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• 
lngiliz projesi Ankarada iyi bir tesir Hava kahramanları İtalyanlar Mısırda da İngilizler aleyhi

ne şiddetli bir propaganda yapıyor 
Sabri Gill 

H arbı umumiden sonra , 
bilhassa şu son yıllarda 

yurt müdafaasında ve ik-
ti~at hayatında çok mühim bir ehem
~ıye~ kazanan havacılık, bütün mil
ctıerı hava kuvvetlerini çoğaltmak 
f,olunda adeta seferber ve yarış ha
ıne girmişl erdir . 

Havacılığın yurt müdafaası bakı
~ından bu gün oynadığı rol, insan-· 

• ııtın şimdiye kadar görüp geçirdiği 
~e tecrübe etliği bütün vasıtalardan 
Ustün olduğu güneş gibi parlak bir 
hakikat şeklinde herkesin gözü önün. 
dedir 

Medeniyet dev adımlariyle ilerli
Yor . insan zekası, insan enerjisi 
dün inanılmıyacak bir şeydi hugün bir 
Cltlence kadar kolay bir realite yap
mıştır. Daha dün denilecek kadar ya
~ın bir geçmişte havada üçmanın, bin
derce kilometre uzaktan söylenenlerin 
uyulmasının .imkansız olduğu kana

atı vardı. 50 - 60 sene evvel insa
nın bir aletle uçabilmesi fikri, belki 
de bir deli saçması idi. Fakat zaman 
itıçtikçı:: bütün bu imkansızlıklar, ga
Yet basit bir iş haline giriyor. 

İnsanlık mütemadi bir yükselişe 
d~ğru koşuyor, Bu gün takdir ettiği
tnız tayyareci yarın kifayetsiz göre
ccıtimiz muhakkaktır. 

R. Bu gün şaştığımız telsiz telefon, 
.
1 
adyo ve elektrik yarın durmadan 

ı eriye doğru koşan insanlığın ihtiya
~ın~ uymıyacaktır. İnsan, yaptığı eser
tın her gün daha iyisini, daha mü-
eınmelen arıyor. 

insan zekasının bugün en müm
taz eserleri arasıııda tayyareyi -
Yaptığı iş noktasından - ön "Safta 
mütalaa etmek lazımdır . 

Milletlerin bu ugurda yaptıj!"ı fev
kalade fedakarlık akıllara durgunluk 
Veren yekunlar tutmaktadır . 

Ferdlerde olduğu gibi Cemiyet 
v: ınilletin yaşaması ve selameti için 
R"ucün yettiği her şeyi, her fedakar
~ltı yapmak lazımdır. Hiç umulmıyan 
kır günde havadan gelecek bir bas-
ına uğramamak için bizde diiter 

tnılletier gibi var kuvvetiıılizle 
~lışıyoruz , harbın ve memleket mü-
afaasının en kuvvetli bir silahı olan 

1.~Y:Yare işlerine de gücümüzün yettir kadar ehemmiyet veriyoruz . Çün-

d
u bu bir yaşaıl'ta ve ölüm meselesi
ır 

1.b y ?rınki harb ve bu harbların ga
~i 1;r~ , ne yerde ne de denizdedir . 
t 11 a.kıs belli bir hududu olmayan , 
e orgüsü, maniası olmayan, zaman, 
~.esafe , dağ , tepe gibi mefhumları 
ıç tanınııyan havalardadır . 

l Hakikat şudur ki ; hava kuvvet
herini çoğallmak ; para gücü oldukça 
her va.kıt mümkündür . Fakat bütün 
b arb sılahlarının en mühimmi ve en 
alıalısı olan tayyareyi kullana -

Cak Eleman yetiştirmek de işin en 
canlı, en göze çarpan noktasıdır. 

İşte bu maksat!a Türk hava ku
;.urnu, ayni zamanda sivil tayyareci
'ı\"i ÇOltaltmak ve yarınki Türk hava 
~;dusuna adam yetiştirmek için yeni 

ır hız almış bulunuyor , Ankarada , 
Adanada, Kayseride İstanbulda, Bursa 
Ve lznıirdc açtığı Türk kuşu kursla
tında yarının hava kahramanlarını ha
zırlıyor . Bu şubelerde çalışan Türk 
~Ocukları bugünden itibaren İnönün-

eki büyük kampta Türk havalarının 
~elik uzuvları olmak için toplanmış 
ulunuyorlar 

1 . Adanamızda iki aydır çalışan genç
:'•miz<len on kişiyi dün istasyonda 
d olcu ederken içimizde bir itli har 
"uYıusu, bir emniyet ışığı yükseli
•Otdu. 

i r Bu iş bizde hemen yepyeni bir 
: ır. Adanamız dün bu ilk yola dinç, 

0~nç ve alınlarıııda yarının emniyeti 
c Unan on çocuğunu yolladı. Gele
t •k Yıl daha çok yollayacak. Bu su-
etıe h · d b" ·k c k Yurdumuzun er yerın e ırı e-
le 1"iirk çocukları, yarın Türk hava-ı 
arın b k 1 k ın yenilmez ve yan a an ara 
Otkıı veren kartalları olacaklardır. 

Yeni yapılan muahede Süveyş kanalında 1 

yapılan hazırlıklara mani olmıyacakmış 

Mısırın ınPş/ıur Ehramları 

Londra : 8 (AA.) - Resmi ma
hafil, Kahirede Mısırlılarla yapılan 
müzakerelerin çok şayanı dikkat bir 
safha aldığını söylemekte ve bu ih· 
tilafların lngiltere - Mısır arasında 
daha kuvvetli bir anlaşma ve muka
vele meydana getireceğini beyan et

mektedirler. 
Londra : 8 (Radyo) - Deyly 

telgraf gazetesi Mısır -- lngiltere 
muahedesi müzakerelerine dair bu
gün neşrettiği bir makalede : 

"Mütaaddit dafalar ani olarak 
kesilen müzakerelerin iki taraf için 

, de kabul edilebilecek bir neticeye 
varmış olmasından dolayı lngilteıe 
de Mısır kadar memnundur. 

Kahire de yakında İmza edilecek 

olan bu vesikalar Süveyş kanalında 
yapılacak hazırlıklar için hiç bir de
ğişikliği mucip olmıyacaktır .• de
mektedir. 

Londra : 8 (Radyo) - Avam 
kamarasında, Mısırda lngilterenin 
vaziyetini kötüleştirmek için çalış

makta olan bir ltalyan propaganda
sının mevcut olup olmadığı hakkın
da sorulan bir cevaba dışişleri müs
taşarı cevap veşrmiş ve demiştir ki: 

"Emin menbalardan aldığımız ma
lumata göre böyle bir propaganda
nın mevcudiyetine inanmak lazımdır. 
Fakat emin olalım ki, lngiltere hüku
meti bu gibi teşebbüslere karşı, a
milleri kim olursa olsun, en şiddetli 
tedbirleri alacakbr. 

Filistinde yine 
vaziyet kötü 

Ortalık tekrar karıştı. 2 İngiliz, 1 

bırakmadı 

KONFERANSIN AKİBETİNDEN 
ENDİŞE EDİLMEKTEDİR 

Ankara: 8 (A. A.) - Boğazlar konferansında proje
mizi tadilen konferansa vermiş olan İngiliz projesının 
müzakeresine devam edilmektedir. 

Metnini neşrettiğimiz bu proje Ankarada iyi bir tesir 
yapmamıştır. 

Konferansın akibetinden endişe edilmektedir. 

Montrö: 8 [ Radyo ] - İtalyanın konferansa iştirak 
etmemesinden bir takım murahhaslar kuşkulanmakta ve 
fikirlerinde sebat gösterememektedirler. 

Londra: 8 [ Radyo ] - Bu sabahki gazeteler: Konfe
ransta, birbirine zıd siyasaların çarpıştığını ve F ransanın 
da, Fransız - Sovyet paktı münasebetiyle tezler yürüt
tüğünü ve konferansın çok uzun süreceğini yazmaktadır
lar. 

r--...----· ... ------. 
Boğazlar konf e-

r ansın da 
Montrö : 8 ( A. A ) - Ana

dolu ajansının hususi muhabiri bil 
diriyor: 

Konferans, dün saat 16 da top 
lanmış fngiliz projesini tetkik et
miştir. 

17 inci madde kabul edilmiş 14 
üncü maddede de biraz tadiller 
teklif edilmiştir . 

