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BOGAZLAR MUKA VELENAMESİ PAZARTESİYE İMZALAN YOR 

Boğazlar konferansı tam bir anlaşma ile bitti 

Mukavele' Pazartesi günü saat 
. imzalanacaktır 

18de 

-------· ---:r+ ıa::1www- - -- ·-·- ·-

zamanında boğazlardan hiç bir harp gemisi Harp 
geçemiyecek ve boğazlar komisyonu lağvedilecektir 

Ankara : 17 (A.A.) - Boğaz
lar konferansı dün gece bütün nok· 
talar üzerinde mutabık kalmıştır . 

Kat'i metin qu gün tahrir komi
t~since tesbit edilecek ve mukavele 
Pazartesi imzalanacaktır . 

Elde edilen anlaşma hulasası şu
dur· 

' 
T ecavüıe uğrayana Milletler Ce-

miyeti paktı mucibince yardım et
ınek hususu müstesna olmak üzere, 
harp zamanınd~ ve Türkiye bitaraf 
olduğu takdirde harp ve muavin ge-1 
nıilerin boğazlara girmesi yasaktır . 
Tıcaret gemileri her zaman geçebi- 1 
lirler . 

Boiazlar komisyonu lağvedilecek ven 
t~yyareler boğazlarla Marmara üze
nnde uçamıyacaklardır . 

Mo11tro : 17 (A.A.) - Bağazlar 
konferansı tam bir :anlaşma elde 
ederek bitmiştir . 

Montrö : 17 (A.A.) - Boğaılar 
tahrir komitesi yeni mukaveleyi ha
•ırlanııştır . 

Yeni muahede Pazartesı günü 

Bogazlor işini İ)i sorıltı bitiren l.ıymftli 
dııbokmllmız Tevfik Rüştü Ara! 

