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CUMARTESi 

•• Mısır bfUiimtti, Degaburdaki 
ıeyyıt h11tahanetıin bombardı 

men edilmesini İı alyay 1 yolladıjı 
bir nota ile pıoluto etmiştir . 
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Maraşal Balbo Gorahaide -Habeşler ital-tatürke yapılmak istenen komplo suç
lulanmn perşembe günkü duruşmaları Trabıua Garphlara kı· 1 d 6 k . I 11 

Y•fetlerinl deOlttlrtlyor yan ar an fan , 9 mtfra yoz 
1 •• a il j 

Suçluların hepsi ilk ifadelerini inkir ettiler . 

Ali Saip: 

"- Benim bu adamlarla ufacık bir mUnasebetlm ispat olunursa 
bUtUn ithamları kabul edeceQim.,, dedi . 

acı daraşma llaglll yapdacalL 
Ankara : 9 (özel aytırımııdaa) 1 
gln AtatBrk'e;yıpılmak iıte 1 

• lromplo teıebblllü maznan-
uoıa aju ceza mahkemeainde 
uımalarına baıl .. ndı. 

Maı•unlar ııra ile; Çerkeı Vah
' Çerkea Üzeyir, kardtfi Arif, 
ıhiye mDdllrü ŞemıeUi1t, boca 
ıiı, Mahmud otlu Ali Saip Kıpi· 

D ıllng6lü J•adarma neferle riara 
Dda auç)u meYldine releıek .... 
ly•lanna otarclalar •• 

Mubakt"medea evvtl salonun 
üçük olmaaı dol•yiaJe fasla iz· 
abama mani olmak için çajırı 
artları dıjıblmlfh. 

Muhakemeyi dinlemek lıtiyen· 
r içeriye ılrmek için ba kaıtl 
ıtermek mecburiyetinde idiler. 

alon bıaca bınç dolmuıtu. 

Gazeteciler, fotografcılar 16 
ülmemit bir acele ile faaliyetle
iae de11m ederkea Reiıia eeıi 
uyuldu. Ve malfıUalara ayağı 

kmelan ..,eıtlilM. 
Evveli m ... ••lara adları, bu· 

iyetleri ~rulırak sapta geçiı ildi. 
andan ıoara eorin kararnameei 
kuadu. 

Bu katare gire maznanlardan 
ekizinin meni muhakemeıine ve 
u gün mahkeme huzuruna ıelen 
ii.:>r s kizioia de muhakeme il 
Omüne kırar verildiği beyan e 
iliyordu. 

Mazonalardan ilk ol.rak Y ah 
ı eorAuya ç~ktldi. 

Sorulan ıuı llare atır bir rda 
le cevap verl"n maznun kendisi· 

nirı fakir bir amele oldupnu, ba 
yatun, Suriyeye gidlıiai anlattık 
tan sonra bl~ln bu bareketleıi 

nin aevdiii kızı alıbilmek icin 
para kazanmak makudiyle oldu· 
tunu evvelki ifadeleri .. in dojru 
olmadıtıaı, dıyık yediğiai ve bu 
yftıdea blyle ifade vermek mıc 
buriyetinde kaldıtını, Alı Sai::.e 
Verilmek ilzf're Çerkea Etemdea 
ıeldiii ı6yleaen mektuptan zerre 
lcader mıl6mıtı olmıdığıaı ve 
IDektu\ıa mütut.k ifadelerinin de 
dayılc teairile Ctlduğonu ıöyledi. 

Y alaız Suriyede Çerk~s Etem le 
bir kabvedr. g6ı·üıtiiiiloU ve Ete
IDin kendisine 

- "Hoş ıeldın Türk otlu». 
Dedıtini ve aralarında ıiyasi 

biç bir ıey görliımediklerini, y•I· 
nıı onan: 

- TGrkiyede tay1areleriniz 
varını? Hkeılerioiz ne beldt? 

Sualine kargı Türkiyeyi medb · 
ettiiioi de ilave tUi. 

İkinci olarak ıorioya Üzeyir 
çekildi. 

Üzeyir 16lcs6ade İıtikliJ mı
dalyeaı oldatu halde ayaia kel 
karık: 

Suçlulardan Ali Salp Ursavaş 

nu' kaçıkları, hainlere açık olma· 
dıiını söyledi. 

ilk ifadelerini reddetti. 
Ve 

- Bunları benden tehdit al· 
tındı aldılar, kardetim Arifi de 
d6vlp ıöylettller. 

Kendiıindea aonra kardeti 
Arif eyıta kalkarak alradıtı İt· 
keoce1i ve ifadelerinin aalı olmı
dıfını anlattı . 

Nabi1e Mtldlrll Şemıeddia de 
idari bakımdaa vıaifeleriai anlat
tı ve ıuçıuz olduiunu ıöyledi . 

İdris boca , ba ııten bir ıey 
anlımıdıitoı süikasttea bahaedi· 
lirken de : 

Komtu memlekette 

- Su, ıadur ama bed nedir bil
miyorum •. Dedi • 

Bıuadn 1Hra 10rp1a çekilen 
Mahmut da biç bir teJden habe· 
ri olmadığını ıöyledi • 

Sıra Ali Salbe ıelmitti . Aya 
ğa kalkarak evveli, Atatllrk'e ya
pılmak iıteaea aüikeıd maaean 
lari arHıoı kendi adıaın da kı
rı ımıı olmaaıodan du1daju teca· 
ıllrti anlattı • Ve 

- Beaim ba adamlarla ufa
cık bir mDnaHbetim iıpat olu
nuru bea pbaaa biltln iUibam 
lara kabul edeceğim . 

Benim iımim bu hldiaeye fi
kir dltmanım olan ve 1urd dııı 
nı ıtılmıı olaa bir tıh11 tarafın a.. karııtmlmııtır . dedi • 

Maznunların ce••plan zabıta 
ıeçirildi . Bundaa IODH Mldclei 
Umumi Baba Arıkan ıahit ııfatile 
Emniyet Direkötrfl Sadrinin din· 
leameaai iıtedi • 

o .. _ cı .. .1.~. -·--"•"-:-" ;.ır't• 
ce gördükleri baklnaaalLI ıddiaıa· 
rıaıa dojru clmadıtıoı ve Yab1a· 
DID : 

- .. Ali Sıip bapmızdadır. ,, 
Dedıji•i taıtik etti . 

Bunun üzerine Ali Sıip ıöz 
alarak : 

- Sorguya çekilea de, döven 
de, söyleten de aynı ad•m oldu-

- Geriıi ikinci say/ ada -

Hananonun ruhu için camide ya
pdacak töreni polis ve Jandar

ma kuvvetleri menetti • 

Bir paıasın fikdyeti azerine Lazlıi
ye mllatantıkı istifaya davet edildi. 

Halep : 8 ( Özel eytırımızd•D) 
İbrahim Haaanonun lurk1ncı gü 
ol meıBSimini yapmık llzere ••

çilen bir heyet balkı perıembe 
ünll öğleden ıonr1ı caımia Ç~İ" 

~ııtır. Hıyriyeislim mektebı ta· 

(ebtıi kafile halinde cımia getiri· 
lirken piyede ve ıftvıri ~liı ve 
jeDdarmalar tarafındın .gerı çev. 
. 1 • t• Poliıin hırekederinı 

rı mıı ır. ki 
tenkil tdea Mebmedtavil adıada 

eb"ı mıhkemey" verilmiı· 
gınÇ ecıı . 
tir. Bu genç mahkemede ıiddeth 
siıler ıöylemif, avokatın1 Fraaıız-
ca mftdıfaa etmekten menetmiı
Mahkeme Mehmet Tavili bir bıftı 
bıpıe mehkôm ttmittir. 

İleri ıeleDlerden ve !>aı me· 
buılardan mOrekkep bir heyet 

nutuklıre dinlemiılerdir . Pollı 
birçok kimıeleri te•kif etmlttir. 

• 
Şam V etani merlHzi aeırettiği 

bir beyanname ile Hananu için 
her ııhirde ihtifal yıpıldıl• halde 
Suriyeden ayrılamiyacek olın Liz 
kiyede hftrriyetin bojulmaeıoı 
proteato etmiıtir. 

• 

Bir hafta hepte mahkum edi · 
lea Mtbmcdültıvildea baıka bü 
yük küçGk kark kiti tevkif edil· 
mit kBçükl~r karakollarda yemek
lerini yedikten eonra 9 blyük 
mahkemeye verilmiı Ye on beıer 
ıtı• hapıe mablciim edilmlflerdir. 