Konferans, bir devletin Kara 
denizde bulundurabileceği tonaj 
mikdarını iyice tesbite karar ver 
miştir. 

j Önümüzdeki içtimada daha çokl 
l yakın anlaşmalar olacaktır . j 
........,.___.. .... ~·-·.........--....-..· .. 

Şikagoda işitilmemiş, tüy ~o~arnoyaAlmanya 
ı .. . . b• . " ıştırak ederse İtalya 
er urpertıcı ır cınayet ] daedecekmiş 

Yedi yaşında bir çocuk hafif meşreb 
annesini banyoda ö]dürdü 

Şikago: 3 - Şikago polisi' şim 
diye kadar görülmüş, işitilmiş bü-

Roma : 8 (A.A.) - Siyasi ma
hafil : ltalyanın l.okarno konferansı
na Almanyanın iştirakı şartiyle işti

edeceğini beyan etmiştir. 

Yahudi, 3 hırıstiyan Arap öldürüldü ı Amerikada şiddetli 

Hu muahafile göre: ltalyanın ti
caret muvazenesi zecri tedbirlerin 
tatbikindenberi İtalya bundan sonra 
yalnız kendislnin müşterisi olan mem
leketlerden mal alacaktır. 

Halıhazırda f talyan sınayiinin ya 
pacağı hiç bir şey hariçten alınını · 

1 
yacaktır. 

1 

kuraklık yüzünden 
Açılmağa başlıyan çarşılar tekrar kapanıyor 

Kudüs : 8 ( Radyo ) - Bir ınüdd
ettenberi devam etmekte olan nisbi 
sükunet ve grevin yakında sona ere
ceği etrafında hasıl olmağa başlayan 
ümidJer son bir kaç kanlı hadise ve 
suikastle meydandan kalkmıştır . 

nizam ve esayişi temindir. Bunu te
min için İcab ederse daha şiddetli 
tedbirler alıııacak ve daha büyük 
askeri bir kuvvet kullanılacaktır •. 

[ Milyonlarca halk 
: sefalet içindedir 

Kudüs :7 ( Hususi ) - ) - Dün 
öğleden sonra Berke civarında ihti
lalcılarla lngiliz askerleri arasında üç 

- Gerisi ikinci sahifede -

Dün bir lngiliz Yüzbaşısı ile yi
ne bir lııgiliz neferi devriye gezmek· 
te iken bulundukları yerdeki tepe-
lerden atılan müteaddid kurşunlar- l 0 

ı~ ağır surette y~ralanmışlard'.r. Ve T rakyada hayvanla~ 
yıne heman aynı zamanda bır Ya- ı 
hudi öldürülmüştür . . rın islahı için bir 

Bundan başka üç hırıstıyan Ara· 

ba karşı yapılan suikasdde b~ in- eneme planı yapıldı 
sanların ölümü ile neticelenmış ve 
birbirini takip eden bu hadiseler 
memleketin asayiş ve sükı1netini yi
ne birdenbire ihlal etmiştir . 

Bir müddet evvel açılmağa baş
layan Kudüs mağazaları tekrar ka
panmağa başlamıştır. Seyyar satı
cılar işlerini yeniden terk etmeğe 
mecbur olmuşlardır . 

Hükumet hududlarda yapılan si
lah kaçakçılığına mani olmak için 
çok şiddetli tedbirler almıştır . 

Kudüs : 8 ( Radyo ) - lngiliz 
Fevkalade Komiseri neşrettiği bir 
beyannamede, bilhassa memleketin 
fakir halkının kazanç ve huzuruna 
mal olan karışıklıkların önüne ge· 
çilm,_si için halkın aklı selimine mü
racaat ettikten sonra demektedir 
ki 

" Hükumetin en mühim vaıifesi 

----·- ---
Ankara: 8 (A.A.) - Trakyada 

hayvancılığııı kalkınması içiıı ziraat 
vekaletince çizilen eneme 1planının 
tatbikine başlanmıştır. Bu yıl vila
yetlerin ve köylerin butçelerine her 
çeşit damızlık için otuz bin lira ka· 
dar Lir para ayrılmıştır. 

Rende şiddetli 
fırtınalar 

Bütün mezruat mahvoldu 
Berlin : 8 (A.A.) - Ren mıntı- ! 

1 

kasında şiddetli fırtınalar çok büyük 
hasar yapmıştır. Toprak tabakaları 
kaymış, tarlalardaki masulat harap 
olmo~tur. 

60 ınilyon İngiliz lirası za-. 
rar zıyan var 

[(uralrlık yüzüııden .«'fa/ete diişen 
hnV<ıliye büyük bir yardım teşkilatı 
yapan Amerilra cumhur reisi 

Rıızvelı 

Vaşington : 8 ( Radyo ) - Bu 
seneki şiddetli kuraklık yüzünden 
merkez ve garp eyaletlerinde fevkal
ade bir sefalet hüküm sürmektedir . 

Yedi y11şındaki Jimmi ve annesi 
Madam Floranskastel 

" Bu rrsirn Nevyorkt<ın LO/ıdra gazete
l erın e ıelefoto ile nakledilnıi§rir . ." 

tün cinayetlerin dehşetini geride bı
- Gerisi ikinci sahifede -

Kredi konpratifleri için 
Trak ·1aya bir mutahassıs 

gitti 

Ankara : 8 (A.A) - Ziraat ve
kaletinin Trakyaya gönderdiği orga
nizasyon mutahassısı yeni kredi ko· 
opratiflerinin daha çabuk :ormalite· 
!erinin tamamlanması emrini almıştır. 

Dansigde çok büyük 
bir tehlike var 

Gayzer bir nutuk vererek : Beklediğimiz 
saat yakındır. Dedi 

Kuraklık yüzünden bu eyaletle
rin düçar olduğu zarar ve ziyan 60 
milyon lngiliz lirasını geçmektedir . 

Guınhur başkanı Ruzvelt bu 
havali halkının sefaletini hafiflet
mek için büyük bir yardım teşkilatı 
kurmaktadır . 

Dün verdiği bir konferansta 
Cumhur başkanı Ruzvelt şimdiye 
kadar yirmi bin aile yardım edildi
ğini ve hükumetin yakında ailelerinin 
geçimini temin etmeleri için elli bin 
insana da iş bulacağını söylemiştir. 

Dansig : 8 ( A. A. ) - Gray
zer dün akşam gelmiş ve halk tara
fından şiddetle alkışlanmıştır . 

Ali komiser muhafızların hima
yesi altında yaya gitmektedir. Ve 
evi muhafaza albndadır . 

Muhalif gazeteler artık intişar 
etmek imkanını bulamıyacaklardır . 
Bütün partiler feshedilecektir . 

Dansig : 8 ( A. A. ) - Grayzer 
halka bir nutuk vererek : 

Şimdiki halde geleceği söyliye· 
mem fakat beklediğimiz saat yakın
dır . 

Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife : 2 

Milli takım teşkili 
Milli takım nasıl olmalıdır? .. 

lstanbul: [Hususi] - Fudbolda 
aldığ ımız yüz kızartıcı neticelerin 
muhasebesini yaparsak milli şerefi 

mi1.e çok borçlandığımız ı görürüz. 
Her ne sebeb olursa olsun çıka

rılan tak ımlar Türk fudbolunun yıl
dızlarından teşkil edilmemektedir. 

Türkiyede fud boldaki tereddi yi ka
bul etmekle beraber bita raf bir dü
şünce ile çıkarılacak takımların , Av
rupanın altıncı derecek i timlerine 
yenil miyeceği meydandadı r .. 

Hal böyle iken çok çürük iddia · 
!arla kıymet izafe edilerek ileri sürü
len fudbolcular hemen takıma almı
yor. Sessiz ve ki msesiz olanlar kad
rodan uzak tutuluyor. 

Bunu gören seyirci kütlesi - ede
be muhalif olmakla beraber - saha
da federasyonu nara ile protesto edi
yor. 

Mütemadiyen yeniliyoruz .. Her
kesin canına tak demiş .. Bu caka ile 
son maçı kazanınca halkın stadyum
dan çikışını görseydiniz bu manayı 
daha iyi anlardınız. 

Herkes: "Yarabbi ş ükür!,, Diyor 
ve seviniyordu. 

