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L 5 KURUŞ 

Mimar sinan 

Mimar koca Sintırı 

1 Türk milletinin medeniyet ver 
hamı ortaya koyan va bu günkll 
Cemiyetler içinde bir mnki al· 
ıııamıza yırdım eden bizden ön
ce gelmiı, yaşamış olırılırın bırak 
tıkluı eıer !erdir • 

Bunlardı kültllr kudreti, ııD· 
b tel 11nıt tellkkiıi 1ezilir • ııörüş, 

1 duyuı, yarıtıı kabiliyeti ııöze çar 
Par · Cemiyetin ilerleyişi ııörll • 
ıor . 

Bu gün, Türk milletini bir me 
d deoiyet uaıuru ol1tık dünyıya 
tınıt•n varlıklar 11yılımıyıcak 
lcıdtr çoktur • Ve o niıbetıe de 

n kıJmetlidiı . 
~ Bu glln ıiyaai ıınırlırımız dı· 
1 tındı kılan sahılurdı da bu Türk 

İllerini mebzulen ıörmek kıl:.iJ .• 
1 dir. 

a, Dünkü varlıklırımızlı öğün· 
o lllek, onlırı y1tatın vatın çocuk· 

Bizzat imparatorun idare ettiği J 

harbi Habeşliler nasıl kaybettiler 

Büyük Habeş taarruzunu İtalyanla
ra, iır.paratorun muhafız alayından 

kacan bir asker haber vermiş 
' 

Bu muharebe , Habeşistanda vukua 
gelen ilk modern bir harp olmuştur 
Asmuad•n 1 Le Jurnal J • ya

zılıyor : 
Habeı imparatorunun ııittikçe 

tehlikt li bir §eki almığı baılayao 
bur vaziyeti kurtarm•k için yaptı 
ğı 80n teıebbüı bir hezimetle oe
ticeleomiıtir • 

Mamafih bu hareket impara· 
tor için bir hat telakki edilemtz. 
Salı ıababı Mekan ııeçidi etrafın· 
da vokn gelen bir muhuebe de
nilebilir ki ; ıimdiye kadar vuku• 
gelen muharebelerin en ıiddetliıi 
ve en kaolııı olmuıtur . 

İmparator muharebeyi bizzat 
kendisi idare etmiıtir. Harbe 30000 
Hıbeı 11keri ıılrmiı ve impara
torun muhafız alayı da iıtirak et
miıti . 

Büyllk bir ıiddetle baılayan 
bütlln Hıbe, taarruzları ltılyanlar 
tarafından durdurulmuı ve ıkıım 
harp biıtitl nmın Bıbeıliler 
7000 ölü vermiı ve 10000 Hıbeı 
ıılı:eri ıafbarp hırici olmuıtu . 

On iki 11at ıüren çarpıımı 
Habeı ordusu için bir feciı ol
muıtu. 

İt•lyanl•r ilk defa olırek keo· 
dilerini modern bir bmrlıde ııör· 

müılerdir , Filhakika imparıto · 

run ordu8unu büyllk biı maharet
le yrdi buçukluk lopları , ve ubill 
leri kullanmıılerdır . 

Hıbeılilrr urafınd•n büyok 
bir tıırruzun hezırlandığını Mı
reı• I Badoğliyo keıif t•yyereleri 
ve imparatorun muhafız alayındaa 
kaçan bir 11ker vuıtniyle tam 
zamanında baber ılmııtı . 

Bunun neticesi olarak Maıe· 
şal ılt: kilometre Dzerinde mlldı· 
fıı hattını takviye etmiı Ye ıi
perler kazdırarak makineli tllfenk· 
leri yerleıtirmiılerdi . 

Dan 11at 16 da Mıreıal Bı 
doğliyo neıeli bir sırı ile Gonda
rın Cenerıl Stırace ( Façiıt fırkt
u ıenel ıekreteri ) carafındın 
uptedilmiı oldujunu haber •erdi. 

- Üç kilometre ilerledik .• 
Hıbeıliler hlli yerimizden kıpır
damıdı§'ımızı iddia ediyorl11 . de· 
di . 

Tanı Gondar rllün&n hakiki 
emnıyet anıbtırıdır . Tana gölü 
nlln Muır - lnııiliz Südınını ıu • 
lıyan madıii benlik menbıı oldu
tunu ıöJlemeye hacet yoktur . 

Buııdıo bııka Gondırın bu. 
lundutu mıntıka belki Hıbeıiıta· 
nın en mfinbit ve en zengio arı . 
zlıidir . 

il larıuı karşı ıcYııi ve 11ygı duygu- -----------·---------------
u· luı beılemek de hakiki bir zevk 

leıkil eder . 
Bundan 348 yıl önce ölen 

Mimar Sinen, Türk aan•t vı de· 
hasıoı, ebedi kılan bahtiyırlar
dandır . 

Arıdan bu ka.-far yıllar geç· 
ıııiı olmasına rajımen eserleri kea 
diıioi asırlardın uırlara ulııtırı
Yor . 

Avrupının bıtrından lran yay· 
' lıııo• k•dar uzanın geniı ubıda 

i Mimar Sinanın eserleri, Türk kud 
retioi, medeniyet ve kültürünü bü
tün cihanı haykırıyor . 

81 cami. 50 mucit ve mabed, 
55 medre1e, 26 daıülkur'• ve tür· 
be, 14 imeretbıne, 8, ılarÜHİfa, 
8 köpıli, 16 kervan Hrey, 33 81-
ray, 6 mahzen. 32 bım•m yıpan 1 

Mimar Sinan, mutlu öilller uaeın
da anılmağa ve 11yılmağa yerden 
göğe kadar hak kıunmıştır . j 

Hu gün Türkiyenin bemen her 
Yerinde bu büyük Türk ıaoatinio 1 
debuı için ihtifaller yapılıyor. 

Bu, vatana bizmd edenlerin, 
Türk kültllr ve medeniyeti için 
tiliomez ve ölmez eserler biz in· 
••nlarıQ yaıadığına delilet eder. 

Ömer Ağar 

Amerikada 
Müdhiş bir siflon oldu 

V ışiugton ; 8 (Radyo) - Mi
ıisipi mıntalusıod• Jojoda vukuı 
ıreleu siflonda yıkıklar,n altıod•n 
Çıkarılao ölülerin S•Yitl ( 421 ) i 
bulmuıtur . e 

Bu adedio bet yi ı çıkacaiı 
lahmio olunuyor . ırn 

Siflooda 1725 kire ke atır ıo· 

lzmirde bir define 
bulundu 

İzmir (Özel) - Şimdiye kıder 
yıngın yerinde ve İımiıin mubte· 

lif yerlerinde define bulundutu 
bakkııda yapılan ibbulu üzeri· 
ne bir çok uaıtırmılır yapılmıı, 
fıkıt bütü• bu ihbarlardın müı
bet bir netice ılıuamımıştı . 

Nıhayıt dün, hem de milbim 
bir define bulunmuıtur . 

Bir Yunanlı; Yunıaiıtındın 
gelmiş ve kendiıine ıid olduiu
nu ıöylediii ıreadı, evvelce göm· 
diiiü bir definenin mevcudiyetini 
haber urmiıtir · 

Aynı tekilde diııer bir iddia 
dahı olmuı, fıkıt bu ikinciıinde 

yapılın t•harriyıtıı boş bir kıp
dan bışkı bir ~ey bulunımamıı 
tır . 

Birinciıinde iıı, yapılın haf. 
riyal don ık,ım bitmiş ve mDı· 
bet şekilde neticelenmiıtir . 

Bu ana, Çayırlı babçedıdir. 

Muhtelif milletlere meneup 
600 kadar ıltın ile bir çok ıltıa 
etya, altın eaatlır yıkut elmn 
yüzOkler Yellire bulunmuıtur . 

Bunların kıymet miktarı bü
yüktür . 

