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Fransa hiikümeti Antakya hakkındaki cevabi 
notamıza cevap verdi 
Fransanın cevabi notası iki tekliften 
ibarettir . Ve ikinci teklif Milletler 
Cemiyetine gidilmesi merkezindedir 
Hükumetimizin Sancak meselesi ve gelen cevap hak
kında yarın efkarı umumiyeye beyanatı muhtemeldir 

Ankara:: 25 ( AA ) - Antakya hakkındaki notamıza F r:ınsa tarafından verilen cevap gelmiştir . Bu ce
vapta Fransa hükumeti iki teklif ileri sürmektedir. Bilhassa mühim olan ikinci teklif Türkiye hükumeti sancağın 
istiklalini temin arzu ediyorsa bu meselenin halli için milletler cemiyetine gidilmesi merkezindedir . Cuma günü 
hükumetin bu mesele hakkında beyanatı muhtemeldir . 

Ankara : 25 ( A.A. )-Parti kamutay gurubunun dünkü toplantısında Rüşdü Aras ve ismet lnönü lskenderun 
Antakya meselesi etrafında izahat vermişlerdir . Başbakan ayrıca vekaletlerde siyasi müsteşarlıklar bulundu
rulması teklifini lüzumlu, faydalı bulmuş tetkik yapılması, rapor hazırlanması hakkında yaptığı teklif kabul ve 
tasvip edilmiş tir . 

Habeş heyetinin diskalif esi • • 
ıçın 

Havalar soğudu 

Son yağmurların büyük 
tesiri oldu 

Şehrimizde üç gündenberi ha
valar temamile değişmiştir. Gök 
yüzü gündüzleri ve geceleri ekseri
ya kapalıdır. Dün vasati hararet de
recesi 14 santigraddı. 

Evvelki gün saat 8,50 den 9,34 
de kadar devam eden yağmur 5, 1 
milimetre miktarında ovanın heman 
büyük bir kısmın:ı düşmüştür. 

Havanın birdenbire soğumasına 
yegane amil son yağmur olmuştur. 

Artık gündüzleri bile şehirde, 
palto, pardesu ihtiyacı }İyice duyul
maktadır. Keza bayanlarda Ropla 
gezememektedirler. 

Bazı evlerde dünden itibaren 
sobalar kurulmağa ve kırık cam
ların takılmasına başlanmıştır. Çar
şıda bayram hazırlığından fazla kış 
hazırlığı göze çarpmaktadır. Dük
kanlar tıklım tıklım dolup boşal· 

makta ve elleri boş çıkanlara pek 
az ras gelinmektedir. 

Bilhassa odun ve kömür, ihti-

Irakta yeni demir
yolu ve arazi tevzii 

Bağdat : 25 ( Hususi )- Suriye 
hatları Irak sınırlarında telli kuçeke 
bağlanmışb. Musuldan da oraya ka
dar bir hat yaparak Suriye ve Tür
kiye ile Bağdadı demiryolile birbi
rine bağlamak için bir kaç yıldan
beri Irak hükumeti İngiltere ile mü
zakerelerden sonra nihayet işe baş· 
landı ve Bici istasyonunda bu yeni 
demiryolu inşaatının başlama mera· 
simi Irak Vezirler Reisi ve Vezirler 
ve gazetecile· in de bulunduğu bir 
heyet önünde yapıldı. 

1 1 M•ıı ı s yacı pek fazladır. Bu mevsimi fırsat ta ya 1 e' t ere osye bilen bazı açık gözler odunun ki-
. • (osunu 1,5 - 2 , kömürün kilosunu 

Hükumet emlak ve arazi müdür
lerile Banka ve Ziraat müdürlerin· 
den ve iktisat Vezirliği mümessilin
den mürekkep bir komisyon teşkil 
ederek Eligarip arazisinin köylüye 
taksimine karar verdi . 

Uzak Şarkta askeri 
hareketler 

t • d k • t k 4,5 - 6 kuruş arasında satmakta· 
esın en arar IS eyece 

1 
dırıar. l1gm katların, muhtemeı ihti-

1 
kara engel olmaları için şimdiden 

1 
olup olmadığı hakkında bir karar tedbirler alması lazım gelmektedir. 
verilmesini.istiyecektir . 1 -----·------

!talyanın Milletler Cemiyetinin ı• t b ld 
mesaisine iştirak ve ya Cenevre mü· S an U a 
essesesinden çekilmesi , o zaman alı
nacak olan karara bağlı bulunmak
trdır. 

Zannolunduğuna gkre ltalya ta
rafından alınan vaziyet , İtalya ile 
lngiltere arasında bir mukarenet vü
cuda getirmek ve ltalyamn cemi
yetten çekilmesine mani olmak için 
pek büyük gayretler sarfetmiş olan 
M. Grandinin eseridir. 

Bu yıl şidde li bir kış var 
lstanbul : 25 ( Radyo ) - Dün· 

denberi karşık bir dolu şehrin so· 
kaklarım örtmüştür . 

İki gün içinde havalar birdenbire 
soğumuştur . 

Mahrukat flatlarında ani bir yük
seliş olmuştur . Odun , kömür çok 
pahalılandı . 

Lindberg bir kazaya " ı 
uğradı? 

Tokyo : 25 ( Radyo ) - Suvyon 
- ' üzerinden, Çin kıtaları Çin-Van'a 

doğru çekilmektedirler . 

No!..tai nazarlarwa Kont Ciyano ıara
jindan muhal•fe, edilen Gıandi 

Cenevre : 25 ( Hususi ) - iyi 
malumat alan mahafilin istihbaratına 
göre ltalya, Milletler Cemiyetinde 
Habeş heyetinin bulunması meşru 

M. Cianonun büyük Faşist mec· 
!isinin içtimaında M.Grandinin nok· 
tai nazarlarına muhalefet etmiş ol· 
duğu saylenmektedir.M.Ciano, Ber
line yapbğı seyahatten sonra Ce 
nevre ile alakayı tan;amile katetmek 
tasavvurundan idi . 

Nevyork: 25 ( Radyo ) - Lind 
berg 28 saat Bori tayyare istasyo 
nundan uçmuştur . Tayyareciden ha· 
la haber alınmamaktadır. 

Hudutlarda askeri bir çarpışma 

yoktur. 

Maltada Türk Donanmasının şerefine 
tezahürler hala devamda 

r 

Maltadaki askeri kumandanlar ve hü 
bahriyelisine tek 

ziyafetler veriyorlar 
kumet reisleri 

rar tekrar 
Türk 

İngiliz Amiralinin, Amiralimiz şerefine verdiği balo 
görülmemiş bir ihtişam içinde geçti 

Malta : 25 (Radyo) Anado-
lu ajansının hususi surette giden mu
habiri bildiriyor : 

Maltada Türk donanmasının şe· 
refine tezahürler, ziyafetler eğlence 
ler hala devamdadır . 

Maltadaki askeri kumandanlar 
ve hükumet reisleri, Türk bahriyeli
sine tekrar tekrar ziyafet vermekte
dirler . 

Dün gece Malta hükumet kona
ğında İngiliz Amiralı, Amiralimiz Şük 
rü Okan şeııdiııe lir l:iıdo Veı'di. Ba 

fo, o kadar muhteşemdi ki .. Bu gö
rülmeğe değer suvare o nisbette de 
samimi ve kardeşane olmuştur . 

Milli marşımız çalımrken bütün 
davetliler bir hürmet sükunu içinde 
idiler . 

Bu sabah muhtelif harp oyunla
rı yapılmış bahriyeliler arasında spor 
eğlenceleri olmuştur . 

Bütün bu eğlence ve merasim

lerde bilumum lngiliz Amiralları 
devlet b'iiyü'lderi bulurııtıii'Ştıir -.•.' ·· -

Madritde şiddetli kar ve kışa rağmen 
kanlı muharebeler oluyor 

Bütün Ticaret gemileri lspanyol sahille
rinden üç mil dıştan geçecekler 

---·······----
A1man sefiri şehri. terk etti 

Madrit : 25 [Rad 
yo] - · Asi kuvvetleri 
şehrin Üniversite mı
ntıkasındadırlar. Ya· 
ğan şiddetli kar veya i~ 
ğmurlar askeri hare-
katı güçleştirmekte-

dir. 
Sevil : 25 [ Rad- 1 

yo]-Bir hava bom· 
bardınıanı esnasında 
Valans istasyonunda 
bulunan ve Madrite li•r gün Madrıdı tehdit eden Nasyonalist uçaklar 

gitmekte olan ehemmiyetli miktar 
1 

merkezine düşen müteaddit obüsler 
mt:himmat berhava edilmiştir. bir çok telefat verdirmiştir. 

