlı11 
olacağını düşünüp duruyor, her
kes kendine göre türlü türlü hü
kümler veriyordu. Mamafih Mo
ris Tonge, bu amatör falcıları da· 
ha fazla üzmeden ve geçen ma
yıs :çiode, Suszn Bligh adlı bir 
kızla nişanlandığını ilan etti. 

Zengin ve yakışıklı ıpoıcunun 
ıntibap ediş tarzı müthişti ve 
uzun zaman bir çok musaba bele· 
rin hararetli mevzuları oldu. 

FilbPkika, nişanlanı:lığı kız; 

Londra telefon rehberlerinin ka· 
pağını resmi süsleyen Suzsan 
Bligh den başka biri değildi! 

V •, Ruris, her telefon rehbe
rini açışta, işte bu rHmi uzan 
uzun temaşa ediyordu. 

Her bakışta; bir resmi ve onun 
hakiki modelini iyiden seviyor· 
du. Nihayet aradı, taradı ve ... 
bir telefon memuru madmazel 
sandığı -yani r•sim sahibinin
ha kikatta, bir kontun yeğeni Mis 
Beligh olduğunu ~nladı. Ve, ni 
şınlandılarl 

Fakat, meıhur Bornerenin 
canlı hayali, daha doğıasu mo 
delin bizzat kendisi. Morisi hayal 
sukutuna düşiirdü. Ve nişanlan · 
dıklarıodan 14 gün soıııa, hiç bir 
izahat vrrilmeksizin, nişan bo · 
zuldu . Artık, geoç adamın na
zarında, o kadar se\ldiği fotoğraf 

i
l bu bayrak olabilir ve olmahdı ! 

Bu meselede, haklara börmet· 
kir, vaidlerine sadılc Fransadan 
bizim istediğimiz de budur. 

bir kara yılan v~, resmin hatırı 
için bir zaman sık sık karıştırdı
ğı telefon rehberi de iç bul 1ndi
rıcı bir ıey olmuştu. 

Fakat çok geçmeden - bun· 
don beş on gün önce - hakiki 
hikaye başladı . Hakiki hikAye 
Margaret Seddon ile Moris Ton· 
gun , bir Papasın önünde gizlice 
evlenmeleriyle başladı 1 

Haber müthiş akiılerle muhit
te çınladı . Çünkü ; işleri , niıan
lılar son dakikaya kadar gizli tut 
muşlardı . Ayni zam•nda , Mori
sin nişanlandığı kız , berkesin 

Moıisıı mümkün bir namzd olarak 
temsil ettiği matmazellerden biri 
degildi . 

Zengin genç edamın nişanlan· 
ı:l ığı kıı ; Lond ra tiyatı olarından 
birinde aktris ve , büyük mağaza· 
ların birinde de mankendir ! İfti· 
bar edebileceği yegane ünvıin , 
Londrıının en sevimli mankenle· 
rinden biri olmaktır . 

Henüz yirmi dört yaşında hu· 
lunan bu talili kızın yegane ser 
veli - ve bütün galibiyetin sebe· 
bi - fevkalade güzel oluşudur . 

Genç evliler , evlenme mer•· 
simleri yakılır yapılmaz , , hemen 
çabucak uıa~laıa , hal aylarını 
geçirmek üzere bavalıınıp giıtiler! 

Şimdi onları , mükellef bir 
yat , Majorik adasına ; ne Mori· 

ı sio ne de ka. ısının , üstünde Mis 
1 Bligh 'in resmi bulunan telefon 
ı r•bberioi aslii göremiyacekleri 

bir yer" gÖtüı üyor ! . 

SON DUYUKLAR 

Moskova tiyatrosu 

Ayın on ikisinde bir 
konser verecek 

Ankara : 2 (A.A) - Geçen 
yıl memleketimize gelmiş olan 
Sovyet Rusyanın taınnmış artist· 
lerinden Moskova Buck akademik 
devlet tiyatrosu solistleri 12 Ni
sanda Ankara saatile saat 20 de 
baılıyacak bir konser verecekler
dir. 