öğleden sonra saat 18 de imza edi

lecektir , 
Montrö : 17 (A.A.) - Boğazlar 

Şehrimizde şiddetli 
sıcaklar 

Buz satışı son günlerde hiç görülme 
dik bir dereceyi buldu 

~~~A 
·. ~fl~ .. 

Bu sıcah gilrılerde rüyasıru {.{ördii.,~iimiiz ve gürnıesi. bıle 
in!arıa ferahlık vererı bir manzara 

Yak Şehrimizde , bir kaç gündenberi 
ıcı ve b - b. k h .. k .. s(j ogucu ır sıca u um 

&'a:~~ktedir . Hararet ~erecesi as· 
de 2 - 24 ve azamı 33 - 35 
rec~·bl v • Yt u maktadır . Dondurmacı 

e Şerbetç·ı d·"kk• 1 .. d. dolu u an an mutema ıyen 
ka 1P boşalmaktadır . Buzcu dük-

n arıru ....• d h b fur l n onu a eta ar ı umumide 
tın un ardan vesika ile ekmek alanla
Yonı manzarasını gösteriyor . Kam 
ları ar kanaradan buz satış dükkan 

na buz t• .• ye ıştmyor. 

ta Kanaradan yaptığımız tahkikat· 

oıı"~? .0 nunda 1001, on birinde 1286, 
1 ısınde 929 , on üçünde 1096 , 

on dördünde 1130 ve on beşinde 
1201 kalıp buz sarf edilmiştir ki bu 
yekuna fabrikaların çıkarıp sattığı 
buz yekunu dahil değildir. Ayın 11 
inci Cumartesi günü buz sarfiyatı ki 
1280 kalıp - dört senedenberi ilk 
defa olarak satılmış ve bir rekor 
kırmıştur . Akşamları belediye bah· 
çesi , fırka karargahı civarındaki 
park ve nehir kenarındaki lokanta 

ve gazinolarda yer bulmak pek güç 
oluyor . Bazı fülelerde serin bir ha· 
va almak ve yemeklerini orada ye· 
mek için bahçelere ve demirköprü 

- Gerisi ikinci sahifede -

projesinin yeni şekline göre : Bo-
ğazlar komisyonu lağvedilecektir. \ 

Konferans 22 İnci maddeyi or. ı 
tadan çıkarmış keza 24 üncü madde. 
nin de silinmesine karar vermiştir. 

Montrö 17 (A.A.) - Yeni bo· 
ğazlar mukavelesi Lozan muahedesi 
yerine kaim olacaktır • 

Montrö : 17 (A.A.) - Bütün 
Montrö gazeteleri. Pol Bankur'un 
boğazlar konferansı anlaşması 
yolundaki oynadığı rolü ve büyük li· 
yakatını takdir etmektedirler . 

Paris : 17 ( A.A. ) - Anadolu 
ajansının Paris muhabiri bildiriyor : 

Bu sabahki gazeteler , boğazlar 
konferamı hakkında mütalaalarla 
doludurlar . 

Gazeteler , Montrödeki vaziye· 
tin inkişafına çok memnundurlar . 

Bonkurun uzlaştırma işindeki Ii· 
yakatini çok takdir ediyorlar . 

Boğazlar işinin ayni zamanda 
sulh için bir patente olduğunu da 
ilave ediyorlar . 

BENiM GÖZÜMLE : 

Boğazlar davamızın 
zaferi 

fC5) ugünkü Ajan• haberlerinden, 
l,g) Möntrö konferansında tanı 

bir anlaşma hasıl olduğ'unu 

ve Lozaıı paktı yerine geçecek olan 
yeni mukavelenin öbiirgün imzalanaca
ğ'ını öğ'rendik. Gelen haberlerde mu
kaveleye ait fazla detay bulunmama
sına rağ'men konferansta Türk tezinin 
tamamile denilebilecek bir şekilde 
kabul edildiğini anlıyoruz . 

Konferansın bir aralık girdiği müş
kül safha karşısında dünyanın sulh 
ve uzlaşmaya bağlı efkArı umumiye
sinin düştüğü endişe bu suretle ve 
mesud bir netice ile ortadan kalkmış 
oluyor. 

Bu netice, Türk diplomasisi için 
oldugu kadar, Avrupa sulh davası 
için de büyük bir :zaferdir. 

Lozan muahedesinin Boğazlar için 
kurduğu eski rejim Türkiyenin emni
yeti bakımından yegAne eksiklik sa
yılabilecek bir nokta idi. 

Biz , uzun yıllar bu emniyet teh. 
likesine, bu istiklal noksanlığına sulh 
davasına olan bağlılığımız yüzünden 
katlanmıştık . 

Fakat • Avrupa muvazenesinin 
aldıl!'ı son istikrarsızlık , devletlerin 
,·erdiği garantinin değerini tıımamiyle 
kaybetmiş olması , ve kollektif em
niyet rüyasının düştüğü zavallı gülünç 
akibet karşısında Lozan rejimi Türki
ye için artık süratle izalesi lazım ge
len bir tehlike halini almı~tı . 

Türkiye, bu rejimin tadili için , di
ğer bazı , devletler gibi zora ve 
paktlara hürmetsizlik gibi bir usule 
müracaat etmedi . 

Bozulan muasır diplomasi ahlaki 
için bir ders, ve örnek olabilecek bir 
yolu tercih etti. 

Moııtrö konferansının bugünkü 
ınuvaffakiyeti hiç şüphe yok ki, Türk 
davasının münakaşa götürmiyecek ka
dar haklı olmasındandır. 

Suikasd davası 

Heyeti hakime hükmünde 
ısrar etmeğe karar verdi 

~:v· . ·~ 
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v 

['rj:ı "'!"'"' Ali Saıp l r<ınaş 

Ankara: 17 (A. A.) - Hakla
larında Ankara Ağırceza mahkeme
since verilen beraat kararının tem

yiz ınuhakemesince nakzedilmesi 
üzerine, Cumur Başkanı Atatürke 

suikasd teşebbüsüyle maznun bulu· 
nanların dün yeniden muhakemeleri 

yapılmış ve heyeti hakime temyiz 
muhakemesinin bozma sebeblerinin 
hiç birisini varid görmediğinden, 

temyiz yolu açık olmak üzere oy bir
liğile eski hükümde ısrar etmeğe ka

r~r vermiştir. 

C. M. umumisi kararı tekrar tem· 
yiz edecek ve dava evrakı! temyiz 

heyeti umumiyesinde tetkik oluna· 
caktır. 

Filistlnde ---
• 

Londra suikasdı : 

İngiliz kralına suikasd yapan 
bir gazeteci imiş 

İrlandalı 

Bir de kadın tevkif olundu 

Kral, hadise olurken dönüp 
bile bakmamış 

Londra: 17 
(Radyo) -
Krala suika 
st cürmiyle 
maznun ola 
rak yakala 
an Mak Ma 

han 34 yaşın 
'\ da bir geze 

tecidir. Ken 
disi İrlanda 
lıdır. 
Fakat uzun 
zaman Lon 
drada kal 
nııştır. Ma
haıı ile bera 
ber bir ka 
dın da tev 
kif olunmuş 
tur. 

Suikast le 
.~ebbüsünün 
ne suretle 

arkasına 

cereyan et 
tigi henüz /,,ı.:"i 'ı· /,ııılı sekızinci f:,/, '' ıP /,,,, f, '' l)·;J. ı{}ork 

tem amile meydana çıkarılamamış ise i düğü anlaşılmaktadır. 
de halk arasından birisinin mücrimin 1 Kral sekizinci Edvart dün öğle 
eline vurarak tabancayı yere düşür- den sonra devlet işleriyle bir müdden 

meşgul olarak Londrada kalmış ve 
akşam üzeri bir golf partisi yapmak 
üzere kırdaki köşküne gitmiştir. 

Londra: 17 (Radyo) - Kralın 

lhtilalcılar bir fabrikayı 
bir suikastten kurtulmuş olmasından 
dolayı bütün halk sevinç içindedir. 

Hitler Krala gönderdiği bir telg · 
rafta suikasdden kurtulmuş olmasın
dan dol<\)'ı memnuniyetini izhar ve 
kralı tebrik etmektedir. 

berhava ettiler 

Hayfada petrol depoları patlatılmak 
istendi. Tatna istasyonu da tahrip edili 

yordu. çeteler durmuyorlar 

Roma: 17 (Radyo) - Bütün 
gazeteler lngiltere kralı sekizinci Ed. 
varda karşı yapılan suikast teşebbü. 
sünü menfur ve manasız bir cinayet 
olarak tavsif etmektedirler. 

Londra : 17 (Radyo) Kral se-
kizinci Edvard Havd parkta bir ala
