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timal cephesinde şiddetli yağmurlar, İtalyanların Gürültüler bekleniyor. mizde büyük bir sergi açılıyor 
g

er· ç k"lmesini ve her hangi bir harakette LAva_ı itima.! meselesini Bu serginin çok mükemmel olması 
için bütün tedbirler alınacak 

1 e 1 ılerl surec&k 

bulunması imkinlarını ortadan kaldırmıştır. 

Siiel Habeş mahafili, bu kuvvetlerin ergeç teslim 
olmak mecburiyetinde olduklarını söyleyorlar. 

Cenup cephesinde general Grasyani Ras 
Desta kuvvetlerine karşı taarruza · geçti. ] 
ltılyı ve Habeı lcıynaklırın 1 

dan gelen haberler bir birini tut 
mamaktaiır. 

Bunu da biraz tabii görm,k 
liıımdır. Bir kıç güo evvel, Mı
lıcalleain Habeşliler ı.rafındın işğıl 
edildiğini bildiren telgr.flar, da
ha sonradan geleolerla teyid edil
medi. 

Bununla berabu, bu hıber
ler, bize harbin, bUtün tiddetile 
devam eltitlni anlatmaktadır. 

Yağmurlaun yaj'mHı, ltalyan · 
/ lar tarafından y.pılao yolların 

hozulmasma sebebiyet :vermittir. 
Habf'eliler için o kadar ehem· 

miyeti haiz olmı.yan bu yağmur
lar, ltalyaalarıa vaziyetlerini ıon 
derrce güçl~ıtirmişdir. 

DOn ıeleD telgraflar, Hıbeı
lerln ıimal •e ctnup crpht-ıinde 
hDyOk hazırlıklar yaptıkiarını ve 
taarruza geçmek üzere bulunduk 
larım bildirmektedir. 

Habeıliler, Uluslar korumuauo 
ayan yirmiıınde toplanrnHıadan 
ö.-ce İtalyanları unutulmaz bir 

*- -

darba vurmak istemektedirler. Bu i 
harakltı bilıat İmparator Hare : 

ed~cektir. 1 
Düo aldığımiz,ltelgtıfları v~ ' 

Radyo haberlerini aıağiya yazıyo 

ruz: 
Ankara: 14 (A.A) - resmi 
balyan teblij'iue aöıe dün ti 

mal cephe.iade fail keıif hare· 
ketleri olmuıtur. 

Adiıabıbadan bildirildiğıne 
göre her iki cephede de vaziyet 
günden ılioe ltalyanlır için daha 
mütklilleşmektedir. 

Şimal cepheıinde şiddetli yağ· 
murlıu İtalyan kuvvetlerinin geri 
çekilmesini ver ber hangi bir ha 
rekketle bulunması imkanlarını 

kaldırmıttır. 
Süel Habeı muhıfili bu kuv-

vetlerin er geç teslim olma\l 
mecburiyetinde olduklarını söy

liyorlar. 
Hah·ıler ileri batırlardaki 

kuvvetlerini ta?!eleı:ile değiıtir 
mekte devam ediyorlar. 

Makallenin §imıli garbiıinde 
Akeum mıntıkasında §İddetli mll
sademeler olmakta ve tarafeyen 
ağır zayiat vermekttdirler. 

Cenup cephesinde de Habtt 
kdVVetleri Dolo mtotakasında sık 
sık mükıbil taarruzlarda bulun 
maktadtr. 

Ankara : 15 (Radyo) - Adisa
bıbadan bildiriliyor: 

Habeı kuvvetlerioıo Makalle
ye büyük bir taarruz yapmak üze· 
re büyük bir haıırhk yaptıklarını 
ve batta şu Hattı bu büyük taar 
ruzun başladığını ihtimal veril
mektedir. 

Habetlilerin Aksum civarmda 
Dört İtalyan uçağını dü~ürdllkleri 
ve '?ndört zırhlı otomubobil ele
geçırdiklerı bildirilmektedir. 

İtalyan uçakluı Habeı hatla · 
n öıeriode uçmakta ve boğucu 
gaz bombalara atmaktadır. 

Şimal cepbeeiodeki durum İ
talyanlar aleyhine ceryan , tmek 
trdir. 

- Gerisi iiçıincıi sahi/ ede -

Cenup cep he sin de s_u_r...;iy;....e __ m_e_k_ıu_b_u 

ltalyan taarruzu 1 Bütün Suriyede 
başladı törenler 

Hannano için 
yapıldı 

Roma : 15 (A.A) - Res
d• men bildirildiğine göre 
,tf General Grazyani Ras 

fki Destanın kuvvetlerine 
kı~ k srJ arşı taarruza geçmiştir. 

İtalyanlardan kaçh 

Adiubıbı: 15 (AA) - Reı 
mı bir Habet kaynağma göre Ras 

isi Guksa ile birlikte İtalyaolara mu 
sd taveat eden Blata Deıtıy İtılyen 

ların aleyhinde çalıştığım iddia 
edilerek bıps edildiği yerden Ma 
kaile civarında Habeı kuvvetleri-

ne iltihak etmittir . 1 
İtalyan uçaklar toın yerlilere hı 

l-t~t:~ gaz•teler attığı tesbit edil- ı 
mııtır . 

Avusturyaya kaçan ltal-
~10 yan askerleri 
İO 

-------
Hidiv Abbas Hilmi Paşa Kudüste 

~-------~··---------~-

Suriyeli bir genç kızın 
acıklı bir aşk macerası 

Şamdan Bir Görıim1ş 

Suriyede Hanano 
günü yapıldı 

vatani parti taraftarlara yolunu bu 
lup törene ittirak etmek için Şa 
ma gelmişlerdir . 

Fransı: başvektll Laval 

Pariı : 15 (A.Aı - Parlemeoto 
nun bu güokil toplaotiımdan mü
him bir ıey bekleomiyorsada per
ıenbe günü d•t siyasa hakkındı 
istizah verileceğinden o gün bızl 
hadiselerin çıkması muhtemeldir. 

ÇUnkli Lava! iıtizah takrirlc
rinio ğeri alınmaaıoı isteyecek ve 
buoun için itimad meeeluini ileri 
sürecektir. 

Peris : ıs (Radyo) - Kabine· 
nin ictimainde baıvekil M. Laval 
yeni bir seçimin yıpılmaaı lehinde 
bulunmu§tur. 

Sol reaaba mensup bazi zavıt 
Laval Cenevreye gitmezdf!o ev\·el 
b6yük bir münakaşe açmayı dü 
şüomtktedir. 

Fakat bışvekil itimad mesele· 
sini oıtaya koyarak buna mani 
olmaya çalışacaktır. 

Pariı : 15 (A.A) - Y ıran bü
küınttin genel diı siyasası bak· 
kında iıtizablar yapılacık ve La· 
val itimat meıelesini mevıuubahı 
edectktir. 

Lavalın Cenevreye gitmezden 
evvel itimad kazsıanac•ğı s .. ni
layor · 

icra vekilleri heyeti 
toplandı 

Ankara : 14 ( A.A ) - İcra 
vekilleri heyeti ; bugün İsmet 
loöoUoün bışkaolığıoda toplan· 

~~-------·---------~-
Ôteygün öğleden ıonra Te

cim ve ~ndüstri odasında Cumu
riyet Halk partisi lıyöokurul baı-· 
kana Bılıkesir aaylavı Örge Evreo, 
Halkevi bıtkaoı Kuım Ener, 
Mersin Tüıkofis •liıektöıü Celil 
tecim ve endüstri odası bsokanı 

İzzet , Borsa encümrni başkanı 
Feyzi , trcimtr , taıimerler ve 
fabrikatörlerin bulunmasiyle bir 
toplanh yapı\mıştır . 

Bu toplantıda bölgemiz hio· 
terlaodaoda yet•ıcn bütOo Üftiole· 
rimizi ve fabrikılaıımızda rlde 
edilen mamulatimızı trthir et 
mek üzere önümüzdeki Mayıs ayt 
içinde §ehrimizde büyilk bir 5ct

gi açılması kararlaıtırılmışhr . 

On bin liradan fazla bir para 
aarfiyle meydana getirilecek olan 
bu sergi on bet gün dcvım ede 

cek ve on ılh vilayetin bu seriİ· 
ye iıtirakleri temin edilecektir • 

Bunun için ayrılacak bir ko· 
misyon &ergiainin hazırhklariyle 
uğraşacak , tren ve vapur ücret
l~rindt: ; İzmir beynelmilel ı~gi· 
ıınde olduğu gibi tenzilitll tari
felerin tatbikini temin edecektir . 

Serginin lımet lnönü okulun -
da ve bunun ark11anda bulunan 
büyük arsaya kurulacak mütead· 
dıt pavyonlarda açılmuı tasavvur 
edilmektedir . 

Ser1ıide ürünlerimiz ve mah
eulibmız ; t«"şhir edilmekle bera· 
ber buralarda ziyaretcilerin gü
zel vakıtlır geçirebilmeleri için de 
mHbtelif «"ğlence yerleri buluadu
rulma11 dilşUnülmektedir • Hariç· 
ten geleceklerin otel , lokanta 
gibi ihtiyaçlanda temio olunaı·ak
tır . 