Bu konseri komineter iıtasyo. 

nu 1724, Vıspı istasyanu da 50 ı 

.- Asri Slne•a-.. 
bu Akşam 

Mavi yıldırım piyesi 
C. H. partisi merkez nahiyesi 

menfaatine:-· Umuma ______ _ 
6607 

Kamutay toplantısında TAN Sinemasında 

1 

metre kısa dalga ile yapacaktır. ı 1 1 

--------------·~~~...,..------------ı-..-----'"-!· Ankara: 2 (A.AJ - Kamutayın Bu akşam 
bu günkü toplantısıada evkaf ge· Mevsimin en giizel ve heyecanlı filmlerinden biri Amerikadaki hıy· 
nıel Direktörlüğü büdçesinde 31 dutların hayatını gösteren mükemmel bir eser, cinayetler ve 
liralık münakale yapılması bak- entrikalarlıı dolu 
kında ki k•nun müzakere ve ka • 
bul edilmiştir , 

İran ve Amerika 
münasebatı . 

Ankara : 2 ( A.A. ) - Bı;,zı A.- ' 
merika gazetelerinin lran hükft
meti aleyhindeki neşriyatı üzerine 
İran hükumeti Amerikıı.daki bütün 

' 
diploDatik mümessilliklerini ka-
patmıştır 

Moğol - Mançuko hu
dutlarında bir hadise 

1 
Ankara: 2 tA. A.) - Moğol- 1 

Brodvey Geceleri 
iki ayeşin yıldız 

Constan Gümnig ve Rus Colombo 

ıarafından temsil edilmiş iki saat zevk ve neşe ziyafeti 

ilaveten bir perdelik gilzel bir 

Mi ki mavs 
Gelecek proğram : 

çoktaoheri beklenen 

Harry Piel'in temsili 

Batakhane Gölgeleri Mançuko budunda yeni bir hadi 1 
se olmuştur. 

Tas ajansının bildirdiğine gö- t ~--------------------------• 
6633 

re, Top, Tank zırhlı otomobil ve 
tayyare ile mücehh~z Japon · Man· 
Çuri müfrezelerinin, Moğol müf· 
reıelerinin hücumu ile 45 kilo· 
metre içeriye girmişle11e de bil
m!.isademe tekrar çekilmiye mec· 
bur edilmiŞlerdir. 

Ayni ajans, müsademderin 
s ı k sık tekrar etmekte olduğunu 
ilive etmektedir. 

Hindenburg yarın 
Cenubi A merikada 

-·-----
Londra : 2 ( Radyo ) - Frid

rilıshafından kalkarak Cenubi A 
merıkaya !{İtmekte olan Hinden
burg jeplini dün akşam saat do
kuzda Eşkonanıo üzerinden geç· 
miştir . 

içinde lngiliz , lspıınyol ve Is 
veçli ve üçü kadın ve ekserisi Al
man olan yolcular çok iyi bir hava 
ve şerait içinde yollarına devam 
etmektedirler . 

Jeplin ancak cumartesi günü 
Ribodo Janeyroya muvasalat ede 
bilecektir . 

Halk jeplin yolcularını sabır
sızlıkla beklemektedir. 

• 

Mısır - lngiliz 
görüşmeleri · 

Londra: 2 (Radyo) - Dış iş 
leri murabbası Eden, logilıere ile 
Mısır hükümetleri arasında yapı· 
lacak olan miizakerelerdl', lrgil· 
tere hükô.metioi temsil edecek 
olan murahhaaların adlarını bil
dirmiş ve Kabirede yapılmakta 
olen müzakerelerin resmi mahi
yeti olmayıp ihzari mahiyette ol· 
duğunıı ve murahbaslarnı esasları 
hazırlamakla meşgul olduhlarını 
söylemiştir. 