ya bayrak verme merasiminden dö
nerken seyirci halkın arasından ön 
sırada bulunan bir adamın elinden 
önüne birdenbire bir tabanca düş
müştür. 

Kudüs: 17 [Radyo)-Tulkerem 
civarında otomobille gelmekte olan 
üç Yahudi üzerine Araplar ateş aç· 
mışlardır. 

Bunlardan biri ölmüş ve ikisi 
yaralanmıştır. 

Polis müdürü tuhkikat yapmak 
üzre vak'a mahalline gitmiştir: 

Fakat bütün muvaffakiyetin derin 
sırrını, lıer şeyden evvel, Türkiyenin 

, kuvvetli ordusu, maddi ve manevi 
yüksek varlı~ı ile bugünkü beynelmi
lel politikada ehemmiyetli ve sayılır 
bir faktör halini almış olnıa~ında a· 
ramak lazımdır. 

Bununla beraber, alakadar dev
letlerin sür'atle aklı selime dönmele
ri bu işin halledilmc•inde çok mü
essir olmuştur . 

Denilebilir ki, Montrö l:onferansı, 
harp sonunun muvaffakiyetle halledil
miş nadir davalarından birisi olmuş
tur . 

Avrupanın karma karışık bulun
duğu ve hiç bir ihtilaf üzerinde uyu
şulamadı~ı bir zamanda Montrö kon
fernnsı, beynelmilel efkarı umumiye. 
nin üzerine esen serin ve ferahlatıcı 
bir hava, bir ümid pırıllm olacaktır. 

N ezv•d GOven 

1 

İhilalcılar. Bisanda bir fabrikaya 
bomba koyarak tahrip etmişlerdir. 

1 Hayfa'da petrol depoları ve bo-
r - Gerisi üçüncü sahifede - Gerisi ikınri sahifede -

Adana gun hayırlı bir • • 
ıçın 

•• 

---T--
Şehrin içme suyu tesisatı 
nın temeli bugün atılıyor 

. ·-------
Gelecek yıl bu ayda Adanamız bo] , 

' temiz bir ıçme suyuna kavuşacak ve 
bardak ölçüsile su satın almaktan 

kurtulacaktır 
Bundan beş altı ay evvel ihal<" 

edildiğini yazdığımız şehrimizin içme 
suyu tesisatını üzerine alan müte- j 
ahhitler bir kaç gün evvel şehrimize 
gelmiş ve hazırlıklarını yapmışlardır. 1 

Bugürı saat 18 de su deposunun 
inşa edileceği Dilberler Sekisi tepe
sinde Dişt:ıbibi Rifalm ba\fı yanın
daki arsa üzerinde temel atına mf. 

- Gerıs ;ı inci ~ahifed ~ -

• 



Sa~f. : 2 

• 
lngiliz Kralı sekizinci Ed 
var nasıl tac giyecek? 

• 
Bu uzun ve yorucu merasimden sonra 

Kral arabaya yapayalnız mı binecek! 
--;.·-···----

Birleşik Krallığın her köşesinde ı 
sekizinci Edvardın taç giyeceğini ta· [ 
rih ilan etti . Binaenaleyh sekizinci 
Edvard ecdadının tahtına gelecek 14 
Mayısta resmen oturacak :demektir. 

Bu tahtm en büyük hususiyeti, 
kaidesinin büyük bir taştan ibaret 
olmasıdır . 

incile göre, bu taş Allahın Ya
lcuba gönderdiği yerde bulunan taş
mış .. 

Harp meydanında taç giyen ye· 
dinci Hanriden b~ka Bütün İngiliz 
kralları bu tahtın üzerine çıkarak ken 
dilerini takdis ettirmişlerdir . 

Bu tahtın kaidesi çok esraren
giz bir hususiyeti vardır : 

ôtedenberi ıürüp gelen bu efsa
neye göre bu taç üzerine çıkan ye
ni kral yüksek bir ruha 'sahip oldu-

ğunu hakiki bir ses gibi taganni eder
miş . Bunun içindir ki sekizinci Ed
vardm takdirkarları (şimdiden, yeni 
kral üzerine çıktığı zaman, bu taşm 
En neş' eli bir taganniye başlıyacağı 
ve bütün dünya yeni kralın ne büyük 
bir hükümdar olduğunu ilan edece 
ğini söylemekte ve bu hususta bah
se bile girişmektedir . 

Bu taç giyme merasimınin ne 
kadar karışık ve kral için ne kadar 
büyüle bir sabır ve mukavemet iste
diğini tahmin etmek güçtür . 

Bu taç giyme merasimi lngilte.. 
reye, her taraftan ziyade ve her şey
den fazla, muaazzam ve muhteşem 
bir tam~adır , iVe yea-ane gayesi 
halkın uzun müddet fantazi ye ihti
şam duygulannı okşamak ve gözle
rini kamaştırmaktır . 

Bu merasimin bin türlü ve en 
küçük detaylan bile asırlardanberi 
ilişilmiyen bir usule tabidir . Bu usu· 
le yalnız bir takım kaideler değil , 
ayni zamanda bir çok anane , efsa
ne , dini inançlar da hakimdir . O 
gün şafakla beraber ı;aş mabeyinci 
Kralın yatak odasına giderek onu 
uyandınr . ve bugünün tarihi büyük 
ehemmiyetini anlatan kısa bir nutuk 
söyler. 

Buna mukabil Kral baş mabeyin
ciye yatağım bütün takııniyle hedi 
ye eder. 

Bu nutuktan sonra saraya men· 
sup diğer yüksek şahsiyetler Kralın 
tuvaletine yardım etmek üzere ya 

.. tak odasına gelirler . Sanların hepsi
nin rolleri büyük bir ihtimamla ta
yin edilmiştir . 

Mesela içinden birisi Kralın Ço
rabını , diğeri iskarpinlerini takdim 
edecektir . Diğer birisi elbisesinin 
her hangi bir parçasına tutmağa 

memurdur. 
Kralın yıkanmasına hizmet eden 

asılzadeler , mükafat olarak Kralın 

yıkandığı suyu alacaklardır . 
Merasim mantosunu Kralm omuz. 

larına atan mabeyinciye ise hemen 
o akşam en aşağı 37 m;tro uzunlu
ğunda kıymetdar bir kadife parça· 
sı hediye edilir . 

tuvaleti bittikten sonra Kral se
kiz abn çektiği kapalı bir arabaya 
binerek V esminister kilisesine gide
cektir Eğer Kral bu mer~sime kadar 
evlenmezse arabada yalnız buluna
caktır. 

lngiltere bütün yüksek şahsiyet 
leri Kralı kilisenin kapısında bekle
yerek kendisine hürmetlerini takdim 
edeceklerdir. 

Bu merasimden sonra önünde 
kiliseye mensup büyükler olduğu 
halde Kral mabede girecektir. 

Bundan sonra başta dizbağı ni
şanıru haiz Büyük Şansölye olduğu 

halde bütün evekler toplu bir halde 

Kral tahtının yanında ve mihrabın 
önünde duracaktır. . 

Burada kantorberi Arsöveki bir 
dua okuyacak ve bu dua bittikten 
sonra yine önünde dizbağı nişanını 
haiz Büyük Şansölye olduğu halde 
Kral sekiz bin kadar şahsın bulun
duğu kilise dahilini dolaşacaktır. 

Bu dolaşma esnasında Arşövek j 
mütemadiyen şu cümleyi tekrar ede- j 
cektir: 

"Size yeni Kra]ınızı takdim edi
yorum. Çok sevgili Haşmetmaab 
sekizinci Edvar. Ona hizmet etmeyi 
ve sadık kalmayı vadediyor musu
nuz?,, 

Şüphesiz bütün ağızlardan "evet,, 
kelimesi çıkacaktır. 

Bu merasim de bittikten sonra 
Arşövek bütün hazır bulunanların 
tekrar edeceği şu sözleri söyleye
cektir: · 

"Allah Kralımız sekizinci Edvarı 
h. . ' ımaye etsın.,, 

Seremoninin bu birinci kısmı da 
biter bitmez yine kantorberi Arş_ove· 
ki; kral önüne geçerek sörguya baş· 
layaraktır: ı 

- Haşmetmaap yemin etmeği 
kabul ediyorlar mı? 1 

Hükumdarın vereceği müsbet ce
vap ·iizerine Arşovek devam edecek· 
tir: 

- Büyük Britanyayı, lrlandayı, 
ve dominyonlarını, himayesinde bu
lunan yerleri ve müstemlekelerini 
parlamantonun kanunları ile idare e
deceğinize ve imparatorluğumuzun 