Londra deniz konferansı akim kaldı 

Japonlar, hazırladıkları proğramı tatbik 
ederek dünyanın en kuvvetli donanma-

sını meydana getireceklerdir . . ......... . 
Pariı : 15 (Ah ) -Gazete\er \ 

deniz koof eraoeıml'rrtrmcte uğ · 
rayacağıoı muhakkak göıiyle 
bakmıkta ve bilbuse teessüf ~t
mektedir ler . 

Tok10 : 15 ( A.A ) - Hükft
met, Japon delegesi baıkanına de· 
niz konferansından çekilmeıi hak
kında telim at göndermiştir. 

Dörtler konferansına Bay Na
müşahit tayin etmiş oldo~unu 
tebliğ eylemiştir. 

Ör gazetesi , konferaoıın ıuya 
düemrıiaio logilizlerle Amerika· 
lılar ve Jepool:ır arasında reka 
betten ileri geldiğini ve bunun 
ilk neticesi deniz ıillbları saha· 
sıoda mühim bir yarııın başlama
sı olacağını yazıyor . 

Deniz konferansı 

Son günlerini yaşıyor 
Londra : 14 ( A .A ) - Mor

ning gızeteıi yazıyor • 
mı§ mubtelıf itler üı.erinde görüş· 
müı ve bu işlere ait kararlar 
nrmittir. 

Eko Döpıri gazetesi , İngiliz · 
lerle Amerikalıların japonlar çe 
kildiği tıkdirde de konferansın 
i~lerinc devam etmesi f ıkrinde ol 
dulclarıoı ve Japonların Sovyetler· 
le , Almanyeoın konferansa davet
lerini iıteyrceklerini yazarak bu 
iki devletin ıabneye gelmeainin 
yeni bir tıkım ihtilaflar. yol açı · 

ca~ını söylüyor . 

Loadra deniz konferansındaki 
Japon Dcbgııyonaadıo biriıi 
yaran Japonyaoın konferanstan 
çekileceğini beyan etmi§tİr • Balkan Antantı eko· 

nomi konseyi 

Toplanıyor 

Ankara : 15 (Radyo) - Bal· 
kın Antantı ekonomi konseyi a
yın on yedisinde ( yarın ) topla 

oecakhr. 
Tür kiye, Romanya, Yunaois 

hn ve Yugoslavya murablıaalara 
ırasında şu meseleler üzerinde 
görüşülrc.- ktir . 

1 - Emtia uıübadel (" si . 
2 - Dcmiryolları rnüoaka 

Londrıı : 15 ( A.A ) -- Deyli 
telgrof Japonların dL·niz konfe · 
ransından çekilmeleri hakkında bil· 
yük Okyanusta bir takım ıhtimeller 
doğacağını ve Amerikanın yeni üs

sülbehrıler inşasına kalkışmasını ve 
lngiltorenin de eevkülciş \'eziyetini 
tohkiın ctın C'k vuziyt tine düşece

ğini y ozıyor. 

Bu gazPto Joponların itilôfgi 
rizlı ğ·i yüzünden dünyanın "n hü · 

Afgan hariciye ,·ezlri don 
İstanbul müzelerini ve 

camilerini gezdi 

İıtanbul ; ( A.A ) - Afgan ha
riciye veziri Ekselans Serdar Meh· 
met han bugün müzeleri gt-zdik
ten sonra Süleymaniye camiioi 
ziyaret etmiolerdir. 

Hücuma hücumla 
mukabele mi? 

ıatı . 
3 - Hava 

müoakılii . 

yollan üıcriode yük Jononınosını vücuda getirmek 
için hnzırlatl ı ğı proğramı tatbik 
edeceğini ildve ediyor. 4 - Turizm lıakluoda kolay· 

!ıklar . 
Londra : 1•1 ( A.A ) - logiliz 

matbuatına göıe Habttistında 
aıkerlik yıpmak üzere gönderil· 
IDr.k iıteoen İtalyan askerlerinden 
Avust ~ryaya kaçanların mikdarı 
hergilo biraz dabı artmakt adar • 

Harbin başlaogıcındanbeıi Ti· 
rolden Avuaturyaya on binden faz· 
la İtaly•n iltica etmiştir • 

Berut: 11 (Öıel)-9 Soo Kaouo 
Hanaoo güoii olduğu için Şımıfa 
ve diğer Suriye şebiıleriode bü

yük ıöreoler yapılmıştır . 

Emeviye camiinde yapılan 

top:anh çok heyecanlı olmuo bir 
çok hatipler ateşli sözler söylemi§· 

!erdir . 

Bir ltalyan müfrezesi 
yakalandı 

Vo şington : 15 ( A.A ) - Res . 
mi çevenler Londra deniz konfe . 
ransındRki müzakereleri iki büyük 
devletin birbirlerine rakip olduk-

Adiubaba : ıs ( AA ) - Bir l~rını gösterdiğini beyan etmektııı· 
Ha~ef kıyoıtğıodan bildirildiğine ı dtr ~ . . 
göre g~çeolerde, Tembiyea mıo . Cıhan pıynsasmuı istikbali üze· 
takasında görülmü§ olan raa Sev- rın,le yapacağı tesir <lolayısile buna 
yilmün kuvvetleri Kerelt .. mın - lı~iyük bir Phemmiyt: t verilmekte-

Kahire : 15 (Radyo ) - Ha· 
beıhrin Şımalda yapacakları 
büyük taarruza engel olmak 
Ozere İtalyanlar bütlln vasitı· 
lariyle Güney cepheainde Dolu 
cıvarında buluuıa Ras Desta 
kuvvetleri üzerene hiicüm ede
cekleri bildirilmekdedir · 

Japonya - Çin 

Kendi aralar1nda 
ittifak yapacaklar mı? 

Yunanistanda azlle· 
dilen memurlar 

Atina : 15 (A.A) - 1935 Mart 
hadiıelerinde azlledilen m mur 
l~rın yerlerine iadeleri hakkıoda
kı emirname bu gün reımi 1ııze· 
t-de Ç•k,mııtır • 

En büyük tören Şamdı yapı-
ldtğıoda Haltp, Hama, Huaı~~ ~e 
1
airt den Şam• yüzlerce kışıhk 

heyetler gelmiştir · 
Humuı heyeti arasuıdı vatı· 

oilerio Rrisi Hışim Etısida bulu 

ouyordu . 
Hiikiiaıet bu toplantıya çok 

insan gelmemrsi için bütün ted· 
birlttİ aldığı balde her tarafta1;1 

Hidiv Abbas Hilmi 
Paşa Kudüste 

Berut : ı ı (Özel) Eski Hidiv 
Abbaa Hilmi Paıa KudUee gel

miştir . 
Fılistin Anplarımn trşrii 

mecfüıe iştirak etmemek kararmı 
verectği bir zamaoda mumıiley· 

-Gerisi clördı1ncıl say{ ada-

tak111oda görülmüf ve bir İtalyan dır. 
müfrezesiuı yakalayarak 66 kişiyi Sofyo : 15 ( A.A) - Dı~bakan-
telef ve ~bir kıç zabitle bir çok lığı adına söz söylemeğe salAhi· 
mübimmnt ve gu m11keleıi al- yetli bir zat • Japon hükflmetinin 
mışlardır. . Jopon dcleğasyonu Londradnn ay· 

İtalyan ucaklara yrnıdt-n Am· rıldıktaa sonra deniz kon(oransına 
ba.rbiri~oteni bombardumın et· bitmiş nozorilo bakacağını söylo-0 

mıılerdır. miştir . 

Tokyo : 15 ( A.A ) - l iıaiı 
ııazete1inde g&re yliksek Japon 
devlet adamlarından birisi bııba
kaula y•ptığı bir g&rüt sırasında 
}ıponya ıh Çin arasında ttccvil 
zi ve tedıfili bir ittifalc yapılmHı 
lüıiimunda 11rar etmiştir · 



h Sayfa : 2 ( Türk Söz& ) 

ran karşısında Türkiye 1 
---------------------------------·----------------------...J 

Atinada çıkan yarı resmi Lö 
MeHje Dıten gazetesinin başya
zısı : 

İngiliz gazetelerj, İtalya ~ Ha 
beı kavgHmıa Avrupaya da bulat 
ma11 halinde Tfirkiyenin alacığı 
vaziyete busuıi bir ehemmıyet 
vermektedirler ve bunu izaha 
ibtiyıç yoktur . 

İngiliz aytarlanna göre Türk 
hDkümetiaia İngiliz soruıuna ver
diii cevap kıt'idir . 

Türkiye milletln cemiyeti 
paktının 16 ancı maddesine fili 
olarak yardım edecektir . 

Bu haberlere ğöre, Türkiye bil 
kiimeti ve askeri müşavirleri hu 
boeustı tam manasile mutabıktu
lar . 

Kamoy da, son yıllarda lngil 
re ile Türkiye arasında husule gel 
mi§ olan yaliınlaımanın tezabfir!e· 
rini bo§nutlukla kar§ılımaktadır 
Ye iki memleket arHında eski ıı · 
in aostlupn gene bir liakikat ha
line geleceği kanAati artmakta -
dır • 

Türk hnknmetinin ber tUrlü 
ihtimallere karşı hızar bulunmak 
ıçin tedbirler aldığı şUphesizdar. 