Hıfriyıttı bulunan milli em
llk müdürll, baı:inr. namını bun· 
lera vaziyet elmiıtir . 

Küçük Antant Avustur
yayı protesto etti 

Ankııra : 8 (A.A) - Küçük 
Antant dev Jetleri, Avuıturyıyı 
mecburi Hkeıliil tesiıinden öl& 
,·· rot 1 tmi tir . 

Avam kamarasında 
lngiliz ·hükumetinin 

Habeşlileri kendi baş
larına bırakması 
muvahaze edildi 

Londra : 8 (A.A) - Avam 
kımara8ındı dıı eiyBBa hakkındı· 
ki görüımeleıde İ§Çi ve muhıfı· 
zakir partileri liderleri petrol 
ambargosu menleıinde hükiime· 
tin enerji göstermediiini ve ümit-
8iz bir barbe t•~vik ettikten sonra 
Habeıht•nı kendi mukıdderıtını 
bırakm•nın hazin bir şey olduiu
nu, İlbık olunm11ının İngiltere 
tarihinde elim bir f•11l teşkil ede
ceğini 8Öylemişlerdir . 

Eden, hükumetinin İtılyı -
H•beı ihtilifınad•ki vaziyetinde 
biç bir değişiklik olmadığını, di· 
ğer devletlerle birlikte her türlü 
ekonomik ve mali tedbirleri ıl· 
a;ııia amade olduğunu ıöylemiş· 
tır . 

İtalya siyui mıhıfili 13 ler 
komiteıinin birden bire toplınmı· 
ğa davet edilmeaiai yeni bir zecri 
tedbir faaliyetinin bıılıaıııcı o
larak ııörmekteılirler . 

Yunan Kralı 
Köyleri ziyaret etti, 

halkla konuıtu 

Atinı : 8 (Radyo) - Miıilon 
ya mınt•k11ındı halkla;ıemn için 
bir gezinti yapın Kral beıinci 
Jorj dün ıa!lıh buray• geri dön· 
mOotür . 

Kral bu eeyabıti eenaaındı 

her tarRft• büyllk trzabüratl• ku· 
tıl•omııtır . 

Kolın ıı•çtiğ'i yollarda birçok 
taraf z.aferler yapılmı, ve yollarda 
köylü kadınlu Kr•l•n otomobiline 1 

çiç~k ıtıyor "e kiliael<tde müte. 
mıdiyeo çan çalınıyordu . 

Genç bir köylü kızı Kralı ö 
perek ; 

- Senin mıoeti hemıirenim! 
dedi ve kendisine gllzel bir kutu 
tütünle bir buket t•ktim etti. 

Kralın alıyı Vuy>1'da durdu. 
Burada kollej tarafındın bllyilk 
bir ziyıfet hazıılınmıı ve bir çok 
kllylerde dıvet olunmuıtu . Ziya
fette blltün meruim ye etiket kı. 
yıtl•rı kıldırılmııtı . Krıl lılebe 
Ye lı.öyllllerle uzun uıun konuı 
hı . 

Kral Atinıyı döndüğll zaman 
ıeyıhıttın duyduiu memnuniyeti 
ve ııDzel intibıluı izh11 etti • 

Habeşistanda 

Herkes askere 
çağrıldı 

Adleababı : 8 (Radyo) - Bu 
güo bütün Hıbeılileri ıilah altını 
çeiırın bir emirname ıarayıo Ö· 
nünde okunmuıtur . 

İtalya 

Mısırı tehdit 
etmlyecekmlf 

Romı : 8 (Radyo> - Hnı 
Mısır rıutelerinde çıkın mekı· 
leler münı ebetile M. Surie de
miştir ki t 

İtılya hü~iimetinin Mınrı teb
dil edeceii fikri ıbeıtir . Libya 
ile Mı8ır ıruındı hudut hiç bir 
zaman bir ihtilifı ıebep olımız. 
İtılyın ıiyueti daima doılıne 
ve emniyetli olıcıktır . 

Mısıra ihracatımız 

Mısıre ihracatımız bu yılbıtın 
danberi çok e1Blmııtır. 

Zateo son iki senede bu ticaret
te gittikçe artan bir durgunluk 
görülmüıtü . 

istatistiklere ıröre, 933 yılındı 
3 milyon lirayı geçen ihrecatımıı 
934 te 2,030,000 liraya , geçen se 
ne 1 ,940,000 liraya düşmü,tür. 

Türkofis reisi Mecdet Mısıra ih 
racatımızı canlandırmak üzere ls
kenderiye piyasasında tetkikat ya
pacaktır . 

Mecdet Filiıtindeki TelAviv ser
ııisini açtıktan sonra Mısıra gide
cektir. 

Yazısız hikaye •. f. 
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Mavi yıldırımdan iki sahne 

Yukarıda eol . 
rlan itibaren: Türk 

öz, Top~l Meb!Ilet, 

Yalçın. ' 

Af ağıdı : Ba"ıı 

•çık Firuz, ıolun

d•ki Tuncer, di· 
gerleri Kuvıyi mil 

liyeci köyliileı .. 

{ Yazııı içeride J 

Suriyedeki Ermeniler 

Jorj Bayık adındaki Ermeni 
sergüzeştcüsü Ermeniler 
için ne düşünüyormuş ? 

' ' 

Suriye guıtelııri 1rı11ndı çok 
ok•nan Elkıb11 adlı ırazetade, Su· 
riyedeki Ermenileria n11ıl hare
ket etmeleri lbımgeleceii halt
kındı kıpiten Jorj Hıyık ıdında 
mıcerepereat bir Ermeninin mek. 
tubunu ııördük . İçi kin Ye ırarız 
dolu olan bu Ermeni, mektubun
da Arapları din buıuıunda muıı· 
mıbaklr ve TOrkleri mutaauıp 

a-örccek kadar vık' •y• ve hıkikı 
ta ıykırı yürüyüı 1ahibidir . 

Biz hem bu mektubu, bem de 
Arıp 2'1Zetuinln bu adımın geç· 
miıi hıkkınndı yazdığı 11tırları 

tercume ederek ıııtıyı alıyo · 
ruz: 

Kıpitan • Jorj Hıyin böyök 
h•rpte memleketinden ıürülen 
bir Ermeni ııeocidir . 

Bur.dan Aaruka kıçmıı va 
Arap iıtiklilcılarıne iıtirak et
migti . Soorı Amerikıyı ııiderek 
Mllıtebid Amerika orduıuaı inli 
11p etti. 

Amerıkı b1rbiye maktebini 
bitirerek Amerikı ordus•nı H · 

bit oldu ve Kıpitenliie tarfi et· 
ti . Mumaileyh dört ıy ıvvel Su 
riyeye ııelmiıtir . 

Buradı Bir kıç Amerikan ga
zeteeine muhıbirlik yıpmıktı

dır . 

. . 
Mumaileyh '. Suriyıdıki Erme

nilerin nasıl bir eiy11et takibat· 
meleri lizımgeldiğin• dair bize 
bir yazı göndırmitlir . Nıtredi
yoruz: 

" Bu:ı vatındıılırıo Suriyede 
Ermenilerin 111111 bir ıiyaaet ta
kibetmeluini bana ıordulu. Ben, 
Ermenilere istediğimi 1aptıracak 
vaziyetle cleiilim . 

Yalnız fikrimi ıöyliyeceiim. 
Ermeniler bu ınemlakette mi

safir olduklarını biç bir :um•n 
unotmımılıdır . -

Suriye Arapl1rı dıbı Franıız 
mandasının bnlunmıdığı deırirler
de bile Ermenilere mi11firpen11. 
lik göılerıııiılerdi . 

Frmeniler Suriyeyi kendi va
tanları gibi ınecek kıdır bu mem 
lekele llınmışlardır . 