'.:anunlanna ve ananalarımıza riayet 
edeceğinize ve ettireceğinize yemin 
eder misiniz ? 

Kral: 
- Yemin ederim !, 
Arşovek: 

- Daima Cenabıhakkın kanu- l' 

nundan da ilham alacağınızı vad ve 
buna da yemin etmek ister misiniz ? 

· - Yemin ederim 1. 1 

1 
Buna benzer daha bir seri sual 

lardan sonra kral sağ elini çok eski 
bir incilin üzerine koyarak Arşove· i 
ğin söleyeceği yemin formülünü yük- I 
sek sesle tekrar eder. 

Bu da bittikten sonra kral incili 1 
öper ve tahtın önünde diz çöker. Ve 
burada da bir takım dini dualar o-

• 
kunduktan sonra yalnız kral yerden 
kalkarak ve dört diz bağı niş!nmı 
haiz zatın tuttuğu tahtına oturur. 

Bundan sonra bütün evckler ve 
kiliseye mensup yüksek şahsiyetler 

birer birer kralın önünden geçerek 
1 

arzıbiat ve sadakat yemini edel ler. j 
Bt•nlardan sonra hanedana mensup 

prensler ve daha sonra aristokrasi 'ı 
ve saraya mensup yüksek memurlar 

geçerler. 1 

Kantorberi arşoveki ve kralın aile
sine mensup prensler kralın sol elini j 
öperler ve kendi sağ elleriyle de o 
anda kralın yanında duran taca ha
fifçe dokunurlar. 

Bu arzıubudiyet merasimi bittik 
ten sonradır ki dışarıda halk, bir u
ğultu halinde: 

"Y aşasm kral !.. Allah kralımızı 
himaye etsin ! " Diye bağırmağa 
başlar. 

Ve işte bu esnadadır ki Normal 
olarak kraliçenin tac giyme merasi
mi yapılması lazımdır. Fakat hu de· 
fa ortada bir kraliçe olmadığı için 
bu merasimden vazgeçilecektir. Fa
kat Londra hala ümidini kesmemiş
tir. 

Kralına fevkalade bağlı olan Lond· 
ra halkı aynı yıl içinde onun düğün 
ve taç giyme merasimini görmek ü
müdini kaybetmemiştir. · 

Türk sözü 

Hayalet gördüm diye ! .. Fevkalade arızalar 
dan mahsülleri ha 
sara uğrayanların 

Arazi vergileri nasıl ter 
kin edilecek 

1 Zavallı bir köy. bekçisi, gece yarısı bir 
köy bahçesinde dururken gördüğü iki 

beyaz hayale silahını buşalttı ve !.. 
Bina ve arazi vergilerinin vilayet 1 

hususi idarelerine terkolunması mü
nasebetiyle arazi vergisi kanununun 
5 inci maddesinde yazılı fevkalade 
arızalar dolayısiyle hasara uğrayan 
arazi vergilerinin ne suretle tahakku · 
kattan indirileceği hakkında vekalet
ten vilayete bir tamim gelmiştir . 
Buna göre : 1883 sayılı arazi vergisi 
kanununun fevkalade arızalar dola
yısiyle mahsulleri hasara uğrayan 

arazi vergilerinin vekaletin müsa· 
adesiyle kısınen veya tamamen tet· 
kik edileceğine dair olan 5 inci mad
desi hükmü ilga veya tadil edilme
miş olduğu gibi : 

2861 sa yılı kanunun 3 üncü mad
desine konulan vergilere ait işlerin 
teftiş ve mürakabe eylemek salahi
yeti vekalete verilmiş olduğundan 
terkini icap eden arazi vergisinin , 
nizamnamesinin 21 inci madedıi ve 
tarifatı dairesinde tanzim ve irsal 
olunaccik idari tahkikat evrakı üze
rine ;ekaletten mezuniyet alınarak 

~-~------·------~~~ 

Köylüler onu ancak bir dakika 
kadar isticvap edebildiler .. 

içimizde saltanat devrinin küflü 1 
telkinlerini, kafasından hala sileme
miş zavallıların aramızda mevcudi
yetine arasıra acıklı hadiselerle şahid 
oluyomz. 

İşte bir numunesi : 
Kumrulu köyünde Abidin bey 

çiftliğinde bekçilik eden Mısırlı Hacı 
Mehmet isminde birisi evvelki gece 
çiftliğin bir köşesinde beklemek va
zifesini yaparken fundalıklar arasında 
iki beyaz hayal görüyor ve derhal 
elindeki silahı bu beyaz ·hedeflere 
buşaltıyor. 

Silah sesini işitip koşan, muhtar, 
azalar, köylüler, çoluk çocuk bekçi 
Mehmedin yanma gelince : bekçinin 
çenı:!nerinin korkudan birbirine vur-

s 

makta olduğunu görüyorlar. 
Muhtar, bekçi Mehmetli sarsarak 

hadiseyi soruyor : 

O, yalnız : 
- Te şurada. Diyor-. iki haya-

let gördüm ve silahı çektim . 1 

Bütün köylüler muhtarla beraber 
birçok sualler soruyorlar, fakat za
vallı bekçi korkudan çarpan çenele
rile daha fazla söylemeğe muktedir 
olamıyarak olduğu yere cansız yıkı
lıyor. 

Dün hadisenin olduğu yere giden 
müddeiumumi muavini Şeref Cökmen 
ve hükumet doktoru, Derin bir tah
kikat ve otopsi neticesinde işin yu
karıda yazdığımız gibi olduğunu an
lıyarak dönmüşlerdir. 

a . ı ı _z:: ::WZ:!I' 

ı.h •• kkukıan indirilmesi icabedek.ıir. Bu yıl açılacak hay . 

İkı yerde gene hır vanat 'sergisi 
Tapu ve kadastro 

müfettişi 

çok kaçak eşyalar 
yakalandı 

Dün, Saçlı Hamit mahallesinde 
oturan Bergüzarın evinde kaçak eş
ya bulundurduğu tesbit edilıni~ ve 
evinde yapılan taharride, yedi met
re kaçak ipekli kumaş, kaçak ipekli 
puşular bulunmuştur . 

Tutulan kaçaklar müsadere edil· 
miş ve Bergüzar- hakkında kanuni . 
icap ynpılmıştır . 

*** 
Seyyar elbise satıcılarından Yah

ya, Said, Abdurrahman, Ahmed ve 
Gabbar, Reşit adındaki altı kişinin 
kaçak eşya s!ttıkları tesbit erlilerek 
dün Üzerlerinde ve dükkanlarında 
taharriyat yapılmıştır : 

Arama sonunda zabıta bu adam
ların dükkanlarında beş adet kaçak ! 
caket , bir pantalon ve üç parça 
muhtelif gümrük kaçağı bularak mü
sadere etmiş ve haklarında lazımge
len muameleyi yapmıştır . 

Uyurken cüzdanını 
aşırmış 

Dün, köprü başında, \melelerden 
Albustanlı Mustafa adında birisinin 
mezarlık lfonarında uyurken cebin
den, içinde on lira bulunan cüzdanı 
çalınmıştır . 

Mustafa işi polise anlatması ÜLe

rine faaliyete geçen zabıt a hırsızı 

yakalamıştır . . 
Hırsız, sabıkalılardan Kanber 

oğlu Cabbar isminde birisidir . 
Cabbar hakkında icabeden ka

nuni muamele yapılmı~tır . 

Fakat kralın bu ümidi erini can
landıracak hiç bir harekatı görülme
mektedir. 

Bunun içindir ki, bu mutantan mera
simden sonra onun yap yalınız muh
teşem arabasına binerek Bukingham 
sarayına doğru yola çıktığını görmeğe 

Mükafat cedvelleri dün 
vekaletten geldi 

T apıı ve kadastro müfettişi lbra
him Saffet Omay iki gündenberi 
mıntıka merkezi olan şehrimizdedir. 

Bu yıl vilayette açılacak ehli hay- . 
vanat sergisine aid, mükafat dağıtma 
cedvelleri dun vekaletten vilayete 
gelmiştir. 

Biriki güne kadar, teftiş sahasın· 
da dolaşmak üzere hareket etmesi 
muhtemeldir. 

Bu cedvellt're göre: Sergide ka
zanacak hayvan sahiplerine çok bol 
teşvik ikramiyeleri konmuştur . 

Vilayetimizde bu işlerle uğraşan 
lanmızm bu sergiye büyük alaka 
göstereceklerini umuyoruz . 

Kaçakçılık işlerine baka 