Poliı daha bazı kimıeler le 
meyal olmaktadır . 

• 

On lleflnden evvel kız çocukla· ' ve mu•• hı•mmat 1 1 d rının evlenm .. i , ... k edildi a m 1 ş ar 1 r 

Maraşal Balbo 

( Elkebe1 ) ıazeteıi yazıyor: 
THbluı G1rpta İtelyıalır ta

rafından çıkardao [ Eladil eHıül
mCllk ) ınettıinde .okodo~umu· 
111 rlre: Libya Hakımi Maraıal 
Balbo'nun çıkardıtı bir emirna· 
m• il• Teıriıaai baıiadaa itıbı· 
ren bütln memurlana, meakeaet 
ifade eden yerli kıyıfetiui atarak 
Avrupah luyafetiae ıirmelerioi 
mecbari tutmaktadır . 

Diler bir emirname ile de dl· 
ğii•lerde iaraf yıpılmaeını Mevl&d 
bayramının dört geceden fazlı 
olmasını, ve lıuz çoçuklırınıa on 
bıt ••ııadan eyvel olkib edile· 
bilmeti ceiz iıe de bu yaıtaa ev 
vel nleomelerini mel'netmit -
tk. 

Mt& •• L-• ---lavhldar için 
Namzedler seçildi 

Ankara : 10 (Radyo) - Bot 
olan tıaylıvlıkalar rıki garp cepbeıi 
ııhhıye Reiıl Doktor Hultlıi At 
laı. Diyarbekir Sayla•hitn• ım~k
li atretmeni Hatice ö.~ gcae~ 11• 

pekter, İbrahim Talı ôoıorea 
Ç1Dkır1 Hylavlağına, emekli 6t· 
retmen Hatice ÖzrGıel Zoopl 
dak ıaylavhğıaı, etki Erzurum 
•ıylavı Raif Dirıç Çoıom aaylav 
lığına. Yüzbaıı lbıan Kuıtkan 
Mat saylavhtına, General Pertev 
Demirhan Doktor Saim Ali 
de Cumu;iyet Bılk Partiı~ 
Baıkanlıtınca Parti aamzedler1 
olarak onaylınmııtır · 

Seçim Pazar ıünü yapala-

caktır. 

İngiltere- Mısır 

Mlzakereleri muvaffakı -
yetle ilf rli)·or · 

Kakire : lO ( A.A ) - logiliz 
yüksek komiseri ilo Veft par
tisi ıefieri araıında mOıtakbel 
logiliı Mısır mDoaeebetleri etra
fında siyaaal görütmeler devam 
etmektedir . 

General Grazyani Habeş hiicum
larına karşı çete harbi yaparak 

karşı durmağa çalışıyor. 
• •••••••• 

Adisababa: 10 (A·A)-ı 
Royterin öğrendiğine gö
re Gorhaiye 50 mil mesa
fedeki Kerellede Balilba 
yının alayı ile ltalyan kuv
veti arasında geçenlerde 
vukua gelen muharebede 
Habeşler İtalyanlardan 
alb tank, 9 mitralyoz, bir 
çok mühimmat zabtetmij
lerdir. 
Bir ltalyan zabiti ile yüz
lerce neferide ölmüştür. 

Ankara : 10 (Radyo) - Şid
detle yağen yağmurlardan dolayı 
Kuzey cephtıinde hiç bir ıüel 
hareket yepilamalctadır. 

GDncyde de Habttlerin yap-

hkları hücumlara kerıı general 
Gıasyani bu hareketleri durdur
mak Ozere çete mnharebeıine gi-
rigmek mecburiyetinde kalmıf ve 
bu &Oretle cephe Uzuiode hafıf ve 
küçük muharebeler yapmak ıu
retile taarruza reçmiıtir. 

Ankara : 10 Radyo) - ltaJ
ye Habeı kuvvr.tleıi arasında 
rahayin güneyinde hüyOk bir ta-

vaı olmuıtur. Bu savaıta İtalyan·· 
!ardan bir çok kitiıölmOı ve ya· 
ralaomııtır. 

imparator Haile Sellıiye ya· 
kında Tiıre ctpheıine hareket 
edecektir. 

Haheı kuv.etleri Makalle ile 
Tigre cephesi arHında ileriye doğ-

ra ilrrlerlemektedirler. Habeı 
kuvvetleıi arae1Dda maneviyat çok 
yük.ektedir. 

İngiliz - Fransız konuşmalarına 
Almanlar niçin sinirleniyor? 

Almanlar bir lngılız - r ransrz 
ittifakını muhakkak göriyorlar • 

Berlin - Kırtılıklı y.rdım Akdeniz ve Rea bııdotlarıaı Sevk · 
meaeleıi hakkındaki Detayları bal ulceya bakımındeo birer İogiliı 
için yapılan lngıliz - Frıa•ız ko- llDUI yepao dütüncenia aerçek· 
auımıleu Beri in ıiyui mahf elle- leımeıi kar§ısmda bulunuyoruz. 
rini çok ıiairlendirmiıtir. Bu konaımalıran Ren hudut 

Almaalar, bOtün tekziplere ve larına taallôk eden kıımı belki 
bugllne kadar. izah yollu yapılan Akdenize temas edenden daha alar 
ajana netrıyatına rajme• bu ko ilerlemektedir. 
nutmaluan mahiyetini pekala bil-, Fakat muhakk•k olan bir py 
diklerini açıkça söylemektedirler. varsa, bu buıaıtua konuıaldotu-

Berliner Tıgeblatt gızeteıi dur. 
Fransız bııvekili Lauil'ın mebu- Almenlar bilhıua kendilerinin 
11n mecliıindeki mtthur nuıkun · uıek tutulmaı olmalanndan mil 
ve bir çok Fransız politika adam· teessir ılrllnmektedirler. 
larıaın beyanatından ıonra, Fran Filbaldka Almaalarıa IOD za 
aa ile İnılltcre arasından bir iti- mantarda hDyOk garp devletleriy-
falun yıpılm•kta oldutona artık le anlaoerak mllıtakar bir vaziyet 
temamiyle it görüa81or. temıo etmek için anlaımık ve 

Yine Berlintr Tııeblıtt yızı mevcut gerginliği Ortadan kaldır-
yor: mak arzuıunda oldulclaıı gize 

Bıldvinln töylediti tekilde ç1rpmektıd1r 

İngiliz Japon iffif akı 
Tahakkuk ettiA-i takdirde 
Japonyanın Çindeki ekono

mik Ostllnlilğilnil lngiltere 
taaıy acaktır 

Japonlar müsa
vat istiyorlar 

Vaziyette biraz ıalO.b he~ı~ olmuı 
gibidir. Gayri resmi fakat ıtımada 
deA"er kaynaklara göre yükeek 
komiser miıttehit bir cephe teşek 
kültiliii iyi bir \arzda karıılamış
tır . 

Pariı : 10 ( A.A ) - Ör gııe
teainin diplomatik mubarriıi İo · 
glliz Amirallığınıo uki İogiliz 
)apoa ittifaluaın yeoileıtirilme~İ · 
nin arıu ettiğini ve EdeDİn d ıı 
bakanlıiıoa geliıindeaberi bütün 
toplantılarda bu i~teo habııedil· 
dijini hıber vermektedir . 

Londra : 9 [ Radyo ) - De
niz konferanıı bugün öğledea 
sonra toplandı . lngiliz , JapoD 
murabbael111 arasında konfera•
ım devamı çarelerini aramak içia 
koauımalar yapıldı . 

Japonlar müzekerelerin mlla
vat e&aıı Uzerinde devamını ilte
diler. Bu te~lif digel' morabha.aa 
r• da bilclirilecekdr. 

KoDferan•ın ,,.ıe"ek toplanbeı Komiserin 1930 logiliz-Mısır 
muahedesini imsalamağı lrıgiltere · 
nio samimi surette istediğini ıöy

lediAi rivayet ediliyor. 