Din ayrıhiın• gelince, Türk
ler Ermenileri işte bu ayrılık yü. 
zünden eziyorl1rdı . _1''ak•t Arıp· 
lar mut11Hıp detlldırler . Dinle
rinden olmıyanlara düımın olmaz· 
l1t ' 

Araplar, Fr•naızlırle oaİıl bir 
mllnasebette bulunurluıı buluı-
8unlır, Ermeniler miılfir bulua
dulı.lan ve 11hibi ile ber~lıer ytl
rümelidirler . 

Franaızlu bunda Ermenileri 
euçlu bulmazler. YDkıek bir me
deniyet sahibi olan Fr1n1adın 
kimse böyle bir bereket. bekle • 
mez . ,, 

Rum malları 
Bedelleri ne 'kadar za

manda ödenecek ? ·. 
Şurayı devlet , 11tılan Rum 

malları bedellerinin taksit meıe
lesini tetkik etmiş ve · bedellrrin 
8 taksitte ödeu1ı.ıeıine imkan ol· 
mıdığı kınıatlne vumış ve: bıı 

ıekilde kıuf V'.:rmittir , 
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D ( Tirk SO.I ) 

Mavi yıldınm Doktor Ekner 

Niçin Nazilerin gözün-
Halkevi tem.sil )abesi gençlerinin den düşmüş ? 

'Gyiıadıldarı bu pi,es cidden 
muvaffakiyetle temsil edildi 

~~---------·--------~-
Geçen Pırıembe ve Cuma j 

aq•ml., ı , Hılke•imlıio temıil 
komltealade çalıııa gençler, Hti 1 
Siaemı •abaniode ••mavi yıldırım,, 
piye1lni temıil ettiler . 

ve blltün piyuin ıidiıine temı

men h•klmdi. Oou h1rrretle kot· 
luız. 

Hıf•z Hoca ve BiDbaıı Vural 
rollerinde' - birbirinin zıddı 

iki tip ve iki karakter istiyen bu 
rollerde - 5 kaauoneani öğret

meni Haaaa Aytıç hakikaten iyi 
muY1ffak oldu. Or.u; hem deHBI 
dlr hoce, hem otoriter bir kuman· 
dın halinde lfÖtdük. Saimin yine 
biuz ifratı luçtığı makyaj itinde 
Ha110 Aytaç temamen muvaffak 
ohouıtu. 

Halk Partlıi merkea nıbiyeıu 
çılrarın• ırerilen bu temıil , bılkı 
mı• tar1fından , ll7ık olduju bll 
yOk rıibeti g6rdü ıre her iki ge· 
cede de Hlon lebalep doldu • 

2 Niun Perıembe ıeceıi veri 
lea ilk temsili Valimiz , Tnmen 
komutanımız •e diğer tiüyUklerl · 
miıi de ıereflendirmitlerdi . 

Halknimizi• temail komite
alnde çahııo gençler •• MaYi yıldı· 
r1m ., la çok büyük bir ıDtl•affı · 
kıyet kızaadılar ve bize , iltidat 
larına ıOveamekte baldı oldufa
muı:u iıbat ettiler . Denilebilir ki 
Ak• Günd8ı0n eaeri, bizim ıenç· 
lerimizln eJiade , ırÖat3rler 11h
n etinde kıvuııbileceii en bliytık 
m11b1riyele kavuımoıtar . 

Piy11te rol ılın ve hepsi de 
mu•ıffak olın ı•açlerimizi ıyr. 
ayrı 16ıdea ıeçirip okuyucul1rı· 
mıza tınıtmıdaa 6ace hemen söy
le yelim ki ; dekorlar çele ince •e 

ebil bir 16rOtDD mıbıulli olarak 
hızırlıam11h • Bir hayli zamandan 

1n!li rh r'"Çit tm• =ıte 'itu it 
lzerind• ujrııau arkadatlırna ve 
bllb11t1 , R•lh'vfiDiftfı r•JfiörD 
Coıkua COveoia ve ilekorları ya
pın Kadri u•tınlii rl'Delı:f ri 1all 
beıı ıitmemiıltr. Arkadıflanmıza 
bu y nhjjuva tt~ye lirin en dola
yı da tebrik ~deriz . 

" Mıvi yıJClırım,, , oldukça zen · 
ıl• d or 'Ye ıbiHtana fazla ıbıı 
iıtıyen bir piyea olmak itlhııiyle, 

dejme ımıt6r ıurupunun Ülineye 
koyımıyıcajı bir eserdir. Fıkat;; 
hıkilcıtın çok çılışmış olduldarı, 
lemıildeld muV1ffıkıyeUerden ko· 
layca "IDlıtıl•n 'feDçlerimiz , bu 
gOçlüjü tımımeo bertırıf ede
blldiler . 

Pfy•ıie bel»eo btitiln ynllü. 
nD omu l1rını ılmıı olıo Yıl 
çın EiH tılebeleriadea Saim) le 
piyeıde niıınl111 ürk Ô:ı (Gı
ai okulu ojretmenleriaden Bıyan 
Bedlı) aeıleriyle •e jestleriyle 
fü~e baliiki l>ir 11nıtl&:lr iıtidadıita 
ııbJp olduklarını ilhat tıUller. 

Hıllıni temWIJerinde bir iki 
defa l:laba 1Brdliümf1z 8aimi,~u 
defı, temıil ftabnı bitaz daha 
iyi ıattlaülıt , evtelce yapılın 
\fdttça teifkitletdea i•tffade etmiı 
ıördDk. Her itiHarla iebrike li· 
y lclır. 

1'ıdia, 11baeye, hareketlerfoe 

fl<lnci .l<aijat fabrikası 

Geçen Hoe lzmitte temeli ah . 
laa lclt•t fabrik111nın •çılıa ıare
oJain 15 Niıaodı y(lpdıcığını 
J•zmııtık. İzmit kltıt fabrik111-

"•ln iatili alltr memlelrttin ~btiyı
cmatrli,fi g 16ıiyeceği anlaıılmıt 
fdfijua'\ı•n g-eae l!tmitte / ikinci 

Bir 1Cİjıt fıbAk111 daha kurulmı-
11 kıru laıtmlmıohr. 

-Su·flbltttltıta da 937 eneıia · 
de fıaUyete geçmesi için hemın 
inıııtı DIJlımak üzre projeler 
bızulıamaktadır. 

manyaila boşanma 

Yeni bir ltıbuo çıkardıl1r. 

Eter lk>ıt, kıyılın aikihın 41frkm 
milli ideolojiıiıe muhalif» oldu-
tun görGtı•, karı kocanın fik • 
iini ioltılaa •• ayrshk dıdıı ika · 

me r.decek e ~ftleri •Jırıciklır. 

Doktor Tuncer rolünde Ahmet 
Yurdaal, hakiki ıeaç ve iduliıt 
bir doktor tipini yaııttı. Bilbı11a 
1esinin tonunu idare ediıte ve 
je1tlerini ıözl~rine uydnrmık· 
ta b6y0k muvaffalciyet sraıterdi . 

Firuz ( Yamaçlı öğretmeni Ne
eip TuJgar ) birezda rolün6o icap 
e\tirdiği aunilikte 'ifrata kaçm ., mı~ 
olsaydı ve, biraı daha yükaek ko · 
nuımak iıteaeydi, piyesin isted iği 
tipi temamen yaşatmış olacaktı . 

Mamafi, genç öğretmene, belki 
de, piyesio « Fıruz » da nasıl bir 
tip aradığı tam amile işaret c luna 
mamıştır. Bununla berdber, _ ev 
velctı başarını$ olduğu rollerde de 
höyük muvaffakıyet gösteren -
Necibi alkışlamak lazımdır. 

Ayte- Firuzun kız nrdeşi -
7 olünde, Tioaret okulu t.lobelerin · 
deo MelAhat Güvoı:ç ; büyük bir 
hüsnü niye\le vazifesini başarmaya 
çalıştı . Be ki lle ilk defa rol a]mıı 
bulunuyordu . 