cak müddeiumumi muavi 

ni geldi 

Ilaf ra ceza hakimliğinden 40 lira 
maaşla terfian şehrimiz müddeiumu
mi muavinliğine tayin edilen Bafra 
ceza hakimi Fehmi dün gelmiş ve 
vazıfesine başlamıştır. 

Fehmi kaçakçılık işlerile uğraşa
caktır . Bu genç adliyecimizin yeni 
vazifesini uğurlarız . 

1 Şehrimizde şiddetli 
1 sıcaklar 1 

- Birinci sahifeden artan -

taraflarına gitmektedirler . Bağcılar 
is~ ikindiden sonra mağaza ve diik-

' kanlarım kapayarak soluğu bağln
rında almaktadırlar . Şehirde ka lıp 

ta nehir kenarına ve bahçelere g ide- ı 

meyenler yanan canlarını alqam- ı 
dan damlara atmaktan başka ç;ırc 

bulamıyorlar . 

,Adana için hayırlı 
bir gün 

- Bi!·inci sahifeden m lan -

Bir hırsız şebekesi 1 

yakalaııdı 
rasimi yapılacaktır. 

Törene şehrimizdeki bütün Vi 
layet erkanı, askeri erkin ve reis
ler, bilumum cemiyetler, müesseseler 
müdür ve reislerile esnaf ve tüccar 
bir çok zevat davet edilmiştir. 

Son bir kaç haftadanberi heman 
her gün şehrimizin muhtelif semtle
rindeki bağlarda hırsızlık vak'aları 
oluyordu . 

f şittiğimize göre bu hırsızlıkları 
yapan şebeke yakalanmış ve şehri
mize getirilmiştir . 

Her ferde ayrı ayrı davetname 
göndermek imkanı hasıl olamıyaca
ğmdan Adanamızın bütün halkı bu 
tören için tabii davetlidir. 

Tifo, Tifos, Dizanteri gibi hasta-
Hırsızlarm üçü T arsusta ive ü~ü lıkların önüne geçecek olan temiz 

de Adanada çaldıkları e~yalarla hır· bir suya, şehrimiz gelecek sene bu 
likte bulunan bu eşyalar tutulmuf· l ayda kavuşmuş olacakbr . 

lardır · Yapılacak olan teaisatla umumi 
Sahiplerine birer birer gösteri- caddeleri sulamak kabil olacağı gibi 

lerek tanıtılmış ve bu altı sabıkalı· yangınlarda da bu bol sudan istifade 
nm suçları tebeyyün entirilmiştir. edilecektir. 

"'"'- Şehrin muhtelif noktalarında umu-

Bu gece nöbetçi eczane 
'Tarsuskapı civarında 

Halk eczanedir 

ma mahsus ve parasız su alınacak 

hazırl$mak lazımdır. ----------·----• 

, betondan modern çeşmeler konu
lacak ve bu suretle halkımız bardak 
ölçüsile ve para ile su almaktan kur
tulmuş olacaktır. 
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Sovyet milli 
Ekonomisi 

B in dokuzyüz otuz altı yı 
ilk dört ayı içindeki So 
endüstrisi istihsali, geçen yılın a 
aylarma nazaran, umumiyet itibarı 
yüzde 32 nisbetinde bir f azzla 
göstermiştir, 

Eadüstrideki bu faaliyet kı 
kısım nazarı dikkata alınırsa, İ5 
sal vasıtaları istihsalinde fazl 
yüzde 36,5 iur. lsiihlak eşzası is 
salinde 25.2 dir. Nakliyat işler 
fazlalık yüzde 46, memleket da. 
tinde perakende eşya devrinde 
yüzde 31 dir. 

Geçen yıla nisbetle yükseliş 
reminde en başta, yüzde 38, 1 fa 
Jıkfa ağır endüstri • ikinci mev 
yüzde 32,9 fazlalıkla gıdai end .. 
gelmektedir. Hafif endüstrideki 
lalık ise bu dört ay içinde { 

28,8 dir. 
Endüstri istihsalı alanında bıl 

yük yükseliş, en başta Stakano" 
reketi ile müterafik olarak, iş v 
nin ve işte rasyonel haaeketin f 
laşmasıyle alakadardır. 

Gene bu faaliyet neticesi ol 
çalışanların adedi de fazlalaşrIJJ 
Mesela ağır· endüstri müessesel 
de iş görenlerin adedi geçen yı 
dört ayına naz~ran bu yılın ayni 
ayı içinde yüz de 6,6 nisbetinde 

çoktur. 
Endüstrinin bu genişıeyen f 

yeti mesai ücretleri üzerinde de 
sirini göstermekten hali kalma 
bu ücretler vasati olarak yüzde 
nisbetinde büyümüştür. 

------. -----
~İngiliz kralı~a 
kasd yapan iri 
dalı bir gazet 

• • 
ımış 

- Briinci sahifeden artan ,..; 

Suikasd maznunu derhal 
edilerek Hayd park karakolun' 
türülmüştür. 

Krala hiç bir kurşun atılm 
Y alruz bulunan tabancanın için 
mermi olduğu görülmüştür. 

Kral yaveri vazifesini 
Dok dü Y ork Kralı takibetme 
duğu için hadiseye tamamile 
olmuştur . 

At üzerinde bulunan K 
yanı hayret bir soğuk kanlılıkl 
luna devam etmiş ve arkasın' 
dönüp bakmamıştır . 

Kral yemekten sonra hiç 
geçmemi~ gibi büyük bir sük 
devlet işlerile meşgul olınuşt 

Londt-a : 17 ( Radyo ) -
sekizinci Edvarda karşı yapıl 
kast hareketi bütün lngiltered 

yük bir teessür uyandırmıştır. 
kişi seyahatte bulunan Kralın 
önünde toplanarak sıhhat bB 
anlamak istemiş ve kendilerirıe 
hiç bir şey olmadığı bildirilU.ı 
ğılm1şlardır. Her tarafian ve 
reislerinden Krala telgraflat• 

mektedir. 
Suikastçi; isticvabında set/ 

ima karşı kötü bir niyet b 
di ~ini, kendisinin Dahiliye 
vurmak istediğini söylemiştir 
kastçinin isticvabı sekiz gütı 
bitirilerek mahkemeye sevk 
tir . 

Londra : 17 (Radyo)/ 
hatte bulunan Kral Londra 
ınüş ve doğruca Senceymis 
gitmiştir. Kral hiç bir teliş 
sür eseri göstermemekte idi ' 

Kral; saraya vanr varma.ı 
sine devlet reisleri tarafındaıl 
geçmiş olsun telyazıl:mnı o 
cevaplar vermiş ve bundaf1 
devlet umuriJe meşgul olrn 
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İSKARPİNLER 
1 Portekiz hükumeti i Mısır üniversitelileri 1 

hiç bir müstemle Ç kk I d 1 
k . . , ana a e en ge , 
esını veremez . .• k b .. .. k t 1 ----······---- çer en uyu e i 

kısı 

isti I işte yine tepesinde tak tuk baş· 
zl~ adı .. 

istili O Yatağında hırsla doğrulmuştu. 
eri~ kadar sinirleniyordu ki .. Bu, beş, 
da~ on, yirmi değil, senenin 365 gününde 

de v hep böyle idi. Ve hep tatlı uyku sa· 
atında .. 

Üst kattaki genç komşusu her 
akşam gece yarısı gelir ve yukarı 
çıkarken tereddüdsüz gürültü ya· 
Pardı. 

.. Bununla kalsa iyi. Asıl bundan 
atesi felaketti. 

h Bayanın, Cemili sinirlendiren ve 
bu k emen her gece uykusuz bırakan 

no> uruyasıca bir huyu vardı. Bu da 
vfe1 Yukarı kattaki bu komşunun iskarpin 

aJ! çıkarması. Ama nasıl iskarpin çıkar
ınak ... 

, Yukarıdaki aenç kadının yata-
o!ıf i " mı~ bına girerken iskarpin çıkarması, 

A alyoz tempolu bir merasimle olur· 
ele1·, d S 

1 u. arışın komşu iskarpinlerini, 
yı ı od 

anın tahta döşemelerine gülle sa· 
yoı 

de 

f3 

1 ti 

~.,gı 

be· 
~ ı.ı 
·tir. 
ijnı 

'"' 
/ 

ra'i' 
s 5 

ş v' 
di. 
aı 

la~ 

o~ 
aO 
1tlf 

~urur gibi atıyordu. Ne saygısızlıktı 
u .. 

b.. Zavallı Cemilin her gece uykusu 
oyle tak tukla bozulurdu, 

Bu hal, genç adama öyle bir azap 
Veriyordu ki.. iskarpinlerin her teki 
ktılırken beynine sanki bir çivi ça 