italya--Mısır 

Adem tecavüz paktı 
meselssi doğru 

değilmiş 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

Mevsimin son turfanda proğramlarından birisini sunuyor 
1 

Münir Nureddin tarafından 

\'emenim turalıdır 
Halk şarkısı 

2 

( tarzan geliyor) 
Türkçe harikalar harikası, hayecBn kaynağı, neşe ve zevk filmi 

hepsi birden 

ilave: en son Dünya haberleri 
matineler 

Cumartesi 2,30 da Tarzan geliyor 4 de Bir aşk gecesi 
Pazar 10 da Tarzan 2 de Tarzao 

Gelecek proğram : 

Metropoliten güzellik, müzik ve neşe filmi 
6647 

1
1
_-__ n_e_ı_e_d._i_y_e __ i_ı_a~n-I_a_r_ı _I 

• 
Taşköprü ağzında belediyece istimlak edilerek yıkılacak olan kah-

ve, dükkan ve fırıaın enkazile bu mülklerin yola giden kısmından arla 
kalan yüz kırk metre muı abbaı arsanın ikisi birden veya ayrı, ayrı ve 
açık artırma suretile satılığa çıkarılmı§tır. 

ihalesi Nisanın 1 3 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye da
imi encümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminatı iki yüz kırk liradır. 

isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı i,leri kalemine 
ve ihale günü de belediye encümenine baş vurmaları ilA.n olunzr.6646 

Sayın bayanlara !.. 
Viya nadan getirttiğin:ı dünyanın en güzel Permenat ma

kinalormdan F ort Şrı·t makması sıcak hava ile İ§IİYİp 
saçlara aslA zarar vermeyen ve 

1 zerdetini temamen muhafaztt eden yegane bir icattır . Her yerde bu 
üstün makinanın fiat farkı tabiidir.Bu makine ile 4 ve diğer elektrikli 

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

4-13 Berberiniz Mustafa İnce 

1 

Londaa : 2 (Radyo) - Bazı 
Kahire gazetelerinde İtalya ile Mı· 
sır arasınaa bir ademi tecavüz pap 
tı akdetmek üzere müzakereye gi
ri~ildiğioe daır olan hab.er siyasi[ 

ınahfilre tekzip edilmektedir . 1
1 
'--------------------------
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Adana Bor~iası Muameleleri 
PAiV1'U!'. ve R'.Ci~I 
ı--

Kilo E'iyatı 
CiNSi En az En çok 

Satılan .Mikdar 

ıı.. s. K. s. KUo 

pamu.:: =aF- -- ,_ - ----... , ..... 
.Piyua parlaAt ., H3 33,25 
Piyaea tf"mizi ,. 32 32,75 
lıoe 1 38 -40 
iane ll 
Ekl~reı 

K 

Klulant 1 36,50 

YAPAGI 
lieyaz 

1 1 1 Siph 

Ç l G 1 T 
Ekıpres t laoe 
Yerli "'Yemli~ 

tt "Tob uıoluk,, 3 3,50 

HUBUBAT 
BuJllay Kıbns .. Yerli 5,40 

" 
M~ntane 

Ar_ea 
F11ulya 
Yutal 
Delice 
Kuı ıemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
:Sisam l8 1 - UN .... Salih 800 - - 725 ... 

---"!* " ·-.c .c l'O Düz kırma " .w >-
Simit " ~u: 

" 

ö c:: -~Cumhuriyet 800 ı= -
~iij ... " -755 ;ı.. 

~ B. Düz kranıa ,. 
Alfa .. 
Liverpul 1 elgrafları Kısmbıyo ve Para 

2 I 4 I 1936 iŞ Bnuka-uıdao alırımı~ıır 
~anlım l'cn~ 

Hazn 1 6 51 Lırt'I 10 1 -- Hay~murk l 97 
Mayıs V ttdelı - 6 03 

li rurık••Framıız,, -5 89 Temmuz \'adelı ::>Lerlıu .. Jucılız,, 623 50 
Hıot bnır -5- -231 JJoJor ••Amerıkou,, l__E~-= 92 
Nevyork ıı-lıs :lfrunlr. .. lsvıve., 

--
bayan Ve ba laral. 