Madrit : 25 [ Radyo J - Dün Üniversite mahallesinde anu-
akşıım asi topçuları şehri tekrar dane muharebeler devam ediyor,, 

Wmi>e'r'dıısran e~dı'<Ji!. .-~ : · .. ~ tk'rbı iı~' ırahi(ede ~ 

• 
ismet 
Ar as 

İnönü ve Rüşdü 
Belgrada gidiyor 

Başvekilimizle Hariciy~ Vekilimiz Sto
yadinoviç'in ziyaretini iade edecekler 

ismet lnöııü 

Sofya : 25 ( Radyo ) - Kuv
vetli bir kaynaktan alınan malumata 
göre, Türkiye Cümhuriyeti başvekili 
ismet İnönü ve hariciye vekili Tev
fik Rüştü Aras refakatlerinde refika· 
!arı da olduğu halde bu yakınlarda 
Belgrada giderek , Yugoslavya baş 
vekili Stoyadinoviçin ziyaretini iade 

edeceklerdir . 
ismet in önü ve Rüştü Ar as bir 

kaç gün Stayodinoviçin misafiri ol
duktan sonra buraya gelecekler ve 
Köse Zivanofu ziyaret edeceklerdir. 

Tevfik Rüştü Arfls 

Türkiye ba~ vekili v l ariciye 
vekilinin bu seyahati siyasi ınahafil· 
de büyük akisler uyandırmıştır . 

Bu iadei ziyaretin dostluklar 
için daha kuvvetli bir perçin oldu· 
ğuna muhakkak nazariyle bakılmak· 
tadır . 

Fransız .deniz filoları 
r~~~~~~~~~~--,----·---------~ 

Fransız bahriyesinde her gün bir sürat teraklr · ve 

arbş var. İngiliz deniz kuvvetlerile musavat 
temin edilmiş denebilir 

-----------------·--------------------~------
Nis ( Hususi muhabirimizden)

F ransada, grevlere ve şiyasi mü 
cadelelere rağmen yeni harb ge· 
mileri inşaatı hararetle devam edi
yor. Fransa beş on sene içinde bil
hassa yepyeni ve süratli kruvazör, 
muhrib, torpito denizaltı gemilerin· 
mürek keb çok kuvvetli bir filo 
meydana getirmiştir. 

Eski saffı harb gemileri, müced-

ded denilecek derecede tadil ve 
ıslah edilmiştir. Bu bakımdan Fran
sa, Avrupada bahri kuvvet it!barile 
lngiltercden sonra ikinci mevkü iş
gal etmektedir. 

Fransa donanmasını yenileştirir
ken sahillerinin müdafaasını da ih· 
mal etmemiş Atlas Okyanosunda 
sahillerini her hangi taarruzu karşı · 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Son dakika 
Ponsonun Parlse gideceği asılsız 
Ankara : 25 [ Türksözünün Hususi Telgrafı ] - Ponsonun 

memleketine gideceği hakkında çıkan haberler 
den Ankara mahafili haberdar değildir . Sefir 
vazifesile meşguldur . 

Su siyasetimizde Adana başta 
Ankara : 25 [ TOrksözünün Hususi telgrafı ] - Hükumet 

sulama işleri için gelecek yıl işe başlıyacaktır. 
bu meyanda Adana gözönünde tutulmaktadır . 

Pamuk istihsalinin çok ve ucuza mal edilmesi 
tedbirleri de alınacaktır . 

Ankarada kar başladı 
Ankara : 25 ! Türksözüniln Hususi telgrafı l - Dün enbe

ri buraya kar yağmadadır. Her taraf karla örtüldü. 
Soğuklar arttı . Bu gün tayyare postası gelmedi. 
Bileciğe indi . . ·- · K. O. • •• 



F ranko hükumetinin 
devletlerce tanınması 

ispanyadaki hadiselerin aldığı yeni veçhe kar 
şısında, Burgos hükumeti lehinde ve fili vaziye 
.tin doğurduğu neticelere intibak lüzumu etra 
fında bir cereyan gitgide kuvvetlenmektedir . 
Aşağıda bir Fransız senatörünün bu husustaki 

görüş ve mütalealarını okuyacaksınız 
Ynzan ; Henr) I.emery 

Milliyetçi ihtilalci kuvvetlerinin 
ispanyanın üçte ikisine sahip kalmış 
ve her halde yakında Madridde yer
leşecek olan ardı arkası kesilmiyen 
zaferler, yeni hükumetin , yabancı 
devletlerce önce , fili sonra da hu
hukuki tanınmasını, müsteacel bir 
mesele haline koymuştur . 

bile, kollektivitenin nazarında mev-
• 

cut sayılmakta devam edecekmi 
dir? 

Bu, müşterek uzlaşma usuwne 
muhalif olan bir harp halinin deva
mını icabettirecektir . 

Çünkü bu ortadan kalkmış olan 
hükumet, başka bir devletin haki· 
miyeti altındaki topraklan ,kendine 
vasıta yapacaktır . 

es a 
' 

Şehirdeki inşaat ·Hav kuvvetlerine Memurların varisleri 
Yeni kanunun izahname 
sine göre ~ mühim kayıt 

lar var 
Yeni yollar ve binalar kanunu 

ile belediyelere bazı salahiyetler ve
rildiği yazılmıştı . 

Kanunun tatbikine dair elan iza
hatnameye nazaran imar planının 
genişletileceği işaret edilecek cad
de ve sokaklar etrafındaki inşaata 

müsaade edilmiyecektir . 

yardtm vergisi 
İstisnalara aid tamim 
alakadarlara bildirildi 

2882 numaralı hava kuvvetlerine 
yardım vergisi kanununun istisnalara 
aid bulunan ikinci maddesinin A fılı:· 
rasının tatbikinde bazı mahallerde 
tereddüde düşüldüğü Vekaletçe gö. 
rülmüş, bu arada kilometre ve deniz 
mili hesabile verilen harcırahların 
vergiye tabi tutulduğu anlaşılmış· 
tır. 

Vekaletin mühim bir 
tamimi 

Memurin kanununun muaddel 
38 inci maddesi mucibince, memur· 
!arın hali hayatlarında iken, ölümle
rinden sonra ana ve babalarından: r 
birinci derecede hangisini varis ta
yin eyliyorlarsa , bu hususta müeb
bet bir beyanname dolclurmalarıJ 
icabetmektedir . 

Türk Musikisinin 
islahı yolunda 

SITKI AVCI 

Halk musikisi toplamak üzere 
şehrimize gelen Macar profesör 
Beli Bartok ile konservetuvarımız 
muallimlerinden mutahassıs genç. 

ferin şimdilik Adanadaki vazifelerinin 
bitmesi münasebetiyle evvelki gece 
Halkevinde bir hususi toplantı ya· 
pıldı. 

Konservatuvar muallimlerinden 
Necil Kazım tarafından bir musa
habe verildi ve ondan sonra da 
Ulvi Cemal kendi arkai:laşlannın ki 
ile bazı maruf Türk bestekarlarının 
eserlerini Piyano ile çaldı. 

Musahabeden aldıgınHZ intiba 
şöyle: 

Türle musikisinin bir islaha 
muhtaç olduğu ve b1J11ada etas ol· 
mak üzere halk musikisinden istifade 
edileceğidir. 

Umumiyetle her devlet, ancak 
1 

kend; görüşlerinden ilham alarak, ha-ı 
diseleri müstakil bir şekilde gözet
meyi itiyad edinmiştir . 

Milletler Birliğine karşı teahhüd · 
!erinden sıyrılmış olan Almanyanın, 
Cenevre müessesesinden gitgide da- ı 
ha fazla uzaklaşmakta olan !talyanın 
ve kendi hususi vaziyetini gözönün
de tutan Portekizin General F ran
konun hükumetini resmen tanımak
ta istical gösterecekleri hiç şüphe
sizdir . 

Böylece mütecavizin tarifi ile te
zadlı bir hal ihdas edilmis olacak
tır . 

inşaata yapılacak arsada eğer 
ağaç varsa bunlar ancak belediye 
reisliklerinden müsaade alındıktan 
soPra getirilecektir . 