Son gllnlerde Ankuı Millet 
Mecliıd bava kuvvetlerinin artırıl 
ması için fevkı18de bir kredi ka
bul etti . 

Bununla beraber Türk gazete· 
lerinde fakirler oldukça mubtelit
tir . 

Bu değişiklik kollea.tif emni 
yetı>rensipinde değil, fakat ıulb 
için çalışmaların al•cığı tekil ü
zerindedir . 

İlk öoce ıu tez vardır : 
Türkiye, Milletler Cemiyeti 

ilin •zAıı olmak itiharife, bütün 
diger mrmleketler gibi, bu züzden 
hiaseıine,düşen v•zifeleri gfüe 
cektir . 

Çünkü Türkiye, Milletltr Ce 
miyetini her ıeyden önce eulbun 
korunması için çalışan bir mües 
sese olar•k tanımaktadır ve dün 
yanın ıelimeti nımınıdır ld bu 
mDe11esenin kuvvetlenmesi is· 
tenmektedir . 

Fılcat sulhu korumak maksa
dile bir Akdeniz harbine iştirak 

ve ltılya ile harp etmeğe kadar 
gıtmeıi TOrlci)e Cumuriyetinin 
bilerek veya bilmiyerek. sulbcu s; · 
yuHından vazgeçmesi demek o
laı:alctır • 

Türkiye, inssnhiın üzerine en 
k&lD felaketlerin musallat edebi
lecek bir İ§te ber hangi faıl bir 
rolü kabul edebilir mi ? 

Bn teze göre, Ttlrlciye Cumu· 
riyeti hükumeti, İtalyan - Ha. 
br§ anlı§mtzlığının daha baolan
g1çta ilin etmiı olduğu bitarafla
ğa ne oluı la olsun devam edecek
tir. 

Diğer taraftan lilletler Cemi
yetinin sulhun korunmnsı ve seld
meti namına kendisine yükliyece
~i mecburiyetler, iştirak edeceği 
karar ve çar~ler onu bitarnflığın
dan çıkmaya kndor götürmiyecek
tir . gayemiz dünya sulhu, Avru 
pa sulhudur . gayemiz bütün 
memleketlerin emniyet ve saadet 
içinde yaşamasıdır ; bu gayeleri 
korumak için, yirmi beş sene müd
delle dünyanın herhangi bir mem
leketinden fazla akmış olan Türk 
kanım b.kıtmak biıyük bir lıatd o
lur , ,, 

Fakot geriye hitaroflığın sonu
da kadar muhafaza edilıp edilnıi 
yecegini ve bitaraflığın, herhangi 
şartlar altında, Türkiyeye en uy
gun sıyasa olup olmıyacag-ıoı bil . 
mek kalıyor . 

Di~er tezde büyük bir enerjilo 
ve hususiyle stıhohiyetli bir tarzda 

müdaf 11 a edilmiştir . 

Mebus Yunuı Nadi Milletler 
Cemiyetinin, kollektif emniyeti 
temin için harp etmekten bile 
çekinmemeei gerektiğini söyli
yor. Harb bir vazife hııline giri
yor. l\1ıllctler Cemiyeti, misal 
olacak surette bir defa kararanı 
kuvvete ietinad ettirmelidir. An
cak bu suretledir ki kararlarını 

kabul ettirebilir. B. Yunus Nadi 
ilave ediyor ki, Milletler Cemi
yetini bütün knvvetleriyle müda
faa rtmek fırsatını kaçırmak sol· 
ha a§ık olan memleketler için ta
miri imkin11z bir kayıb olacak· 

tar. " Bir ktlimeyle, barba engf:l 
olmak için, milletler onunla mü· 
er.dele etmelidirler. Bu kararın 
etrafında toplıy11cnğ1 milletlerin 
sayısı ne kadar çok olursa, hnrb 
tehlikesi o nisbette azalarak gü · 
nüu birinde büsbütün ortadan 
kalkacaktır.,, 

Türk mebusu, lngilterenin, zec 
ri tedbirler yüzünden İngiliz fi
loRU tecavüze uğrar11 ne vaziyet 
al.caklarını yalnız Akdeniz dev
letlerine sormuş olmasını büyük 
bir bata sayıyor. Soru yalnız Ak
deniz devletlerine değH, f•kat 
milletler Cemivrtioin azası olan -ve zecri tedbirlere igtiıak eden 
bütün devletlere sorulmalıydı . 

Böyle bir tecavüz halinde, ha· 
diee yerine en yAkın devletlerin 
daha eb~mmıyetli, daha faal ve 
daha seri bir rol oynıyacaklarıoı 

kabul etmekle beraber, bu vazi
fenin Milletler Cemiyetinin bHtüa 
azalarına dUwtüğü de şüphe götür
mez. Hiç bir devlet .. Ben hadi · 
se yerine çok uz&ğım, şu halde 
müdahale etmeme lüzum yoktur,, 
diyemez. Bunun tersine olarak, 
bütün devletler, böyle bir bal kar
§ıSınıf a, ne vazife görebilecf\kleri
nı araştırmalıdırlar ve her devle
tin, ne kadu uzak olursa olsun, 
kendine göre bir it bulıçağı dı 
muhakkaktar. 

Bu düşünceler, sahibinin gab
siyeti ve Türkiye Cumuriyetini 
idare edenlere olan bağlalığı do· 
layısiyle hususi bir kıymet alıyor. 
Alman gazetelerıoe göre Türkiye 

ile lngHtere arasında yıkınlık o 
kadar kuvvetlidir ki icabında 

Türk kıtalannıo Mısıra gönderil· 
mesi bile gözetilmiştır. Gene bu 
gazetelere göre, Türkiye bana bir 
kar§ılık olmak üzere Lozao mua
hedesinin boğazlar hakkındaki 

hükmünUn ilgası vadini İngiliz 
hüldime!inden alm rıtır. Fakat bu 
habere muvazi olarak salahiyet · 
li Türk mahfillerinin bugünkü 
meıelelerle boğazlar rejimi mese
lesi arasır.da bir bağlılık bulun
madığı hakktnda söyledikletioi 
kaydetmeliyiz. 

Türk hükumeti, boğazlar me
ıelesioi, zecri tedbirlerin tatbiki· 
nin alabileceği vaziyetteo müıla· 
kil olarak gerçekleşmesini takib 
ettiği bir İ§ addetmektedir. 

Esasen Türk bükümetioio bu 
hu•u!!hıki düşüncesi, meselenin 
üç yıl Örıce Cenevre'de ortaya 
atıldığı •e gıırb d evletleri ve bu 
susiyle logiltere tarafındın redde· 
dildiği zamandınbeıi malumdur. 
Bu red, yalnız aodlaşmalaun hü
kiimlerine dayanılırak yapılmı
yordu İngiliı. gazeteleri askerlik 
ten tecrid edilmiı Lölgelerin ge 
risinde Türk bükQmcti tarafından 
alınmı§ olan tedbirlerle boğazla
rın bir kaç saat içind~ çok kud
retli müteharrik müdafaa vasıta · 

lariyle techiz edilebilecek bir ba
le getirilmiş olduğuou yazıyorlar
dı. Bu haberlt-re göre, bogazla. 
rın silabıızlığı, hakiki olmakt'n 
fazla nazaridir. 

lşıklan söndürme 

Tecrübesi bu akşam saat 
19,30 da yapılacak 
Her hangi bir hava teblike

siad~n korunmak için ülkemi· 
zin bir çok il ve ilçelerinde ııık· 
l•rı ıöndürme denemeleri yapa(. 
dığı malômdur . Ş~hrimizde de 
bu akşam tam ıaat 19,30 da 
yapılacaktır . 

Dürtükler çalar çalmaz bütno 
ıoı"lar söodôrülecek, dükkan, ma· 
ğıza vesair biç bir yerde rrlclaro 
ve saire diye ııık t:.uluodurulmı

yıcaktır . llbaylı~ın buna eid ta· 
mimini aşağıya yıızar ve hBlkımı 
zın bu tamimr Öoemlr d kkat et 
melerini tavsiye ederiz : 

1 - Oiidülclerin itaretlerine 
dikkat ediniz . Düdükler bir kua, 
bir uzun c.lm"k üzen ilci daki 
ka öttü~llode ışıkl•n söndürme 
deneme•i bıt!ıyacaktır . 

A- Deneme başlay1nc11 ııılı
larınızı hemen tışarıdan görün 
miyecek ıurette maskelryiniz ve· 
ya söndürünüz. 

2 - Düılükler uınn uzun iki 
dakika çalındığı takdirde deneme 
bitmit olduğuodaa ışıklartoızı tek· 1 
rar yakınız . 

3 - Nakil vastaları , bulun
dukları yerlerde durup ıııklHt
nı ıöndürecelderdir . 