ılıyordu. Elinde bir şey yoktu. Yal· 

nız tahminen ilk iskarpin atılırken 
~ağ bacağın kurusun, ikincisi atılır· 
ben, sol bacağın kurusun demekten 
aşka elinden bir şey gelmiyordu .. 

h Mamafih yarın_ bu meseleyi ~~tı~ 
b alledecekti. Çekılecek şey degıldı 

u •. 

l<im bilir yukarıdaki bu kadın 
n~ acuze bir şeydi. Bir gün kapıcı, 
bır genç kız demişti ama. Cemil hır· 
sından , güzel olub olmadığını sor· 
ITıağı hile düşünmemişti. 

Piyano hocası imiş. Geceleri iki 
zengin evine ders veriyormuş. 
k işte Cemilin , müziç komşusu hak· 
ında edindiği tercümei hal bu ka -

dardı. 

b· Genç adam bu akşam fasılasız /r uyku çekerek sabahı etmek niye
J'le yatmıştı . Mışıl mışıl uyuyordu. 

.. nm bu gece , her akşamki gibi 
r~Yasmda balyoz şekline girmiş bir 
çıft iskarpin görmiyecekti . 
b· Çünkü bu sabah apartman sahi
ıyle bir protesto göndermişti . 

Filistinde ihtilalcılar 
bir fabrikayı berha 

va ettiler 
- Birinci sahifeden artan-

~~ları tahrip edilmek istenmişse de 
:ıııen yetişilerek bunun önüne ge-

ınçı~miş ve bazı kimseler tevkif edil · 
ıştir! 

Tıbirya'da bir Yahudi yaralan· 
ınıştır. 

k Tatna istasyonuna bombalar 

1°nıııuş ve fakat bunlar patlamadan 
c e geçirilmiştir. 
d Nablus civarında şiddetli müsa· 
eıneler olmaktadır. Yollar kesil· 

miştir. 

E: Polis ve asker kuvvetleri Şarki 
k rd:n hududunda bulunan ve bir 
B abıle?in yüz koyunnnu gasb .. den 
edevıler üzerine ateş açmışlardır. 

Yahudiler kırk kadar koyunu 
alip kaçmağa muvaffak olmuşlardır. 
Şarki Erden hududunda kuvvetli 
leıtibat alınmıştır. 

Ammanda da bazı çarpışmalar 

zahurat yaptılar i Cenevre : 17 (Radyo) - Ulus· 
Apartman sahibi madam Cemile: , K d k p k 

d 
. . K d" . 1 !ar urumun a i orte iz heyeti rei· 

- Aman . emıştı · en ısıne ; si; hükumetinin Almanya lehine Af
bunu söyleyince o kadar müteessir rikadaki müstemlekelerinden her hangi 
oldu ki kızcağız '"pkırmızı kesildi. ' bir kısmını fedaya hiç bir vakit razı 
Cemil bey artık emmim ki bu olamıyacağını söylemiştir . 

1 

Dest millet gençleri Türk ölü 

itiya~mı bırakacaktır · 

* * * 

lerini selamlamak için denize 
büyük bir çelenk attılar 

Gece yarısı olmuştu . Leman 
ayaklarının ucuna basa basa merdi· 
venleri çıktı sessizce odasını açarak 
girdi . Elektriği açarlı:en bile ufak 
bir çıtın olmasından korkmuştu . 

Avusturya asla f e 
\ da edilemez ! 

Ankara ; 17 ( A.A. ) - Kahire 
üniversitesi profesör ve talebelerin-

1 

den mürekkep yüz kişilik bir gurup 
1 

dün lstanbula gelmişlerdir . Vapur I 
Çanakkale boğazına girerken kardeş 
ve dost memleket üniversite profesör 
ve talebeleri bu şahamet sahasında 
ölen kardeşlerimiz için büyilk teza
huratta bulunmuşlardır . Gurubun 
reisi Zeki Ôm·. r söylediği bir nutuk
ta; Çanakkale zaferinin bir tarihçesi· 
ni yaptıktan sonra demiştir ki : i 

Soyundu . Aynanın karşısına ge .

1 
çerek makyajım bozdu . Masanın 
üzerindeki bir mecmuayı alarak kar .

1 yolasına uzandı . Bir eli sahifeleri 
karıştırıyor diğeri de iskarpininin 
atkısını çözüyordu . 

Genç kızın eli bu gece de eski 
itiyadını tekrarlamıştı . 

Fırlattığı iskarpin yerde gümle· 
yince . Lemanın aklı başına geldi . 
Bir anda beyninden vurulmuşa dön· 

dü. 
Ôyleya , aşağıdaki genç, erkek 

komşusu belki buna fena bir mana 
verebilirdi . Ve zaten bu hareketi 
kendisine ihtar edilmemiş midi 1. 

.5ol ayağındaki henuz çıkmamiş 
olan iskarpine adeta nefretle bakı
yordu. 

Gen kız zarif ellerini titreyerek 
ayağına götürdü. Ve iskarpini çıka· 
rarak yavaşça yere koydu. 

Yatağına girmişti. 

Fakat utancın azabından uyumak 
imkansızdı. 

Lemanın sabahleyin ilk işi Ce· 
milin kapusunu çalmak oldu. Genç 
adamdan özür diledi ve tanıştılar. 

*** 
Evlenmişlerdi. Cemilin dairesi 

misafir salonu olmuşlu. 

ilk gecelerinin ilk lafı iskarpinler J 

oldu. Leman anlatıyordu: ı 

- Vallahi Cemil bilsen o gece ne 
kadar .. ne kadar özüldüm. Bir da
kika bile gözüme uyku girmemişti. 
Bir Görseydin o geceki halimi Ce
mil .. ikinci iskarpini çıkarırken tit· 
reyordum elimden düşecek diye ... 

Cemil içini çekerek cevap verdi: 

- Kaşlı:e onu da fırlatsaydın 
ikinci iskarpin ha atıldı. Ha atılacak 
diye vallahi sabaha kadar gözümü 
yuınmamışdım. 

İtalya ticari 
faaliyette 

Roma : 17 (Radyo) - Zecri 
tedbirlerin kaldırılması !Ü'zerine ltal· 
ya - lngiltere arasında ticcari mü
nasebet başlamıştır . 

ltalya şimdiki halde lngiltereye 
limon, portakal gönderecek ve bu· 
na mukabil et alacaktır . 

Sıcaktan ölen 
4132 kişi 

Nevyork : 17 ( A.A) - Mutte
hidei Amerikada sıcak dalgalan tek
rar baş göstermiştir. 

Şimdiye kadar ölenlerin sayısı 

4132 kişiyi bulmuştur. 
Maddi zarar yüz milyonlarca do· 

!arı dulmuştur. 

olduğu haber verilmişse de ölen ve 
yaralanan olup olmadığı belli değil
dir. ihtilalin oraya da sirayet ettiği 

' kuvetle umulmaktadır. 

Şuşnig böyle diyor 

Viyana : 17 ( A.A ) - Başba
kan Suşning katolik teşkilatına bir 
beyanname vererek ; Avusturyanın 

asla feda edilemiyeceğini, böyle bir 
şeyi hatıra getirmenin bile yersiz ol· 
duğunu söylemiştir. 

İspanyada karışıklık 
Madrid ; 17 ( Radyo ) - Mad. 

ridde'.F aşist amele ile asker arasında 
yine çarpışmalar olmuştur.Bır çok kim 

seler yaralanmış ve iki kişi ölmüş· 

tür, 
ispanyanın muhtelif şehirlerinde 

ispanya Faşistlerinin ileri gelenle· 
rinden yüzelli kişi tevkif edilmiştir. 
Daha bir çok kimselerin tevkif edil· 
mesi bekleniyor . 

Lokarnocular bu 
ay Londrada 
toplanacak 

Londra : 17 ( Rodyo ) - Lo
karnocuların bu ayın 23 ünde bu· 
rada toplanmaları muhtemeldir . 
Fransız ve Belçika sefirleri , harici · 

" Çanakkale Türk tarihinde za
manın ebediyen aşındıramıyacağı gra 
nitten bir abide olarak kalacaktır . 
Mustafa Kemal o zaferile yalnız Tür
kiyenin seyrini değil, fakat Şark ta
rihinin seyrini değiştirmiştir. Bir kaç 
saat sonra lstanbulda Mustafa Ke
malin kurtardığı bu memlekette bü
tün muhabbetlerimizin hatta ümitle· 
rimizin makesi olan Atatürki!n Tür
kiyesinde olacağız. Burada vatanları 
için öleo askerleri selamlıyalım. on 
ların hatırasını ve ebedi şanlarını 

tebcil için bu çelengi denize atalım . 
Ve bir dakika sükilt edelim . ,, 