Belediyelerin tasdikinden geç
memiş ve heyeti umumiye parçala. 
rı üzerine, yarısından fazla inşaat 
yapılmış ikrazlardaki mevcui arsalar 
üzerine yapılacak inşaata, arsa ve 
binaların vaziyetine ve mahalli icap
larına göre verilecek irkfa ancak 
belediye riyasetlerince tayin edile· 
cektir . 

Halbuki umumi mülhak ve hu. 
susi harcırahlar ile umumi mü~sse
selerin seyahat vazifesi dolayısile 
müstahdemlerine verecekleri harcı 
rahların hakiki vesaiti nakliye mas
rafları tamamen maktu harcırahlar· 
da hakiki vesaiti nakliye masrafına 
tekabül eden miktarlar verilecek ve 
bunlar vergiden istisna edilecek
tir . 

Kanunlardan önce bu şekilde 
tanzim edilmiş bir beyanname ver
miyen memurların ana : ve babaları, 
tekaüd maaşı almak üzere müracaat 
ettikleri vakıt evlatlarının varislerini 
gösteren beyannameyi vermemiş ol
masından dolayı tekaüdlük maaşın
dan mahrum kalmaktadırlar . 

Bugün A vrupada bile klasik· 

1 
lere fazla rağbet kalmadığı, 20 ci 

' asır çocuklarının, sanatkarlarının 
ı · modern musikiye fazla kıymet ver· 

Esa~en böyle hareket etmekle, 
üç hükumet, kabul ettikleri karışmaz 
lık uzlaşmasını çiğnemiş olmıyacak
lardır . 

Çünkü muhariplere müdahale et 
memek esasının kabul edilmiş olma 
sı resmi kalmış olan hükı'.lmetiıı kar
şısında ona karşı gelen ve filen na
zarı itibara alınması icabeden bir 
kuvvetin taninılmasına muadil ol
muştu. 

fngiltere ve Fransa - lngiltere
nin her hangi bir şekilde kendini 
bağlamak istememesine rağmen -
başka bir vaziyet almak niyetinde 
bulunuyorlar . 

Bu iki devletin, Milletler Cemi
yetinin hu mesele üzerindeki görüşü
nü bilmek istiyecekleri farzolunabi· 
lir . 

Cenubi Amerika devletleri hiç 
tüphesiz Cenevrede F ranko hüku 
meti lehine kat'i bir tesir icra ede
ceklerdir. 

Bu müşahede, adli bakımdan, 
çok enteresan ve çok meraklı huku
ki noktaları aydınlatacak bir mahi
yet taşımaktadır . 

Milletler Cemiyeti paktı bir dev. 
Jetin ortadan kalkmasını, veya ev
velce mevcut bir devletten ayrılmak 
suretile ortaya çıkması kaziyesini 
gözetmeyi tamamile unutmuştur . 

Cemiyeti kurmuş olanlarca ka
bul edilmiş olan esaslara göre bu 
noktanın ihmal edilmesi esasen ma. 
kuldu . 

Hakikaten, harp yasak edildiği 
bir hakimiyetin ortadan kaldınlması 
için en mutad usul olan fetih yoluy
la ilhak prensip itibarile kabul edil· 
mediği ve ilk maddenin hükmüne 
göre ancak kendini serbestçe idare 
eden Milletler Cemiyet azalığına ka· 
bul edilecek oldukları için, cebren 
ayrılma;keyfiyeti husule gelmemek 
icabederdi . 

Hadiseler burada bir eksik oldu -
tunu ğöstermek işini üzerine aldı . 

Kendini serbestçe idare eder 
mahiyette olmasına rağmen Cenev • 
reye alınmış olan Habeşistan orta. 
dan kalktı . 

Bununla beraber Milletler Cemi. 
yeti hala onu mevcut farzetmekte 
devam ediyor ve bu telakki bazı 
memleketlerin bilhassa Fransanın 
ltaıya ile olan münasebetleri üzerin
de menfi bir tesir yapmaktan geri 
kalmıyor. 

Be ziinlcü ispanya Cumhuriyeti 
de lıaMA yarımada üzerinde bir ka
~ t'd~ra· s'ahi~ olm'a'<İifı'ı t'akdrrde .... 

Dün dahili harp addedilen kavga 
hadiselerin şekli değişmeden bu de
fa harici bir tecavüz mahiyetini ala
caktır . 

Dahiliye Vekaleti, bu halin ÖDÜ· 

ne geçmek üzere keyfiyeti bütün vi
layetlere bir tamimle bildirmiş ve bu 
suretle memur ana ve babalarının, 
ihtiyarlıklarında sefaletlerine mey- 1 
dan verilmemesini istemiştir . 

diklerini anladık. Musahabeden çok 
istifade ettik. Top söz olarak musi· 
kimizin inkılabı yolundaki noktai 

Bu neviden meselelerin ortaya 
konulmasında tehlike vardır , 

Bir devletin, bir kerre Milletler 
Cemiyeti tarafından tanıldı mı, bir 
devam ve muhefaza garantisi bula· 
cağını Habeş masebakını öne süre
rek iddia edecekler bulunacaktır . 

Bu da, Milletler Cemiyetinin müb 
hem ve tamamile santimantal ka
rekterinin beklenmedik güçlüklere ve 
kararsızlıklara mahal verdiğini gös· 
terir . 

Milletlerası polis vazifesini gör
mekte acz göstermiş olan Cenevre 
müessesesi ayni millette vatandaşlar 
arasındaki bir dahili harba karış· 
maz. 

Soğan kokusu 
f ırsat düştükçe, garbin entere

san haberlerinden bahsediyoruz, 
Bunlar arasında akla yatan , in

sanlığa fayda~ olanları da yok de
ğil.. 

Soğan kokusundan bahsedecek· 
tik .. Evet .. Soğan yedikçe ağzımız 
neden kokuyor ? 

Amerikalı doktorlar bunu şöyle 
tecrübe etmişlerdir . 

Bir adama soğan çiğnetmişler, 
yutturmuşlar, sonra çiğnemeden yut
turmuşlardır . Bunun neticesinde an
lamışlardır ki, soğan, çiğnendiği za· 
man ağızda kalan kırıntılardan dcı. 
layı kokar . Yoksa mideden Meri va -
sıtasile yukarı çıkan bir koku değil
dir. 

Şu halde , toplantılara müsame
relere , balolara gideceğimiz akşam· 
lar soğan veyahut soğanlı bir şey 
yiyeceksek çiğnenmeden mi yutalım 
dersiniz ? . 

Bu nazariyenin aksini iddia eden 
doktorlar da vardır ki, her halde 
aksi 

0

iddiası doğrudur · 

Eğer soğan kokusu ağızda kalan 
kırıntılardan ileri geliyorsa, güze'ce 
dişleri fırçalamak , çiğnemeden so
ğ~n yutmaktan daha kolay değil 
mı? 

)' enbelliğin icadı 
Amerikada seğuk havalarda mer 

divenleri inip sokağa çıkarak gaze. 
te almak külfetinden kurtulmak için 
yeni bir usul çıkarılmıştır . 

Pencerelerden sokağa yakın bir 
yere makara ile ip geçiriyorsünuz . 
Sabahleyin gazeteci geldi mi, gaze
t~yi mandalla ipin ~ bir yanına ilişti
rıyor . 

ipi m'aıiaılarun ute'ridcfo 1*Ytrclik· 

Yine ayni hukuki vaziyet ve ge
nişlikteki arsalarda ancak bir katlı 
inşaat yapılabilecektir . 

Meyve ve sebzeler 

Bir kürek mahkumu 
dün yakalandı 

nazaı-larda tamamile birleşmiş olu
yoruz. 

" Halk musikisi. işittiğimiz mu
sikinin tamamile esaı:ını teşkil ede. 

' cek olgun mahiyettedir. 

Tasarruf haftasına 
hazırlıklar 

Dün tasarruf cemiyeti 
umumi bir toplantı yaptı 

Milli iktisat ve tasarruf haftası 
için alınacak tedbirleri görüşmek 

Bahçelerde bol bulunmasına , 
komşu illerden fazla mikdarda gel
mesine rağmen sebze ve meyve fiat· 
lan eski yıllara göre bu yılın bu 
mevsiminde çok pahalı bulunmak· 
tadır . Pazar yerlerinden . hanlar· 
dan alınan sebze ve meyveler hal ve 
dükkanlarda hemen bir , bir buçuk 
mislinden fazlaya satılmaktadır . 
Ucuz bir şehir olarak tanılen şehri· 
miz ; bugün yiyecek , içecek , giye· 
eek , ve yakacak hususlarında birin
ci derecedeki pahalılıklariyle tanın
mış şehirler meyanında bulunmak· 
tadır . Bu hal ise bir çok kimseleri 
cidden düşündürecek bir mahiyette· 
dir . 