Bana kalırsa milli takımı şöyle 
teşkil ederım:' 

Kaleci: Safa, Necdet 
Bekler: Hüsnü, yaşar 
Haflar: Mehmed Reşad, Fikret, 

Enver. 
Muhacimler: Niyazi, Hakkı, Ra

sıh, Salahaddin, Şaban. 
Kaleye Safa ve Necdetten baş

ka namzet yoktur. Sabahaddin, An
karanın cihadı henüz namzed ola
mazlar. 

Müdafaaya Yaşar ve Hüsnüden 
liyakatlısı yoktur. . 

Ankara ve lzmirden bir for hat
tına alınabilecek oyuncu göremedim. 
Güneşlı Faruk formünü kaybetmiş
tir .. 

Haf hattında sağ hafa Mehmed 
Reşad alınmalıdır. Tekniği, istopları , 
kafası ve hücum hattını işletmesi 1 . ' 
bakımından Mehmed Reşad bu ye 
rin adamıdır. 

Türkiyed t" orta haf yok .. Bu yer 
için en iyi eleman Fikrettir .. 
l z ın i ri n Hakkısı enerjik ve nefesli 
olmasına rağmen oyun üzerinde mü
essir olamıyor. Topa her zaman 
yetiş iyor. Fakat takımın bel kemiği 

• 

olan bu mevkie Fikret kafasiyle, tek
niğile en liyakatlısıdır. 

Sol hafa Enverden münasibini 
göremiyorum .. Güneşin yaptığı ge 
çenki maçta da, kendi kulubu
nun karşıl<lljınalarında tek başına bir 
kuvvet olan Enverin ihmal edilişi Isı 
tanbulsporda bulunuşundadır .. 

Sağ açık : Galatasaraylı Necdet 
Seyhanın Nurisine benzer oyun yok. 
Çok koşuyor görünüyor ama mesa
fe kat 'edemiyor .. 

En münasib namzed Vefalı Muh
teşem ve Fenerli Niyazidir .. Vefalı 
Muhteşem de Niyazinin sür'atı ve 
tekniği yoktur. 

Sağ iç: lzmirli Said, Beşiktaşlı 
Hakkı .. Hakkı, şutu tecrübesi ve 
kafa vuruşlariyle Saide üstündür. 

Merkez muhacim: işte bu mevki 
Zekiden sonra münhal kalmıştır .. Bü
tün tecrübelerden sonra Rasıhtan 
daha iyisi olmadığı anlaşılıyor. 

Rasıh F ransadadır. F ederasyo
nun getirteceğini haber aldım. Eğer 
Rasıh gelemezse Fenerli Ali Rıza 
veya Güneşli Salahaddin alınmalı

dır .. 
Yoksa Gündüzü, Haşimi bu 

mevkie koymak görüşü sıfıra indir
mektir. 

Sol iç: lzmirli Fuad, Salahaddin, 
Şeref lzmirli Fuad şutcu ·olmakla 
beraber çekingen ve ağır oynuyor. 
Sağ ayağını kullanamıyor. 

Salahaddin yırtıcı, şutçu ve tek
nik bakımdan yüksek bir oyuncu
dur. Şeref, futbolun inceliğine va
kıf, hesablı vuruşlariyle tanınmış 

kıymetli bir ftbolcu olmasına rağ· 
men hayli korkaktır .. 

Bu mevki için de çalıştırılıp eski 
formüne yeriştirilmek şartiyle sala
haddini koymalıdır. 

Bu, olmazsa Şeref en iyisidir .. 
Sol açık: Fikreti merkez muavi

ne alınca Şabandan daha iyisi yok
tçr. Bu yerin tek futbolcusu Şaban
dır .. 

iyi antrene edilmek şartıyle bu 
takım Türk futbolunda oynanan fa_ 
ciaya bir nihayet verebilir .. 

Birkaç sıkı maç yapıp hakiki 
kıymeti ölçtükten sonra Berline yol
lanmak hususunda karar vermelidir. 

Gani Bölgen 

Filistinde yıne vaziyet kötü 

Birinci sahifeden artan -

m al süren bir çarpışma olmuştur . 
lhtilacıl ıı• daha fazla dayanamıyarak 
kaçmışlardır . Her iki taraftan da 
oldukça zayiat varsa da ınikdarı he
nüz anlaşılamamış tı r . 

Filistin kadınları da ih ti la lcılara 
iltihak etmektedirler . Bunlar ye
mek pişirmekte ve yaralı la rı tedavi 
e lmoktedirler . Kocasiyle oğlunu 

isyan esnasında kaybeden Ayşe adın
da bir kadin , kuvve tli bir çeteye 
kumanda etmekle ve lng ilizle_ri hay
li uğraştırmaktadı r . 

Çete reisi olan bu kadın , bir 
ecnebi gazete muhabirine Filistinli
krin meşru haklarının lngiliz hüku
me tince tanılıncaya ve Yahudi akı

nına son veri linci ye ve Yahudilere 
bir karış yerin satılmasının yasak 
edilmesine• değin bütün Filistinliler 
gibi ölünceye kadar lngilizlerle çar
pı şacağını söylemiştir . 

lhtilalcılar , Pazar günü sabah
leyin radyo istasyonuna hücum ede
rek tahrip etmek i s temişlerse de 
önceden alınan tertibat neticesinde 
pek az bi r ziyan vererek kaçmış
lardır . Bu yü tden o gün Radyo 
neşriyatı yapılamamıştır . 

Şarkül e rden hükilındi veliahdi 
Emir Talalın babası tarafından Anı-

mandan çıkarıldığına dair olan ha
ber kati suretre tekzip edilmiştir . 
Emir Talalın:, ihtilalcılarla da teşriki 
mesaide bulunduğu haberi de yalan
l anmıştır . 

Kudüs : 8 ( Radyo ) - Bugün 
Hayfada Menşiyede ( Menşiye ) ih
tilalcılarla İngiliz polisleri arasında 
müsademe olmuş ve Araplardan bi- 1 

ri ölmüştür. Ölen Arabın arkadaş
larından biri yaralanmıştır . Bunlar 
Avrupalı kıyafetinde olup Üzerlerin
de otomatik tabancalar bulunmakta 
idi . 

Lütde üzeri erinde otomatik silah 
taşıdıkları görülen üç Arap tevkif 
edilmiştir . 

Beyti Lahimde ihtilalcılar bir 
polis otomobiline ateş açmış ve mu 
kabele görmüşlerdir . 

Yafada Şüpheli bir Arap evinin 
araştırması sırasında diğer bir Arap 
askerin üzerine şilah atmış ve kaç
mıştır . 

Mecdel Sadıkda vukubulan :ııü
sademedeliki lngiliz askeri hafif suret-

1 
te yaralanmıştır . j 

lhtilalcılarda Ande ile T ulkerim 1 

arasında işleyen otomobillere ateş 
açmış ve Ayni Harma hücum etmiş-

1 !erdir . Müsademede ölü ve yaralı-

• Türk sözü 

Şeker fiyatları 
düşecek diye 

Heman bir çok 
tüccarlar şeker 
getirmiyorlar 

Son bir kaç gün içinde şehri 
mizde bir şeker buhranı baş göster
di. 

Her bakkaliye mağazasında bu
lunan şeker maddesi son günlerde 
heman bir çok dükkanlarda bulun
mamaktadır . 

Bunun sebebi hakkında yaptığı

mız tahkik~t s~nunda : işin bir b~h- ı 
randan değıl, tuccarların, şeker fı
atları düşeceği korkusile stok bu
lundurmamalarıdır . 

Bir kaç günlük ihtiyaçlara kafi 
gelecek derecede yapılan siparişler 
neticesidir ki bu buhranı doğur 
muştur . 

lnhisarların, sattığı maddeler ü · 
zerinde yaptığı her tenzil veya zam
mın farkı fia tı alınmakta veya iade 
edilmekte olduğuna göre, tüccarla- 1 

rımızın bu farkı fiat mesdelerinden za-ı 
ı rar edeceklerine ihtimal vermiyo

ruz , 

1 

1 
1 

Aldığımız malumata göre : Ay
ni halin Ceyhanda da vaki olduğu 
anlaşılmıştır . 

Yukarıda kaydettiğimiz gibi, 

sanıyoruz ki tüccarlarımız için bu iş- ,. 
te bir ziyan korkusu yo'ctur . 