Misafirlerimiz on gün kadar ls
tanbulda kalacaklardır. 

ye nazırını ziyaret ederek görüşmüş
lerdir . Edenin , bu görüşme esna
sında hükumetin noktai nazarını se· 
firlere bildirdiği kuvvetle zannedil 
mektedir. 

Kanton - Nankin 

Birbirine sıkı surette bağlı iki ı 
hadise, bu günlerde dikkatimizi tek 
rar uzak şark üzerine çekmektedir. 
Japonyanm Çin üzerindeki hulul ha· 
reketi arttıkça generallarm rekabeti 
bir taraftan Japon aleyhtarlığı ha
reketi diğer taraftan kuvvetlerini ar. 
tırmaktadır . 

Japon ordusu, Şimali Çin:le hız
lı terakkiler alde etmiş ve kendi po 
litikasını Hopei - Şahar vilayetle
rindeki generallara dikte etmeğe 
başlamıştır . 

Bu vaziyet karşısında büsbütün 
alevlenen Japon aleyhtarlığı Çinde 
daha ziyade genişlemektedir . 

Halk, Nankin merkezi hüküme
tinden müstevliye karşı silahlı mü
dafaa yapılmasını istiyor . 

Japon aleyhtarlığı hareketini ida
re eden politika merkezi, Nankin ile 
Kanton arasında dahil! bir harbin 
patlak vermesine sebep olabilir . 

Nankin ile Kanton arasında mev· 
cut anlaşamazlık, general Şan Kay 
Şek ile General Sen Şeytang ara
sındaki r-ekabet yüzünden körükten· 
mektedir . 

( Nangin ) in ilk hükumet şefi 
kendisine rakib bir Kanton hükume· 
tinin kuıuluşunu daha ilk günlerde 
hoş görmemişti . 

Kanton hükumetini kııran Gene· 
ral Hu-Hau Min'in ölümünden 
sonra bu hükumetin mirasına Gene
ral Şen - Şi Tang kondu , 

ve Japonya 
L'Europe Nouvelle'den 

General Şen-Şi- Tang. idare
yi eline alır almaz Japonlarla harp 
etmek fikrini açıktan açığa ortaya 
attı . 

Böylece Japonya ve Nankin 
aleyhtarlarının hepsini kendi tarafı 
na tokladı . 

Bu sırada bir şayia çıktı . Şan -
Kay Şek'in Kanton siyasi meclisini 
ilga edeceğinden bahsedildi . 

Bu şayia, esasen mevcut ihtilaf 
ateşini büsbütün artırdı . Nankin hü
kumeti böyl.- bir tasavvuru olmadı
ğını hemen ilan etmek mecburiyetin
de kaldı . 

Çünkü herhangi bir dahili harp 
Japon ihtirasını derhal harekete ge· 
tirmeğe vesile olabilirdi. 

Netice, temmuzda toplanacak 
olan (Komintag) ın dış siyasa hak
kında vereceği karara bırakıldığı 
ilan edildi, ayoi zamanda Kantonun 
yüksek memurlarının: tayin İşinde 
Nankioin bir imtiyazı olmadığı da 
bild.rildi ! 

Bu suretle ve hiç değilse şimdi
lik dahili bir harbın önü alındı... Ga
leyanda olan kamoy muvakkaten 
edilmiş oldu. 

Asıl mesele' Japonyanın Çinde 
yaptığı ve gittikçe artan hululün 
önüne geçmektir. 

Şimali Çinde Japon garnizonları 
mütemadiyen kuvvetlendirilmektedir. 

Bu, Japonya ile Çin arasında 

Ceyhanın Yılan Kale mevkiinde Belediyeye ait : 
Hali dere ve keza dere ve nehir Ceyhan ile mahdut (9) hektar (2) bin 

metre (eski 100 dönüm. ) 
Yine Ceyhanın ayni m~vkiinde şarkan hali va Kiryan oğlu Cuma tar

lası, garben ve Şimalen tarikiam, cenuben dere ile mahdut (9) hektar (2) 
bin metre ( eski 100 dönüm ) ki cenıan ( 18 ) hektar (4) bin metre (eski 
200 donüm ) ve muhammen bedeli ( 1000 ) lira olan iki parça tarla şart· 
oamesi mucibince açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

ihalesi Ağustosnn üçüncü pazartesi günü saat 15 te Belediye Encü
meninde yapılacaktır . 

Satış bedeli peşindir. Muvakkat teminatı ( 7 5 liradır. 
Bu tarlaya alıcı çıkmadığı takdirde ayni günde ve şartnamesi muci

bince iki sene müddetle kiraya verilecektir. Kira bedeli peşindir. Muham · 
men senelik kira bedeli (100) , iki seneliği (200) liradır. 

Muvakkat teminatı (15) liradır . 
Gerek satın almak ve g erek kira ile tutmak istiyenler ihale günü mu 

vakkat teminat akçalarile Adana Belediye Encümenine ve şartnameyi gör
mek istiyenler her gün Adana Belediyesi yazı işleri kalemine ve Ceyhan 
Belediye Reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur.7112 18-22-26-30 

Belediyece satıfa çıkarılan zahire Borsası karşısındaki Belediyeye ait 
1855 metro murabbaındaki oyun yeri arsasının kapalı zarf usulile vaki 
ihalesinde teklif edilen bedel layik had görülmediğinden ihale müddeti yi· 
ne kapalı zarf olarak on gün uzatılmıştır. 

İhalesi Temmuzun 27 inci pazartesi günü saat on beş buçukta Bele
diye encümeninde yapılacaktır . 

Muvakkat teminatı 834,75 kuruştur. 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 

ihale günü de Belediye Encümenine tekli!lerile birlikte müracaatları ilan 
olunur . 

Ankara Birası 

Fıçı Birası geldi 
Seyhan parkında ve Şölen 

satılmaktadır. 

gazinosunda 
7114 1-2 

Bokserlerin isyanından sonra imza
lanmış 1901 muahedenamesine mu 
haliftir. 

Japonya, bu muahedeyi bozar
ken sadece garnizonlarını kuvvet
lendirmekle kalmıyacağa .. daha 
ileri gideceğe benziyor. 

Bu vaziyet karşısında logiltere 
ile Amerika, Simali Çin'in günün bi
rinde Mançurinin akibetine uğrama
sından endişeye düşiiyorlar. 

Filhakika 1935 yılındanberi Ja· 
pon matbuatı Şimali Çin'in iktisadi 
vaziyetiylejaponyanın çok yakından 
alakalanmasını gereklendiren sebeb
leri yazmaktadırlar! 

Bu sebebler yalnız iktisadi değil, 
ayni zamanda siyasidir de .. 

18 Temmuz 1935 de Bay Vaşyo, 
Traus Parifik dergisinde şöyle ya
zıyordu : 

• Mançuri hadisesi olduktan son· 
raki ilk günlerde bu memleketin ik
tisadi imkanları etrafında ortaya çı· 
kan hudutsuz ümitleri hatırlıyalım. 

Şüphesiz Maııçuri, Japon iktisadi· 
yalı üzerinde iyi bir tesir yapmıştır. 
Fakat Mançuri, Japonyanın ihtiyacı 
olduğu pamuk ve yünü temin etmek
ten uzaktır ve etmesine de imkan 
yoktur. 

Mademki Japonyanın pamuğa ve 
yüne ihtiyacı vardır ve bunlar Man
çuride yoktur. O halde Japonya bu . 
ihtiyaçlarını Çinden bizzat temin 
edecektir . Pamuğu Şam-Tug ve 
Hopeyden, yünü de Şahor ve Şauri 
vilayetlerinde bulacaktır . 

1 

Japonya, Çin üzerindeki hulul ha
reketlerinin sebeplerinin bunlar ol
duğunu tabii açıktan 11çığa söyliye· 
cek değil .. Zevahiri kurtarmak için 
işi politika oyununa dökecek, Man· 
çuri ve Mongolide yaptığı gibi ( ik
tisadi blok ) dan bahsedecektir . 

Netekim o zaman da bu ( iktisadi 
blok ) fikrini askeri işgal fiili taki
betmişti . 

Filhakika geçen ağustos ayına 
kadar bu havalide kaçakçılık he 
men pelı: az bir nisbette idi . Hal
buki Japonya buralara göz diktik 
ten sonra yani bir ağustos 1935 den 