Hareketlerindeki hariz tered
düt buoun net;cesi olabilir . Ma· 

afi ; 9ok 1amimt , vaıiyete cok 
uyan jtstleri de varJı . Çalııır1& 
iyi bir ıanatkar olacak ve alkı9lır 
toplayacaktır. 

Ayş~nin nişanlısı Nuri rolündı 
Yamaçlı okulu baş öğretmeni 1Ş1t • 
hio, kaya rolünde trahom ııhhat 
memuru Nuri Özgün , ve İzzet 
Mutlu Öz, T-0pal Mehmet rolünde 
Ahmet Türköz muvaffak oldular, 

Hancı rolünü lmış olan Seyfi 
Koçak, bu basit görünen tıpi bü
yük för muvaffakıyetle yaıettı . 
Sttyfi Koçaktan, gelecek temsiJlerde 
daha ehemmiyetli roller almaaını 
isteriz. 

Diğer ufak dafek rolleri yıpan 
arkadatları de kutları~ . 

Hülbr; « Mavi Yıldırım », Hal· 
kevimizio temai1 komitesindft çelı 
şan gençl~rin muvaffakıyfıtle b l· 
şardıkları ve halkımızın güıel ~ ki 
gece grçirmesini temin ettikleri 
bir temsil olmuştur . 

•• 

milyonlar kazanan 
aktör 

Dünyanın en çok p4ra kazanan 
ve cihan rekoru yapan tiyatro 
1rtiıti (Ço Çin Ço) adında Çinli 
rolünü y•pao Osker Acbedir. 

Landradı 1916 aenui 31 
Ağuıtosuadın 1921 enesi 22 
Temmuzuna kadar çahımıı ve bu 
mliddet zarfmda üç ve üç buçuk 
miyoa İngiliz lirası araıında De 
rd ahımıhr. Bizim pıumızlı 20 
milyon lir1 eder. 

Oaker Asche m~barrir ve fi · 
lim müellifi :olarık ta 200,000 
İagUiz lira11 •lmı§br. Bizim para · 
mızla 1,105000 lir• eder. 

Oıker Aıcbe 5 sene her gt:ce: 
korkunç Çini ı olüoü bıkıp uaan · 
maka zıo ıyoi leyecanı., aynı duy 
guyla oynamııhr. 

IS!ll' il 

Bir luç gün önce ; Almanya 
da Zeplin ıoıyeteai başlcını ve 
Zeplinler baı kumandanı doktor 
Eknerin , Nazilecio gözünden 
düıtftğüııe ve hatta Alman m•t· 
buatımn doktor Eknerin admdan 
bahsetmemek ve resmini koyma
mık hususunda propaganda baka
nı Göbelıio emir verdiğine dair 
buı haberler iotiıar etmişti . 

V•kıa , bu haberi doktor . Ek · 
ner telgr.fla tekzip etmiş ise de, 
ate§ olmayan yerden duman çık · 

mayecağına göre , bu şayianın 

adını da mer1k ediyorduk . 
Dün, gelen P.ııris gazetelerin· 

de , bizim ve okurlarımızın bu 
tecessUıilnü tatmin edecek mahi
yette bazı De§riyatıt rastladık . Ba 
)azılar. göre EkoerJn · Nazilerin 
gözünd"n düşmesine başlıca ilci 
Hbep gösteriliyor : : 

1 - Yeni yapıl•n büyük Zep 
liu balonnna " Adolf Hitler " adı a 
mn konm .. ı için propaganda ba· 
kanı doktor Göbels tarafından 
Elcnere bir mektup yazilmuuıa 
rağmen Ekneır , Balonun adım 

" Hindenbuıg ,, koymuı . 
2 - intihap propagandası 

yapmak için Zeplin b11loou , Gö 
belı tarafındGo iıtendiği halde . 
Ekner Balonu istemeye istemeye 
vermi~ ve bu gönülsüz verişini de 
bir mektupla doktor Göbelıe bil
dirmi~ . 

Almanyada bugllo yaı~yao re
jimin kuvvet ve huıusiyeti göz 
önüne geliriline, dok:tor Eknere 
izafe edilen bu suçlara ? inHnlD 
pek de inanacağı gelmiyor ve heie 
bu yazıların bir Funsız gazettsin 
de çıkmış olması , bize büsbütün 
şüphe verıyor . 

Suriye haberleri : 

Cenup hududumuz için 

31 Martta Nuuybiode Türk 
hudut kuvvetleri kumandam ve 
M•rdin valiıi ile bueuai mesılib 

ı.abitleri arasinda bir toplantı ya· 
pdmıı , aıiret göçlerı üzerinde 
anlaşmı yapılmı§tır . Kaçakçı la -
rıo takibi ve mücriml~rin tetılimi 

hususları da görüıülmüt ve bu hu
ıuıta da ittifak edilmittir • 

Dürzülerin asit ve ka
rakteri ne imiş ? 

Bijanjye , Dürziiler hak · 
kuıda y•zdığı bir makalede 
( buuJer:•aarıiyi seven bir unsur
dur . Suriyenin rabatanı bozmum
lar dıye ıyrı tutulmalttadırlar ) 
demi§tir . İki sene Cebeldüruzda 
kalan kapiten Buıon da Dürzüle
rin Tuluzdan:gelmi§ Gollerin ah· 
fadı oldukları iddiaeıoı makul 
sıörmektedir . 

Fransızlar Arapça öğ
reniyorlar 

Mandıter bcvlet, mülki ve as
keri memurların Arapça öğren
mrlerini temiDe çafı§maktadır . 
Gelecek •Y imtih•n yapılacak ve 
memurların bu iıte ne derece 
ilerlemiş o1duk ları analşılacaktır . 

Tel'aviv sergisi 
---··----

Türkofia merbzinden grleu 
b~r habere gö:r, Tel'otvin sergisi
ne gidecekler için Homanya va· 
pudarında yüzde 40, Polonya V• · 

purlerında yüıde 5' Loid Triyes 
lioo ile deniz yolluım:zda yüzde 
50, Filistin demi1yollarında yü.,,d~ 
10 t~nzilat yapılmıştır . 

Suriye demiryallauada tenzi
lat yoktar . 

Şelllr Dayakları 
. 

lhtisa• mahkemesinde 

Altı kişi ağır hapse ve pa~a 
cezalarına çarpıldılar 

- - --· ... 4-• .... -.......... - --
Motorlarile Kıbrısa uğrayıp ka-

1 
çak eşya alan ve eşyaları motorun ı 
tabtaJara arasına saklamak suretile 
memleketimize sokmak istiyen A

lanyalı Hamit Kaptan ve tayfası ls· ı 
mail ve Kemal haklarındaki du · 
ıuşmaya Adli ihtisas mahkemesin
de son verilmiştir. 

Verilen kararda Kaptan beraet 
etmi1' ve lsmaille Kemal altışar aya I 
mahkftm olmuşlardır . 1 

* • • 
Esrar satı cılığı yapmaktan suç-

Bu gece 
-

Halkavinde Mimar Si
n anın yıl dqnümü 

anılacak 

Bq gece Halkevinde Mimar 
koca Stnıoıo bininci yıldöniimü 

anılacaktır. Zengin proğramh o
lan bcı geceyi kaçırmamak için 
isteyenlerin daha önceden Halk
evi sekreterl.ğind~n giriş kağıdı 
istemeleri lazımdır. 

Halk evimiz 
Bir Erkek Korosu teşkil 

~diyor 

Halkavi Ar Komitesi bir Erkek 
Korosu teşkil edect-ktir . Koroya 
iştırAk eLlecek gençlerimiz yirmi 
yaşından aşağı olmıyacaktır. Hal · 
kevi sekreterliği , müracaatları kay
da başlamıştır. Bu güzel iş ~enç 

lerimiz için bir fırsattır . 

Bir ay ıçinde 

Şehrimizin idhalat ve ihracatı 
geçen l\lart içinde idbalat ve ih · 
r•caatımız hakkında Ticaret ve 
ıioei odasında tutulan iıtatiıtikleı e 
göre. 1,148,712 liralık ihracat ve 
715,777 lira idbılat olmuştur. 