Amiralhk Japonyaya yeni bir 
muahedename teklif etmek taslV 
vurandıdır . 

pazarteaıne b1rakllatıtt1r. 

ltalya _ Fransız hududu 
Milli mlc•dele de Ali Seiple 

bu memleket utruada aaeıl çıhı
t.;ıeı, ıurbette bltüa kıza•dık· 
l~rıuı bu uturdı barcadığaoi, Evi 
aın ••mu.far•, hakimlere, Jın 
dar•a kamınd•nlerına, bütlln te· 
IDlı IDÜlısfirlere bir y .. tak olduiu 

komieere telıref çe"erek bir ö!il· 

il. ruha için yıpılıcık mera11me 
D • 1 d" mldahaleyi protesto etmıt er ır. 

Şebir dlkklnlerıaı kıpatmıfllr · \ 
Hılk 'cımllerde toplaaııak verilen 

Lazkiye muıtaatıkı Abdulke
rim Elcerciı, bir pap11m gikiye 
ti üıedne hekim tarafındın ya 

Mumaileybin beynelmilel va· 
ziyet dolayııile bu muahedename 
nio ıöel maddeleri hakkanda gö
rüşmüş olduğu da eöylenmekte. 
dir . 

Bu muahede mucibiac• , Çin 
ve Mınçnko araunda diplomatik 
münaaebetler kurulunca , IDıilte· 
re , )ıpoa1anın Çiade ekonomik 
üıtüolllleü l•aıyacakhr • 

Rom• : ıo ( A.A ) -iyi haber 
alın çeveoler Fransız hududunda· 
ki İhlyan kuv•etleriDİD yaluada 
arttrılıc•ğ• haberini yalanlamak-

tadır • - Getlal tklncl ıahlf ede -



(Türk Söz&) 
-- j 

w 

ebir Dayakları 
Komşu memlekette 

- Blrl11ci sayfadarı arlan -

Hicaz tayyarecileri 

it alyada yapılan yüksel· 
me müsabakasında bi- '----------------------· istifa etmui yıhud inzibat mec 

lisine verileceği teklifr kır§ılln · 
da kalmı§, fakat iıtifa etmemiş· 
tir . 

rinciliği kazandılar 

Hicaz matbuatı, Medi ede ku 
rulan dokuma fabrika ın dan balı 
ıetmektcdir . 

Hıcez matbu tına gö·e bu,fah
rıka çok ilerlvmış ve ycıpıığı yün 
mensucat Hicaz kıta ıoda büyük 
rağbet kez nmıştır . 

Bu fabrika birinci kanuouo 
ilk günü mensucal ve mamuJa 
tından hır ergi açmıştır . 

Bu t rgitle türlü yün kumaş 

lar ve mensucat halka teşbi, o 

lunmu§tur . Bu münasebetle ıı 

toklar irod edilmiş ve kral lb 
nissuudun her obada yaplığı te· 

'' Lbü !erden şükranla babsedile· 
rek dualar okunmuştur . 

Hicız zimamd rlerı tarafın 

dan söylenen nutuk( rda H caz 

ulusu yedı mamulat kullan
mağa davet ve teş,·ik olunmuş 

tur . 

Hicaz matbuatı, Hic11z _ lıükii
mf'ti tarııfmdan Avrupaya gön· 
derilen tnyyare ıalebrlairıio mtı · 
vııffakiyetlerindt>n sevinçle balı· 

srtmroktedir . Bu tayyareci)erin bir 
kısmı tayyarecilik bilgilerini ltal
yade ıkmol etmektedir . 

Gt cco oy lıalyao faşist bay
ramları münasebetile Hıcaz layy . 

Mektep talebeleri 

Arasındaki devamsızlığın 

önüne geçmek için geçen yıl 
başlanan faaliyete devam 

etmelidir 

G çr.n yıl, ınrktt-p talebcleri
n iu devamlarını temin makıadile 
ilhaylrkca ve mektep idarelcıinc~ 
b zı tetbirJer alınmıştı . Polıs, ders 
zamanı sokakta görülen talebeyi 

yak lıyarak mer sup oldukları mck
leLe te Jim eylemekle idi . 

Bu lrdlıiriu çok faydası görül
müş ve mekteplerde devams ı zlığın 

önüce geçilmişti . 
Ç!ıı§amba günleri ilk mektep 

ledu öğleden souı tatil buluuma-
ı ve o günlerde sinem lartn ikişer! 

film gösteımeleri orta tahsil mek· I 
tepleri talebesinden bir kı8mırıın 
kıymetlı zenıanlor,nı idrek ede 
mıyeıek iuenı1ılara gitmelerine 
imkan ve fırsat vermektedir. 

Yine tees ürle öğrcııildiğıne 

göre bazı çocukların mektebe gi
diyorum diye e\ 1 rin<len rıyrıl 

dıkları ve Şf'lıirden uzak yerlere 
gıdert:k oynadıkları görülmekte 
ve söylenmektedir. 

2eh:rli gaz 
Hakkında Halkevinde 
bir konferans verildi 

-
Son günlerde zehirli gazl rdın 

koru"ma hakkında yurdumuzun 
hır çok yerlerinde faydalı koo· 
feranslar verilmek~edir . 

Dün Hı.lkeviode t.~hir\i gaz 
nedir bunlurıı karşı nasıl koıu 

nulur ? nıevzuu üzerinde doktor 
Ethem tar.fındno çok öoemli 
bir konferans verilmiştir . 

Sut 17,30 da başlayan bu 
konferansla başta kültü, direk 
tö ümüz Yunus Kazım Köoi bu
lunduğu halde bütün ilk , orta 
öğ,etim okulları öğretmeole, i 
İ§lirak etmişlerdir . 

Bir seal kadar devam eden 
bu konferanstan aldıkları bilgileri 
öğretmeuler öğrenicil~ine m6na 
@ebet dü§tükçe anlatacaklardar. 

Habeşlilere ilaç gö
türen bir tayyare 

Şehrimize geldi 
va gitti . 

Daha ıonra muatanhk istifa 
etmiıse de bu kerre bülırumet is 
tifaeını kabul etmemiş kendisine 
6 ay izin vumiştir . 

• 
Yakında Haaano için Şam da 

yapılacak büyük merasim miina 

sebetile vatani gurubu umumi 
bir koogre yıparak memleketin 
isleri hakkında kararlar ver.ecek· 
tir . 

• 
Yükıek tütbeli bir zevat Su· 

riyede idare değişilWğinio ancak 
6 ay sonra yapılabileceği Şam 

ıergisioin mu~•ffakiyeti istt!adi· 
ğiodeo hugilnkü hü11umete nkıt 
vermek icap ettiğini ıöylr.miştar. 

Yepılacak değişiklilllcrde tim· 
diki vezirlerden ancak bir ikiıi· 

nin mütessir olacağını diğ,.rJeri· 

nin yeni idar~ye geçecekleri söy· 
lenmekt'"dir. 

Heledıye reiıinio tek?.ıbine rai· 
men esnaf crmiyrtleri .eeçiminio 
yeni idare dt"ğ•§•kliğıne b .. zıı lık 
olduğu kanaati dev•m etmekle 

dır 

Atatürke yapılmak 
istenen komplo 

-Blrlrıci sayfadarı artan -

ğu halde bunu nuıl tabit olarak 
kabul ediyoısoouz .. Drdi . 

Ali Saibin bu ıözlerinden son
ra: Müddei Umumi, AH Saibio 
Y:ahta balikında 1

' bir gllo o bu 
ifadelerinden döoe.cektir ,, dedi 
ğini ve ne tubAf tesadüf tür ki ; 
burada hakikaten Yabyanıa ifade. 
leıinio değiştirdiğini ileri ıüreıek 
bu busu i reiPin dikkatı nazarına 
arzeıti . 

Yirıe Ali Saip ayağa kalkualc: 
.Müddei Umuminin sözünün doğ
ru almadığını kendi ifadesini tab 
rif ed~rek konuştuğunu, Jutfen 
ifadesinin okunmasını söyledi . 

lüddei Umumi söz alarak : 

-- Davamızı devlet otoritesi· 
ne istinıden dt>ğil k"adi tahkikat 
ve vesikalarımıza iıtitıaden ispat 

ed"c'"ğiz . İcabederse bizim te§ 
kilitımıza dahil olan ve hu mtıse· 
le bılıkında lıize raporunu göo
dermış olan ajansımızı feda eıle 
rt'k te iddiamıı1 ispat edec .. ğiz . 
Dt'di. 