Seyhan valisi 
T. H. Baysal 

Urayca 
Para cezasiy e cezalandı

rılanların ikinci listesi 

Tarimer Ü1Jman oğlu Mebmet, 
İsmail oğlu Ali, Osman oilü Meh 
met, Bekir oğlu HOseyin, Ahmet 
oğlu Mehmet, Mehmet oğlu Ceb· 
bar, İbr.him oğlu Mustafa, Tahir 
oğlu Salim, Oımın oğlu Süley·· 
man, Mustafa otlu Mehmet, Acem 
hanı kiracısı İsmail, anbacı Meh
met Tabir oğlu Mnıtıfa arıbıla 
lariyle caddeyi işgal ettiklerinden 
100, reklamcı Hüseyin oğlu Ha· 
aan Urıyın yHak ettiji yere ilin 
astığından 100, seyyar tablacı Ali 
oğlu Hasan genel pazar yerine 
gitmediğinden 50 , mükerrertD 
v..sikasız sürücüye araba teslim 
eden fabrik1tör Sılih 400, tbli · 
yetsiı sürücüye araba tulim eden 
arabacı Musa oğlu Mehmet 200, 
arabacı Ali oğlu Mehmet yolun 
sağını takip etmrdığioden 200, 
Seyyar satıcı İbrahim oğlu Meb· 
met açıkta yığ sattığından 100, 
ekmtkçi Muharrem oğlu Ahmet, 
Kebabcı Şaban oğlu Selim, Şeker 
ci İsmail oğlu Hüs"yin, dükkan 
farının camlarını pis tuttuklaıın · 

dan 100, k~babçı Süleyman oğlu 
Hasan dükkanını pis tuttukundaa 
100, tlbiseçi Hasan oğlu M Re
cai dükkaoıoa levha asmadığın · 
dan 100, bakkal D"rviı oğlu Der· 
viş kaldııımı sandıkla İ§ğal etti
ğinden 100, narhtan fazlayı f'k · 
mek satan b;ık"ol .Mustafa oğlu 
Abdurribman 50 ve mükerreren 
18l80 bakkal Süleyman oğlu lu 
500, dezeof,. kt,. yapılmasına mani 
ve memurun ödevini güçlrştirf'n 

lokantacı Birtcikli Mehmet, 500 
kuruş para cezatıiyle cezalandırıl · 
mıştır. 

Seğhk direktörü geldi -Bundan bir kaç gün öne" teftiş 

için Kozana gitmiş olan Sa"'lık ve 
Sosyal ynrdım direktörü doktor llüs 
nü Muhiddin şehrimize <löomüştür . 

Direktör orada sıhhi durumun 
çok iyi olduğunu ve bulaşlkh lıiç 
bir hastalık olmadığını söylemiş

tir • 

ilimiz Genel Meclisi 

Dün ilk toplantısını yaparak muh
telif encümenleri secdi 

Genel mtcliı dlln s11t on 
dör tde kendi salonunda ilbay 
T~vfık Hadi Baysalın Baıkan
hğ nda ve üyelerden Ştmsa Rı
za, Müoevve Güçlü, Leman Se 
pıci, :Fahri, Süleyman, Çelik (Ada 
na) ; S .. bri Ülkü, Ahmet Top 
Sakal, 1smail Dallı, Süleyman 
Uğur (Ceyhan ); Ali Brkir og· 
lu Dede , Çalık oğlu Ahmet (Os 
maniye ) ; z .. tci AIC:çah , f.etbıye 
Nedim, Faik Yusuf oğlu ( Ko
ıao ); Hüı,.yin Çankı, Oıman 

Burg11z ( Babç .. ), Ali Tekin Ay
ok (Feke) ; Ömer Sanı (Sa 
•mLeyli ); İıma 1 Hakkı ( Dört 
yol ) ; Sabri Dınçer ( Kadırh ); 
Feyzı Oıdaç, M Hamdi ve Ali 

liselerde 

Birinci yazılt sınavlar 
devam ediyor 

Liselerde öğretmen oku\larının 
ikinci devrelerinde birinci yazıla 
ıanıvlara devam olonmalctadır . 
Ayın yirmisinde eoa bulacaktır . 

Orta ötretim okullarına ge· 
lince ; öğuınicilerin kanaat notla· 
n da bu a) içinde okul idareleri
ne verilmit olacaktır . 

TUrkofisl Direktörü 

Tecim ve EoüatilrD oda1ıa
dı yapılan toplıa.tıda bulunmak 
Dıere Ş~hrimize gelen Türk Ü· 
fisi Direkt6rll Celil, Merıia& 
dönmbştllr . 

Tayyare şehirleri 
ihtifah 

Bu ayın yirmi yedinci günll 
Tayyare Şehirleri ihtifalı gilnll · 
dür . Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da tör.en yapılacaktır . 

Buna ait program ayrıca neş
redilecektir . 

Duruşma yapılamadı 

Zimmetine para geçirmı•k ve ih · 
tilAstan suçlu ve mevkuf Dörtyol 
ilçesi #!ski malmüdiirü Zeki ile 
gayri mevkuf üc arkadaşıoın du
ruşmalarına dün Ağıroeza llııkye
rinde devam edılecekti. Fakat bu 
üç suçlu hokyerine gelmeuikltjrin-

den kendılerino celpname yazıl 
m88ma karar verilerek ıluruıma 

3 Şubat 935 tarıhine bırakılmış

tır . 

F abr!kalarda incelemeler 
yapıl yor 

Uray Başht-kimi Nizomeddin 
ve hükOmet doktoru Muzaffer Ce
mil, <lün fo.brıkalorı gf'zerek sıhhi 
incelemdlerde buluıımuşlardır. 

Kokmuş bahklar 

Halde Ômerin sattıA'• balıkla 
rıo bayat ve kokmuı oldutunu 
Uray doktorluğu tanfınd•n gö 
rülerek zabıta inıdarı vasıt11ile 

toplandırılcr.ıştır. 

Lokantalarda~i balıklarda top· 
laodırılmıı ve imha edilmiş ve 
Ömer haklunde zabıt tutulmuı 
tur. 

Bir hafta izin 

Merkez sağlık işyarı Mezhar 
Ergune haatalıtıadan dolayı bir 
hıfta izin verilmiıtir. 

• 
Rıza ( Karai .. alı ) bulunduğu bal 
de vapmıtdır . 

ilbay; Kısı bir ıöylevle Mrc 
li_si açdi. Reis, vekilliğine Fey- 1 
zı Qldaç ( Kerainlı ), Katip
liklere Hüseyin Çanka ( Bahçe ), 
ve Zeki Akçılı ( Kozan ) ıe 
çildalrr . Bundan soara izahna 
me ve mutalaoame okunara1' 
keyfiyet onaylaadı ve bunla
rın okunması bitdikden sonra 
Encümenler seçimi yıpılmıt ve 
bundan ıonra Sılı ve Cum• 
günleıi Heyeti Umumiye ve di 
ger giialer eacDmeoler b aliade 
toplanılmasını ve bDy&klerımi 
ze tazimat teJ yazılan çekil
mesine karar veıilerek saat 17 
de toplantıya son verildi • 

Dört aileye 

Sıhhiye Vekaletince ellişer 
lira ml\kafat verilecek -·-Sağlık ve sosyal bakanlı~ • 

şehrimizde altı, yedi ve sekiz co· I 
cuk.lu dört aile reisine llbaylık T&

ııtasıle ellişer lira göndermek ıu
retile mükAfaflantltrmıttır. Bo pa
ralar aile reislerine verilmiştir, 

Nakled;ldi 

Memleket hastanesi hemşire
lerinden Melihe Mehmet , Ankara 
Nümune Hastanesi hemşireliğine 
naklen atanmıştır. 

Yakalanan 
esrarcılar 

Bir külhancıda gramlar 
la esrar bulundu 
Adanalı Bahattin oğlu Ekrem, 

Mehmet oğlu Ahmed ve Abdullah 
cığlu Mustıf • adlırinda ki ıahiı 1 
larıo üzerleıinde~yetmit gram es 
rar bulunarak alınmıt kendileri 
yakanlanmışlardır. 

Yapılan ıncelemede bu adım· 
ların e.rarı hamım külhaociıi lb 
rahim oğlu topal Musadan aldık 
ları anlııılmıı ve bu adamın yat· 
tığı yerde areıt1rma yapılarak 43 
gram 63 sıntiğram nrarlı kumar 
zarı yapmaia m•bsus aletler bu
luaarak alınmııtır. Yakalanan bu 
dört auçlu ihtisas hak yerine ve 

rilmi=tir. ı 
§ N\ksarlı İbrahim oğlu Sabri 

ile Kiliıli Abdulkadir oğlu Ali de 1ı bir gram 45 aaotağrem ve kuru 
köprft uramanda otur.n Osman 
oğlu z .. keıiya da bir gram eerar 
bulunarak bunlar da yakalanmış 
ve ihtisas h11k yerine verilmiıtir. 

Bir dolandn ıcı 
yakalandı 

Ameled"n İbiş oğlu Abmrd 
karakola baş vurarak ııhsen tanı· 
yabilf'ceği bir adamın kendisine 
ziraat okulunda i§ bulac•iındao 
babiıl~ b"t lira 1101 dolandırdığı 
nı tikiyet etmesi üzerine y11pılaa 
incelemede bu adam1n yeniz ta
kımından Elazizli Mehmet oğlu 
Arif olduiu aolaşılarak yakalan -
mıı ve hakkında kanuni it yapıl
mııtu• 

Soy adı 
• ltill .. 