340 senesinde Sivrihisarın Direk r 

köyiinde bir adamı katleden velSsene 
kürek cezasına mahkum olan Süieyman 
oğlu Ali isminde birisi , dün sabah 
zabıta tarafından yakalanmışbr . 

Binaenaleyh Türke has bir mu· 
siki yaratmak için lazım gelen ele· 
mantar hazır bulanmuş olduktan 
sonra artık duracak zamanı kalma· 
nuş demektir. Bu mutahassıslar öğ· 
rendikleri garp tekniği ile bize en 
yeni ve fakat bizi tatmin edecek 
musiki parçaları dinletmelidirler, 

(üzere dün öğleden sonra saat 17 
de C. H. P. si merkez kurağında 

toplanarak tasarruf haftası için yapı
lacak işleri kara, laştırmışlardır . 

lki seyyah 
1 Temmuz 936 da Kopenhagdan 

bisikletle dört senelik bir seyahate 
çıkan Yessen ve Val:in isminde iki 
seyyah dün matbaamıza gelmişler
dir. Yessen ve Vallin Fransızdırlar 
ve Halbergde: üç büyük gazetenin 
muhabiridirler . 

Şimdiye kadar 5000 kilometre 
yap nışlardır . Seyyahlar Adanadan 
Halep Bağdat - Bombay -
Kalköta - Singapor - Avustural· 
ya - Hind;ini - Çin- Japonya -
Şimali Amerika - Şimali Afrika
Mısır - Trablus - Tunus - Ct -
zair - ispanya - Fransa - Be -
çika ve Hollandaya gideceklerdir : 

çe gazete elinize geliyor . Bu zaman 
zarfında açık kalan pencereden üşü. 
yüp üşümüyorlarmı ? 

Orasını bilmiyoruz . Amerika 1 

bu .. insan bu basit tuhaflıklara ş~
mıyor, asıl bunu yapanları di.işünü
yor . Değil mi ? 

İnsan istemezse köpek 
te istemez 

Dünyada ne ehli hayvan merak
lıları vardır . 

Ticaret ve sar ayi odamız her 
yıl olduğu gibi bu yıl.da bir ailenin 
bir ayda vasati kaç lira ile geçine 
bileceğine dair tanzim ve ilgili kat 
lara sunduğu istatistiki bu günlerde 
bir suretini de gazetemizde neşret· 
tirecek olursa bu sözlerimizin bir 
hakikat olduğu anlaşılacaktır . 

Biz ; bunu bekliyoruz . 
Bir kilo itibariyle ; 
Karpuz 7,5 , kavun 5, uzum 

12,5 · 15 , elma ve armut 20, ayva 
15 kestane 25 · 30 . 

Tane itibariyle ; 
Portakal çifti beşten tanesi 10 , 

mandalina çifti 5, tatlı limo:ı 4 tane
si beş , şeker kamışı , ekşi limon 
çifti 5 kuruştur . 

Sebze fiyatları 
Fasulya cinsine göre 7,5 · 20, 

kabak 5 - 7,5 , böğrülce 7,5 - 10 , 
bamya 20 , prasa 2 . patates 5 -
7,5, kuru ~oğan 15, sarımsak 40-50. 

Tane itibariyle : 
Patlıcan 5 , 10 tanesi 5, turunç 

10 tanesi 5 , 
Deste itibariyle ; 
Nane 1 , maydanoz 1,5 ve beş 

deste turp 5 kuruştur . 

Mahkemelerde : 
Bir katilin muhakemesi 

Öyle insanlara tesadüf edilmiştir 
ki, kendisi kuru ekmek yer, evindeki Kozacı Yahy.ı oğlu Hacı Meh-
kedisine kara ciğer yedirir . medi öldürır.ekten suçlu Salahaddin 

1 b ve arkadaşı Mahmut hakkındaki du-şte unlardan biri Londrarun en 
büyük şemsiye fabrikalarından avuç 1 ruşmaya ağır cezada devam edilmiş, 

gelmeyen bir kısım şahidlerin din
dolusu para vererek güzel bir şem · 1 r lenmesi için muhakeme başka bir 
sıye ısmar ıyor · 1 güne bırakılmıştır . 

Şemsiyeyi almağa geldiği zaman ihtilas suçluları 
bu çok pahalı şemsiyeyi kime ısmar· 
ladığı meydana çıkıyor : Köpeğine • Zimmet ve ihtilastan suçlu ve 
ısmarlamış meğer 1 ... mevkuf hususi muhasebe tahsildarı 

Bunu niçin böyle yaptığını soran- Abdulkadir hakkındaki duruşmaya 
lara şu cevabı vermiş : ağır cezada devam edilmiştir . 

- insan nasıl ıslanmak istemez· Suçlunun ikinci istintaktaki ev· 
se köpek te istemez • r.akı n~ioesinip s~J19aaı için dıu uş-

'· Oıtfıin• ıria ~~'• g\lı1°e -b~"'1-. ' 

Katil Alinin zabıtaca ifadesi 
alınmış ve evrakı taı.zim edilerek 
adliı eye teslim edilmıştir. 

Evvel emirde şunu da ilave ede
yim ki : 

Halkevi nde . 

Musiki dinlemek için o suretle 
terbiye edilmiş kulak ve ruh lazım· 
dır. ilk nazarda belki bizim hoşu 
muza, kulağımıza iyi gelmiyecektir . 
Fakat zamanla ve çok dinlemekle 
alışacağız . Nasıl ki Saray , musikisi 
ile hasıl olan istinas gibi .. 

Bela Bartekun konferansı 
Dün akşam saat dokuzda Halk 

evindı: Bela Bartuk vadettiği kon· 
feransı Fransızca olarak vermiş ve 
konservatuvar Muallimi Adnan Türk 
çeye tercüme etmiştir . Konferans 
arasında mevmubaıı. olan örnekle-

1 

ri de piyano ile çalmış ve davetli 
tarafından derin bir alaka ile dinlen. 

miştir . I 
Profesörün konferansı yanadan 

itibaren gazetemizle neşredilecelı:tir. 1 

Bu yeni yaratılacak musikinin 
özü Lizim tanıdığımız esaslar olduk. 
tan sonra , öyle ümit ediyorum ki, 
daha çok hoşa gidecektir . Ancak 
bestekarın maharetini buna ilave et. 
mek şarttır. 

Geriye mühim bir hal kaldı;yeni 
besteler, olgun ve değerli eserler 
hazırlandı, yaratıldı ... Lakin 70 bi!l 
nüfuslu Adana gibi bir muhitte din
lenmesi mümkün olmaz ve hala 
Saray musikisi ticaret plaklarında 
kulaklarımızı tırmalars3 ve halkın 
dilinde, ruhunda her gün daha çok 
yer yaparsa hedefe varmak için 
yeni nesli nasıl hazırlayabiliriz. 

Altı aylık yoklama 1 

Dul , öksüz ve emeklilerin altı 
aylık yoklamaları başlamıştır . Ay 
sonuna kadar yapılması lazımdır. 

Şehir içinden 

küçüklerin muzipliği 
Matbaamızın civarında kömür pa· 

zarına çıkan dar bir sokak vardır . 
Mektepli çocuklar dağılmışlardı. Ev

lerine gitmekte olan küçük muzip· 
ler , bu sokağın başında gördük· 
!eri bir inek y 1vrusunu ürküttü -
ler .. 

Yediği taşlardan ve üzerine hü· 
cumdan sinirlenen inek yavrusu kurtul 
mayı kaçmada buldu ve: köşeyesaptı. Bu 
sırada kömür pazarından gelmekte 
olan bir adamcağız, karşıdan sür'at. 
le gelen bu hayvancağızı kudurmuş 
sanarak ters yüzü döndü ve ta
banları yağlıyarak son sür'atle kaç· 
mağa başladı . 