Hükumetimizin her işte olduğu 
gibi bu işte de halk ve tüccarı dü
şüneceğine şüphe etmiyoruz • 

1 Trahom mücadele ı 
kadrosu geldi J 

936 mali yılı için icra vekilleri j 
heyetince lastik edilmiş olan, şehri- ı 
nıiz Trahom hastahane dispanserine, 
aid kadro Vekaletten dün gelmiş 

tir . 
Kadroya göre : 
Bir tane baş tabip miite -

hassıs , bir tabip mütehassıs , 
bir tane asistan tabip, bir eczacı, bir 
katip ve ayniyat mutemedi, iki sıh
hat memuru, bir hemşire, iki hasta 
bakıcı , üç müteferrik müstahdemin 
verilmiştir . 

An1ele muayeneleri 
dün yine yapıldı 

Şehrimizden dönen ziraat ame 
leleri her vakıt olduğu gibi dün de 
sitma mücadele teşkilatı tarafından 

muayene edilmiştir. 
20 ameleden ikisinde sıtma gö

rülmüş , bunların da tedavi icabına 
bakılarak sevkedilnıişlerdir. 

Elaziz Halkevi 
Temsil kolu gençleri dün 

şehrimize geldiler 

Elaziz Aalkevi t'!msil kolu genç
leri dün şehrimize gelmişlerdir . 

Gençler şehrimizde , hazırladık
ları güzel bir kaç temsili verecek
lerdir . 

!arın sayısı belli değildir . 
Cenin , Nablus ve Kerkurda da 

müsademeler olmuştur . Hayfada 
altı kişi tevkif edilmi~tir . 

Kudüs : 8 ( A.A. ) - Bir İngi
liz tayyaresi bu sabah yere düşerek 
parçalanmıştır , 

1 
Türk kuşu talebeleri , 
! dün gitti ! 

Şehrimiz borsa 
•• • • • • 

encumenı seçımı 
1 • 

1 Dün yapıldı 9 Mayıdanberi Şehrimizde 
açılan Türk kuşu kursunda çalışan 
talebelerimiz dün sabahki trenle ln
önüne hareket etmişlerdir . 

Talebelerimizin hareket edecek
lerini haber alan mektep talebeleri, 
kalabalık bir halk kütlesi istasyona 
gelmişlerdi .• 

llbaylık adına, Belediye adına 
teşyie gelen büyüklerimiz talebele
rin birer birer ellerini sıkarak bura
da olduğu gibi, lnönünde de muvaf
fakiyet kazanmalarını temenni et -
mişlerdir . 

Teşyi sırasında Türk hava kuru
mu müfettişi Halil, Adana şubesi 
başkanı Sabri Gül hazır bulunarak 

talebeleri birer birer büyüklerimize 
takdim etmişlerdir . 

Talebelerimiz halkın ve arkadaş 
larının alkışları arasında hareket et
mişlerdir . 

Et fiatları düştü 

Şehrimizde dünden itibaren et 
fiatları biraz düşmüştür . 

Yeni satış fiatı sığır ve keçi eti
nin kilosu 20 , koyun 30 kuruştur 

Mahkemelerde 

Y ağınacıların muhakemesi 

Katil ve yağmadan suçlu olan 
ve evrakları mahkemei temyizin ka

rariyle Mardin ağır cezasından şeh
rimiz ağır cezasına n;ıklolunan Sa

vurlu Halil oğlu Nuri ve 22 arkada 

şının duruşmasına dün devam edil 
miş fakat Mardinden talimatların 
bir kısmı gelmediğinden , tekit için 
muhakeme başka bir güne bırakıl
mıştır. 

$ 

* * 
Zimmet suçları 

Zimmet ve ihtilastan suçlu , hu
susi muhasebe eski tahsildarı Ab
dulkadirin duruşmasına ağır cezada 
dün devam edilmiş fakat ikinci sor -
gu hakimliğinden , tahkikatı devam 
eden evrakının neticesi sorulması 
için muhakeme talik edilmiştir . 

Dörtyolda spor 

Günden gune 
gelişiyor 

Dörtyol: 7 [Hususi muhabiri
mizden] - Halkı kahve köşelerin
den ve gençliği cılızl ı ktan kurtarmak 

için Dörtyolda spora büyük bir e
hemmiyet verilmekte ve neş'e ile 
çalışılmaktadır. 

Ayın beşinci günü pi ya de alay 
futbol takımiyle Dörtyol Amanos
spor arasında çok heyecanlı bir maç 

olmuş ve maça, şimdiye kadar gö
rülmeyen bir rağbet gösterilmiştir. 
Maç günü hemen bütün Dörtyollu
lar sahaya dolmuşlardı. 

Piyade alay takımı Amanosluları 
0-2 mağlub etmiştir. 

Gerek mali vaziyet ve gerekse 
aza itibariyle zaif olan Amanos ta
kımının islahına çalışılacaktır. 

A. (). 

Şehrimiz ticaret ve zahire bor
sa encümeni dün yapılmıştır . Yapı
lan seçime göre . üyeler , Feyzi 
Dural ; lbrahim Burdur , Mustafa 
Mirza , Ali Karalarbucak , Cevad , 
Mustafa Şengül , Ahmet Nedim ko
zacıoğludur . 

Bu encümen bir Ağustostan iti
baren vazifeye başlayacaktır . 

Reis Seçimi de bir iki gün için 
de yapılacaktır . 

Karısını misafirlik 
ten alırken 

Dün, Şeyh Mustafa mahallesin
de oturan Abdülhamit oğlu Salih 
adında birisi. Mehmed oğlu Osma · 
nın evine misafirliğe gitmiş olan ka
rısı Raziyeyi almak üzere oraya git
miştir. 

Fakat çok sarhoş olan Salih bi
raz daha oturmak için israr eden 
karısına kızarak bıçağını çekmiş ve 
üzerine yürümüştür . 

Araya giren ev sahibi Osman 
ayırma esnasında yüzünden yaralan
mıştır . 

Mesele polise aksetmiş ve Salih 
yakalanarak hakkında kanuni mua
mele yapılmıştır . 

Tayinler 

Adanada mektepler sıhhat me 
murlanndan açıkta kalan Avni, 936 
bütçesile ihdas edilen 50 lira ücretli 
Adana Hususi idare Sıhhat memur

luğuna tayin edilmiştir . 

*** 
Mektepler Sıhhat memurlukla

rının lağvi dolayısile açıkta kalan 
Mahmut Ercan 50 lira ücretle Hu
susi idare Sıhlıat memurluğuna tayin 
edilmiştir . ------·------
Habeşistan bu ka
d~r kolay ölıpez 
" Nevs Chroııicle • den : 
Selahiyetdar menbalardan alınan 

haberlere göre : İtalyanların, işgal 
ettikleri yerlerdeki vaziyeti gittikçe 
güçleşmekted ir . 

Son zamanlarda Adisababa -
Cibuti şimendofer hattı idaresi ltal
yan kumandanlığına hattın muhafa 
zası hususunda yardım talebinde bu 
!unmuş, fakat İtalyan kumandanlığı 
müessir bir surette hattın mu 
hafazasına imkan göremediğini bil
dirmiştir . 

Muhtelif İtalyan garnizonları ara 
sındaki irtibad tehdid altındadır . 

Hatta Adisababa da bile nizam 
ve asayiş çok güçlükle temin edil
mekte olup ltalyan kıtaları Adisaba
badan 15 kilometre uzağa ayrılama
maktadır . 

Bu takdirde zecri tedbirlerin kal
dırılması hususunda gösterilen ace
le hakikaten manasızdır . 

Yalnız Negüs'ün Cenevrede mev 
eudiyeli bile, Habeşistanın Dünya 
haritasından siliniverilmesini arzu 
edenlerin işini çok güçleştirdi . 

Haile Seliisiye artık ortada gez
miyor çünki medeni denilen memle
ketlerin kötü terbiye görmüş vatan

daşları tarafından merakla seyredilen 
bir hayvan olmaktan bıkmıştır . 

Fakat yalnız onun mevcudiyeti, 
Garbi Habeşistanda teşekkül eden 
yeni!hükumetle olan mi.inasebeti ni-
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Şikağo' da işitiltU 
miş bir cinayet 
- Birinci sahifeden artan -

rakan bir cinayetin tahkikatile 111 

guldur . 
Bu cinayetin kurbanı Madal 

Florans Kastel adında çok zarif 
güzel genç bir kadındır . 