Pamuk Limited memurlarıa
dao Azız TOrkeköle soy adını al
mııtar. 
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Kn~ 
Kadastro v• -
faydaları 

Yazan : S. 

- Dıinkü saya/an arlan"' di dİ 

bir çok faidcler lemin eden müı 
dastro heyetleri biç bir cihd g'c 
balkı maddeten bir ktUht tJj biçt 
etmediği gibi münazaa ve vf'rt tuta 
davaleranda kadastronan ma-' kari• 
ımuiade görülen davalarda fi ~ 
pılan muamelebrdeki evrak t lıtt 
türlü reaim ve damğı reımiJ düı~ 
muaf olduğu gibi lıcadastro b~ yen 

d ~ fak leıinin verdılderi ilamlar ın 
leV 

hi harç ahnmamaktadar ·!Bu batı 
beucn halkın hüldimetinio ~ 
teıdiai kolaylıklara ne kil hali • tuy 
tew~kkllr etae azdar . Bunun J isti 
balkımazıo kendi iıleıinin bo • ser 
du kolaylıklara karıı daha i da 
alaka ıle takip ve intıc etmd niç 
hem kada tro itler.inin bir ao 1 

vel bitmeıine biımtt olduto t 
dar ııve çok yerinde ol.r•k dı t 
ı.,lerine düten vazifeyi de yapl 
olurlar . 

Halkın bu itteki vazifeleri 
yet .kolay Ye azdır . 

1 - Verilen beyanaam~ ral 
ıütonlardaki •lıllere cevap v'I li 
mek ve alikalı "iğıtlariyle bd 
ber mahallede çalııan mcmu,.
iade etmek lir . Şayet yazıyı iyi 
zamıynlar veya bu ıüallerde• ıe 
lamıyaalar 'ka•nnaa ıöeterdl 
kolaylıkta• iatifade ederek pal ce 
katiplerine bey•nnamelerini 1'. p 
dırabilirlM . By cibet halk "ti 
daha 11lim ve kolay bir ittir . 

2 - Memurlar gayri men•' 
lere ıetdikleri Yakıt komıula1~ z, 
bir ibtilifları yarsa Hbehini ;J 
Ye ıotulacak ıüallere vazih ol.; 
ce••p yermek . l 

3 - lbtilif oldoiu zımın f 
yahut da m0ddeti k•DUD İÇCf .. 
de 6len hi11l'darlar varsa derlıl al 
kadastro hikimliiiae yolıuz bl y 

iıtid• ile mllracıat ederek iıleif ı 
bitirmiı olmak , ilimler mabk' ı 
mtce iki gün zarfında verilme' i 
mümkün olduiuodao balkın iW 
mal etmemdi okeodi meafaatlef 
iktizaııudandu . 

Halkın yapacatı ioleran bOI• 
11sından anlaıılıcığı üı•" 
ehemmiyetli olduju kadar , çJ 
faydalı olan kada1tro ye mua111f 

litı halk için ne kadar b11it 'fi 
biç bir külfeti-'Olmayao bir ittir ~ 

- F aideleri -
1 - Halkın kaounl•rla bıt 

landığı hakları , her tllrlil mün" 
zaadan ve ek.ıiklikten iri olar;ıa 
devlet ıtciline gtçirmio olur . 

2 - Devlet ve halk elinde"' 
mülkün cinsıni , §eklini' kati ol' 
rak bilir ve elindeki veıika ti 
çapla her hangi bir münezucl' 
mahkemeye veya alakalı mak"lll 
laıa göndererek işini ttıbıl et111if 
olur. 

3 - Her milllıüa mütedavil bi1 

sermaye haline ifrağını milemOJef 
ve bir çok mali meofaat ve ibtl• 
yeçlarda kolaylık temin rder . 

4 - Bundan aoora yıpılac-' 
muımel..terde idarelerce ilmÜ' 
haber talep edilmiyt:c,.ği gibi kf 

yıt aramık klllfctioden kurtardı 
i• gibi ayoi aüode mu•melesiol 
yıpırak yeni lapo ıenedi it sabi' 

bine verilir · 

Her iıte halkın refah ve ter~ 
kisini dftıOoen Cumuriyd bükt 
meti tııarruf bakl.rını müem111el 
kılan kadııtrodan edectği İltif• 
delerin biri de bot kalan ıabalaf 

da yapacağa İ§İ veya yerleıtirrce'" 
ği vataodaıı bildiği gibi taksidl 
yaparak o yeri budutlaomıt olı' 
rak tevzi ve lciiıt üzeriode br' 
cihetten tetkike iıtifıdrli bir ıd· 
rette buluaJurmığa hizmet eder · 

Bilhasaı hıvıi .fotoğraflırJ 

ile alıaan eahılaıda araziyi "" i•' 
-·Gerisi dördflncıi aayfada-
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Kaçuk Hikaye : SON DUYUKLAR Ceza evleri ' . ... Asri Sinema 11 
Sarı Gül 

s. 
n/ Sa.ıt yirmi dörttü. daha şim- Kalbi çarpıyordu .. Bir tek 

di direktörün apartmanından dön- kelime bile söylemedi · Yalnız ko-

n 1 

Bu 
gl 

kad 

müıtll . Aylardanberi süren , bu luon verebildi . Bu e1adete inan 
g•ce yarılarına kadar çalıımak miyordu • Dımını, köşedeki ten· 
hiçte çı-kilir şey değildi amı .. onu hıı bir masaya götürdü · İki ser-
tutan bir şey vardı • direktörün vis te bazırlanmı§tl · Elleri titre· 
karisınıo ümıt veren bakıtları .. yordu . Şampınya tiıeeini barda. 

Çantasını bot bir koltuğa fır· ğa zor boşalttı . İkisini de mılı 
!attı · Masanın başını oturarak udan aldı ve sol elindekini sevgi· 
dllşünmeğe baaladı . Mrktepteo 1 li kadına takdim ederken titreyen 
yeni çıkmıştı daha pek toydu · \ bir seıle : 
fakat kalp bu . onu , çıldırasıya _ H•oımefendi beni .. De-
ıeviyoıdu . onun olgun hayalini mişti ki sarı güllü dam sözünü 
batırma getirdikçe bütürı bir istik· kesti ve ince bir Fransızca ile : 
halini , bütün mevcutliyetleıi uon- ı _ Rica ederim bu resmiyeti 
tuyordn . üç ayıiaııberi bin bir bırakınız . Dedi . Sadri, kulaklll'· 
istirhamla rle geçirdiği hususi rına inanmıyordu .. Oh ne mes-
serviı şefliğini bile onun için fe · uttu .. Aşkıoı bile modern bir li 
daya rqzıydı .. Hem seviliyordu k k k d 
niçin korkacak?. kim bilecekti . sanlı besteleyen, bu yü se • ı-

na artık malikti .. 
Kaç gece .: direktör kendi BülUn heyecanını ifade eden 

ıini çağırdıjı halde evde bulun• bir enle : 
maoııı ve o , Güzinle piyano bı- _ Göziim . Dedi . Meakeli 

apl tında ne uzun vakıtlar geçirmitti. kadın kıuca cevap verdi : 
H•tıa bayan Güzin a•Hır• ona : 

- Sadri .. Ve eliodelci aam· 
ri: - Ne sevimliaioiz bay Sadri. 

bile dememi§ miydi ? . pınyııyı göstererek : 
• - Aşkınıza . Dedi . 

e~ Bir meylin bundan büyük itı· B 
f 1 b. Yuvuladılar .. Bi• dıhA .. ir 

ra ı , bundan büyük delili o a ı · 

arif 
• jJI 

0tsı 

lir oıiydi ? daha .. ::ıeıhoşıular .. ıermeıtti· 
Ona , bir amir karısına yapıl- ler .. Bir rüya içinde yaıayorlar-

mıyacak ifrat kurlar bile yıptıtı dı .. Muzik, birdenbire kesildi ve 
halde reddedilmıımiydi ?. Evet iöb•kli bir kav.iye masaya çıka 
ıeviliyordu .. rak söylomeğe başladı : 

Şu halde : Yarın gece verile - Bıyanlar .. Bıylı r • S.at 
cek maskeli balo için ondan bir tam bir davetiyelerde zikredilen 
parola iıliyecekti . buoda bir sürpriz Y1klı gelmiştir .. Sürpri· 
mahzur görmedi . zimiz nedir ? Bilmiyormuıunuz ? 