Aradaki fark, ihracat lehine 
432,935 liradır · . Şu vaziyet, Adı· 
oamızio iktil8di hayatındaki io
ki§afa iyi bir delildir. 

Son yamurlar 

Evelsi gün üç saat katlar de 
vam eden bol yeimur hemen 
hemen bütün Çukurova hudut· 
ların• mütesaviyeo yağmı~tır. 

Geçen yoğmuıl• bu eon yeğma ·rr 
ıno mikd.rı 80 milim etre dere
cesindedır. 

Y apllğımız tabki kata göre 
yeğmuruo, Çıkıt, Kara\ar bucağı 
İncir Jik, Yfüük küı kçüler Dzerin· 
den Miıise ve diğer tırafLodın 
Arsp köyü, Akdam, Kızıl tahta 
E~ri ağaç, Çakıtırlı ve diğer ta
raftan Yolgeçen, Kestel, Dikili, 
Boğalı, köylerine mebzul bir §f': · 

kildt5 yağdıiı anla9ılmıştır. 

Komşusunun evine gi · 
rip parasını çaldı 

Düo Güneşli mihıllesinde Me· 
mH oğlu İbrahim adında bidsi 
mahallede oturan komşuıu Ôme· 
rio evin~ girmiş ve odaıındıı ki 

çekmecesinden 11 lira par11101 
aıırmıştu . 

İbrehim yalcalanmış ve hakkın · 
da ger<"keu kanuni iş yapılmıttır. 

1 

1 

Ju, Kozacının oğlu Salih ve Kiliıli 

Ali Rıza ve Kör Ali hakluında ya
pılan duruşma neticesinde her üçü 
de birer sene hapse ve ikişer yüz 
lira pare cezasına mahkQcn edil· 
mişlerdir . 

* • • 
Evinde seksen gram esrar hu· 

lunmaktan euçlu, Tarsuslu Abdüs
selarnın da duruşması sona ermiş, 
ve Ab{füeselA.m bir seoe beş gtin 
hapse ve 200 lira para cezasına 
mahktlm edilmiştir. 

Valimiz 

Mezuniyetle dün Ankaraya 
gitti 

Vali Tevfik Hadi Baysal dünkü 
ekspresle mezunen Aokaraya git· 
miştir . 

Tevfik Hadi Baysal garda bir 
çok dostları ve daire şefleri tera 
fından uğurlanmıştır . 

Soy adlal'ı 
Bir kitap halinde Veka

letten geldi 
-- · 

Yurttaşlura bir kolaylık olmak 
üztlre VakAlet,Soyadlarını bir kitap 
halinde bastırmış ve bu kitaplardan 
k4fi miktarda Vil~yetlere gönder
mi~tir • 

Nüfus dairelerine dağıtılacak 

olan bu kitaplar dün llbeyhğtmıza 
da gelmiştir . 

Eksiltmeler ve . 
ehliyet vesikası 

- ... 
Eksiltme yapılacak her hangi 

bir yol, dP-miryoJu, köprü, •u ve 
yapı işi için ebliyat vuikası al 
mak i~tiyerılerio ekseriya ihale 
gününden bir iki gün, hıtt• bir 
ikı saat evvel müracaat ettıkleri, 
yüzden bu veaikalar tetkikatının 

yıpılamadığı anlaıdmışhr . Bu gi 
bilerin eksiltme gününden en az 
sekiz güu evvel müracaıt etmele· 
ri hakkında evvelce bir emir de 
verilmişti. Nıfia vekaletinden 
aladarlara gelen bir bir bildirim 
de ne gibi vesika istenileceğioia 
alakadar dairelerce turih f'dil· 
mesi eliliyct vesik.alarınin eksilt· 
medeo en az sekiz güa evvel mü · 
racaat tdilerek alınmarı, aksi tak· 
dirde eksiltmelere k•hul olun 
mamıtları biluirilmiıtir . 

Kültür konferansl•rl 

.Muntazaman her hafta yapıl 
makta olan kültüa meslek top 
lantılarıodao dokuzuncuıa dün 
yapılmı§ yımaçb mektebi muaf 
limlerinden Zühtü Şahin tarafrn· 
dın bir konfH•ns verilmiştir. 

F ırandan un çalarken 
yakalandı 

Dün, Yarbaşmda Reşatbey ma
hallesinde Ömer oğlu fırıncı Mus 
tafonın yanında çolışan Kayserili 
Sabit oğlu Mehmet adında biri fı
rından sekiz ki]o un çalıp götü
rürken cürmü meşhut halinde ya
kalanmı~tır . 
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Almanyada ~ 

Tasarruf hareketle 
Almıoyad• Türk Tıc1rct 

dası bült~oiain şu ı•tırlaııaı o 
duk; 

Almıoyı konjuektur ••n'İ " 
nin neıriyatına göu. Almany MH 
tasarruf hareketi 19.35 yıh~ nifat 
müıait ıurette iakiıaf etmi~ •raı 
taB•rruf tdilmiş olın pırel .. neşr 
miktarı 1.000.000.000 kadar ~ lliii 
mııtır . n:ıu 

Şöyle ki t11artuflır1a mik9' ııa 
1034 yıh •onunda 12 680,000. tniş 
marktan (935 yılı , ıoaoada 
670.000.000 markı yükaelD1 ve 
tır . ibti 

Bankalara yıltrılmtş olan Jı! 
vadeli pu•ları iıe 250.000.°' 193 
mark lıtadır f•zla bulunmuştur Yal 

bi Bu mikdarıa da taaarruf b~ 
eıaı illveai halinde 1alnız · 19 
yılındı Almanyada taaarruf ed 
mio olan paralar I.260.000.~ 
markı baliğ olmaktadır • 

Bu uyede Alman tasarruf ı iÖ 
dıklau devlete f .ı:ıla miktarda i~r 
razıt yapmak, dolayııile devle& 
bs§ka yerlere olan boıçlarına 1 
zerlerine tdmık imkiaanı bulıl 
miılerdtr . ti 

T11uruf ıendılcları bund' . kı 
baska baaual idarelere dıhi li 

~ ke 
hayli :-yardımda bulaamllfl•f 

ve 
dır . 

Hoıuıi §&bıslora ve ipot I 
az. 

karşılığında -.redi itaı-ı iıe no 
mal bir ıuretle ilerlemiıtir . 

T-a11rruf 11\r;dıldırıam verdı 
leri krediler için ortal•m• olıff' 
yüzde 4,8 f•iz al1Dmıştır . 

Zirai ipotekler kl'Ttıhiın 
yıpılın ikrnat için iH yüıde 
faiz ılıamıştırl. 

Alman1•d• 1935 yıhnda 
ıuruflarıo hu kıdar m01ait ıu 
te inkişafı memleketin genel et 
ıaomi durumund• bıtlıyan iyilij 
bir oeticeai ve en cıoı. bir dtl 
Hyılmaktıdır . 

Bu buıusta milyoalaıcı in•' 
ıon yıllar içinde tekrar işe ıirfı 

· leri dıhi tıbii mühim bir rol ol 
aamı§llr . 

Almaoyanın uüfuıunun halt 
67 milyon '. olmaımı ve tınrr 

edilen miktarı o d• 13 670.0()0 O 
yıoi 6'835.000 000 Türk liı • 
olmasına göre ad•m ba9ıoı tu 
ruf yuvırl•k hesap 200 mark, '/ 
but da 100 lirayı bulmaktadır. 

Bisikletle ç~rparak ayağı\ 
kırdı 

Dün lhrahim oğlu Cemil adıo 
birisi , cad leden bi ıı ikletle hızl 
giderken, 4 yaşında Kdmil ismio 
bir çocuğa çarpmış ve çocuğtl 

ayağını k1rmıştır . 

Cemil hakkında icap eden k• 
nuni muamel.,ye girişilmiŞtir. 