Eğlence yerlerindeki, lüks le 
kanlalarda yanında geçici erk~ 
arkadaşlarla sık sık görülen M 
dam Florans çok iyi bir şöhrete ki .. 
lik değildi . ke 

isti 
Evelsi sabah bu şen kadı 

yedi yaşındaki oğlu küçük Jim 
üzerinde en güzel ve yeni elbiselıl ~e 
olduğu halde en yakın polis kat tal 
koluna gelerek büyük bir soğuk k ç .. 
!ılıkla haber verdi . u 

ad 
- Geliniz .. Annemi 

ler .. 
öldürd' ol 

rııe 

Ve yolda giderken ilave etti 

A · ··1d ·· ·· l k b"bir - nnemı o urur er en r 

de orada idim . Annemi öldüren u Va 
zun boylu bir zencidir . Ve kireı!l\ ~iş 
parçasile onun kafasına vurdu . ka 

ın 

Filhakika polis memurları M do 
dam Floransı banyo odasında ya 
çıplak bir halde ölü buldular . K' fa 
til kafasını parçalamıştı . 

Tahkikat ağır ağır ilerliyordu 
Birdenbire bu işin tahkikatına 111 
mur edilen kaptan Obrien'in kafJ t~r 

sında evvela çok korkunç ve inanıl(ll ırıb 
za benzeyen ve fakat gittikçe teey) . 
edeceği anlaşılan yeni bir ihtim rıçl 
doğmuştu . Ya 

Ce 
Polisler küçük Jimmiyi daha d Bü 

rin ve daha uzun bir şekilde sorgt' ra 
ya çekmek lüzumunu hissettiler. V Yal 
nihayet küçük Jimminin bizzat kaU bir 
olduğu ihtimalinin çok kuvvetli b 
lunduğu neticesi ne varıiılar . iti 

Filllakika çocuğun ifadelerin . 
dikkate değer bir çok garip noktl nın 
lar vardı . 

C. d ., do 
ınayet gece yarısına og u ler· 

muştu . 

Halbuki Jimmi polisi ancak ef Ç~. 
tesi sabah haberdar etti . ifadesi r· u 
göre de cinayet işlerinin bizzat ş1 ıy 
hidi olmuştu . O halde bilahere g' se 
dip ertesi sabaha kadar nasıl olu Bl 
ta rahat rahat uyuyabilmişti ? v s' 1 

sonra arınesının ölüsü önünde na· kul 
olur da yapyalınız en güzel elbis va 
!erini giyinebilirdi ? b:r 

Ve sonra cinayeti büyük bir - Uz 

kunet ve soğuk kanlılıkla haber ~ da 
mesi de polisin çok nazarı dikkatiP 
celbetti . • sin' 

Birbiri arkasına on defa sorgtı. 

çekilen Jimmi her defasında da biı lar 
şaşırmadan ayni şeyleri . söylemiş ad 

tir . bu 

Madam Florans yakınlarının ıc ll\i)' 
min ettiğine göre Jimmi annesinde 
nefret etmekte imiş . cluy 

B.. 1 b" · t· k k 1 har oy e ır emaye ın or unç u 
bütün dimağları meşgul etmekte ' Ilı~ 
bütün Amerika büyük bir heyecafl'. llııy: 
la tahkikatın neticesini bekleme~ 