Kalemi eline ıldı ve yeni mea· M111keler bilakaydii şart aıağı • 
!eğinin adreııini taşıyan gotik ya- dır ., 
z,Iı küçük bir kırt vizite yazma- Bütlln maskeler inmiıti .. 
;a başlıdı : Sadri ve damı biç bir hareket 

" Yarın akşamki maskeli ha- göstermemişlerdi . Fakat daveti-
loda bir dans için olaun 1&adet yeler in e !tında sürprize işthak 

0 1 Vfırecek olın parolınızı gözler . mecburidir . Denilmişıi . Bunun 
S. leriyle . aksi, bir kabalık olacaktı . Bili erif 
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Kartı yazuk~n muhtemel bir kollarından bınkmadıj'ı sevgili 
akıülameli dütlineıek iri yazılarla taoırını fıııldadı : 
yazdı ve yer kalmım•ş gibi" Göz _ Ne deraia Güzin ? 
ler kelimesinden sonra - Saygı· Genç kadın titrek bir sule : 
lariyle - manasında gelebil.ctık 
iki manalı olan ( S. !eriyle ) rum - - Peki. dedi. 
zuyle satırı tamamlamıştı • Sadri, meska.iai boynuna İn· 

Kartı evirdi , çevirdi .. Mü- dirdi. ve sağ eliyle damının mas-
kemmel olduğuna kani bir net· kesini de çekmişti ki : Biranda 
eyle zarflıyarak sabahleyin gön· neye uğradığını bilemedi.. 
dermek üzere maeaaının üstünde Saatlardanberi bir ilaheye ta· 
bıraktı . par gibi s~cde ettiği kııdın, direk

törünün evindeki hizmetçi ::ıüzan · 
dan, genç Yahudi kızından baş
kası de~ildi . 

* • * 
Kahkahaları apartmını çınla 

tıyordu .. Elindeki kllçük bir zar· 
fı komik bir karikatörmüş gibi 
katılmaktan korkarak gözlerine 
gösterip çtkiyordu . bir kahkaha 
siniri kesilmişti ,. Şakrak bir ses 
le bağııdı : 

- Süzan .. Süzan .. 
Genç ve güzel biı hizmetçi 

içeriye girdi : 
- Buyurunuz .. 
Bayan güzin gülmekten bayıla 

caktı . yorgun bir eda ile : 
- Biraz bekle . dedi . ve yü

rüyerek masanın üstündeki düz 
beyaz kartlardan birisine şunları 
yazdı : 

" Bütün bir gece vadediyorum 
parola , yakada Sarı gül . ,, 

Bir zarf ç•kertk kartı miisteh
zi lıir tetkikle içine altı ve Sad • 
rinin adresini yııarak. papeyledi 
ve hizmetçiye dönerek : 

- Süzan . Bunu hemen poı
tıya ver ve çabuk gel . Sana ıöy
liyeceklerim var .. 

* * * Balo, hıncahınçtı .. Eı bul· 
nıuş döoeoler arasını karışmayıp 
büfed~ duran, sarı maekeli ve ya· 
kasında ıarı gül takılı bir kavalye 
gözlerini kapı tarafından ayırmı
yordu .. Bu Sadıi idi . Sabırsız
lığı hartketlerinden belli oluyor· 
du .. Üçüııcü şampanyıyı ynnr· 
lark~n birden bardağı elinden hı
ra ktı ve kapıya doğru koş arcası· 
Da hıılandı .. Beklediii gelmitti. 
V•ıtiyere yaklaıtığı zaman, sarı 
gUllli adam, maotoıunu soyun· 
lllU§tıı bile .. 

Beyninden vurulmuşa dön • 
müştü. 

Kolları sarktı .. Bütün salon gö
zünde hercümerç oluyordu, 

Bu, şimdilik müstehzi bir leld · 
ket\i fakat o, asıl yarını düşünü
yordu . 

* • * 
Direktörün kendisini çağırdığını 

bildirdiler .. Bu anda titredi. Bütün 
hüviyeti değişmişti. 

Odaya, ne olursa olsun. Diye
rek daldı. Karşısında köpürrın bir 
adam göreceğini saoıyordu. Direk. 
törün tabii haline şaşa kaldı •. Ami
ri balta mütebessimdi bile •. 
içeri girer girmez direktör : 

- Neredesin Sadri ? iki defa 
arattım seni diyordu .. 

O, kekeledi : 
_ Biraz rahatsızdım da geç. 
Dir•ktör gülerek sözünü ya

rıda kesti : 
_ Bu aydan itibaren maaşın~ 

yirmi beş lira zam _yaptım. Haydı 
dünkü yazıları getır parafe edft
yim. dedi. 

Şaşmıştı.. yalpalayan bi.r gemi 
gibiydi.. Teşekkür edemedı . . 

Masasının başma geldığı za-

man : 
_ Modern istihza . diye mı-

rıldandı . 
• • • 

Bayan Güzin , bu meseleyi di · 
rijkt»re katiyen açmamıştı . Sad· 
inin maaşına zam yaptırmakla 
~a ikinci bir ders vermeği dü~üo
müştü. 

Nllıad Tangrlner 

İran -Irak 

HükOmetleri araların
daki itilafları sulhan 

halledecekler 
Cenevre 15 (A A) - Irak hü

hdmeti, İranla arasiada doğrudan 
doğruya yapılmakta olan oıüzake
relerin devam ettiğini kaydederek 
1934 ilk Klnununda hudut ihti 
lafı hakkında yaptığı dileğın kon
seyin önümilzdeki toplantısı ruz
nomesinden çıkarılmuıoı ve İran 
la mevcut ihtilaflarin sulhaıı bal · 
li iç'n konseyce verilmiş olan müh 
!etin uzatılmasını milletler cemi· 
yeti genel sekreterlijinden iste
miştir . 

lsveç hükumeti 

lnalya hükOmetinden 
tazminat istiyor 

Kahire : 15 ( Radyo ) -
lsveçin Roma Elçisi, Habeşia 
tandaki İsveç Kızıl Haç çadı
rının İtalyaııı uçakları farafın
dan boaıbarduman edilm.,si ve 
hasara uğratilmasını şiddetle p 
rotesto etmia ve l11ım gelen 
tahkikatın hemen yapılarak icab 
eden tazminatın verilmesini is· 
temiştir . 

Alman Gazeteleri 

lngiliz, Fransız uzlaş
masına hücurn 

ediyorlar --
Bertin : 15 ( A. A . ) - Al

man gazeteleri Akdenizde bir· 
birlerıne yardım için Fıaıısa 
ve İngiltere ve arasında yapı
laıı uzla~mayı hücuma devaıo 
etmekte ve bu uzlaımanıo Lo -
karno anlaşması üzerinde ya
pac.agı tesirleri keyit eylemek· 
tedırler . 

Londra : 15 ( A. A. ) _ Ya
rı resmi çevenler Fransız, in. 
giliz, Amerikan harbiyeleri ara
sında Akdenize dair yapılan 
uzlaşmaların biç bir veçhile lo 
korno iblilı demek olmadığırıı 
beyao eylemektedirler . 

Kızılordunun bütçesi 
iki misli oluyor 

Moskova : 15 ( Radyo) _ 
Sovy•t Rnıyaoın 1936 milli fmü
dafaa bütçesi geçen senekinin 
iki misli olacaktır . 

87 küsur milyarı bulan bu 
mebliğ bilb11&1a garnizonların 
moderolrıtirilmesi ve kıtaların 
te!'hizatı için harcan acı ktır . 

İngiliz endüstrisi 

Refaha dönüyor 

Londrıı : 15 ( Radyo ) sanayi 
in refaha dogru ilerlediği geçen 
eenelere nazır.o ticaret hareket
lerinin artnıış olmasından da an. 
laıılmaktadır . 

1933 yılına nazaran 1935 de 
itbalit 82 milyon iıterlio f.zla· 
dır . 

İbrecat ise yine bu yıla naza 
ran 52 milyoo ıırtmıftır . 

1931 denberi ihracat bu ka· 
dar yükselmemişti . 

Amerikada bir hava 
kazası 

Nevyork : 15 ( Radyo ) -
Garvilde bir hava kazasında 17 
kişi ölmüştür . 

Bunlardan 17 si yolca 3 ü de 
uçağın mürettebatıdır . 

Uçak Nevyorktao LoHocelosa 
gitmekte idi . imdada gidenler 
uçağı suyun içinde bulmuılardır. 
Ölüleri çıkarmak çok güç olmuş· 
tur , 

Yeni kanun hangi 
esaslara göre 
hazırlanıyor? 

Cezı ı-vleri teıkilitile mevkuf 
ve mahkumların vaziyetlerine da· 
ir adliyece yapılmakta olan tet
kikler bu günlerde bitmek üze
redir. 

Bu tetkiklerin sonu alınır alın -
maz hazırlanacak !ayıba Kamuta· 
ya verilecektir . 

Haber aldığımıza göre yeni 
cezı evleri teşikilatımız şu esas
lara göre tevzi edilmektedir . 

1 - İdari teşkilit . 
Ceza evleri. daimi surette bir 

umum müfettiş ve iki müfettiş 

15 Kanunsani çarşamba akşamından itibaren 

Şaheserlerinden birisini daha taktim eder 

Deniz altında Cehennem yahut 

Aşk ve vazile 
A~k mı? .. Vazife mi ? ... Her halde va?ife aşka takaddüm ader 

Son derece hissi,aşki ve fevkalade heyecanlı 
muazzam eser 

Film : Metro Goldvin Mayerdir 
ilave: '' Ufa ,, dünya havabisi 

Ayrıca: Cenubi ltalya 
tarafından leftiş ve mürakabe edi· 
lecektir . -------------------....:6;;3;:;;3::,3 __ ..! 