31 Marta kadar Tien - Trin ve Şin· 
vangtao gümrükleri varidatlarindan 
14 milyon dolar ziyan etmişlerdir. 

Buralarda gümrük kaçağı ola· 
rak idhal edilen Japon malları sun! 
ipe~ , sigara kağadı ye şekerdir . 

Çin gümrüklerinin bu ziyanı gittikçe 
ve tehlikeli bir yükselişle artmakta· 
dır . Mayıs aymdanberi gündelik za· 
rar 400,000 dolardır . 

Yapılan hesaplara göre şimdiki 
halde umumi zarar bütün gümrük 
varidatının yüzde ellisi nisbetinde
dir. 

Halbuki gümrük varidatı , İngil· 
tere ve Amerikanın Çine verdikleri 
borç paranın karşılığı idi . Binaen 
aleyh Şimali Çinin vaziyeti yalnız 
Çioi değil , paralarının batmasını 
istemiyen İngiltere ve Amerikayı da 
endişeye düşürmektedir . 

işte Uzak Şarkta Japonya • Nan. 
kin ve Kanton vaziyeti 1 daha doğ· 
rusu Japonya - Şimali Çin meselesi· 
nin bugünkü hali ... 

Anlaşılıyor ki pamuk ve yün ih
tiyacı Japonyanın gözlerini Çin'in 
münbit. ve zengin dört vilayeti üzeri 
ne diktirmiştir. 

Bunların elde edilmesi Japonya· 
ya ( Y ang - çe ) ye kadar uzanan 
100 milyon nüfuslu bir toprak temin 
edecektir. 

Japonya hululü Çin'de 1935 yı
lındanb.,ri durmadan devam etti. Ja 
pon orduları (Şahar) ve (Hopey) e 
girerek "iktisadi ,blok. taraftarı ge
nerrlları elde ettiler. 

Generallerin thaneti karşısında 
halk Japonya aleyhine ayaklandı. 
Bunun üzerine Japonya bu gibi hal
lerde ekseriya tatbik edilen usule 
başvurdu. Buralara muhtariyet vere. 
ceğini ilan etti. 

Bu suretle Sun - Şe Yuar, 
l;lopey - Meşaha - siyasi meclisi
nı, in -Ju - Gen'de şarki Hopey
de komünist aleyhtarı muhtar mec 
lisini Kurdular. 

Bu meclislerdeki Japon müşavir
ler şimali Çin'in parçalanması gaye· 
sini Japonya menfaatine hazırlamak 
vazifesini aldılar. 

Çin' de şimdiki vaziyet budur. Bu 
vazyiyete karşı Çin ne yapacak? 

Şimdiye kadar olanlar için ne • 
yapmış ise şimdiden sonra olacaklar 
için de onu yapacak : 

Protesto edecek siyasi vahdetten 
mahrum, dahil! mücadelelerle taksi

gme uğramış bir memleketin ise yapa 
cağı bundan başka ne olabilir ? 

Şimali Çin'de Japon kaçakçılığı 
nın günden güne artması da mühim 
bir mesele ortaya ko)maktadır. 
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Adana Borsası muameleleri 
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Liverpol Telgrafları Kambiyo ve para 
17 / 7 / 1936 iş bankasından alınmıştır. 

\antırn ,...,.,,,. • 
Hazır /-1-~ Liret 

Rayşmark Temmuz vadeli 7 12 
Frank « Fransız » 

Birinciteşrin vadeli 6- 72 - Sterlin « ingiliz-;. 
5 1 97 Hit hazır Dolar « Amerika » --

Nevyork 13-30 Frank « isviçr~ » 

Ankara Birası Fabrikası 
Oz Türk sermayesile kurulmuştur 

ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 
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Yarım 

Gram .. 
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6 3,5 adet 
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Alınacak gıdayı temin 

Ankara Birası 
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Herkes gibi siz de : Bu 
rasını içiniz. Her yerde israrla 

besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
arayınız. Adanada toptan satış yeri 

Adana Acentesi 
Bebelc.li Kilise sokak No. 11 A. 

6984 . 

Rıza Salih Saray 
No. 11 B. · Telefon No. 265 

32 

ivinizi, Mobilyanızı, Fabrikanızı , Pamuk ve her çeşit tüccaıi eşyanızı 

- Yangına karşı -

Sümer Bank 
Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesine 

Sigorta ettiriniz . 

1 
1 

Müracaat : Adana'da [ Rıza Salih Saray ) . / 
7078 6-10 -----

Tiirbğzü 

Seyhan Valiliğinden : 
Muhammen bedeli Lira 700 
Cinsi : Arsa 
Miktarı metre : 108 
Mevkii : Ziraat Bankası karşısı 
Hududu : Şarkan Yol , garben : 

Basmacı oğlu Mardiros ve Dirohi 
Şahbazyan Manok, Şimalen: Yol faz
lası, Cenuben: Kısmen Hacı Yunus 
Z. Ali ve kısmen Basmacı oğlu Mar
diros ve Dirohi Şahbazyan Manok 
arsası . 

Tasarruf senedi 
No: Tarihi 

136 54 Eylül 933 

Hudut ve miktarile sair evsafı yu
karda yazılı Hususi idareye ait Zi
raat Bankası karşısındaki arsanın 
mülkiyeti peşin para ve açık arbrma 
suretile sablığa çıkarılmıştır . 

istekli olanların yüzde yedi bu
çuk pey akçalarile birlikte 28-7-
936 salı günü saat onda Daimi En
cümene ve şartnameyi görmek isti
yenlerin her gün Hususi Muhasebeye 
müracaatları . 7111 

18-21-24-26 

Adana asliye hukuk ha
kimliğinden : 

No: 570 
Adana_Erkek ~i.sesi .. mua_ll imle- 1 

rinden Halıs Kadrının muddeı aleyha 
iş Bankası civarında 5 numaralı evde 
lbrahim kızı Mediha Zeliha aleyhine 
asliye hukuk mahkemesine açtığı 

boşanma davasının icra kılınan mu
hakemesinde müddei aleyhanın ika -
metgahı meçhul olduğundan dave
tiye ilanen tebliğ edildiği halde mah
kemeye gelmediğinden muhakeme
nin gıyaben icrasına ve gıyap ka
rarının ilanen tebliğine ve muhake
menin 8- 9-936 tarihine müsadif 
salı günü saat dokuza talikına Vf! 

gıyap kararının bir nüshasının mah
keme divanhanesine asılmasına ka· 
rar verilmiş olduğundan yevmi mez· 1 

kürda itiraz edip bizzat mahkemeye ı 
gelmesi veya vekili lc.anuni gönder
mesi aksi takdirde muhakemeye il 
yaben devam olunacağı ilan olunur. 

7110 
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Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayr.delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S. bulunur .... 

ı - Celal Bayer 

6748 66 
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gıdalar ve her nevi içkiler 

' bozulmadan 

kalırlar . 

uzun müddet 

• 

sin· 
d~ 
di] 

Ya 
~ili 

ur 
Veri 
tıafi 

Yah 

in 
lif e 
bıını 
tunı 

ır(i 

E 
llnıu 

~k 

larla 

6 'a 
Sıhhatınızı koruyunuz ve 193 le v 

deli yeni bir F rigidaiıu;: 
alınız . 

Yeni 

Ek . .. F • 'd · sahip olanlar z ovat Kompresorlu rıgı aıre trik fatura!' 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

F • • d • 'd daha üstün ve daha idareli soğulc. 
rıgı aıre en dolabı yoktur . 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve lc.anaat gt 
dikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . J 
'kn 

Muharrem Hilmi ıı ~\ 
---------------------- kd 

. .. ,,,r~ de · 
Umumi neşrıyat mw- bild,j 

Celal Bayer her 
Adana Türle. sözü -tN•• 