Bunu gören yaramaz çocuklar 
keyfleniyor ve : 

- Eh, eh, eh ... leri basıyorlar . 
Şaşırmış bir halde bulunan adam 

cağız bu avazları işitince büsbütün 
kendini kaybediyor ve canını kurtar 
mak için kendini kenarda bir ça
murlu yere atıyor . Kudurmuş ( 1 ) 
ioek yavrttsu dit hiç bir şey yapma. 
_. . ·' •• J.!ü '..lJ: • ' aan ~a .. ~p 'X1"'}'0!'. • • · 

Şurası m:ıhakkak ki musiki, din
lemek ve istinas peyda etmek ile 
olur. Adana gibi bir muhitte bun. 
lan kimden dinliyeceğiz ve bü ihti 
yaamızı nasıl tatm!:ı edereğiz. O 
halde bir ümidimiz laddı; bu da: 

Belediyemizin şehir orke;;tra ve 
bandosu teşkil ederek fedakarlık 
yapmasıdır . & hususta fahri ç ıh 
şacak eleman bulmak muhal oldu
ğundan belediyemiz bJnJn için adeti 
meıııur tayin eder gibi tahsisa~ ayı· 
rarak bu mevcudiyeti meydana ko· 
yarsa unutulmaz bir himmet sayı 
lacağı şüphesizdir . Zira aksi tak
dirde bu inkılabı zamana bırakmak, 
gayeye geç varılmayı doğunır.Çün • 
kü bir taraftan harıl harıl ve özl eş -
miş eski musikişinaslar faaliyette· 
dirler . 

Bu hadisede orada toplanmış o
lan büyük ve küçük bir kala balığın 
kahkahaları aramıda son buluyor . 

Şimdi; küçiilc yaramazların bu 
hiç umulmadık muzipliğine uğrayan 
bu zavallı :ıdamcağız, kendine acaba 
kaç günde gelebilecek '? .. 

' 
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M o:ı~or olmuş küçük ell_e: l karlar içine dağılan leblebilerinden 
nnı yırtı~ _keten ~ketinin \ başka bir şey göremedi. ı 

. kollan ıçmde gızlemek Mektebin kapusuna doğru mü· 
itin sağa sola kıvranıyordu.. tevekkiline dönerek : Siyah gözle. 

Hele. ayakllR "" uıl onu ağlatan rinden iD damla ile hıçkınkh han· 
&Jaldlnf.i . Ç*~· ş dakldü : 

Yazan::INihad TangOner 

il 
toplantı I Nobel mükafatını: 

L.oMra-. 2.s ... < -Ra-dy-o > - Roy- ı kazanan kim miş? 
ter bildiriyor : ı 

Macar Kral naibi ve başvekili Berlin: 25 ( Radyo ) - 936 No 
ve hariciye vekili dün Romaya git ı bel mükifabnı alan Şarl 1880 de 
mişlerdir. doğmuştur. 

Romada siyasi bir toplantı ola· Boenes Ayres'de Sosyoloji pro-
cağı söyleniyor. fösörlüğü yapmıştır . 

Filistin yahudileri Şarl harbin önüne geçmek için 

:Romad 

Ne ise bugün , onlar , eskisi gi- - Allahım 1 • 
bi acı vermiyordu . Çünkü yerde • Londra : 25 ( Radyo ) - Filis· 
ct.ğilwli . Kuıı-.ı•,....... Kalt bi~ ~". Bi;üfc apart. tindeki Y ahudileriıı çalışmalırn ÜZf!· 

kurulan beynelmilel komitenin mües· 
sisidir . Şarl bir Alman muharriri· 
dir . Kendisi sulhçulukla tanınmış-

I• mukava , ayaklannı yerden kes- manın kapısı aralanmıştı . Yaşlı bir rinde yapılan bir istatistik netiteai , 
ilişti . Hatti ıııltyordıı bile 1 • • kadın başı kapıdaki bir dilenciyi Yahudilerin yedide birinin ziraatla 

Brıfia IHMi*t ha ~bir "I " görme'!' lçeftye sesleedi : meşgul oldaldan anfaPnnftr. 
ywva bulmuştu .. 8a apartmanın ge- - Fukara gelmiş ekmek getirin. Malta tayyare karatgaldn-
llİI balkonu onu kar albndan kurtar- Biraz sonra, yanm. bir francala da 20 tayyare hasara 
IJINtı.. ile kapıya çıkan bir çocuk elindeki · Uftad 

Bu sabah donmuş gibi uyukla· ni uzatmıştı . Bir çırpı el ekmeği 
'*for, ayaz onu bugün o kadar don- abrken birdenbire ç~ldi .. 

Şimdi ilci küçük elin sıılribleıi 
yüz yüze bakıyorlardı birisi hayret
le haykırdı : 

Koltuğuna sığan küçük sepette
ki Iebitl:ıi lı:ölilılarıar ' bır. sabah ,. 
zel güzel , renk renk ayınyor .. dört 
göda küçük misıtti1uiai beldiJDI'· 
d .. 

Beldediti oaıııt y.ı.n mütk!file. 
ri deiil bemıle arlaıdatları idi. 

Oıia mekteplilw n& kadar IMIVİ· 
yorlerdı.. ona " Küçük Alit " denae· 
den geçen olıınnuydu.ı 

Bu " Küçük Ali ,, hitaplan ona, 
11behım ba.yırlayan bir muhabbet 
IUi fibi geiyoıdıı • On. yeg.iDe 
lcardetleri , alıırahalan oalardı ·-

- Ne yapıyollQll klçük /ltJw 
Kutatdiıil'lha lcadıırr ımınııt tlıtı· 

nık saçh küçiik başını hemen uğrq· 
tığı sepetten kaldırdı : 

- lyi)Iİm Şefik bey 1 •• 
O , talebeleri bey dire ~,. 

. Gerçe onlarla arliadaşdı ama , 
onllrla.kmdi u••cbı olan büyük 
ıne.feyi idrik ediyordu • • O , bİI• 
na •htmıttı • . alı....- da çateli
vaı llii)da 1 • Hem bıa Şefik taldıtler 
İçerisinde hiç sevmediği çocuk· 
tu •• 

Onun arsız nılıımcı.a hiç hot· 
lanmıyardu .. kaç defa kendisini lifa 
tutarak leblebilerini llllflDJftı 1 

işte bu sabahta , başına dilciliti 
leblebi çalmak içindi .. Bana tiphe 
etmiyordu • Yere korciııtu küçük 
ııepetini koltutu- kıltmlı. Ve ivare 
bir mahalle ısbğil~ baı•da dikilm 
Şefite: 

- MfJdebe geç kaMınıı. Dedi. 
Şeftk, çaMuıRı d~ kmaı. 

polaymk dudaib büktü : 
- Zararı yok .. 

- Ali 1. 
Dilenci hiç ses çıkarmadı başı 

birdenbire önüne düşmüştü" iki kü
çıik el onu omuzlanndan sarsıyor ve: 

- Ben seni bir aydır ne kadar 
aradım Ali beni af et " 

Ve ıevinçle devam ederek : 
- Biraz ~kle sana bak neler 

rıetireceğim " diyo-du . 
Ev sahibi çocuk hızla içeri dal· 

dı . Fakat o gider gitmez kapııiaki 
düçük dilenci tipilere lcanşDUfb .. 

Şefik , elinde küçük bir palto ve 
kvcakladığı paketlerle kapıya gelin· 
ce hayretle bapdı : 

- Ali Ali .. Ali nereden .. Ali 
kardefim .. 

Terlikleriyle sokap fırladı . 
Köşeye kadar kottu fakat ki~ 
göremedi .. 

Bir ay evvel küçük aermıı,
karlara gömülen Ali , küçiik aatllCI , 
timdi bir dilenc:i olmuştu .. Belki de 
onun yüzünden dileniyordu .. 

Hırçın ruhu ilk defa hıçlcdrlarla 
ağlamağa , azap yaşlan dökmeğe 
başladı .. Elindekilere baktıkça da -
ha a,,ada .....ıayordu .. 

Olanca kuvvetiyle apartmana 
doğru bııiwda : 

- Aftıle L 
Bir aydanberi içini k0 ·iraR ki 

çiik 111911 af ettircınenıifti •• Hiç ol. 
mazsa şimdi yapacağı itirafla biraz 
rahatlliııaılltdl • 

Malta : 25 ( Radyo ) -· Dor
yos tayyare karargahında 20 kadar 
tayyare hasara uğramıştır. Buna se
be b ani çıkan bir şiddetli fırtınanın 
hangarları tahrip etmesidir. 

Varşovada 
Tal ebe çarpışmaları 

Varşova : 25 ( Radyo ) - Bir 
çok Sosyalist talebe gece yarısı Üni
versiteye girmişlerdir . Nasyonalist 
talebelerle şiddetli çarpışmalar ol
ID9flur . Bir çok talebe yaralanmış· 
tır. 