Saathane civarında ÇHrşı Hamamının Bütün Takım-
lart Yeniden alınarak temizlik , oda ve locaların farkı 
olmadığı gibi,kese ve sabun fi~<itlarında da fark yoktur. 
Teşrif edecek Bay<ın ve Bayların memnun kalacakları 
ilan olunur. 6622 4-4 ________________________ , ____________________ __ 
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SAYIN HALKIMIZA 

ı 

c 

1 

(l'ftrk Sözft ) 

-' 

.·DACA .. . 

iRiKTi N , 
RA~AT [;ObQ 

lliçlarıaızı ve balık 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik 5370 262 Ucuzluk 

Genç Rakısı 

Seyhan c. müddei umumill~lnden : 
935 ePnesinde derdest ıle Ad· 

liye Emanet dairesine tevdi olunup 
hükme iktiron eden cürüm eşyala · 
rının tasfıyesine başlandığından sa 

hiplerine iadesine karar verilmiş 

olan eıyaların sahıplori toraf ından 
alınmak üzere iki ay zarfında Ad· 
liye Rmanet m~murluA-una müra
caatla o~yelorını almaları ve aksi 
takıJırde uaulen satılmak üzere 
maliyeye devredileceği alAkalılımn 
maltmıu olmak üzere ilan olunur. 

,
--3 Nisan 19' 

Bakkallar cemiyet 

den: ' Cemiyetimizin yeni idar 
yeti intihabı 3 nisan 1936 -
günü saat 14 Ticaret Odasınd -
pılacaktır. Esnafımızın mezkt1r 
ve saatta Oılaya ~elerek reyi 
kullanmaları ilAn olunur.664 

2-3 F 
Adana 3 Uncu icra 
murluğundan: 

Hi 
Jzmirde Zebraya borçlu 

nada Salıh oğlu Celilin Sulta 
kağında vaki K. sani 930 tari 
14-98: C No:da koyitli ve htı 
hazırası,czarkan paşa Mehmet 
ben: Naneci oğulları iken Os 
ve Bekir şimalen: Uzvan zadel 
Ahmet çavuş vereseleri cenu 
İbrahim o. Hamit ile mahdut 
beher dönümüne yüzer lira kı 
taktir edilen , içinde ( 289 ) 8 

muhtelif meyve ağacı bulunan 
dönüm bahçenin 5 dönümü 

. 
re 

artırma suretile paraya çevrile • 
ğinden : 

1- 4-5-936 pazartesi t 
saot 14 den 16 ya kadar daİ 
mizdc yapılacak olan birinci o 
tırmaya iştir~k edenlerden ga 
menkulün muhammen kıymeti 
°!o 7 bocuğu niabetinde teminat 
çesi ve ya milli bir banka mekt 
alınacaktır.Bu baptaki artırma 
namesi ilAn tarihinden itibaren 
iremizio 53 No:sunda herkesin ~ 
rehilmesi için açık buluodurutac 
ğından artırmaya iştirak edeni 
mezkür şartnameyi okumuş 1 
zumlu malQmatı almış ve bunts 
temamen kabul etmit sayılırlar. 

2- 4-5-936 pazartesi g 
nünde yapılacak olan bırinci o 
tırmada tahmin ~dılen kıymetin 
75 ini bulmak şartile gayri me 
kul en fazla artıranın üzerine bı 
kılacak Ye böyle bir bedelle al 
çıkmadığı takdirde artırma 15 
uzatıl.srak 19-5-936 eelı gün 
ayni santlarda ıkinci bir artır111 
yapılacaktır. Bu artırmada da m 
hammen kıymetin °!o 75 ini bul 
dığı tnkdırde (2280) No.lu kanu 
tavfikan satış gari bırakılacak 
artıranlar taahhütlerinden kurtll 
lacaklordır . 