d- Şan 
te ır . ted 

Bizzat polis dahi böyle bir cio8 İ<rin 
yete bir türlü akıl erdiremedikle1 Çij 
için küçük Jimminin muayene cek 
için ruhiyat ve akıl mütahassıslarıfl" do 
müracaat etmişlerdir . his 

~~~~~~~~~~~-' 
c1· ı. 

hayi bir !talyan zaferine fıükmetm' sın, 
ge mani teşkil ediyor . liib 

Şunu söylemek lazımdır ki ; in llıış 
giliz muhafilinde, Garbi Habeşif Yar, 
tanda teşekkül etmiş olan bu yen c:leıı 
hükumet ciddiyetle telakki edil111r 
mektedir . kışı 

Bunun sebebide Omharik ve P Ye, 
las kabileleri arasında mevcud ola tiııi' 
rekabettir . biJit 

Yalnız şurasıda muhakkaktır ~ llıişı 
eğer bu hükumet kuvvetlenirse, in 
giltere onun silah tedarik t'tmesiP' 
şüphesiz mani olacak deaildir 1 : 
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Yazan : Nihad TangUner 

• 
iki ateş arasında 

~~------···--------~-
ki Fazıl , bugün o kadar durgundu l 
k .. Bir hissi kablelvuku muttasıl içini· 1 
. erniriyordu . Kafasını acabalar . 
l8tifhamlar sarmıştı ., l 

Jıılide biraz evvel gelmiş ve evi-1 
rıe dönmüştü . Genç kız bile onun · 
halindeki bu gayri tabiiliği sormuş
tu · Halbuki dün ne kadar neşeliydi. 
Çünkü dün , hayatına en büyük sa
adeti katacak olan Jülide'ye malik 
01rnak bahtiyarlıgını elde etmiş de
lllekti . 

b· Evet , genç adam , dün büyük 
ır Cesaretle doktora gitmiş , hiç bir ! 

Vasıtaya baş vurmadan kızını iste
~iş.ti . ihtiyar doktor evvela onu 
k~tıyetle reddetmiş , fakat Fazıl bit
dın bir vaziyette odadan çıkarken 
oktor onu geri çağırarak : 

f - Talebinizi kabul ediyorum 
akat bir şartla. demişti . 

Genç adam da bila tereddüt : 
- Emrediniz • demişti . 
Bu kabulden sonra ihtiyar dok 

tor gözlerini büyülterek ona fısıldar 
iİbi şartını anlatmağa başlamıştı : 
. - Biliyorsunuz ki , demişti. Ha
rıçle bir alakam yok . Hiç bir hasta· 
Ya bakmıyorum . Senelerdenberi ge

~~. ~~n~üz bir keşfin peşindeyim .. 
utun ınsanlığa beni hürmetle andı

racak bu keşfimin tahakkuku için 
~~lnıı bir şey kalmıştır. O da ameli 
ır tecrübe .. 

. Fakat bu son tecrübeyi ancak 
ır ırnat ettiğim bir ' insan üzerinde 
Y~pabilirim . Faaliyetimden kimse. 
nın haberdar olmasını isternem . 
d Bunları söylerken Fazıl , ihtiyar, 
l 0~torun çanaklarından fırlamış göz
erıne bakıyordu . Fakat bu gözler 
ı:nç adama bir korku vermemişti . 
~unkü Jülide'nin babasının gözle
rıydi !. 

Doktor , devam etmişti . Kim· 
se . 
n·nın haberdar olmasını istemem . 

8ıliyorınusunuz bu keşfim nedir ?. 
k Undan sonra dünyada bir tek kör 
v al~ı~acak . Çünki ben artık tabiat 
~r~ısıni yaratmağa kadirim . Ve 
u nım yaratacağım gözler daha 
d l.~klan seçecek : daha füsunlu , 
a İ ışıklı olacak .. işte bu .. 

5 
•• nsanlığa faydalı olmak istermi· 
•nız ';> d . t. · emış ı . 

· I Bu cümleler şimdi Fazılın kulak
adrında sanki tekrarlanıyordu. Genç 

a anı k • b . .' ayın pederi olacak doktorun 
~ sol.ferin de bir fevkaladelik göre · 

rnıy;du. Öyle ya niçin oim"t5ın ... 
d mlerce mil mesafedeki sesleri 
h uynıak, Amerikadaki bir adamın 
~rkketli .hayallerini Avrupadan gör
rn~ kabıl olacağı hiç hatıra gelir 
ıydi ?. 

Fazıl, Doktorun işaret ettiği tertibatlı 
büyük koltuğa oturmuştu. Kayın pe- , 
derinin hazırlıklarma bakıyordu. i
çinde dünkü korkudan hiç eser yok
tu hatta sabırsızlanıyordu bile !.. 

Çok geçmedi Doktor seyyar ma
sanın üzerinde her şeyi tamamlamış· 
tı. Fazılın arkasma gelerek koltuğun 
tertibatını düzeltmeğe başladı. Dok 
tor. aldığı iki kahn muşamba kolonu 
çaprazlama genç adaman göksüne 
attı. Ve vücudundan umulmayacak 
bir çeviklikle uçlarını arkaya getire

rek bağladı 1 
Fazıl, azapsız geçeceğini bildiği 

bu tecrubede bu vaziyetin lüzumunu 

anlamadı 1 
- Doktor buna hacet yok. 1 

Dedi. 
Doktor bunu duymamış gibi bir 

az evvel hazırladığı masaya yürüdü 
ve çekerek Fazılın yanına getirdi. A
tölyenin bütün pencerelerinde siyah 
perdeler vardı. Doktor, bir düğme
ye bastı bu anda tam koltuğun üs
tündeki büyük bir abajürden Fazılın 
yüzüne kıZJI bir ziya döküldii. 

Doktor, Fazıhn arkasına tekrar 
geldi ve genç adamın alnından ve· 
boğaZJndan bir çok kayışlar geçi
rerek sıkı sıkı sandalyaya raptedi
yordu. Fazıl şaşkın şaşkın gözlerini 
doktora çevirmişti; tekrarladı : 

- Doktor bunlara ne lüzum var .. 
- O kadar kendine güveniyor 

musun ? 
Doktor bunu söylerken masaya 

döndü. Eline parlak keskin aletleri 
alarak Fazılın gözlerine doğru eğildi.1 

Genç adam bu anda çılgına dön- 1 
müştü. Çjjnkü bu aletler bir ameli
yat vasıtalara idi.Onun sandığı fenni 
ziya tecrübeleri yapacak şeylere ben· 
zemiyordu. Haykırdı : 

- Yapma doktor . . Gözlerimi 
mi çıkaracaksın . 

ihtiyar doktor çılgmca ona baktı 
ve bir kahkaha sawrarak fısıldadı : 

- Onları çıkarıp tekrar takaca

ğun deli misin . . 
- Ah . . Yapma doktor . 
Doktor daha yaklaştı . Ve elin

deki kepçeli keskin bir bıçağı genç 
adamın gözlerine geçiriyordu ki bir 
tabanca sesi salonu oğuldattı. 

Doktor olduğu yere yıkılmıştı . 

* • * 
- Onu başka türlü menetseydin 

jülide .. 
- Olamazdı Fazıl çünkü o bir 

deli idi. Kuvvetim onu men'e kafi 
gelemezdi . Beni öldürecek .. Yine 
sana dönecekti. 

Genç kız gözlerini sabit bir nok
taya dikerek devam etti : 

- iki ateş arasında idim Fazıl . 1 
Vicdanımın emrini yaptım . O da 
kurtuldu sanıyorum. Ve ilave etti : 

- iyi ki sevgilim,hissi kablelvu
kuum beni laboratuarda saklanmağa 
sürüklemiş . . 

Şa B~r doktorun, insanlık için çalr 
te~dbır adamın bu insani teklifini 
İçin etmek elbet te olamazdı. Bunun 
~ .?1emnuniyetlc kabul etmişti. 
Cek ~u o da, insanlığa hediye edile

doku u ke~fin. ~o~m~sınada yardımı 
hi nacagı ıçın ıhtıra şeref inde bir * * ~ 

ssedar olacaktı. iş mahkemeye düşmüştü. Fakat 

di. ~okto~la yarın i~n sözleşmişler- müddei umumi ve heyeti hakime 
&arı azı( bıraz evvel jülideye, baba- genç kızın masumiyetin~ ilk celsede 

ın ke d' ·· - d k b 1 tlibe n ı uzerın e yapacağı bu tec- inanara onu eraet ettirmişlerdi . ı 
tııı den bahsedince genç kız afalla- Fazılla evlendiler. 
't~tı, Fakat Jülide kendisini topla- Fakat her hafta şuursuz ölünün 
dt ak bu sözü kapatıp saadetlerin- mezarını yoklamaktan geri de kal· 

n bahsetmeğe başlamıştı. madılar. 
~1 ~enç kızın o andaki hayretli ba- ~------------
\' t azılın gözünden kaçmamıştı .. 
tirıi~enç adam sevgilisine, saadetle- Hizmetçi aranıyor 

Türlcaözü 

Hava yollarımızın 
inkişafına doğru - ----

Bu seneki programa 
göre Adana postası 

da başlıyacak 
Bu suretle Adana - Şam 

yolu da açılacaktır 
Ankara - İstanbul ve lzmirde 

tetkikatta bulunan Devlet hava yol
lan umumi Müdürü Şevket Arı An·· 
karaya dönmüştür . 

Şevket An bu tetkikleri üzerin
de şu beyanatta bulunmuştur : 

Hava yollan ihdası kararlaştı
rıldıktan sonra evvela meydan temi 
ni meselesi üzerinde durulmuştur . 

ilk hava hatlarımızın uğrayacağı 
11 vilayete vekaletçe müracaatta 
bulunulmuş ve beynelmilel vaziyette 
olan bu şehirlerde birer meydan te-
sisi istenmiştir . • 

Bütün vilayetler, bu isteğe müs
bet cevap vermişler ve planlan ha
zırlıyarak işe başlamışlardır • 

Hava seferlerinin tesisi mukar
rer on iki vilayet merkezi şunlar

dır: 
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, 