Şelı • l)ekttw Şahta 
Hülnayun nişanını verdi 

Tahran: 25 (Radyo) - Bura · ya-- lıankuı u 
m• ınDdtn11 nazın Dok· 
torl Ş.hta ŞelıUıplı Hazretleri Hü· 
ınaıyaıı nişanını vermişlerdir. 

babada lngilizateşe-
sil~••ta~161'81ıürat 

Roma : 25 ( R:,Wt6 ) - lngiliz 
Ateşe Milit eri , Adisababadan hare· 
ket etmiştir . Ataşe , hareket eder
ken yerli askerlerden iki kıta , lngi· 
liz askerlerini selamlamış ve 20 ki
lometre teşyi etmiştir. 

Hindenburg balotıv yeni 
bir seyahata çıktı 

Berlin : 25 ( Radyo ) - Hin· 
denburg balonu bu sabalt havalan• 
mıflır. 

Bu seyahatı da Şimali Anierlka 
tarafHlll olacaktır. 

br. 1 
Berlin : 25 (Radyo) - Berlin I 

mahfilleri Nobel müL afatının Charl' e 
verilmesini şiddetle tekzip etmekte. ı 
dirler. 

Madridde şiddetli 
1 kar ve kış 

- Birinci sahifeden artan -

hükümet kuvvetlerinin bazı muvaf· 
fa)ciyetler kazandıkları iddia olun· 
maktadır. 

Madrit : 25 [ Radyo ]- Alman 
sefiri dün öğleden sonra şehri terk 
etmiştir. 

Londra : 25 [ Padyo ] - Roy
terin muhabiri bildiriyor: 

Fransız Ticaret gemileri lspan. 
ya sahillerinden ancak 3 mil açık
tan geçebileceklerdir. 

Valansiya: 25 [Radyo]- Hükü· 
met Berline bir nota göndererek 
elçiliklerinin tahliyesini istemiştir. 

Valansiya : 25 [Radyo]- Bey. 
nelminel kızıl h11ç hava bombardı· 
manlannın önüne geçmek için Med 
ritde bitaraf bir teşkilat kul'IRUf 
tur. 

Hülc:ümet bunu kabul etmiştir. 
Valansiya: 25 [Radyo]- Silih 

yüklü bir Yunan vapuru tutulmuş· 
tur. 

Paris : 25 [ Radyo ] - Mar
silya yakınında yeni bir silah ka· 
çakcılıfı tesbit edilmiş ve 19 kişi 
yakalanmıştır. 

Roma : 25 [ Radyo ] - Siyasi 
mahafıl, Edenin ispanya meseleleri 
karşısındaki beyanabnı Romac.la 
çok iyi karşılamışbr. 

Zabıtada: 

Kapu açılmayınca 

Asri • 
sınema 

28 T~şrinisani çarşamba akşamından itibaren 
iki film birden 

-1-
Türkçe sözlü büyük film 

TİVOLİ CAMBAZHANESİ 
~ -Görül;;;;fş-varyeteler = Heyecanlı7e fevkalade sirk sahneleri. Ars. 

lan, Kaplan ve Fillerin birhirile mücadelesi bu muhteşem tablolann içinde 
geçen müdhiş bir aşk faciası 

. -il-
Umumi istek üzerine 

( Cinayet Yolu) 
Bu film yalnız heyecan ve sergüzeşt filmi değil .. Ayni zamanda hini 

bir aşkı mansurdur 7563 

Alsaray • 
sın ması 

Bu akşamdan itibaren 
Çoktanberi filmlerine hasret çektiğiniz güıel yıldız[Lllyan Harveyin) 

1 

Monte Karlo geceleri 
ismindeki harikulade güzel ve nefis eserini sunuyor 

2 
Yer bulamıyarak göremiyen müşterilerimizin dileği ile 

( Kan Lekesi ) 
Türkçe ve çok heyecanlı filmin bu programla da gösterilmesine 

devam edilecektir 
Gelecek program: 

Gönül dedikoduları 

( Marta Egert ) 
7557 

(Müjde) 
8aRu IÖflerkett idi. ~ 

bira ct.lıa-yalıiaftt 1 ' 

- Ali he 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün güneş 6,30 da doğa 

cıafc ötfe ezanı f1 .~de ikin&' 
14,22. de akşam i6,37 da yatsı 
18,10 de emsak 4,42 de olacak 

Belçika başvekili Londra• 
nın davetini kabul etti 

Londıa: 2.S ( Rıdyo.) - Be'
çika Baş vekili , lngiliz ticaret oda. 
sının Londraya yaptığı dave\i bbul 
etmiştir. 

Arif adında birisi evvelki gece 
umumi evlerden birisine giderek 
içeri girmek istemiş fakat ev sahibi 
Elmas Arifi kabul etmemiştir . içeri 

Dünyanın en büyük Radyo fabriksı olan Philips) 
nin 937 modelleri geldi . 

- Ne .... ŞeAtı bey .. 
Bana yh pmtılc ft'i' dw at• t 

lede parum getirif'iın • 
Ali boynunu önüne eğerek hiç •• Başvekil yalcuıda Loodraya ge· 

bir cevapta bulunmadı . 
Şefik yine tek1arladı : 

- Vallahi getffirinr .. 

ı ·-·----··--····-··- le: ektir. 

,~.-------mll!!!!!!!!'!!' .... ----------·----·--------------------

:alınmayışına sinirlenen Arif , kapuyu 
tekmelemeğe ve sögüp saymağa 
başlaınıştır. 

Hadiseyi haber alan polis der · 
hal işe karışarak Arifi yakalamış · 
tır. 

O., Şefijin bellıi ılndnocı ftie· 

ai)Cllijdi.. Şimdiye kadar ne kadır 
Yiiz parasını inkar etmemiftiı,ı Zaim 
..... ,.. ... idi ki ..... taıı.mııliil 

. e. .teWif ı.-•.• 
llJPDID. --İatirhamla başını büktü : 

Valı.lıi liftaı. bile- etJmdiqa 
daha .• 

- Batıracak değiliz YL • 
Ali ha&~ WIZocli.ı Şefik 

biraz daha ona yaklaştı ve hızla 
elini sepete saldırda,. Faka bunu 
eneldı-. tıalımin edeıt Ali h•111· 
Ylliılı:oÇekilmi,ıi Eli. lKıp "lidm Şe 
fi~• beto-n .,.,.. 

ÇUpb ... 
Kendini toplar toplamaz sol elin· 
h•"•ıtu ÇllDtayı Kü~iik Ali.Y~ 

öyle w sawrdu ki zavallı çocuk 
bç1N1ta vakıt ....,...,ıedıhı, yoldaki 

karlara: yuvaıimidı" 

T an sineması Ekmek bıçağını çekerek 
Bu akşam Asfalt cadde üzerinde Hacı Ali· 
ŞARLO nin fırınında amele Ahmet oğlu 

Şarkı söylliyor sesini dinletiyor Rüttü isminde birisi ayni furunda 
Üç gündenberi geceli pncfflılü gösterilen ye sinemamızın salonunu çalışan Emin oğlu Sadık bir müna 

bPINhuıç dolduran yüıılerce seyirci kaşa yüzünden kızarak elindeki ek· 
( ŞARLO ) mek bıçağını çekerek üzerine yürü-

unu en ~el en son ve yeglne ıaeeli f8beıeri olaa mü• ve fena sözler sarf etmiştir . 
( ASR1 ZAMANLAR ) ı Hadisenin büyümesine meydan ve 

Gördüleı betudileı ve bu filmin Şarlonun en mükemmel eseri oldujjııuıda rilmeden araya girilmiş ve iş zabıta. 
müttefiktirler ··· ya aksederek , Rüştü hakkında ka· 

Göroıiyenler si& de bu barilmlide filmi ıörünüz katılırcasına gülecek nuni muamele yapılmıştır. 
büyüJt bir- :sevk ve nete i~ilinde kalacakauıız fiatlarda katiyen zam yoktu 

PEN YAKJNFM.: Sopa ile döğmüş 
SMaıuaımmı büyik iir mıvaffakıyeti daha Anavatanm bir parçası olan Seyyar satıCılardan Ahmet is· 
Arttiıl&ya ve J.kenderun- Orad.lri Kardqlerimizin Vatan aşkile Çarpan minde birisi , Hacı isminde bir sa· 
kalpleıtı.. Y aptıklan mitinf ler.. Onlara karşı gösterilen ve tathik .edilen bcıyı alım sabm sırasında bir anla. 