Metresini döğdil 

Rski Hamam mahallesinde ot 
ran berber Ali adında biri metrej 
Fatmayı bir haftada iyi olabilec 
bir ııekılJe döğerok parmağını ll; 
yaralamıştır. 

Ali hakkında kanuni takibıJ 

yapılıyor. 

Brçakları çektiler, fHkat.. 

Alidede mahallesinde Cafer O 

1u Mehmet ile Yortan mahallesi11 
den Hasan Hüseyin oğlu Ali adıf1 
iki kişi sokakta kavg.ıya tututmll 
lar . Sonunda bıçakları çekere 
birbirlerine girecekleri sıroJa pol 
yetişerek ikisini de ayırmış ve h• 
larında '1 rnuni takibat yapılmışıı< 

ısl ı 

JzJr?aranı ! ~ 
o~. -e harcama ve har" 
jl dı. 

c ~;san yerli mal~ 
ı Taı 

y 

i 
1 

1 

ı 
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Cihan Pamuk istihlaki Kayseri 1 
1 

Fabrikasında yapılan ı 

Yetim maaşları 
hakkında 

.- Asri Sinemada-.. . 
hakkında bir istatistik planörler l 

Han kuvvetlerine yardım ver
gisinin merıyet mevkiine girme· 
sinden önce teadül kanuuuoı:m 14 
Üncü maddt'Sİ mucebince veril
milmiş olan zat mu~ları kesir 
!erinin bu vergiye tabi olmaya
cağı Maliye vel(iletinden vilayet 

7 Nisan salı akşamındaıı itibaren iki büyük fı,m birden 

"İnternation •I Federntion o[ 

Muıer Coddon Cpinnera & Ma
nifaturera' Auociation,, aılındaki 
•raıuluıal birliğin Mut baş oda 
oearettiği bir iıtatiıtikten öğrenil· 
ıliiioe röre, cihan pamuk duru. 
tııu 1935/36 kampanyuı ilk yarı· 

ldf llnda müıail aurette inkitaf et
,1 oıittir. 

Bu istatistik pamuk istihlaki 
1111 ve ıtoklaı ı hakkıoda tahminleri 

ihtiva etmektedir. 
lı Stok uıikdarı 31 ikincikAnan 

,'1, 1936 vaziyetini göıtermekt<dir. 
tur Yaloız adı ıeçen iıtatiıtik, mü
faı him mikdaıda p•muk iıtibiiik 
19 tden Almanya ve İtalya'nıo pa
ed ıouk vaziyeti hakkında oıalümatı 
.ol ibtin etmektedir. 

Bu iıtııtikten anlaııldığıoa 

ııöre, 1935 - 36 kımpanyaaı ilk 
yarıaındaki cihan pımuk iıtihlikı 
12 514.000 balya tutmuıtur. 

Geçen kımpanyaoın aynı müd
nı ıı 

ulıl detindeki iıtihlik iıe 11,826,000 
balya yıpmıştır. Ancık ıenel iı

ndı tihlikio böylece yiilnelmeıina 

i lı k11rşı menşe bakımından bazı ül 
lat ke pamuklarının ıufi Y'tı aynı 

veçbile artmış, bazıluınıold ise 

otl aulmııtır. 

DO 

Söıgelimi doğu Hiodiı tao 
pamukl .. ınıo aarfiyatı 141,000 
balya niıbatinde azalmııtır. 

Buna mukabil Amerika pa
muğunun iıtihliiki 5,22,000 bal
yadıın 5,747,000 balyaya çıkmış -
tır. 

Amerikan pamıığu iıtiblikinio 
bu müaait inkitafı Amerika'da 
ekonomik durumun iyileımesinin 
bir nttictıi ıayılmaktadır. 

Stoklara gelince, Amerika'nın 
1 ıubat 2935 deki mevcut iıa 
1,935,000 balya idi. Buna muka 

bil doğu Hindiıtan p•mukl•rının 
ıtok mevcudu l ıubot 1935 de 

1,154,0oO b•lya iken 1 ıubat 1936 
da 927,000 balya olarak teabit 
edilmiştır. 

Fabrikalar elindeki mal mn
cullu iae 1 ıuhat l935de 4,463,000 
balya, l tubat 1936 da 4.482,000 
balya diye tıhmin edilmiştir. 

Almanya ve ltalya da dahil 
olmak üzere tekmıl memleketler· 
de çılııaa tğleriu uyıaı da 1 gu· 
bat 1935 de 153,778,000 ve l eu 
bat 1936 da 153,046,000 olarak 
tubit edilmigtir. 

Kayıeri fabrikasında yapılmak 
ta olan 20 plılnördeo 

0

ÜÇÜ ikmal 
edilmig ve fercübeleri yıpıldıktan 
sonra Bursaya gönderilmiştir . 

Bu planörler ·numuneye mu· 
vafık görüldüğünden digerleri de 
ikmal edilince İzmire gönderile 
cek v~ orada Tüolı: kuıu açılacak · 
tır . 

izmirda liman faaliyeti 

Ticaret Odası istatistik servisi 
tarafından Şubat ayında lzmir li
manının ihracat ve ithalAt vaziyeti 
hakkında bir iijtatistik haz,rlan
mıştır . 

Bu istatıstiğe göre bir oy içinde 
lzmirden muhtelif ecnebi memlo· 
ketıere 2, 104,039 lira değerinde 
8,655,401 kilo ihracat yapılmıştır. 

Gene bu ay içinde 586.563 lı
ralık 4 milyon 346,874 kilo ithalAt 

1 
olmuştur . Aradaki furk ; ihracat 
lehine ve muhimdir. 

Konya boısasında 

Beyaz buğday ötej gün en yu
karı fiatla 5 kuruş 90 ıantim,sert 
6 kr, 325 santim, mahlut 5 kuruş 
325 santim , çalıır arpa 3 kr. 90 
santim, beyaz arpa 3 kr. 875 san
tim, çavdar 4 kr. 125 santim, yu
laf 4 kr. 75 santimden satılmıştır. 

lere bildirilmiştir. 
Bazı ytrle ·de 2882 numaralı 

kanunun meriyete girmuinden 
önce teadül kaounuoon 14 üocü 
maddtsi mucebince ünçün ay· 
tık zat maaşlarına 50 kurştan aşa 
ğı kesirlerdee bava knvvetlttine 
yardım vergisi olarak vergi be 
sap tdilmek istendiği görülmüş· 
tür. MaR§, ücret ve yevm~ytltr

den ancak tıbakkuk ve tediye 
mue melelni bu kanun meriye· 
tinden sonra yapılanrıu vergiye 
tabi tululmısı ve tahakkuk mua 

1 
( .ç Lüyük artistin en gtizel ve on neşeli temsili 

Albert Prejean Marie Beli Armend Bernerd 
· karşı kar~tya 

prensesin çılgınlıkları 
fılmindıı sizleri nPş•ılen neşeye zevkten zevke 

sevkedocek günlerce ıesirini unutamıyecakeınıı 

2 
Haydutlar yatağı 

Fe~·kalade heyecanlı sergüzeşt fılmi 

Dikkat : 
Sinema tam sekiz buçukta başlar 

melesi nıeriyet llrihinden evvel Pek yakında .• 
olanlardan vergi ktsilmemesi em-

redilmiştir. 114 th E t Ş h [ 
Müt•keıtltrle yttim v~ dul· ırıar a gger - a ane Va S 

ların v~ vatan lıizm•tleri tertibin- 6660 
den maaş alanların üç aylık ma- '------------·--·---------------= 
a~larınıo yarım lıradan aşığı ke-
sırleri olduğu takdirde bu kesır 
lerin bir seneliği ayrıca hesap:ve 
tahakkuk ettirilip üçüncü üç ay 

ı.k muşları ile birlikte tediye .dı· , ___ _@A~ sı·nemasınd-a 1 
leceği teadül k•nuououn 14 üncü 
maddesi hükmünden olduğundac 
bn kesi.ter üçüncü üç aylık ma l:Ju ak1am 
a !ula birlikte tahakkuk ellırl Sarı~ıu ve güzel yıldız 
lectktir. 