Erzurum, Diyarbekir, Kayseri, Sam
sun, Antalya, Edirne, Sivas . 

lstanbul seferlerinin kazandığı 
rağbet karşısında lzmir hattını aç
mak sırası gelmiştir . 

İtalyanlar Afrika l 
ya 1700 mülkiye 

memuru gönderdi 
İtalyan Erkanı Harbiye umu 
miye reis vekili Cicika üzerin 
de uçarken tayyaresi ile dü 
şerek parça parç~ olmuştur 

Roma : 8 (A.A.) - 1700 mül· 
kiye memuru bu gün doğu Afrika 
ya hareket etmiştir . . 

Roma: 8 (Radyo) - Habeşis
tanda Cicika üzerinde uçmakta o
lan tayyareler yere düşmüştür . On 
dört ltalyan zabiti ölmüştür . Ölen· 
lerin arasında Erkam Harbiye Umu
miye Reis ve-kili , bir miralay ve 
meşhur tayyareci Antinyo bulun
makta idi . Bu acı haber, burada bü
yük bir teessür uyandırmıştır . 

Adisababada 4 ltal-
1 

yan tayyaresi düştü 1 

Roma: 8 (Radyo) -- Adisaba- 1 
baya inen dört ltalyan askeri tayya
resi yere inerken dü~müş ve rakip
lerinden sekiz zabit olmuştur. Henuz 
resmen teyit etmiyen bir habere gö
re ltalyanın Habeşistandaki hava 
kuvvetlçri kumandan muavini de ö
lenler arasında bulunmaktadır. 

Yeni hatlaramız için bir prog
ram yaptık . Bu programın 11 vila
yette tamamile tatbik edilebilmesi 
için yeniden 12 tayyareye ihtiyaç 
vardır . Bunun için yeni siparişler 
vereceğiz . Fakat, bu seferki tayya 
relerimiz dört motörlü 'le 14 kişi 
alabilecek büyüklükte olacaktır. Bun- Edene bir hafta istirahat 
lardan başka dört tane de taksi, iki j 
tane de sıhhiye tayyaresi sabn alın- 1 
ması mukarrerdir . ı 

Taksi tayyareleri, acele işi olan : 
kimselerin, her istedikleri anda hare
ketlerine müheyya bulunacak ve çok 
ucuz bir fiatla istenilen şehre hare-
ket edecektir . : 

Londra : 8 (Radyo) - Doktor
ların tavsiyesi üzerine dışişleri baka
nı Eden bir hafta müddetle Londra 
haricinde istirahat ve bu müddet 
esnasında kendisine lord Halifok ve
kalet edecektir. 

Bu tayyareler, ~alnızA ~ir yolcu 1· japonyada ihtilal 
alacak ve onun emrıne tabı buluna- 1 

caktır . . . 1 suçluları asılacak 
Sıhhıye tayyarelerı de hasta tab-

bi levazım ve saire nakli için isti- ı 
yenlerin em~ne verilecektir . ! 

Bu senekı programımıza göre 1 
İzmirden sonra Adanada hazırlık ya
pacağız· Adana-Şam hattının ih
dası bunu müteakip temin edilecek
tir . 

Tokyo: 8 [Radyo] - Tokyoda, 
26 Şubat 936 isyanını çıkarmaktan 
suçlu ve mevkuf on iki zabitle Dört 
sivilin idamlarına, dört zabitin. mü
ebbet küreğe konulmalarına ve di
ğerlerinin de muhtelif hapis cezala 
rına Divaniharpçe karar verilmiştir. 

Mısır- Türk 

sahife : 3 

\ Dahiliye Vekaletin
l den: 

Hususi surette 
buğday ihracatı 

menedilecek 
Ankara : 8 ( Radyo ) - Hususi 

surette buğday ihracatı yasak edi
lecektir • 

Madrit te f açistler yine 
nümayiş yaptı 

Madrid : 8 (Radyo) - Hükii 
met aleyhinde nümayişte bulunduk
larından dolayı beş façist tevkif edil 
miştir, 

İskenderiyeye 
Bir İngiliz krovazörü 

daha geldi 
Londra : 8 ( A. A. ) - isken· 

deriyeye bir krovazör daha gelmiş
tir. Krozazörlerin adedi dört olmuş
tur . 

Çiçerin öldü 
Moskova: 8 (Radyo) - Sovyet 

Rusya eski dışişleri bakanı Çiçerin 
ölmüştür. ------. ------
Seyhan Valiliğinden : 

Muhammen bedeli lira 250 
Cinsi : 645 metre 2 arsa Üze-

rinde tahtani iki odalı bir bap hane. 
Mahallesi : f stiklal 
Tasarruf senedinin 
No: Tarihi 
346 Kanunuevvel 929 
Hududu : Şarkan , garben, şima-

len ve cenuben yol 
Hudut ve miktarile sair evsafı 

yukarda yazılı Hususi İdareye ait 
bir bap hanenin mülkiyeti p~in para 
ile pazarlık suretile açık artırmaya 

çıkarılmıştır. 
İstekli olanların yüzde yedi buçuk 

Mahalli idareler umum müdürlü
ğünde açık olan 35, 30, 25 lira asli 
maaşlı memuriyetlere aşağıda gös
terilen şartlan haiz olanlar alınacak
tır . 

isteklilerin : 
1 - Memurin kanununun 4 üncü 

maddesinde gösterilen vasıflan haiz 
olmalara. 

2- Hesap , Bütçe işlerile ma
halli idareler mevzuatına ve mali 
kanunlara vukuflarını açılacak mü
sabaka imtihanını kazanmak suretile 
isbat etmeleri . 

3-Müsabaka 15-Temmuz-936 
tarihinde Ankara , İstanbul , İzmir , 
Konya ve Seyhan Vilayetlerinde ya
pılacaktır . 

4 - Müsabaka 15 Temmuz 936 
günü saat sekizde Vilayette yapı
lacaktır. 

Taliplerin bu tarihten evvel ve
sikaları ve hal tercümeleri hülasa
larile birlikte bulundukları yerin Va
lilerine müracaatlara. 7087 

9-11-14 

C. H. P. Seyhan İl yön ku
rul başkanlığından : 

Mevcut Örneğine göre ( 436 ) 
tane parti üye kütüğü açık eksiltme 
suretile bastırılacakbr. 

Eksiltme 13-Temmuz-936 pa
zartesi günü saat ( 17 ) de parti il
yönkurul kurağında yapılacakbr . 

İsteklilerin defter örneğini gör
mek ve daha başka tafsilat almak 
için her gün öğleden sonra parti il
yönkurul başkanlığına müracaat ey
lemeleri ilan olunur.7088 9- 12 

Seyhan Valiliğinden : 
Hususi idareye ait Çukurmesçit 

mahallesinde Kurtuluş mektebi ci
virında 60 lira muhammen bedelli 
ve 46 belediye numaralı Hurmalı 
medresesinin Mayıs 937 sonuna ka
dar kirası pazarlıkla açık artırmaya 
çık~rılmıştır. istekli olanların yüzde 
yedı buçuk pey akçalarile 21 - 7-
936 salı günü saat on birde daimi 
encümene müracaatları. 7084 

pey akçalarile 21-7-936 salı gü- ~------------
nü saat 10 da daimi encümene ve 
şartnameyi görmek istiyenlerin de 
her gün Hususi muhasebeye müra
caatları .7085 

Doktor Refik 

Rıza Salih Saray 
Komisyon evi 

[ Bebekli Kilise Sokak N : 11 A ] 

"Merkez Hastanesi Laboratuvar Telefon No · 265 - Adana Posta 
şefi ve dahiliye mütehassısı doktor kutusu N: 95 - Adana Kod: Cogef 
Refik Pekel geziden dönmüş ve has Lugagne 1929 Kod: Bentcey's 
talarım kabule başlamıştır. 7086 ı ..._ __ 6_9 .. 9_1 ________ .,:4 _ _: 

ikinci yıl İçerisinde Diyarbekir 
Van ve Bağdat hava yolu, üçüncü 
senede de Erzurum ve Tiflis istika
metinde bir servis ihdas edilecektir. 

anlaşması 1 
Kahire: 8 (A. A.) - Eski Os- l __ B_E_L_E_DİYE İLANLARI 1 

manlı tabiiyetleri hakkında bir Mısır · - ----------------....1. Dansiğ' de çok bü 
yük bir tehlike var 

- Birinci sahifeden artan -

Almanyadan gelen kuvvetlerle 
askeri kuvvetler artırılmıştır . 

Londra : 8 ( A. A. ) - Lord 
Robs diyor ki : 

Dansig hadiseleri harbe bir ala. 
mettir . 

Hududlarinı değiştirmek için Al
manyanın yapacağı her hangi bir si
lahlı teşebbüs dünya için tehlikeli
dir . 

Londra : 8 ( A. A. ) - Dansig 
meselesi hala birinci safhada vazi
yetini muhafaza etmektedir . 

Bu meseleyi önceden hiç kimse
nin kestirmesine imkan yoktur. 

Londra : 8 ( A. A. ) - Gazete
ler, Dansig meselesinin harbe ala
met olduğunu yazmaktadırlar. 

Türk anlaşması yapılacaktır. Borsa karşısındaki arsa satılıktır 

Amerikada sıcaklardan 
50 kişi öldü 

Nevyork : 8 ( A.A ) - Mütte
hidei Amerikada bir kaç gündenbe
ri müthiş sıcaklar hüküm sürmekte
dir. 

Sıcaklardan 50 kişi ölmüştür . 
Vaşington rasadı sıcakların bir 

kaç güne kadar düşeceğini bildiriyor. 

İngiliz müdafaa 
kuvvetlerine 

Yeniden verilen para 
· Londra : 8 (Radyo) - Ordu, ha· 
va ve deniz kuvvetleri için yeniden 
kabul edilen munzam tahsisat neşre· 
dilmiştir. 

1- Ticaret ve zahire borsası karşısında muvakkaten oyun yerine tah
sisedilmiş olan yemini Kuruköprü mahallesi , yesari ve arkası Mermerli 