Bunun üzerine Ali Saibiu A
vukatı k•lkarak, eğn iddia ma
kamı bu.ou bir delıl olarak ııöste 
riyorea rıy•"ffl makamına havale 
etmiyeo bu memuru ıöylesin •. 
Dedi: 

11 Son k.~nun 1996 

:re z man dünyada yeni ~ 
vahim buhran çıksa, devlet a~ 
larıoıo gözleri , Londranıo of. A 
sında , Vestminsterle Trafalg 
Skar arasında k8ın ve İngiliz( 
laubalice '! on numara,, dedii; 
kül renkli bir binaya çevrilir 

En mütevazi Burjuva ik•' 
iibla11oa benz.iycn bu ev , f 
çekten kısa bir eokağıa 11 V mıl 
ning Strit ,, 10 oumarasırıdııdı int 

18 inci e ırda İogıliı ha h?v 
killerinin ilki olan Sir Robcrl \ bbı~e 

• Ul 
pole evini devlete hibe etU ; bir 
ev , o ıamaudanberi hükumet gü 

isinin aoaoevi makamıdır . çı 
'f üç 

Kapıyı çaldığınız zaman sı 
1
. §in 

elbiseli bir uşak açmaya gc ıı cü 

« 8t1şvckili görmek istiyoıO bir 

dersiniz . fal 

d ? bıl - Sizi bckliyormuy u ., 
Evet , randevum var. - Gırt 
Salonda ne ziy retçi ne de ıı 
mur g6rürsüoüz bir dakika ıo 
sizi , duvarlara kitaplarla d 
dar bir büroya altılar. Kitepl• 

r cilrri İtalynn lnyyarecılerinio 
Melbensotln yaptıkları uçuşlara , 
i§liriik etmişlerdir . 

Hıcaz tayyarrcileri .iı tifa mü 

1 l nbulda, mrktep talebcle 
rioin kahvelere giderek oynadık· 
1 ı görülmüş ve bu gibiler h .. k
kırıda şiddrtlı takibat yapılmak 
üzere emıı iyet müdürlüğü ile mü 
fettişler ve mektf'p idareleri sü 
reklı bir elbirliği yaparak bu ha
rek c tleıin önüne gcıçmeğe gayret 
gösttrmektedirlrr. 

Habeıistena ılaç gö Ürmf'k üze
re Londradan hareket eden ve 

üzerinde kırmızı bııç itıueti olan 
evvelki gün ıut ~onbPşe doğru 
şehrimize gelrrtk uçak alaoıoa 

inmiştir . 

Suriyt nın hazırlanan butceıi 
komis~rlikçe hela tsadik edılme· 

ıniıti•. • 1 
Vezirler reisinin Berute sık sık 

girlitl butce içindi•· HülcOmet ki 
nununsani ıyı ıçio muvakkat but· 
ce yapmağa mecbur olmuıtur. Ko· 
miıer !iğin butcenin bezi fasılları· 

na tliriı ettiği anlaşılmaktadır. 

Buodan sonra Reis bütün din· 
leyıcıleri Vt> mnznunl"rı ayağa 

kalar.mıia davet ederek mohke
menıu 11-1-936 Cumaıtesi gü 
nüne bırakıldığını söyledi . 

isımlerine bir göz atınız : I• 
klasikleri , İogılız şairlf~ri Dit 
t>linin romanlara , bir kollu~ 
eliod~ piposu , yu yuvarlak , ' 

patik , kurnaz bakışlı bir ad 
görür sünüı : Bu B Baldvind 
Bızde bir çok bakanlarcla g5 l 

ğüm yorıun ve bitkin adam • SQ 

onda yoktur . Çünkü lngiltert 

başvekil , nadir istisnalar ( IJ 
Salisbury , Makdonald ) luı" 8 

bilfiil idue etmez ; yalnız fı 
bir rüthr alır ( R Baldvin bof 
baş lordudur ) . Fakat tek htt~ 
meıgall'ai , partiı!İoi ve kabİO 
dirije elmektir . 

abaka ında biricciliği kezanmı~· 

lordıt' . Kamil Hılmi yalnız 42 da 
kika zarfında 7000 mt·t ·e ka 
dar yillcaelmiş ve inmiştir . Dığer 
arkadaşları ikiı ciliği kazanmış

lardır · 

-~····· ···-• ••ç 'u• 

dar et yiyor. 
1935 yıloda İzmir belediye m ezh
ehasında 4458 karaman, 43,281 
dağlıç ve 605 kıvırcık koyunu 1658 
kıl .keçi, 47 k1vırcık keçi, 60,440 
kuzu, 1509 oğlak; 260 maod , 

4608 öküz, 8157 ioek. 5246 dana 
1 

98 malak 16 d ve \'e 73 domuz 
olmak üzere 130,456 baş hayvan 
kesilmi~tir. 

Yaloız birinci kanun ı yıode :kr i 
len hayvan miktnri udur: 1621 
kuraman, 5532 dı.ğhç koyunu, 304 
kıl krçi, 45 ~ı\'Jrcık keçi, 1913 
kuzu 2 oğlak, 42 manda, 461 öküz 
772 İnek, 15 malak, 4 deve ve 2 

domuz olmak üzue 11,266 baş 
hayvan ke ilmi tir. 

§-Bi:rinci kanun ayında Tıre kav. 

n ı mezbaha ıoda 499 koyun, 186 
keçi, 50 kuzu, 2 mende, 117 öküz 
198 dana ve 5 de\'eo: l<e ilmiştir, ı 

Yumurta ihracatı 

Mart ayından itibar n 
artacak 

Bu ~·ıl mart ayında luşlıyacak 
olao ibrac l mevsiminde, yıımurtı 
üzerine çok iş yapılacPğı umul 
maktadır. 

İhracat dahl çok Almanya 
0

ve 

1 paoya üzerınd Y"pılmaktadır. 
İspanya hükumetiyle imzal . 

nan ticaret vr kli ing anlaşm11sın

da, bu malı ulümiizüo 1 panyaya 1 

ibrtıcat busu unu lw'"'yl şt racak ı 
hükümler vordır. 

Bu biikümler iki dost memle 
ketin ahcı ve salıcılurıoa bir çok 
faydalar lemin etmektctlir. 

Konyada soyadı 
alanlar 

935 ytlı içinde Koı ynr-Jn 991 1 
mis fır , 196 ya hancı 'e 4823 yerli 

hland ş O)~ :11 Jm şlı ! 

Şehrimizde bu vaziytfin bulun-
duğunu öylcmemekle beraber, 
il ride buna benzer hallerin vuku
hnl .. r.1lJ-1i· ,ı:.n:; .. .,."- 1'd r:-r.,11·..ı~
'l[JUUU c lllOS;c,IOI J.DY a 1 ou uyo-
ruz. 

Geçen yıl haşlanan bu işe de· 
vom olııomeıını istiyoruz . 

Şehrimiz okullarında 

Kızılay gençler der
neği teşkilatının 

çahşmalar1 

Şehrimiz ilk \'e o rta tabıil okul· 
larınd Kızıl ay gençlik der 
nt>ği teşkilatı faaliyetine devam 
etmekte ve loplndığı parayı idare 
heyeti 'a ıl:ısile genel merkeze 
gönder oıekted . r. 

Bu yıl d,.,ııeldeda grçen yıl 
don daha fazla faaliyet~ geçerek 

f zla para topliyac ki arı umulmak· 
tadır. 

asaplar 
Et fiatına beş kuruş 
zam yapılmasını 

belediyeden istediler 
Şehrimizdeki kosaplar, şimdıki 

el fıatlerinio noksanlığından ba
hisle bunun arhrılması hususunda 
urbaylığn. boş vurmuşlar ve buda 
incelenmeğe başlaomıştır. 

-Kasaplardan birisi bir )·azga 
r.ımıza bayvaııatın komşu illere 
fazla sevkiyatıııdan Ye elde mev 
cut bulunan sütülerin fazla külfet· Jj 

le bt lenmesinden hu bayvauların 
kendıl .. rine çoğ mal olduğu u :.•e 

bur un için de urayın hiç olmazsa 
kılo başma beş kuruş eklenmeıi 
lazımg~ldığini söyl,.miştir. 

Uçak 130 beygir kuvvetinde 
iki motör lü olup içinde iki ki~i 
bulunmakta idi • 

Uçak evvrlld geceyi alanda 
geçirdiktf'D ve ger~kli kadar ben 

• -1.l ı a -- -- .Jn._ --'--L ---• 
8 de uçmuştur • 

Gümüş para meselasi 

Mal sandıklarıoc!I gerek emva. 
li umumiye tahsisat meyanında 
kabul edilmekte ve gertk doğıu· 
dan doğruya satın alıomakt• olan 
eıki giimüş mecidiye ve aksamının 
U lf inuousaoı 936 tarihinden iti· 
bart>n lcıık dört kuınş lıesabjyle 

ve on gram safi gümütüıı yirmi 
iki kuruştan astın ahnması tekar
rür ettirilmiştir . 