Ceu evleri direktörlerile ce
za evlerinın idari işlerile, dahili 
ihtiyaçlarile , mahlcuml1rın tes 
cillerile meşgul olacak ve mlioi
kasa gibi işler direktörlere terke
dilecektir . 

2 - Müfettişler mahkumların 

iç vaziyetleri ve hapishanedeki 
ablik drj!'işmelerile daimi duret
te alikıdar olacıklardır . 

Her mahkfi'llun müfettişler 
elinde bir tavır ve ahlah dosyaaı 
bulunacaktır . 

3 - Ceza evlerine girenler 
üçe ayrılacaktır . 

Bunlar dıı mevkuflar, bafıf 
ceıalı mahkumlar ve ağır cezalı 
mahkümludan ibarettir . 

Adları kötü hadiselere kıırı

şan ve mahiyetleri şüpbdi olan 
macerapenıtler ve obsedeler 
böcerelerde mevkuf kalacak . 

Gösterecekleri ahlaki değişik 
liklero haklarında daha umumi 

____ l _T_~ Sinemasında f 
Bu ak§am 

Tan sineması direktörlüğü muhterem müşterilerine iki güzel film daha 
taktim ediyor 

1 
l·Alevler arasında 

Oynıyan Vilyam boyd 
Yirminci asrın en büyuk sildbı olan petrol etrafındaki mücadeleler .. 

ve bütün bunların arasında bitmez bir aşk . işte << Alevler arasında >> 

n.n mevzuu 

2 - '' Hood Gibson ,, 
ın intikamı birinci devre 

büyük Kovboy fılmi 

Gelecek proğram : 
Mevzuu San Fransisko zelzelesinden alınmış büyük film 

Yer titredi 
ilave ( Hood Gibsonun intikamı) 

ikinci devre muamele yapılacaktır . 
Diğer taraftan mevkuf suçlu- .._ __________ , ___________ 6_2_2_5 ____ ....; 

!ara ait olan fotoğrafların netrine 
mani olacak idari tedbirlerin a· 
lınma11 da düşünülmektedir . 

Doğu Afrikada 
-Birinci sayfadan arlan -

Habeş kuvvetleri yeni kuvvet· 
!erle takviye edilmektrdir. Ha-

beşler İtalyan hatlarına muhtel{ 
isti kametlerdım ve küçüle mikyas 
ta bucnmlar yapmakta ve bunlua 
zayiat verdırmektedir. 

Bir İtalyan uçağı Adisababa
Aıicya demiyolunu bombardıman 
etmiştir. 

Kahire: 15 (Radyo) Habeş kuv· 
vetlerinin uluslar kurumunun ayın 
yirmisinde toplanup bir kuar ver-

mesinden önce Tigre istikametinde 
Makalleye büyük bir taarruza ge
çecekleri burada yapılan hazırlık
lardan ve yeni gelen takviye kıta 
!arından anlaşılmaktadır. 

Elyevm Deısiye de bulunan 
imparator da cepheye giderek bu 
büyük taarıuzu bilut idare ede 
cektir. 

Habeş kuvvetleri Aksum cihe 
tinde İıalyanların büyllk bir askeri 
mühimmat deposunu işğal ederek 
haylı mühimmat ve hareket ha 
linde bulunan dört tayyare ile mit 
ralyozlarla mücehhez on iki mo 
tosiklet ele gecirmişlerdir. 

Kahire : 15 (Radyo) - lrak
İran hudud ihtilafını Nihai bir s..ı · 
ret te halletmek üzere her iki bü
mr t murabbasları Bagdat ta gö 
rüşmelerine devam ediyorlar. Mu· 
zakerelerio dostande bir suret le 
hali.dileceği umuluyor. 

Kiplinğln hali kötü 

Londra 15 (Raılyo) - Maruf 
Edip Kipling'in hakiki kötülüğü· 
nü muhafaza ve bayatı etrafında 

ki endişeler devam etmektedir. 
Mamafi bugün öğleden sonra 

neşredilen bir bühene göre son 
saatler da hafif bir sılab görül
mll§tür, 

Alsaray sineması 
1-------,------~----------"'""'! .. ~-~---~ Bu akşam 

2 büyük film birden zengin bir proğram taktim ediyor. 

Yaşamak korkasa 
mümessilleri: Frodrik marş Miryan Hopkins 

Bu iki büyük yıldızın yarattığı bu fevkalll.de esere 

şangbay ibtllill 
Mümessili: Fay Vıray 

gibi hakikaten heyecanlı ve Çin\ılerin hakiki isyanını gösteren büyük 
filmi illl.ve etmiştir 

Ayrıca en yeni dünya haberleri 

Çorşumba günü Orta okulu okurları sinemaya kabul edilmez 

6228 

• 
Dişçi lbsaa Altınöz 

~uayenehanes.ini bu?'ünd~n itibaren doktor operatör Yusuf Ziya 
beyın karşısındakı Bedrı beyın muayenehanesine nakletmiştir. 

Bütün hastalarını öğleden evvel saat 9 dıın itibaren kabule başla
mıştır . 

Cuma günleri öğleden sonra mühtaç olanlara diş bakımı ve çekmek 
parasızdır .6294 9- 10 

lngiliz müdafaa mecli
sinin toplantısı 

Lnodra : 14 ( A.A ) - Mor. 
ning poeı gazetesi dün milli mil
d•faa meclisi halinde toplanan 
İngiliz kabiııesinin lngilterenin 
umumi askeri vaziyetini ve bil
hassa Akdeniz ve Mısırdıtki Sev· 
kulceyş vaziyeti tetkik ettiğini 
yazmaktadır . 

Loodra : 14 ( A.A) - Bazı 
bakanlardan oıüteşekkil milli mü 
dafaa komitesi dün öğleden ıonra 
Baldvinin başkanlığında toplan 
mışlır . 

Eden toplantıda hazır bulun. 
muıtur . 

iki hırsızlık vakası 

Sabıkalı hırsızlardan Patakoz 
Mustafa oğlu Süleyman, Tabafi
yeci Hamit oğlu Ali Rızanın ını· 
ğozeaının önünden güodüıleyin her 
Liri birer lira değeriode onyedi 
tane gömleğini çalıp kaçarken 
yakalanmıştır. 

§ İcadiye uramında oturan Ab· 
durrahman oğlu, Kuakola baş vu· 
rarak kendiai evde yok iken ya· 
oında çırak olarak çalişmakta alan 
Agmet oğlu Alinin odasından bir 
takım licivert elbisesile bir kilot 
pantolonuou çaldığını ıikayet et
mesi üzerine suçlu yakalanmı~ ve 

tahkikata başlanmır. 
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Adana Borsası Muameleleri 

PA'3:rır ve fÖ,;A 
Kilo .l''iyaıı 

Mikdar CİNSİ En En çoL. 
Satılan az 

K. s. K. s. KUo 

.11..apımalı paıııu& 38' 
riyasa parla~ " 36 37 
riya•• temizi 

" 
34 

lene 1 40 
iane ıı 35 37,75 
Ekeereı 
Klevlant 41 42 

YAPAGI 
BeyH 

1 1 1 Siz•h 
Ç 1 G l T 

Ekepreı 1 

1 

1 la ne 

' l 1'. erli "°Yemlik" 2,25 

" 
"Tohumluk., 

1 HUBUBAT 
lluıtday Kıbrıs 

,. ıerli 5,45 5,75 

" 
Mentene 

Arpa 
Fasulye 
Iulaf 
velice 
Kuı yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 1 

UN - :Salih 800 

-~ +:J " 
725 

ı--r• .J:J .. Diiz kırma ,. 
~a Simit " " ]5 f---· Cumburiy~t 800 
:.:2 ~ - .. 700 
N :> 

Düz krıma ,, ~ .... 
Alla 

" 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

15 I 1 I 1935 lŞ Bankasından alınmıııır. 
Sanıtm ,, ... 

Hazır 
1 

6 11 Liret 9191 
79 85 

1 inci K. V Ydeli 5 92 Rayşmark 

FrankuFraosız,, 
2 inci K. Vadeli 5 89 Sterlin "loııiliz,, 621 
Hint hazır 5 51 Dolar "Amerikan,. 125 74 
Nevzork 10 97 Frank "laviçre" 

1 Belediye ilanları 1 1 
Kuru köprü mevki indeki belediyeye ait kahve 

icara verilecek 

Kuru köprü mevkiinde bdledıiyeye ait kahve Mayıs- 938 sonuna 
kııdar iki büçük yıl müddetle ve açık artırma surııtıle icar~ verilecelı:

tır. iğreti tutum parası kırk beş liradır. 
ihalesi ikinçi kAnunun 23 üncü perşembe günü saat on beşte bele

diye encümeninde yapılacaklır . 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün belediye yazı işleri 
kalemine ve ıhale günü de belediye encümenine baş vurmaları ı!An 

olunur. 6309 8-12-16-21 

• ------------- MiM-·--
-·-----·· 

En ince kumaşlarınızı yıpratmıyan üzederindeki kir, leke ve yağlarıo 

soğuk su ile temamile temizliyeo madeni ve nebati bir terkiptir. 

Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kalıbı (11) kuruştur. 

M • ile her şeyin'zı temizliyebilirsiniz HattA Pelıkaa mürekkebi 
ım . ile lekelenmiş eşyalarınızı bile .. 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelemeoen tertemiz 
eder . 

M 1, m Loke Loyolardoki kir ve lekeleri çini banyo,cam , kristal 
madeni sofra takımlarınızı çatal,bıçaklarınızı çizmeden yep 

yııni bir bale sokar . 

M. • en n.zik ipekli, yünlü kumaşların yıkanması , temizlen · 
ım mesi için biricik mad.ni sabundur . 

Adana da 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi satış yeri : 
Mehmet Bozdoğanlı 

ticarethanesidir . 

Uluca mi 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında da 
1J bulunur. 6269 

(Ttlrk Shll ) 

1 Suriye Mektubu 

1 

' 

- 81rlncl sayfadan arlan -

bin Kudüıe geliti bazı dedikodu 
lara yol açmııtır • Adamlarından 
biriıi Paıının Kışı Erlbada geçir· 
mek için gelrliğini ıöyl.:mekte iae 
de balkın ağzında dolaşan dedi· 
kodulua naızann Paıa , İngiliz. 
lerden Mısırdaki emlaki hakkın · 

de bnı müsaadeler almak için 
Fılislin Araplarına teşrii meclisi 
kabul ethımek iıine de Emirab
dullabla birlikte .Çalışacaktır . 

Bütün Arap g.zeteleri mec
lis aleybindedirler , Yalnız F:liı 
tin gazeteleri bu cepheden ayrıl 
mıtt•r . 

Bir genç kızın hırsız
lık mllceraları 

Beıut : 11 (Özel) - Burada 
çok acıklı bir vak'a olmuştur : 

Yirmi bet ya,lırında Beıın
det adlı ııenç ve gllzel bir kız hemı 
ıebrileriaden biri ile niıanlanmıı 
iki niıanlı zamn ıtattıan sinema
ya ve kırlara giderlermiş. Bir çok 
fırsatlarla k•zin 45 yaıındaki an· 

nesinin evine de ağrarlarmrş, ııenç 
kızın talisizliği işte bu evde bat· 
lamı§, kızını annesi k11kenarak 
niıanluını bol para ile kandırmıı 
ve çok geçmeden anne kızının 

niıanlısı ile evlenmiı ... Bunun 
üzerine evden uzaklaıan genç Ber 
nadet kendisine bir iı uamıı ni
h yet doktor Orçanskiain yanını 
hizmetçi olmuş , annrsinin muvaf· 
fak olmuım pıırada garen genç 
hizmetçi doktorun bulunmadıiı 
bir zamanda çekmeceyi açarak 
iki bin Suriye liuıı kıymetinda 
kolye, yüzük v.ıair müc, bveratı 
çalarak babçr.de bir saksıaın içe 
ıiıine saklımıı . Polis tahkikat 
yaparken hizmetçiden şüpbPlr.n 

1 
mit ise de bir türlü kanaat geti . 
rem•miıtir . 

1 
Hizmetçinin başından geçen 

)eri öğrenen taharri m•murları 
\ güzel bir poliı memuruna ıivil 

elbise geydirerek kıza kur yaptır· 
mış , kız bu g•nçe gönül vermit 
evlenmeği teklif etmi§ . Genç ıev 

' gili parasızlıktan babıetmiş, Bcr 
naılet para itinin kolay olduğunu 
söylemiştir . 

Polis kızıa hareketlerini göz 
altında bulundurftrık ukııdakı 

mücebverleri bulmuştur. Talisiz 
Beınadet genç ııişanlıaından ıon· 
ra böylece hllıiyrtioi de kaybet 
miştir . 

Kadastro ve 
faydaları 

ikinci say/ adan artan 

cıı tefearurtına kadar tetkik et 
mek mümkün olacağından orman 
ubı haritaları nebirleriıı iska 
etütleri için çok kolay tetkike 
hazır bir saba ihzar elmiı olur • 

Arazi işleri Tiiı kiyemizde mü
salı.kaflardan ziyade haizi ehem 
miyettir. Uüyük sahaları muhtevi 
bulunan arazimizin mesaha ve tıt
kiki için bugün bütün Avrupa dev
letlerinin tatbik ettikleri havadan 
fotoğrulla harita alma ı.sulıi en 
uygunudur . Uu usul zaman ve 
masraflan dolayı çok faidelidir . 
Yapılan ticaret ve rakamlara i!na-

' den bu cihet kati olPralı. belli ol · 
muştur . 

Alılkodar makamların bu iş 

üzerinde işled ı klerı ve esas olarak 
kabul edilmiş bulunduğunu şük 
ranla yadederiz . 

Bilhnssa Çukurova gibi s~rvrt 
menbaı, Eğe mıntakosı giiıi mün
bit ve zümrü 1 saha, Konya ovası 

g bi düz ve iskn mıntakası İld gü 
zel Ti:irkiyemizio ılAhir yerleriıı de 

hav&i fotoğrafları çek faidelı ve 
çok müsbet ve çok da ekonomik 
neticeler verir . 

Yakın bir otlde ·ı ürk ı.vlAtlorı· 
nın bu işi de başarmış olduğunu 
görmekle iftihar duyacağız. 

- Son -

inhisarlar Adana başmüdürlll!ünden: 
Dört milyon kilo miktarında 

olduğu tahmin edilen tülün , içki, 
tuz, barut ve patlayıcı maddelıır 
ile bilumum eşyanın 1-Mort-936 
dan itil:ıaren bir sene zarfındaki 

nrkliyesi 30- 1- 936 perşembe 
günü saat 14 buçukta Adana inhi
sarlar başmüdürlüğünde ihale edil
mek üzere 21 gün müddetle 2490 
sayılı eksiltme ve artırma kanunu 

16 Son kanun 1936 
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ile olbaptaki şartnamesi mücibince .-------·-------------------
açık eksiltmeye konulmuştur. is -
teklilerin muhammen bedeli olan 
1400 liranın % 7 buçuk nisbetin
deki 105 lira muvakkat teminat 
akçasile Adana inhisarlar başmü-
dürlüğüne gelmeleri .6317 

11 16-29 

Tap ,t direktörlüğünden 
Çotlıı köyünden fbruhim kızı 

Safıye ve Selver ve Hurinin ayni 
köyde vakıi doğusu ( Acar Hüse· 
yin tarlası gün batısı çaka! oğlu 
vereseleri kıbleten eğzt büyük yolu 
poyrazı şehir yolu ile çevrili tak 
riben 18 hPktar 3800 metre mu
rabbaı tarı. ve ayni köyde ( gün 
do~usu Kara Abdullah gün badı 
Nuam Ahmet vereseleri kıbletıın 
Nııam Ahmet vereseleri poyrazı 

lı ür Veli oğlu vereselerile çevrili) 
tukriben 2 hektar 2975 metre mu 
robbaı tarla ve ayni köyde memik 
kılhyanın ayni köyJe vakii gün 
doğu~o de re gün betı Haean poy 
razı bPlkis oğlu lbrahim ve mev· 
ıt:ld poyrazı Eyyüp ağa ver'!sele ri 
ıle çevrıli hkriben 2000 metre mu
rabbaı çı!lik ve ayni köyde gün 

doğusu kıbl•si yol gün batısı belk ia 

Diş doktora 
Şevket Şermet 

ıay 

nü 

Yağcamii karşısınd :• ki muayenehanesind .. her 
aö 

goıı lar 

ha.;talarını kabul f'deı. çir 

Cum .. rtesi günü öğledt>n sonra 
beye parasız bakar . 6329 

yoksullara 
2-26 

oğlu lbrabim poyrazı Niz•m Ah· 
met ve reselerıl ç ııvrili tokrıben 

2000 mı tre murobbo ı heflı.eM ce
man dört parça gayri menkul.er 
senets'z olarak tahtı tl'saırufıa

rında ıkPn S•!ıyenın ~80 ve lluri· 
yenin 290 ve Selverin 313 ve me 
mık kılhyanın da 303 yıllar · nda 
ölerek bu kerre ve resel ,ri t .ı raf o
dan inLikalen adlarına tapuya tes
cilini istemeleri üzorıne gaz•te ıle 
ildn tar ıhinılen itibaren on beş gün 
sonra gelecek pazar günü mahal 
!ine gidılecek memurlarla birlıkte 
mezktir tarlıılarln h fkeıe ve çif
likte ayni hak iddiasında bulunan 
vıırea ellerindeki vesaıklerile bir· 

ae 
,. y 

likte mahallinde hazır bulunnı le 
lorı ve yahut tapu müdürlüğü01 

müracaatları ilAn olunur 6334 

Prens Ahmet o 

lleyıcenlı bir mevzu, VetaP1 v 
uğrunda ölPn binlerce asker 

Pek yakında Ten 
sinemasında 

6226 

Umumi n~şriyat müdüıü 

M. Bakşı 

Adana Türk sözli u a ı baaeı 
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