mahallesi, cephesi Babı Tarsus Surlarile mahdut Belediyeye ait 1855 met· 
re murabbaı arsa kapalı zarf usulile satılmak üzere artırmaya çıkarılmıştır. 

2- Bu arsanın beher metre murabbaının muhammen bedeli (6) liradır. 
3- Muvakkat teminat 834 lira 75 kuruştur . 

4- ihale 16-Temmuz-936 perşembe günü saat 15,30 da Belediye 
daimi encümeninde yapılacaktır. 
. 5- isteklilerin ihale günü saat 12 ye kadar teminat mektuplarile bir
lıkte tekliflerini Belediye Riyasetine tevdi etmeleri lazımdır. 

6- Almak istiyenlerin daha evvel şartnameyi okumalan ve muayyen 
vakıtta müracaatları ilan olunur.7063 1- 5- 9 - 14 

---------------------
Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay~delenle ve 
Eczacı tarafından yap;lır .... 

btu tı bu tecrübeye alet olmak muka-
tıde ·1d·;ç · d 1.. ·· 1 ~t ven ı5ını e as a soy eme· Evde hizmet etmek üzere bir Bu gece nöbetçi eczane 7 - 8 mil yon kara ordusu ve 1 O 

milyon hava kuvvetlerine tahsis o
lunmuştur. 

Parfümeri, tuvalet ~yalan Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şelcilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 

1 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunlan, pudra, krem V. S. bulunur .... ı. • hizmetçi aramyor . ldarehanemize Postane civarında • • ı müracaat edilsin . C. yeni eczanedir 

~torun liı:,ratuvarında idiler, ----··--..... --.'""'._._.; ----------·---...: 

Deniz kuvvetleri : için konulan 
tahsisat neşredilmemiş tir. 

Celal Bayer 

·-------------------------------------------



Sahife 4 

Adana Borsası muameleleri 

Kılo ~·ıvutı 

Türbazü 

Vekaletten azil 
_irsen mutasarrıf_?lduğum Kara-_ 
isalıdaki arazimi başkasına satmak 1 

CJı Sl E11 az 
Saıılan Mikdar En ço l.. ve parasını almağa evvelce vekil 

K~ s. ,_ ~-~·=u·~=~= tayin ettiğim Mustafa oğlu Hüseyni: 
Kapımalı pamuk Noterlikçe 3 - 4-936 tarihinde ve-

.\. "'İ , 

-Piyasa parlağı " - 36-:So-· - 37,50-- -------• ) kaletten azleylediğimi bir kere de 
-Pizasatcmizi - .. ~ / ilan ederim. 

-ırıııe 1-- 34 
'- - ----· •-----·,------ ----------• Adana Memleket hasta-_ iane 2 ______ ; _____ ------ ----------• 
~res ı ~ n~~~ 

- Klevlant 1 ABDULLAH TUYGUR 

YAPAGI ---------------------------·· 
-Beya_z ______ ı----1-----ı · ~~-·~~~~~~~~~~ -Siyah _ 

<.: ı ı , ı · ı Yayla otobüs 
-=~~:p-rcs --·ı---1---11------ seferleri 
-Yerli - .. -Yemlik ,, ' 
--·----·· -·--il----- ----------

" " Tohumluk ,. ı 
•---'-'---...;..;;.;..;..;;.;.-'.;....:"--'--H-U- B-l-'J-1-1-A-'I-. -....ı...--------ı Yaylı, döşemeli geniş ve sü-

--
Buğday Kıbrıs ___ !_ _ _ _i_ __ 

- _-.. _-_Yerli 3,25 1_4.75 __ --------
" men tane 

-Arpa --- ~~ _ -2,30 
FasÜlya -

•-=Y_u_ıa_r ·:::_-=_-=.-=.~~--·--- __ 2,37 __ =--2 75 __ ".
1 

-_-_:::_:::_:::_:::_:::_:::_-=_:::_:::_:::_:::_:::_= 
Delice --,-------- ----- 1-----
Kuş yemi 

-Kctcn._to~h-u_m_u __ _ 

Merciırıek 
-- - 1------- ----------

, __ S_is_a_m ______ -_,_-_-_---1--
U N 

1 ~ört yıldız Salih - --~~~--- 1----------ı ·=.... uç » » _____ _ 
.ı;,] -Dö-"rt-yıld-ız-Dog-ruluk - -675-- ----------I 
-;- --üç -» -; ·---- -600 -- ---------
_g] Simit - ---» -soo·--- --
·- C'.:l - ----------· -" ~ Döıı yıldıirÜmhuriyeı___ 67ç--- -
~ (,.i' üç -; . ----.- - 600 ___ ,_ 

' Siıuit • - ----------

Liverpol Telgrafları 
8 f 7 f 1936 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

_____ __:'"='":.::."''-' _ı-.. ,.r- l-ıo::-:7'"-------,----~ 

1 
.,. 27 Liret ı 1 Ha1.1r • 

- 6 - -79 Rayşmark -
Temmuz vadeli ~ -!---'-"--"'"'-- · ----- -- · ~ Frank « Fransız » 
Birinciteşrin vadeli 6 39 Steıı · -. ·ı.· -- -629 - 50 - . -- · ın « ıngı ız :ı. 

-.!::!!.!__hazır _5_j-~ -Dola~merika » 

Ncvyork 1 12 59 Frank " İsviçre » 

----~--~-----
Ankara Birası Fabrikası 

Öz Türk sermayesile kurulmuştur 

' 

ratli Otobüsüm her gün sabahları 
Adanadan Bürüceğe yolcu ve yük 
taşımaktadır . Hususi tutmak isti
yenler kolaylık evinde Yusufa mü
racaat etsinler . 7086 1-4 

- -----------
Yitik senet 

Namıma yazılı iş Bankası cüz
danile Mustafa Remzi imzalı üçyüz 
altmış liralık senedi yitirdim. Yeni
leriııi alacağımdan yitiklerin hükmü 
olmadığını ilan eylerim . 

Kantaran mahallesinde 
7082 oturan Şükrü oğlu 

ZIYA 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Satılık makineler 
Bir ay kullanılmış komple 5 çir

çir bir Kırma ve bunlara müteallik 
Transmisyon teşkilab sablıktır . 

Kurttepeliler ve Karşıyakada 
!ncirlikli Bay Aliye müracaat.7066 

6-10 
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Evinizi, Mobilyanızı, Fabrikanızı, Pamuk ve her çeşit tüccaıf eşyanızı Yakd 

• 
• • Süm:;· 'Bank I { ! ;;~ 

lıaşt 

ANK.u.RA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI : 

1 105 
'2 385 
3 - 32 
4 82 
5 325 
6 3,5 

Yarım litre 
Gram 

" 
" 

" 
adet 

Alınacak gıdayı lemin 
Herkes gibi siz de : Bu 

rasını içiniz. Her yerde israrla 

Adana Acentesi 

Ankara Birası 

Ekmekten 
Sütten 
Tereyağından 

Etten 
Balıktan 

Yumurtadan 
eder . 

besleyici sag-lık koruyucu Ankara Bi
arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A 

6984 
No. 11 B. Telefon No. 265 

24 
~'~-~--~~~~~--~------~-~~-~~---..: 

..... ~~~--~----·-~-,------~-~------~~-
Karataş plajı açıldı.Hem yayla,hem plaj 

Tabii manzaraları ve ince kumlu plajı ile dünyanın en güzel sahille-
rinden biri olan Karataş plajı yeni pavyon ve malzemelerile açıldı. 

Her türlü istirahat, temizlik, ucuzluk burada temin edilir . 
Arzu edenlere pavy~nlar, hususi olarak ve ucuz bir fiatle kiralanır. 
Lokanta kısmında mükemmel servisler, kaynak suları, gazozları, soda 

ve her türlü içkiler rekabet kabul etnıiyecek derecede ucuzdur. 
Plajda Lüks lambalar ile tenvirat yapılmıştır. 

Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesine 

Sigorta ettiriniz . 

Müracaat : Adana'da [ Rıza Salih Saray ] . 
7078 2 - 10 

Sıcaklar geldi, yanaştı ! 

Çoluk, çocuğunuz ve misafirlerinizle bol , temiz 
ve lezzetli dondurma yemek ister misiniz ? . 

hemen bir dondurma kutusu alınız 
Her boyda Elektrik ve el ile çevrilenleri vardır 

Feyzi Dural 
Eskiden: 

Tatlı "su duşlan da her vakıt emre hazırdır. Rasih 
Her gün saat sekizde Adanada Acem hanından ve saat altıda da 

Zade Biraderler Ticarethanesi 
Kar ataştan kamyonlar sayın yolcuları ucuz fiatla götürüp getirirler. 1 Postane civarında 

7006 10 1 15-15 6966 
~_,.. ........ ------~------------------------...... ----- ___________________________ ...;.;.;;;;. __________ ...; 
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58 )"ıım 
--------~~--.------------~---~=- lız]a, 

~~-~~~---~--"lerk 
Seyhan Vilayetinden: 

Hususi idarenin ( 16 ) lira maaş
lı merkez piyade tahsildarlığı nıün
haldır . 

Orta mektepten mezun ve ka
nuni evsafı haiz olanlar bu vazifeye 
alınacak ve Temmuzun on beşinci 
günü müsabaka imtihanı açılacak- ı 

tı r . 

Talip olanların evrakı müsbite· 
!erile birlikte Vilayete müracaatleri. 

707;t 4-7-10 -14 

Riyaziye dersi ;~
1

fı~ 
ltıua 

. d 
!ık ve Orta okullardan J<ı• , ;n 

ziye dersi almak istiyenler NarJI ~~ 1dı 
kemal Başöğretmeni Ömer 5 dah: 
veri görsünler. 7033 

5-5 30-2 4-7-9 

;._------------~---
Umumi neşriyat mü.liiriİ 

Celal Bayer 
Adana Türksözü 111atbaa'' 