Kupa macı • 
Mersin Halkevi tarafından kO 

nulan kupa maçı p1Zar güoli Mer 
sin İdman tyurdu ile Adana İd· 
mnn yurdu arB11oda Mersin ala
nında yapılacaktır. 

Cürmümeşhut 

Aşiret hanında yatıp kalkan 
Kay erli Oswaıı oğlu Ali adın 
da biri eyni ban mÜ§terilerind~n 
Mi isli Abmtd oğlu Mir2.8Dt1J ge
cel("yio 36 lira 85 kuruşunu ça· 
lurak kaç rken cürmümtthud ha 

lindc yak olanmış ve çalına o pa · 
ralar meydana çılcarılank tahki 
kata baelıınmıştır . 

Mahkemelerde yar1n 
davalar başlıyor 

Yaıın aslıye ve sulh hukuk 
mabkemef rinde muhakemelere 
başlanacaktı ... 

Yaralanan amele 

Kaçak kereste 
yakalandı 

Aıım fabrikasında çalı§11n a 
m"ledeo Şarkışlalı Duran oğlu 
Veys"I edmda biri temizleme fı 
çısıoı:elmak ııçio boli faaJiyette bu 

, k çak kereste: Hac_i 1brohim: fonan f brılcaoıo kayıtı altından I 
1 kke kur bu mııbnllesınde oturanı ğeçerkeu cakı tiui mile kaptıraralcl 
Ömer o;;-'u 2t·hme.ııroo 10 parça .:koltuğu altından yaralanmış ve 

~açok kere ıe yakaJ.:ıu .'a.k orman yaralı hastaharırye kaldırıl11rak lnb-
ıJ rcsıuc teı;Jım edılmı§tıt. kikata başlaomışhr . ı 

Irak için donftnma ve 
1u77~H G 

Irak hfü Ometi bır lngiliz ter
sırnesine Uç küçük sildhlı gemi ıs
marlamıştır. Bunların bir kaç ay 
sonra te lim edıleceği ümit edil· 
nıektedır . 

lrakın bir İngiliz fabrikasına 
ısrnorlamış olduğu 36 yeni tayyıı· 
renin g lı?cek Şubatta tı>slim edil· 
mcsi mukarrordir. 

Irak htikQmeti m0 churi hizmı•t 
usulü ile çağırdığı yeni ordusu için 
büyük miktarda silıth ve mühim
mat sıpariş etmiştir. 

Hazineden milyonlar 
isteyen bir yurddaş 

Abdülham·d isminde birisi Anka· 
ra asliye mahkemesinde hazine 

aleyhine bir dava açmıştır Abdül
hamit kurtuluı savaşı zımanında 
bü~ iimelc yapdığı yardımların tu-

tau olan (l,833,000) fıra bir alcak 
iddia etmekte ve y11pdığ1 yndm 

lar hakkında mahkemeye bazı fot
oğtatlar ve veıikılar ihraz etmek
t~dir. 

Dör.tyol orman 
mühendisliği 

Dörtyol ikinci ııoıf ormın 
möhendisliğıne Gülnar orman 
mühendis muavinlerinden Ahmet 
Şükrü a&anmıştır. 

Esrar içerken 
yakalandı 
-----

Petrol ambargosu 
Bu gidişle galiba yine 

geri atllacak 

Londra 10 cA A) - l\fusoli · 
nioin Habeıistıoda her hangi 
bir muvaffakiyetıizliğe uğrama 
ıı taktirinde İtalyanın Avrupa 
deki nüfuzunun ne suretle mu 

hafazıt edilecrği meselesi dış ba
kaolığı çevenlerini çok mugul e· 
diyor . 

Ayın yirmisinde Cenevrede 
toplaoac11k z~cri tedbirler lcomi
teıiuin petıol ambaıgosu tarihi 
ni geri atmı! ı bu itıbarla varit 
dir. 

Sovyetlerin amlH r go lehinde 
müdafaada hulunmıları muhte 

mel ise de Edende Sovyet elçisi 
arasındaki görüşmeler iki tara
fın da vukuatı tadil < tmemek ar 
zusunu gösterdikleri 11nılıyor . 

Uzak §ark mc eluinde dr. lur
şılıklı olarak ihtiyat gösterildiği 
sanılıyor , Ve nihayd İoailiz yük· 
ıek çcvenleri Almanyaom gP.nİş 
mikyasta ıiJibl nmasına teessüf 
etmektedir . 

.. 
lskenderyede 

Deniz ve h:ıvadao hücum 
denemeleri yapıldı . 

Ko hire : 10 < A.A ) - İngiliz 
uçaktan 1skcntlerycnin müdafaasını 
yopaıak üzere 9 dnn evvel bir harp 
tnarruıu .hnreketıntt iştirdk etmiş 

ferdir. 
Taarruzun en barız va-ıfını clüş 

mon denizaltı gemil .. rioin lngiliz 
gemilerini torpılloınek üzere lımo
na girmek teşe1büsleri ile liman 

yapılan hava hücumu teşkil t>tıniş· 
tir . 

l"a uunınıuııııınıu lllUllllllJl1ll:ı. 

Çok defalar , memleketitı' 
devld adamlariyle koouşuıke 
Oo Numaranın şa~ırtıcı sükiil 
hi7.İm bakanlık saloolarımıZ10 
laş ve gürültü&üull mukPyese' 

ğim oldu . 

Niçin , diyordum , düşOO 

zsmanıoı ve zihin ıabathğıoı 

min için , lngıliz başvekili t 
sizde cüzdan almayı reddetmi' 

ıuouz ? ,, Haksızdım , ve biS 
y yılmıı olan bir usulün tecı 

si muvaffakiyet vermemİ§liı · 

Geçen gün , Ji~ranıız parleıJJ 

tosunun makaoizmasıoı erı iyi 

len bir b11kenımız bu muvaff•• 
yetsizliğin sebeplerini banı it 
etti : 

- S z , biribirindcn çok fı 
lı iki vaziyeti mukayrsc cdiyoıl 
oıız. İogıliz başvekili bi: bal O 

trına ve partisine karşı tsolıb 
leıioe ri .. y tsizlik kazıyeai <lışııı 

ekseriyeti mulldfoza «:deceğiııd 
emirdır . Bu yüıdco , ml!buslıı' 
ôevamh suretle teme ta buluıı'* 
sına lüzumu yoktur . 

Funsada ise , baıvckil onC 
muhtelif partılerden mürekk' 

pek n9zik bir grupu tP.msil ed' 
Durmaksızın eks riyeti toplarııfl 
ve parlamento komoyuııu mi.i 

kahe etmdıdır . Bu vaııfosini f 
rebilmui için d~ mebuslarıa O 

grlip görebilmt leıi icap ed"' 
Halbuki, -;ok mtşgale ı olan rııt 
uılar , anc k isteotcek bir şef 
leri olduğu zaman baş~ekili ziY' 
rrt eı.lcı ler , onların arzularını k' 
şılayabilmesi için de elinde b 
bakaohk bulunması şarttır . 

Bu da isbat eder ki müesse) 
}eri tarih doğurur , ve onları bl 
yerden hhp diğer bir yere nakit 
mek t"hlikesiz değıldir . 

Aodre Moıo'' 
Şıhzade uramında oturan bale 

kal Hasan oğlu Sunullah ıdıa
da hıri genel C9 sahibi Elmoı a-

dındaki kadıum evinde içmek i 
çin be zırlayıp maıaoın üzerioe bı. 

rak~ığı ve üzeriocle bulundurduğu 
15 senli gram e uııl• yak.ı n · 
rak baklundı kaouai muam le ya· 
pılmı Ur~ 

J 
bu gece nöbetçi , • 

Eczane 
----Paranı! 