cebir ~ zulüm ... işte bütün bunlan Türkçe södü şamamazlık yüzünden sopa ile ağır 

' • bir marka almamM\r Bu Radyo·~ ·_ . · • 
menfaatımz ıktizasıı,.{;tne -

ADANA VE HAVAı.:.::ı ~ r. '" ' ~A . ..,. · 1 : 

Belediye caddesinde Raşı .. ~ ıer retlıanesi 
P. K.. o: 20 telefon : .. ..,. 117 Antakya ve İskenderun ~surette dötuıü§lür • Ahmet yakalan· 

.-..i • .,. ~ı!lllili--~,.._ .. ·""·
9

&"'· ""fiııılaı•d•e ...,:.r_ar_ec_elr_mı_· _iz ___ _.lıo1iliı..ıı.U..· ~ış , hakkuıdıi bM1ıt iş JM>llmış· 
- bt. ~ .......... miliıılıilıiılillliıılıllillllll ..... iiiiiiiiilliııiimlİllİİİıiiiıiıiiiiiııi 



Sııhif~ : 4 

Fransız deniz 
filoları 

- Bırinci sahifeden artan -

layabilecek derecede kuvvetlendir· 
miştir. Fransanın Cezayir sahille
rinde çok kuvvetli üssü hamileri 
vardır. Tunus sahillerinde çok kuv· 
vetlı üssü bahriler vücuda getir
meğe karar vermiştir. 

Fransa donanmasına bu biiyük 
ehemmiyet ve terakki atfederken 
hava kuvvetlerinin en modern vası· 
talar ve silahlarla kuvvetlendiril
mesini de en belli başlı bir gaye 
olarak ittihaz etmiştir. 

DENiZ VE HAVA ÜSLERi 
Fransa, bu meselc.-de lngiltere 

gibi hareket ediyor. Çok seri ve 
çok kuvvetli deniz harb tayyareleri 
için Akdenizde çok mükemmel üssü 
havailer tesis etmiştir. Tulon Fran· 
sanın Akdenizde en kuvvetli bahı i 
ve havai üslerinden biridir. Bu mü
kemmel {üssül harekenin daha zi· 
yade kuvvetlendirilmesine ve mü
kemmeleştirilmesine çalışmaktadır. 
Bundan sonra Bizert üssülharekesi 
gelir. Fransanın başka üssülhareket
leri olsa biie yalnız bu iki müstah· 
kem mevki, Fransız donanma ve 
bava kuvvetlerine kafi gelir fakat 
yukarıda söylediğimiz gibi Fransa, 
Akdenizde donanmasına ve hava 
kuvvetlerine daha büyük bir .hare· 
ket hürriyeti ve taarruz kabiliyeti 
temin etmek için Fas sahillerinde 
ve Cebelüttarıka yakın bir mevkide 
Fransız deniz ve hava kuvvetlerine 
yeni bir üs hazırlamayı düşünüyor. 
Bu sayede Atlantik ve Akdeniz. 
deki Fransız filolarının icabında 
birbirine süratle yardım etmeleri 
emniyet altına alınacaktır. 

YENi GEMi iNŞAATI 
Fransız tersaneleri , yeni harp 

gemileri inşasile harıl harıl uğraşı 
yorlar. 

Fransızların en çok ehemmiyet 
verdikleri muhafazalı ve seri hafif 
kruvazörlerle torpido muhripleri· 
dir. 

Son sistem Fransız muhriplui
rinin bu hususta en önde giden İtai
yanlaıı bile gölgfce bır< ktıkları ve 
Fransız muhriplerinin , ltal}an ır.uh· 
riplerinden daha yollu ,olduğunu te
min fdi . ınktcd:r. 

Fı amız PaLtiye nezaretinin inşa 
.ttiıır.ekte lu !rnduğu 7,700 tonluk 
md af ezalı kru\azörler ~eri~i bir iki 
seneye kadar tamamlanacak ve bu 
kravazörler Fransız donanmasının 

kuvHtini daha ziyade arttıracak
tır. 

Kruvazörler gerek sürat gerekse 
tep itibarile diğerlerinin fevkinde 
olacaklardır . Bu kategoriden olan 
La Galixnier ve Jan dö Vien kruva. 
zörleri kalın zırhlı !!ç kulede altı 
tane pusluk top, ve dört tane tay 
yare taşımaktadırlar ki , bu keyfiye 
tin onlara birinci sınıf kravazörlerin 
fevkinde bir kuvvet verdiğini bahri 
mahafil umumiyetle tasdik ediyor· 
]ar. 6000 tonluk 9 tane altı pusluk 
top 200 tane mayn taşıyan ve saatte 
40 mil yapan B.,rtin katagorisine 
mensup mayin gemilerinin kıymeti 

de çok büyüktür. 

Ferrible , AudacieuX , Fon· 
taspue, lndomptable , Malin , Milan 
Epervier gibi saatte 40- 45 mil 
süratle seyreden muhripler bir az 
yukarıda işaret ettiğimiz veçhile 
ltalyayı bile geri bırakmaktadırlar. 

YENi ZIRHLILAR 

Bu krovazör ve muhrip kuvvet. , 
lerin" zırhlıları da ilave etmek ge· 1 

rektir . Bir kere yeni tamirden çık· , 
mış 'llan r24,000 tonluk ve 23 mil 1 

yapan Loren sınıfına mensup üç 
zırhlıyı nazarı itibare almak lazım· j 
dır . Yapılan tadilat sayesinde bun· ' 
)arın harp~ kuvvetleri çokJ artmıştır. 1 

Sonra inpsı hemen hemen tamam· 
lanmış olan~26,500 totıluk Dünkerk 
ve Strasburg zırhlılerı vardır . Bun· 

far l{ı!ftcli 'Sınıf ve sUr'a'tTe'ıim1eld · tırl:ı' 

26 t-.; .. :::; . 19.36 . . ,-· .. · 
Adana Borsası muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo l<'iyaıı 

C1NS1 .En ez En çol. 
Saıı lan Mikdar 

it. s. ıc. s. 
Kapı malı Pıınıuk = "'"'----

ıcu. 

-Pi}ıasa parlağ'ı ,. 39 
'---

Piyasa temizi ,. ı-.:;,34;o----
iane 1 45 

l---'----1-----1---------1 iane 2 

40,50 38,62 ___ _ 
·-------· 47 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Ekspres ı-
-Klev''ıa_n_t _____ -----'--ı-----------~---------ı 

YAPAGI 
~B~e-ya_z ______ ,ı.--- ı ı 

·~--1--------Siyah _ _ 
Ç l G J T 

-Ekspres 1 
ia~n=e--,.,._--=---ıı----- ------------

Yerli " Yemlik ,. 
•-----:-: .. -;;Tohumluk ,. 3,12 

" 
HUBUBAT - ---- ------· Buğ'day Kıbrıs f 

Ye-r"'"li ____ 4,so 4,87-- -
-~"'--_:.'---,-----11--'---- , _______ _ 

'
' men tane 

-_..!-'---="'---'----ıı----- 1------ ----------· Arpa 

Fasulya _ _ --------ı --Yüıaı=-------ı-----ı---

Delice 
·-~--.,-----1------ı------ ----------· 

Kuş yemi 

A~makla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

Keten tohumu 
·-~~------ı----1------------ı ~=---ı:::ıaı=ıı=========================-ı:::ıa========: ................... , .. - ............ .. Mercimek ;:; 

Sisam 15 ı----

UN 

Dört yıldız Salih _ 7
6

2
7

5
5 
--1--------ı ·= - üç )t )t 

..o ] - Dört yıldız Doğ'ruluk 750 -
~ - ' üç " " 675 - - ---------· 

;ğ ~ _ Simit "----- - -850 ___ --------
..><: ~ Dört yıldız cumhuriyet 700 
~ı°' -üç " " 62.5--

Simit " -800- - -

Liverpl Telgrafları 1 Kambiyo ve para 
25 I 11 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

'•nlim fen< 

Hazır 1 6 70 Liret 1 15 17 
•----- ---- - - - --- Rayşmark 1 98 

Birinci kannn vadeli 6 53 - - --- -
ı--------- - -

6
-

52 
Frank« Fransız" 17 16 

1 __ M_a_rı ____ '"-"--ı----o--ı-- Sterlin « ingiliz,. --613- -
l-::-::5,.--162 Dolar « Amerika " --79 95 

11 68 Frank « İsviçre " 
Hit hazır 

Nevyork 

Tarsus Belediye Başkan
lığından: 

Belediyemize ait Şar sineması 5 , 
Kanunusaniden itibaren 31 , Mayıs 
938 gününe kadar icara verilecek
tir. Muhammen bedeli icarı "2000. 
lira olup ihalesi açık artırma sure· 
tile 3-12-936 günü saat 15, de 
Belediye Encümeni önünde yapıla· 
caktır. isteklilerin şartnamesini Be· 
lediyemizden aramaları ilan olunur. 