3- ipotek ıahibi alucaklılarl 
diğer aldkadarların ve irtifak ha 
kı sahiplerinin bu haklarını iıft 

tarihinden itibaren 20 gün içind 
evrakı müsbitelerile birlıkte me 
muriyetimize bildirmeleri icobede 
Aksi halde hakları topu sicilile s 
bit olmıyan olacnklılnrlı diğer ol 
kadarlar satış bed"li paylaşması 
dan hariç bırapıhr. 

4- Alıcı olenl rın gösteriletı 

gün vti soa tta , dıı ha fazla molQ 
mat almok ıstiytnlt>rio her zomall 
dairemize müracaat etmeleri ılArı 
olunur . 6645 

,~--------·------------------------------------. Saygı değer Adana halkına müjde 
1 
S 

. İstonbuldon sureti mahsusada getirtilmiş olun mütehassıs Rakı us 1 

ıası tarafından iohisArlar ıdaresı Fen memurunun nezareti altında dik
kat vo ıhtimamla ve büyük Codokarlıklarln imAl olunan ve içerisinde 
hiç bir muzir madde bulımmn lığı kimyahnnenin tahlil raporla rile Je 

oc ony- vacam 
Müstahsil atı 

Seneyi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca takdir edil n Sovyet Rus- tastik edilı>n youi afişli [ Genç Rakısını ] bir 

1 

ya fabrikalarının son model yaptığı kHpulı butün c.lış ıler yağ ipiııdu 

Gaz 
Benzin 
Ma zot 

• • 

• • 

Develi 
Kanadlı atlı d· fa içiniz O zaman hokıkot anlaşılır. 

dönen Sac tabla\ı Bergüzar s•stemi ve çok hafıf olan orok Şişeler üzerin<lekı ( YENi ) afişinA dikkat etm'Jk ldzımdır. 6624 
3 13 

makineler ve yedek parçaları d•şlı hıçaklor zırnatta kullanılan her cıııs ı ------------·-------------------
pulluklaı Çayır makfnaları Tırmıklar ot preseh•ri Pul
varizatörlPr bütün Anodoludo kullhnılan ve çok höytik bır şöhret 

kezonan ve !'ı'ütlerinizdfln Pn temız yağ çıkaran kullnnışlı ve sağ 

lem olan Sütmakinolarımı z dfçiltorimızın ~oktanberi bı-klemı•kte 

ollluklıırı ha1is çPlibtt·n yapılmış Ot kazmal'"'rımız son mo ı .. ı 
zarif "'e şık Dikiş m~•kinalar·ımız g lmiştır Fıatlor rekabet 
kaLul etmez derecı-de ucuzdur . Fırsottnn istıfade t•dinız . 

Pek yakında · altı ve dört öküzlü puıtukıarımız da geıec· ktit.I 

Dfpo u Adanede Osmanlı bankası Jtı:ıda 1 
Şubeleri Mer in Ceyhan 

6579 14 

Doktor - Operatör 
-~ 

Tevfik Pamukçu 
Memleket has'":-nesı Baş Tabip ve operat;;rü hasta• 

larmı her gün sabah saat sekize kadi:ir ve öğleden sonra 
üçten itibaren Abidin paşa caddesinde Ziı acıt Bankas-ı 
karşıs~ndaki hususi muayenehanesinde kabul re t~davi 
eder. 6617 28-31-3 

: Socony - Vacum 
Makineyağı : Ejderli 

Gargoil- Mobiloil 
Tenekeli ve dökme marka l arımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ombalaj, fevkalAde evsaf, eyi servıs teşkiltı.tımızln her 
zaman hizmetinize amAdeyiz . 6457 

MPrkez kumandanlığı a tında 

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

Umumi n~friyat •IW&rl 
Celdl Bayer 

Adana T6rk 9*v.fı -..hu11 