1 t.k t "d" Boş yere h·~rcama ve har 
1 HükOmet civarında j ( , 

s ı ame eczanesı ır ı· 
1 

Jf 
cıyac.ıksan yer ı ma ı a 
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ki GeçeOiiafta üÇ gün çölde k~~b~lan marn~ ~~ansız SON DUYUKLAR -- Asri Sinemada 
oi ~ 
t .~ 

muharrirve tayyareasımn avanturu ~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~~ 
K 1 h 11 Kanunsani cumartesi akşamından itibcıren 

.~;Açlık, 
izi 
i~ 

ve soğuk içinc!e üç gün susuzluk, 
bu insanları bir tesadüf kurtardı • 

didişen 

~·.~ Çölün yalancılığı •. 8enzin kok~lu şarab .• Kahireden gelen müjde. 
it4 d b' t0 kt sonra bid günleıinden döıdüocüsü başla· 

', ,~ Geçen hafta Fr~nsanı.n ~ok tanın·I : ra an ıraz geç 1 en -
v· mış muharrir ve tayyarecılennden S~· oodeld beozın kokusile de ka · mıştı · 

ı.ıa~ p b" ··k bır k v .. lı maz bir Açlık , ımıuıluk bizi bitirmill-u int - Exupery ile rovast uy~ rışara şarap agz.. a n ~ 

af hava seyahatma çıkmz§lardı • . Bı~den· bale geldi . ti . Artık her yüz ve ikiyüz met-
t ' bire tayyarecilerden habar kesılmış v~ Bir müddet daha ğeçP.rse aç redP bir kerre durup dinlenmek 

r bütüu Fransız efkfın umumincsi derın ltktan ve susuzluktan takatimi ve kuvvrt almak mecburiyetinde 

İsveç iZi aç Asri sinemanın zengin ve fevkalAde proğramı iki müstesna 

Hastahanesinin bom
bardmanı Arsıulusal ka 

nunlara aykırıdır 

Adisababa: 10 (A.A) - Arelu· 
Iusal Kızılhaç delegesi Doktor 

Jooun, İıve~: seyyar Kızalbaç bas· 
tabanesiuio bombardmao edıJdi· 

ği yere kadar ğitmiş ve Cenevre
ye bir rapor göodermiştir . 

film birden 

1 
Türkçe sözlü,fevkalade heyecanh harika filmi 

... Beks atlar krab .... 
2 

Bir sevgili dört delikanh 
Almanca nei'o , zevk vo musiki filmi 

Doktor, raporunda heyet bi· 1 
.. 

bir endişeye düşmüştü · Filhakika üç b · d' idik . Gözlerimizin önüode müte· 
gün, üç gece hiç bir taraftan haber zin sıfıra ineceği şüp esız ı . 
çzkmamı§tı. Kayiplerin aileleri, kanları Ofıiuğumuz yerde kalkmedan madiyen yeşi l lıkler , geniş gölla 

81 
üç gün üç gece uyumamış, telefon .. b~· 

1 
biç bir kurtuluş ç.uı si beklemrk dolaşıyordu . Çölün yalancilığı .. 

nalarının uçaklar tarafından mü· bugün gündüz 2,5 da matine 
kemmelen göıülebileceğioi ve bi 1 
naoaleyh bombardmanıv Arsıulu· Garp cephesinde kanlı hücumlar 
sal kanunlara tamamen aykırı bir 1 

r §ında haber beklemi§ti . Nıhayet uçun nafile idi. Bu defa kati olarak tay- Serap .. 
e ır cü günün souunda Madam Exupery yareyi terk etmeğe karar veıdim . Nihayet üç ağaçtan ibaret bir 
ıa' bir gece yarısından sonra telefonun Ve şimal şarkiye dogru ilerle· yl"şillik kömesi daha gördük .. 

çaldığını işittrek ko§tu ve bir dakika k Fakat bu manzara gitttkçe mavi. 
U 

?' bile sürme'l.'en bir muhavereden sonra meğe başla ıJı • 
hareket olduğunu bildirmektedi~ ~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~6-3-19~~~ 

J d B b · · d f k tefek yi ler.;iyordu .. Bu ya kiirük bir va ıril dii§erek bayıldı . Fakat sevincin :en ·• era erımız e u a • ~ -:.t 

- 7 elefonun öbür ucunda konu§an yecek ve tayyareden kopardığı· tan yahut da son bir in ki sari ha-
e koca$ı idi . Ve kendişine K<.ıhirede ve mız sekiz parça bezle bulduğu yaldı .. 
sof hayatta oldnğunu mü.jdelemi§ti · muz zııman su alabilmek içio de Sürüne sürüne bu kömeye 

dl Bu korkunç avantürun hikayesini bir parça teneke götiirüyoırluk. doğru tekrar harckf't ettik , kö-
pll bizzat kı:ndilerinin ağzından dinliye· h l" 

Akşam oluocaya kadar a a pekler gibi rlilleıimiz dıtar1ya 

italyan askerleri 

lsviçre hududundan 
kaçıyorlar 

li lim , d 
Saind _ Exupery kazaya na~~l ısyan etmek üzere bulunan mı e- doğru sarkık olduğu halde solu- Londıa: 10 (A.A) - Royterıo 

Dit utradıklarını ve çölün ortasında u' lerimizın verdiği rahatsızlıkla, yo ya , soluya bu son ümide doğru İsviçreden öğrendiğine göre İtal· 
ulı gün üç gece aç, susuz nasıl öl~mle Jumuza çok güç ve çok yavaş de- gidiyorduk . Tükürmek artık bi· ya İtviçre hududundan son on 
, .f boğn§tuklarım Kahirede ğazetecılere vam edebıliyoıduk . zim için memnu bir lüks o1mnıtu. t k 

beı g ÖP içinde talyao asker •· 8dı ~öyle anlatmı§tır : Yammızdaki bf'zleri ıaerert-k Birdenbire bir çok devc- ler 
h çağ• o)aıak ancak üç kışinin ilti· 

odı " Bigv uzideo Radyosuz, ve mr- bir az uyum•ğa b~vhude çalışı- gördük . Artık buouo bir serab i ·· l kt 
l a etmiş olduklarını soy eme t · 

ö tapsız bir havada g"ce yarısından yorduk . Paltolarımızı tayyarenin olmasıoa imkan yoktu . O anda . c 
1 ~ soora haıeket etmiştik . Doğru vamnda bırakmıştık. Gecenin doo· yeniden hayata kavuşmanın sevin-\ dirler · 
te•' Kahire üzerioe gıdiyorduk. Hava durucu sovuğuoa ve ıüzgirıoa ci ile kalbimiz çatlayacak gibi Evvelce k•çak miktarının da. 
IJ gözetlemesi saatte kırk kilometre karşı kendımizi muhafaza edecek durmağa başlamıştı . ba çok olduğu da yioe bu memur· 
,tı ıfir' atinde ve arkadan ğelcn bir biç bir ıey yoktu . Bir çok insanlar , Bedeviler ar tarafından söylenmektedir. 
f~ rüzgar haber veriyordu · Bıze yıllar gibi ozuo görünen bize doğrn koşmağa baıladılar . 

Dört uatlik bir uçuştan son- bu gec• den sonra başhyan şafak Sözlerimizi anlamadılar , fakat 
ra birdenbire ıiı ve bulutlar baı· da bize yeni bir hayal inkisarın- vaziyetımizi:çok iyi anlamışlardı. 
)adı . Bunları da geçtik · Fakat dcın b11şka bir şey getirmemiş- Bizi yere yatırdılar ve iki koğada 
yolumuza devam ederkr-n ' eHmiz ti . Bi.r damlı şarap kalmamışta. su getirdi\ ~ r . 
de nerede olduğumuzu bildirecek Artık ömrümüzün sonu geldi · İkimizde bir deli hareketiyle 

biç bir İŞllTet kalmamışh · ğini anlıyordum · koğalara eğildik fakat içmek için 
~aat üç buçukta K!abireye yak· - Fakat tayyareler sizi ara d 

rğil , bütün yüzümüzü , başım121 
lagtıg-ımizı sanıyordum · maba çıkmııtı ·, Hi"- bir danesini b k · D 

O 6 -s ıstırma içıo •. eve üzerinde 

Sulh konferansı 

Toplanarak Almanya ve 
italyanın müstemleke 
işlerini görüşecek 

Loodra : 10 (A A) - İyi bir 

iTAN 
--~----~--~--,~..-------~--~~--~~--.-.~~~---. 