19-22 - 26-29 7536 

Adana sulh ikinci hukuk 
hakimliğinden : 

No: 293 
Evkaf idaresi vekili avukat Tah

sin ile Kargılı K. den Ali zevcesi 
Hatice arasında mütehaddis alacak 
davasının car: duru~ması sırasında 
M. aleyh daveti kanuniyeye icabet 
etmediğinden hakkında gıyap ka· 
rarı verilmiş ve müddei iddiasını is· 
battan izharı aczederek yemin teklif 
eylemiş ve muhakeme 28-11-936 
tarihine saat 9 za talik kılınmış ol· 
duğundan yevmi ve vaktı mezkurda 
berayi tahlif mahkemeye gelmediği 
takdirde yeminden imtina etmiş ad 
dolunarak davaya sabit nazarile ba
kılacağı tebliğ olunur.7567 

Adana Kulübü Reisliğin
den : 

Yeni idare Heyeti seçımı yapı· 
lacağından azaların 1-12-36 salı 

günü saat 19 da Kuliip binasında 

bulunmaları rica olunur.7565 

Kozan belediye reisliğin
den : 

1 - Kozanda yapılacak olan 
3001 lira 76 kuruş bedeli keşifli be
lediye Mezbaha inşaatı 14-11-
936 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur . 

2 - Muvakkat teminat akçası 225 
liradır. 

3 - Hususi ve fenni şartname· 

!erle plan Kozan belediyesi riyase
tinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenle
rin Ticaret Odasında kayitli ve bu 
işi yapabileceklerine dair ehliyeti 
haiz olduklarını müşir vesika ibraz 
etmeleri ve 30-11 - 936 tarihinde 
ve saat 14 te belediye encümenine 
başvurmaları ilan olunur. 7554 

22-24-26-28 

Kozan Belediye 
ğinden : 

reisli -

6748 111 

Doktor Rıza Tahsin 
Mektebi Tıbbiyei Askeriye eski muallim muavinlerin

den olup lstanbuldan gelerek hastalarını Hilaliah-
mer karşısında Kulak mütehassısı Bay Ziya Ahmedin 

ı muayenehanesinin üst katında sabahtan akşama kadar 
1 kabul etmektedfr. 7478 9-12 g. a. 

'·-------·-------!--

1 

Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
Bütün konforlarile açılıdı 

3973 34 

Daktilo Kursu açılıyor 

Halkevi tarafından açılacağını 
evvelce yazdığımız Daktilo Kursunda 
derslere Kanunuevvelin birinde baş
lanacaktır . Şimdiye kadar yazılan 
ve yeniden yazılmak istiyen Bayan 
lar Halk evi Sekreterliğine müra · 
caat etmelidirler. 7 564 1-3 

ismine şeref ve şöhretine liyik 
şaheserler şaheseri 

( Mişel Strogof ) 

D. Demiryolları Adana 
İşletmesinden : 

Tarsus istasyonunun arkasına 

mukavele projesi le şa • tname vı- plan 
larında gösterildiği veçhile yapıla
cak 4500 lira muhammen bedelli 

2 
1500 m Parke döşeme işi açık 

eksiltmeye konulmuştur. 

1 
Eksiltme 7/ 12/36 pazartui günü 

saat 10 da Adana işletme binasında 
yapılacaktır . 

Fenni şartname ve mukavele 
projeleri bedeli mukabilinde Mersin 
ve Tarsus btıısyonlarilc Adana Vez
nemizcicn alıııabilir . 

Yatırılacak muvakkat teminatı 
337 lira 50 kuruş olan ve mukavele 
tarihinden itibaren 45 gün zarfında 
ikmali matlup bulunan bu işe talip 
olanların 2490 numaralı ı:artırma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesaik 
ve Adana veznemize yatırılmış mu· 
vakkat teminat makbuzu ve ya Ban
ka teminat mektubu ile saatında ek· 
siltmede hazır bulunmaları. 7 555 

22- 26-29-4 

Satılık ev 

lılar meydanında en yüksek harp 
kuvvetini haiz olanlardır . 
. Bunların dördüzlü top kulelerinin 
eski ücüzlü kulelere faik olduğu bit. 
tecrübe isba t edilmiştir . 330 luk 
büyük toplarının atış sürati ücüzlü 
kuledekilerden fazladır . 

1 - Kozanda yapılacak olan 1099 
lira 57 kuruş bedeli keşifli belediye 

ye ait altı adet Sebze dükkanı inşaatı 
14 - 11-936 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltme e 
konulmuştur. 

Adana sulh ikinci hukuk 
hakimliğinden : 

No: 292 

Adana sulh birinci hukuk 
hakimliğinden : 

Yeni istasyonun şehir tarafında 
asfalt cadde üzerinde Bay Saidin 
köşkü satılıktır. 

Almak istiyenlerin Operatör Bay 
Yusuf Ziyaya müracaat etmeleri iliq 
olunur . 7528 

15-20-22-26-29-3-6-10 

Bunıarnan maada 22,200 tonluk 
Bearn tayyare gemisini unutmamak 
liizimdır . Bu gemi 39 tane bombar 
diman tayyaresi taşıyabilmektedir . 

Fakat F rans;zlar bunlarla iktifa 
etmiyerek 36,000 tonluk yeni bir 
gemi inşasına karar vermişlerdir . 
Buna benzer ve bu hacimdeki Rise
liö dridnotunun inşası bir kaç ay 
zarfında tamamlanacaktır . Bu su· 
retle Fransız harp kuvvetleri kud · 
ı:etlarini vasi mikdarda arttırmış 
b'ufan'a'c'a4da'ıldir • 

2- Muvakkat teminat akçası 82 
lira 50 kuruştur . 

Adana Evkaf idaresi vekili avu· 
kat Tahsin ile Yortan Mahallesinden 
Mehmet oğlu Hasan arasında mü· 
tehaddis alacak davasının cari du· 
ruşması sırasında M. aleyh daveti 

3- Hususi ve fenni şartname- kanuniyeye icabet etmediğinden hak 
!erle plan Kozan belediye riyasetin· kında gıyap kararı verilmiş ve müd-
den alınabilir. dei vekili iddiasını isbatten izharı· 

1 
4- Eksiltmeye girmek istiyen- acizle yemin teklif etmiş ve muha-

lerin Ticaret Odasında kayitli ve bu keme 7-12-936 tarihine saat 9 
işi yapabileceklerine dair ehliyeti za talik kılınmış oldu ~undan mezkur 
haiz olduklarını müşir vesaik ibraz günde M. aleyh Hasanın berayi tah· 
etmeleri ve 30-11- 936 tarihinde lif mahkemeye gelmediği takdirde 
saat 14 te belediye encümenine~baş· yeminden imtina etmiş addolunarak 
vurmaları ilan oluııur.7553 J davaya sabit nazarile bakılacağı teb· 1 

21..,...24-~ ~ bYıtrlt!ı'."1S66 ' 

No: 289 
Adana Evkaf idaresine izafetle 

vekili avukat Tahsin ile Çukurmes· 
çit M. den Ali oğlu rençber Eyyup 
arasında mütehaddis alacak dava
sının cari duruşması sırasında müd
deaaleyh daveti kanuniyeye icabet 
etmediğinden hakkında gıyap ka· 
rarı verilmiş ve müddei iddiasını is. 
battan izharı acizle yemin teklif ey
lemiş ve muhakeme 7-12-936 
tarihine saat 9 talik kılınmış oldu
ğundan mezkür gün ve saatta be. 
rayi tahlif M. aleyhin mahkemeye 
gelmediği takdirde yeminden imtina 
etmiş addolunatak dava.)'ll '8hit M· 

ian"ie l:iala~ feb1iğ btwİur'.1~ 

Kiralık ev 
Şabaniye Rasihzade Bay F eyıi· 

nin oturduğu ev kiralıktır . Evde ica
bında iki aile de oturabilir. lstiyen· 
!erin Karşıyakada yeni değirmene 
müracaatları . 7 548 5--6 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
A~ ·Tütk·~·ırat.liaU-' • · 