Almanyada balık sanayiine 
fazla ehemmiyet veriliyor 

Beyaz tiftik 65, yapağı 48 ku
ruş üzorinden satış görmüştür. 

-BABALIK-

Bir Yahudi gazetesi 
ne diyormuş? 

Şarbona karşı aşı 

yapılıyor 
Profılatik anı.oksi aşısı tatbıki 

surtlile memlekette sistematik 
şarbon mücadelesine loışlaomrş

tır. İlk hamle olarak hası.lığın 
münteşir bulunduğu Trakya vi· 
layetlerile İıt•nbul, Balıkesir, 
Bursa, Çanakkale, lzmir, Manisa 
Koceli, Samsun ve ·Tekirdağ ele 
a lromıştır. 

Anni Ondra 
nın temsili iki eaotlık bir sinema ziyafeti herkesin memnuniyetini 

celbedı cek bir larzıla yapılmış çok komikve hoş bir csn 
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Almanya'nın balık ıanayii ıon 

yıllar içinde büyük bir terakki ve 
iokiıafı mazhar olmuıtur. Balık 
unayii bugüo Almanyanın genel 
balık iıtibıalitıoıo yü:r:da 60 ıoı 
i9lemektedir. 

Sıoıyiin bu eyi iakit•fı Bilhas 
aa balık yetiıtirme va avlama iş
lerinin muayyen bir ;>rogum da· 
bilinde tanziminin ıemerui sa
yılmaktadır. 

Almanya'da 1930 yılında 

1,400,000 kutu balık konıerveai 

iatibı•I odılmişken 1933 de iıtib · 

aalit 22,000.000 kntuya •e 1935 
drı orta buıp 60,000,000 kutuya 
yüksel mittir. 

Buna gör~, balık 11nayiinin 
istibs.latı 1930 a nisbetle 1935 
de 40 misli artmıştır. 

Yerli iılihuliitın bu deroce 
artm111 nyeıinde ithalitıa mühim 
niıbette tahdidi kabil olmuıtor. 
İithalit tabdidinden en ziyade 

ornç •e İıpanya teair görm :iı 
lerdir. 

Almanya'ııın balık konaerveıi 

ithaliitı 1912 ve 1913 yıllarında 
3 500,000 kilo kadardır. Son yıl 

19 nisana kalmış 

Ceyhan partisi başkanli
ğından : 

Cumhuriyet Halk paı tisi bayır 
işleri menfaatına yapılması karar
laştırılan at koşusu 19 nisan pazar 
günü öğleaen sonra yapılııcaktır • 

Japon malları 

Japorılarle yapılan ticaret ao
lagmuıodan evvel J•ponyadan 
yola çıkmış bulunan mallardan 
yalnız beyaon•meleri mukavele
nin meriyet taıihindto evvelce 

Verılenleria itbıline mlleude edil 
mışti. 

Yeni bir kararnameye göre 
buoların baricinıJe kalan mallar 
da ithal cdileLilrcektir . 

ladaki ithalat ise 12 · 13,000,000 
kilo raddesinde bulunmuıtur. 

Bu rakamlar, Almanyada ba· 
lık lwnservuine olın ihtiyacı 
canlı bırs urelle göstermektedir. 
İtte yerli sanayi bu büyük ihtiya
cı gözöDünde tutarak daima daba 
büyük bir programla çalıııırel

mi,ıir. 

Dikkate değer ki, yerli aana
yiin ihracatı yabancı mallaaın Al
manya'ya ithalini kısarken, fiyat
ları da aynı nislıette düşürmüştür. 
Şöyle ki, ukiden Almanya piya· 
anına hakim olan Norveç balılı. 
konverveleri bugün bu piyrııada 
güçlükle tutunabilmekledir. Çün
kü Alman konserv.leri Norvtç 
maflaııoa oiıbetle fıyatca daha 
~lverişli olduğu gibi Almanların 

keselerine de daba çok uygun 
bulunmaktadır. 

Almanya'da balık eauayiinin 
ne aeviye•le bulunduiu hakkında 
bir fikir edinilebilmelidir ki, Kiel 
phrioıle bulunan bir fabrika gün
de 150 - 160,000 lı:utu, Hamburg
dabulunan bir fabrika ise günde 
100.000 kutu kadar konstıve iı 
tihsal etmektedir. 

Konyada ekmek fiyatları 

Belediye 1 nisandan itibaren 
ikinci nevi ekmrğin kilosunu 9, 
üçüncunün 8,5, halk ekmeiioio 
de 6,5 olarak tesbit etmiştir. 

Bu sureıle ikincide bir kuruş, 
dığerlerinde yirmişer para indi 
riş yapılmıştır. 

Bu indiriş, ekmekçileri mem
nun etmemiştir. Az ekmek çıka. 

Y nfadan yazıldığına göre, 
•·Dvu Hayum,, gazetesi Emir Alı· 
dullabıo Suriye işleriyle çok ,ala
kadar olduğunu, Filistin, Erden 
ve Suriyeyi birleştirmek suretiyle 
meydana gelecek bir Arap İmpa
ratorluğunun baıına gtçmek iste
diğ ni yazmaktı ve Emirin bu hu
susta İngiltere ve Fransa nezdin 
de tetebbüsatta buluoduğuou, 

Suriye vıtanileriyle de anlı§m•ia 
çalıştığını eklemektedir. 

Bu vilii}etlerdeıı Balıkesirde 

80, Çanakkalede 88, Edırnede 
111, lstanbulda 109, İzmiıde 41, 
Kıırklareiinde 34, Kocaelide 105 
Manisada 78, Samsunda 72, T,. 
kirdığında 70 lıöy mecburi aşı 

tatbıkin" tabi tutulacaktır. 

lstanbul ve Paris Fakültelerinden mezun 

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütehassısı 

1 
llastalarını lstik\AI mektebi karşısındaki muayPnehanesinJe 

gün kabul ve tedavi etmektedir.6652 4- 15 

DİŞ MACUNU 
Vf'" Fi RÇAN 1i!1 

i Bi 
EC ZANES!NDEN ALiNiZ 

her 

UCllZlıUl-C OOGRU!sUK 
5370 267 

Sayın bayanlara 1.. 
ıılm• kta , zım isiedikleri anlaşıi· V d 
maktadır. iya na an getiı ttiğim dünyanın eıı güzel Pernıenat mo-

- B•babk - F t Ş •t mnkınası "cnk hava ile işliyip ---·----------'!il kinalarır.dan or rı saçlıırıı oölll zarar verm~yen ve 

( Clark Gable ) 
Filmlerin en fevk<ıladesi 

zer~fetini tamamen muhofaza etlen yegaıw bir icattır ıı .. r yerıle hu 
üstün uıakinanın fiat farkı tabiidir.Bu ınakina ile 4 ve Jiğer ,.ı kırıkli 

makinam ile d~ 1,5 liraya garantili Saç y•P•-

beraber oynıyan en meşhur Fran11z artisti 

Lucieu Boraux 
Gelecek proğram : 
Çok~anberi beklenen mevsimin şaheseri 

NANA 
6665 

Alsaray sineması 
Bu akşam 8,30 da 

Bu sl'nenin en zeııgin ve muhteşem proğramını sunuyor 

1 Metro Politen 
Mümessili : Bütun dünyanın en büyük lenörü 

Lavreas tlbet 
Ayda ve Karmen operalarının nefis parçalurını dinleyiniz 

2 
Umumi ist•k üzerina 

( tarzan geliyor) 
Büyiik Türkçe harika filmi 

3- Münir Nureddinin okuduğu 

Yemenim turalıdır 
Gelecek proğram : 