Sinemasında 

Saygı değer müşteril&rıne 
Bu ak§atn 

İki büyük ve güzol fılm daha taktim ediyor 

I • Veaedlkte bir gece 
Oynıyan: En büyük tenor, Tino Patiera 

Şiir, aşk ve güzellik filmi 
2- Zındanlara atılan bir kralı kurtarmak içio yapılan fedakArlıkları 

gösteren müthiş ve heyecanlı fılm 

Tom Mix 
tarafından temsil edilen 

Dostum kral 
Pek yakında : gUnlerdenberi beklenilen 

Napolyonun oğlu 

Şark filmi: Prens Ahmet 
6304 

~eobadanöğreoildığine göre nu- ~~~-~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fuzlu birçok mahfeller İngiliz hü-

.ı Birdenbire sürekli ve şiddetli görmedioiz mi ? 
e,. or. dört kilometrelik bir yoldan 

bir Çarpı§ma oldu . Fakat kayı· - Tabii gördük .. Fakat ben 
1 

sonra nihayet bir gün evvel tcbay 

1 

kumetinin mevcut muahedename-
leri Milletler cemiyeti paktının 

yorduk ... Aolauııştımki toprağa mesleğimi bilirim. Bizzat beohn yülü bile bize korku veren konför· 
Qol Ç8rpmıştık Ve heJeki altımtzda kum de ÇÖide kavbo)mUQ arkadaşları b L b 

, Y ta 1 , sıca.: ir evin içinde idik. 
vardı · Bununla beraber saatte aramagv a çıkbgım oldu , Çölde B f 

~ 
if 

ir ebrikaoın direktötü olan 
iki elli kilometre gideo tayyare kaybolmuM bu zavallıldı bulmak 8 E l B b 

V y • mi accına izi büyüle bir 
miı birdenbire kuma takıldı · 8 irin mucize lazımdır . Hatta bızim f l 

1 v misa irperver ik e değıl bir kur 
pıuça parça oldn · Su depomuz gibi çalı çırpı ile ateş yakabildik deş gibi kabul etti . 
da p.aıç1ı1ılaomiştı . ElimizJe kırı- leri zaman bile .. B d b · b 

u sıra a ınt .. ya ir göz gez· 
lan Termos'un cam parçalan do· Mesela insanlıklarını \le cesa dirdim . Yarabbi•, kazara başka 

onuncu maddesine göre tekrar 

gözdrn geçirmt-k için bir sulh kon• 
feransı toplaması lazım olduğu 
fı krinded ir. 

lu bir kilo kahvedeo başka bir retlerini miııuetle ıöylrmeğe mt c_ bir istikamete hareket etse imiyiz 
i Şt!y kalmamıştı . .Fakat kazadan bur oldugom lugiliz tayyarecıleıi kurtulmanın imkanı yokmuş .. 
f•~ sağ, salım çıkmştık · Provost her bizi aramak için gec ~yi intihap - Nıçin bu istikamete bare-

Koof~ransın gayeıı.i Almanya 
ile İtalyao ve müstemleke işlerilt, 

ekonomik dileklerini oazarıitibaıe 
almak olacaktır. 

js ıeyi prmpe görüyor ve endi§e et· etmiılerdi . Fakat bir türlü bu). kd ettiniz. 

miyordu · mağa muvaffak olamadılar . Bilmiyorum .. Tesadüf .. lngiliz - Fransız 
anlaşması. fi Falcet ben rüzgarın al~yhimiz- Dün .. Az•p , aç1ık , umut şaDS .. 

de olduğnou görmekte gecikme-

bl 

miştim . Kabireden iki' üç yüz 
kilometre uzakla çölün ott&Sında 
olduğumuz muhakkaktı . Yakın
larda eve, insana rastlıtamıyı ca· 
ğım•z da şüphesizdi . 

Açlıktan ölmek te bir düşüş 
le ölmekten her halde dalıa az 

azaplı bir şey değildi . 
Şt>fak sökerken geceki tab· 

llliolerimio doğru olduğunu anla
dım . Göz görmiyecek kadar o· 
zaklara uzanan sahada hir tek 0 

dıın parçası bile yoktu · 
Nerede bulunduğl.muzu aola 

mak ıçm muhhlıf istikametlerde 
yürüdük . Y aloız ·giderken geri 
dönebilmek için yolumuzun üze· 
rine işaretler koyoıay• da uout · 
muyorduk . 

Elli kilometro kadar sağa so· 
la yürüdüğümüz halde hiç kimse · 
Ye, tek bir ağaca bile rastgelme · 
den geri dönmüştük . İkioci gfi
nü sabableyio kabvemizde bitmiş 
ti . Fakat tayyarede biraz şarap 

oldnğuou hatırladık . 

Fakat bu berbıd bir koku 
ile kanşın ve dökülen bu şarap· 
tan da istifade edtbiimek için 
paçavralan ıslamak ve sonra sık· 
mak: ve bir yiduode ıôpl 11 mak 
suretile istifade edcbıldık · Maa 
mafıh bu anda bulunmaz bir ser 
vet olan bu şarobı sakınarak yu 

du lil yudum içiyorduk . Fnkat a· 

Adana sulh 1 inci hukuk hakimliğın
den : 

Adana inhisarlar idaresinin yap 
rak tülün eksperi Ahmbt ve arka· 
daşları aleyhine açtığı alacak da 
vasının Adfınıı sulh 1 inci hukuk 

mahkemesinde cnri duruşmasında 
mü<l<leaul~ylılerden Ahmede ev· 
velce ilAnen davetiye ve gıyap ka· 

rarı tebliğ edilerek gıynbıo<la du 
ruşmıı yapılmış ve bu ke~:e d~~ 
vacı vekıli tarafından muvekkLlı 
illarenin hakkı olen (160) lira para 

cezosınrn tansiliode ihmal göstere· 
rek takıbatı müruru zamana uğ
rattık.arından dolayı müddeual~yh 
( 160) li' anın kefaleti ~ü~eselsile 
>le kendilerinden tabsılını ve ~~· 
alı11l1lerJ"m Ahme~e. il~nen Y.emın 
ihbarnamesi ~ebliğını ıshnmış ve 

talep veçhile miiddeaalayh ~hmo· 
dıı ilAnen yemin ihbornamesı teb. 
liğiııe ve duruşmanın 29-1 -:-936 
çarşamha günü saat 9,20 talıkrnıı 
karar verildiğinden o gün ve sa

atla müudeaaleyh Ahmediıı yemini 
eda için mahkemeye gelmediği 
takılirde yemindrn kaçınmış ve 

y,,mio 1 df'ceği v~ kinların d~ sabit 
olmuş sayılacağı tlfinen tehlığ olu· 

nur . 632\.l 

inhlsar1ar Adana başmüdürlüğünden: 
Dört mılyon kılo miktarında 

olduğu tahmin edilen tütün , icki, 
tuz, barut ve patlayıcı maddel~r 
ile bilumum eşyanın l - Mart-936 
dun itı baren bir sene zarfındaki 
ne ki iyesi 30- 1- 936 perşembe 
günü saat 14 buçukta Adana inhi
sarlar başmüdürlüğünde ihale edil
mek üzere 21 gün müddet1e 2490 
sayılı oksiltme ve artırma kanunu 
ile olbaptaki şartnamesi mücibince 
açık eksiltmeye konulmuştur. is-
teklilerin muhammen bedeli olan 
1400 liranın % 1 buçuk nisbetin
deki 105 lira mu vakkst tı> minat 
akçasile Adana inhisarlar haşmü
Jürlüğüne gelmeleri .6317 

] 1 - 16-29 

Paris : 10 ( A.A ) - Bütün 
gazetelt!r Alman bssınının Fransız 

vo lngiliz enlaşmıılarıoı tefsir At· 
tiklerı aleyhinde bulunmakta ve bu 

anloşmala~ın Lokarno anlaşmaları 
ile bir alAkası olmadığını yazmak
tadırlar . 

İran Şahinşahı 

Muallim mektebinin a
çıhş töreninde bulundu 

Tahran : 10 (A.A) - Şebioıab 
ilk defe olarak beraberinde krali
çe, prenıisler ve birçok lrao ka 

dınları oldu~u halde dün ilk mu ' 
allim mektebinin açılıı törenini 

yapmış ve talebeye diplomalar 
dağıtmıştır. 

----ll!ll'!'llml!!'~~--~~·~-·~~-------------------= 
• 

Dişçi lbsaa Altıaöz 
. 

Muayenehan('sioi bugünden itibaren doktor operatör Yusuf Ziya ' 
beyin karşısındaki Bedri beyio muayenehanesine nakletmiştir. 

Bütün hastalarını öğledf)n evvel saat 9 dan itibaren kabule başla · 

mıştır . 
Cuma günleri öğieden sonra mühtaç olanlara diş bakımı ve çekmek 

parasızdır .6294 6 - 1 O 

. . · ~ 

Alsaray sineması 
.Bu senanın en büyuk vı:ı en heyecanlı fılmıni taktim etti 

lstlklil uğrunda 
mümessilleri : Vallasberi Fayvray 

Bir Piyade Kolordusu 2 Topçu alayı 1 süvari fırkesı iştirAk 

ederek moydnna gelen bu şaheser 

3 milyon liraya yapılmışllr 
Dün akşam yer bulamıyaolsr : Bu akşam erken davranarak siz de 

büyük ve ezomntli filmi görünü1 

ilave: dünya haberleri 

matineler • • 
cumartesi 2,::-~ o da pazar 2 da 

Gelecek proğram: Gönül acısı 
6321 

Fenni nasihat ve bilgiler 
Tifodan ve bütün Mikroplarla hastalıklardan kaçınmak için yağ

murdan veya her hangi bir şekilde bulunmıyan ve hakıkt kaynak 

olduğunu daim~ isbat eden 

Ayran kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yağmurdan bulanan pınarlar fennen sabit olJuğu veçbile , ha
kiki ve dtırinden gelen pınar suları değil, 8a~h! pınarlardır · Bu sular 
daima kirlenir bulanır mikroplanır, tehlikelıdır. 

B · · ' ı b' ak olunını seçiniz, ve bu , sıhhatınız namına unun ıçın su arın err 
30 ""h' d' . 1 6171 18-enmu ım en ışetıız o sun. 

~---------



1 

1 

(l'flrk ~özd ı 

Turan 
Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 , 5, 2 ve 1 

Kiloluk tenekeler 

Turyağ: Yem tkl k yağlar. 

Ece : Temizlı•me tozu. 

1 ur sil : Çamaşır tozu . 

H • Sabunu evın bü· urma. tün işlerınıle kul 

lanılnbılir . 

Banyo sabunları:~~ç~ü~ 
yük 

t './ 
. ' ,. . . 

.. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

ICenup vilayetleri için Acen
tası ve deposu 

Rasih zade Biraderler 
Halefi: Rasih zade Feyzi : Adana P. K. 93 
Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 29-30 1 

-----------------------
Adana Borsası Muameleleri 

'f'lA?;l\'lr ve R'.li~A 
Kilo J<'iyaıı 

CiNSi Eıı az En çol.. Satılan Mikdar 

Tapımalı 
ı _ ~ S. K. s. ' Afi<> 

parılnk 38 ı··= 

Piyasa parlaj!ı ., 36: 37,25 
Piyasa ırmizi .. 34 • lane 1 40 41 
iane il 35 37,75 
Ekspre~ . 

Klevlaııı 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

Ç I G 1 T 
Ekspres 

1 

1 la ne 2,37,5 
Yerli "Yemlik" ') ,2[' 

1 
w ~ 

" 
"Tohumluk,, 1,95 

-- · 
HUBUBAT - -· 

Buj!day Kıbrıs 

.. Yerl i 5,45 5,75--

.. Mrntonr 
Arpa 
l<'asulya --
Yulaf -
Delice 
Kuş yemi 
Keten ıobumu 
Mercinırk 

~i•am 1 1 -
V N .... Salih 800 - -

k 72.~ ·- .ı:: ... .. 
.D .. -Uiiz kırma 
-"' -~ .. 
::ı~ :Simit ,, 
]5 ı-..-.. -. -Cumi . 
:.;:: ;;; umhurıy~ı 800 

> ... .. -700 

~ il-1 Düz krıma ,, -
Alfa ----.. 
Liverpul 'J clgraf lan Kambiyo ve Para 

10 / 1 I 1935 iŞ l:laokasuıdan alınmıştır. 
So11t.na l'r:tıt 

Hazır 1 6 18 Lırı·ı 9 IE_ 
l iucı K. V •deli -5--92 Hanın ark 2 97 -- - )<' k."}' 
2 incı K. V •ılciı 5 9l ran ransız,, 

' 1 

! 

1 

1 

--------· 
• 

----·------------ MiM 

1 

-·--------· 
Eıı inco kumaşlarınızı yıpratmıyan Üzerlerindeki kir, leke ve yağların 

soğuk su ile temamile temi1liyen madeni ve neb&ti bir terkiptir. 

Kal ı p h a lind ed ı r . 

Perakende olar•k kalıbı {11) kuruştur. 

Mİm ile her şeyin"zı temizliyebilirsiniz llııttA Pel ı kan mürekkebi 
il~ lekelenmiş eşyalarınızı bile .. 

Mim çocuk b•zlerini kolaylıkla ve zedelemeoen 
eder . 

tertemiz 

Mim Lok .. lıoyıılarJHki kir ve l okel~rı çini banyo,cam ' kristal 
medeoi sofıa takıml ar ı nızı çııtal,bıçaklurınızı çizmeden Y"' 

yı·ııi b•r hald sokar . 

Ml'm en nazik ipekli, yü ııllı kumıışlorın yıkanması , temizlen 
ın si için birıri k ınnd• nl sabundur . 

Adan ada 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi satış yeri : 
Mehmet Bozdoğanlı 
ticarethanesidir . 

Uluca mi 
ve Ömer 

Her 
11 

bakkaliye mağazasında da 
bulunur. 

ui-. MACUNU 
Vf"" F 1RÇAN. I~1 

6269 
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i7 C ZA N ESiNDEN ALiNiZ 

11 Son kanun 1936 

' 

12 

ı Hali 
ty Lö 
lıruft 
ID al 
lnd. 

rba 

-DAoA ır . • A 

BiRiKTiREN . tas 

RA~AT ~Dı;Q 
en 

Foto ~Coşkun A ... 
r-- •ym 

lik 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini yl ~ 
ve her türlü Ağrandisman ve diğer biitün fotoğr;ıf işit>• ~ti 

rini yııpmağa başlıyan Coşkun Güven 1 hPr gün sa· ı t 

bahtan akşama kadar açık bulunan atelyt>sinde saat 14 iln 

den 19 kad ır biz zat çalışmaktadır. 10 

Amatörlere miJmkün olan 
kolaylıklar gösterilir. 

o 
bütiJn 

doğruluk fabrikası isletme :sosyetesi 
direktörlüğünden : 

Yın ı ist••yon ca·lılesindo kdin 
Doğruluk ta!ırıbsının Çırçır k •smı 
i~lrtm •ye nçılmıştır. Sqygı değer 
müşlPrılerim zi her su··ı·tle memnun 
Ptmeyi vo kol·• ylık göstormeyi şiar 
ittihaz Pde rek çalışıyoruz . Çıfçi

lerimiı in ve tecimlerimizin yüksek 
ilgilerini derin s~yg ı larımızla bek-
leriz .6318 1-5 

Seyhan defterdarlığından: 

lan 
,..~~~~~~~~-~~e 

1 Kacakcılar 
~~ h~inidir 

Yitik terhis tezkiresi 

Dörtyol 41 Alay birinci tabur 
dörılüncü bölükten alm ış olduğuın :ı 

askerl :k t rhis tezkiremi y tirdim . 

Yenisini alacağımdnn eskisinin hük· 
mü kalmaı.lığıaı ildn ederim. 

Kale kapısında palancı 

323 Midyatlı Mahmut 
oğlu 

HÜSEYiN 6315 

- -- ()3 1 ::i ınlıo -"ln1?ıl11. 
llıuı hazır 

. 5 ı Dol•r "Amerıkau,, 
l'ı.evyork. 1 . 11 13 1' rauk "levı~re,, 

• 620 75 

1 

125 74 
2ı 4.5 

l/C!JZlı !il[ OOGRll~UK j 
5370 199 

İkinci l<Anunun sekizinci çaı
şamba günü iki senolik icarları 
ihale ~dilecek olan araziden Adal ı 

köyündeki 150 - 125 - 75 dönüm· 
itik üç parça tarla ya talip çıkma
dığından artırma müddetin:n ikinci 
kllnunun yirminci pazartrsi tari
h ne kadar uzatılmış olduğu tilıın 
olunur .6316 

Umumi neşriyat müdüı Ü 

M. Bakşı 

Adana Türk sö7ü •• •' baaaı 