Çocuğumu çaldılar 
6661 -

--
llaclarınızı Tuvalet ve Parfümeri • 

ihtiyacınızı yalnız 

s,eyban eczanesinde 
tedarik ediniz 

Ç .. k" un u: menfaatiniz olacaktır . 
yorum . 6623 1 

Altın hırsı I 8-13 Berberiniz l\ılusta'a İnce 
----·-----6~6-49----------~----------------------.._,-----------------ı-~---------------.-.----_,,--._.. __________ __ 
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Adana Borsası Muameleleri 
PA'ltl'O!'. ve r~~I 

Kilo F'iyaıı 

CİNSİ En En çoL. 
Satılan Mikdar az 

K. s. = K. s. KU. 

36 
- -.. al!ımah pamuk 

Piyın parlaıı ,, 331 33,87 
PlyHa temizi ,, :~2 32,50 
lane 1 38 -4-0 
iane ıı 
ıo;ıtıl!reı 

Klevlant 1 .~o,50 . 
YAPAGI 

iiep• 
Sizah 1 1 1 

Ç 1 G 1 T 
Eltıprea 1 

1 

Jane 
Yerli "Iemlik,, 

l .. "'lohuroluk,. 3 3,15 
- HUBUBAT 

Bn.day .ıı..ıbnı 
,. Ierli 5,ıo 

" 
M~ntane 

Area 
Faeulya 
Iulaf 
Delice 
Kuı yemi 
il.eten tohumu 
Mercimek 
Siıam 18 1 

lJ N - Salih 800 

:SD -ın .. 725 

b~ 
Üs kırma ,. 

Simit ,, • . 

l -~ Cumhuriyet 800 - .. 755 
~ B. Dil• krıma ,, 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

8 I 4 I 1936 iŞ Bankasından alınmı~ıır. 
Saniiln PeM 

Bıınr 
1 

6 47 Liret ıoı-
!rlayıe V ıdeli 6 03 Rayşmark l 97 

t'rank"Fransız,, 
Temmuz Vadeli 5 

~~ 1 
Sterlin "lnııili:ı,, 623 

Hint hasır 5 Dolar "Amerikan,, 
1 

124 92 
Nevyork 11 24 t' rank "hvıçre,, 2 

Mestan hamamı da açıldı 

Adana Tarsus Kapısında Mestan hamamı da açılmış
tır. Takımları Bursa ve İstanbuldan getirtilmiştir. Bski 

kuyu kapandı ve yeni motorlu tulıımha yapılmıştır.Gör
mek için bir defa uğramak kafidir. Fiyatlarda zam yok-

tur • 6658 3-4 
1 

SAYIN HALKIMIZA 

Senayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca takdir edilen Sovyet Rus· 
ya fabrikalarının son model yaptığı kopalı bütün dişliler yağ içinde 1 
dönen Sac tebla\ı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak 

makineler ve yedek parçaları dişli bıçaklar ziraatta kullanılon her cins 

pulluklar Çayır makinaları Tırmıklar ot preselt'ri Pul

varizatarlt-r bütün Anadoluda kullanılan ve çok höyük bir şöhret 

kı:ııenan ve sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sığ· 

lam olan SOtmakinaıarımı z cifçilerimizio tolı:tanberi beklemekte 

(Ttlrk Mmtl ) 

Davet 
Manifaturacılar ve tuhafi

yeciler cf'miyetinden : 
Cemiyetimizin yeni idare he

yeti intihabı 10 nisan 1936 cuma 
günü saat 17 de Ticaret OJasında 

yapılacaktır . Esnafımızın mezkdr 
gün ve saatte Odaya gelerek rey
lerini kullanmaları il~n olunur. 

Vilayet makamından: 
Açık olan 55 lira ücretli baytar 

dairesi depo kıltipliği ve dtı.ire dnk
tiloA-rnflığı için hu ayın 15 ci çar· 
şamba günü s•at 14 de musabaka 
imtihanı yapılacaktır. Talip olan· 
larıu memurin kanununun 4 cü 
maddesindeki evsufı haiz olmak 
şartıle evrakı müsbitelerile Vild
yete müracaatları ilun olunur.6667 

9-12 

Defterdarlıktan : 
izzet kızı r.ı,be Halisenin vergi 

lıorcundan dolayı Sultan sokağıoıla 
vaki gün doğusu ve kıblesi mü
ceddeden açılan yol, poyrazı Sara, 
gün batısı sahibi ferağ Dudu ile 
çevrili bOO arşınlı bir parça bahçe 
yerile eşcarı bu giınden itibııreo 

21 gün müddetle satılığa çıkarıl

mıştır , Alıcıların idare heyetine 
müracaatları il4.n olunur. 6668 

Düzeltme 
2 21 numaralı şehir zirai kredi koo
peratifinden : 

23 nisan 936 perşembe guou 
yapılması ıldn edılen kredi koope 
ratif içtimaının bayram olmak do
layısile 24 nisan 936 cuma günü 
saat 15 de toplanılacağından dü
zeltilir . 

Bürücekte kiralık yurt 
Bürüceğin en güzel mevkiiode 

iki oda orta salon aliında bir oda, 
ha manı, büyük salon önünde tu
lumbalı su kuyuıu ve akar suyu 
mevcuttur. BaA-ı oldukça vardır. 

Tutmak istiyenler Çınarlı okulu 
baş öğretmeni Fikri Abidioe mü· 
racaaı etmeleri. 1-2 

3077 3069 

Blaapankt 
Güzel ve tabii sesle 

Eyi bir müzik ve dünya haberlerini dinleyebilmek için 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuvvetli bir 

Radyo isterseniz size gayet şık : 

Blaupunkt 
1'ısa-Ortn- Uzun mevclik Hadyolarımızı tavsiye etloriz 
Raılyonuz kulaklarınızı tırmalayıcı değil zevkinizi okşemulı . Bunu 

ancak Radyolarımızda bulabileceksiniz . 

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

·------------------

Genç Rakısı 

Saygı değer Adana halkına müjde 
oldukları halis çelikten yapılmış Ot kazm:ıhrımız son moJPI İstoobuldon sureti mahsusada getirtilmiş olan mütehassıs Rakı us 

urif •e ıık Dikiş makinalarımız golmiştir.Fiatlar rekabet tası taralıoJoıı irılıis11rlar idaresi Fen memurunun nezareti altında dik-
kat vo ıhtinıamla v" büyük fedakarlıklarla im»I olunan ve içerisinde kab•l etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade edinız . 
hi(' bir muzir m"ılJe bulunmadığı kimyahnnenin tahlil raporhrile ıle 

Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelrcektir. [ G R k ] 
lastik eılil~n yeui afişli enç a ısını lıir 

9 Nisan 11!18 

·DAOA• · 
BiRiKTi~N. 
RA~T 1;06Q 

-dikkat ı . .-
En .maruf 22 fab
rikanın ~n birinci 
makinelerile işti
rak ettiği bir mü, 

sabakada bu ma
kinelerin Litvan· 
ya Yüksek Ziraat 
mektebinde uzun 
mücldet yapılan 

ı tecrübeler neticesi 
22 fabrika mamulatı meyanında bi

rinci mükcif atı kazanan 

Lakta ve Mllka 
markalı 

Süt makinelerimiz gelmiştir 
Adana 

6553 
Orozdibak civarı : Macar Şirkt-ti 

15-18-22-27-31-5-9 

--------------------------
811 şahese.-~ görmeğe pek 

az bir zaman kaldı 

Hizmetci kadın • 
aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa· 
mıza müracRat edilmesi. 

Depolll Adanada Osmanlı bankası altında 1 defa içiniz O zaman hakikat anlaşılır. 
Şubeleri Mersin Ceyhan Şişeler üzerindeki ( YENi ) afişine dikkat etm~k ldzımdır. 6624 ı 

6-13 6650 6579 19 ..._ ______________________ .. ____ , _____ .. 

Nana 
Umumi nrfl'iyal •lıllrl 

Celcil Bauer 
&.dana Türk lizli a alMua ..... -----------·-------------------------
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