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=lÜTÜN DÜNYA FRANSANIN DAHİLİ V AZİYETİLE ALAKADAR 
kdeniz Problemi 

PAUL LPUIS 
"Vendredi., 

• n zun zamandanberi uyuyan 
~ Akdeniz Problemi yeniden 

uyandı. Ve bu gün beynel-

ıel diplomasiyi meşgul eden en 
him meselelerden biri haJini almıştır. 
Büyük harbi takib eden yıllarda 

tiltere, Fransa ve İtalya arasındaki 
~aşma bu meseleyi ortadan kaldır
litı. 

Bu asrın başlangıcmdanberi Paris
~oma arasındaki bu büyük iç de

~ıtı vaziyetini tesbit eden bir antant 
!"deniz meselesini siyasi' meşguli-
ltler arasından çıkarmıştı. ı 

fngiltere, Mısır, Hindu Avustural-: 
1 Yolu için tam bir emniyet elde 
~İşti . Fransa şimal Afrikası ile 
~ıtası için hiç bir korkusu yoktu 
jlya bütün rahatlığı ile Libyayı iş-
i ve Kolonize etmiştir . 

Fakat, Mussolinin fikrine göre, 
uıun zamandanberi formülleşmiş 

- fikir - A vrupanın muvazenesi 
in kat'i bir değişiklik vukua gele
lk olan 1935 yılı gelmişti . 

Duçe muazzam Habeşistan tesöi
Ae girişti . Bu iş bir çok bakımlar-

7 ln Avrupa dcvletJerini alakadar cdi
•rdu . 

F.vvela, bu teşebbüs, Paris, Lon
, fa ve Roma arasında imzalanan ve 
• ~beşistanın istiklalini, ve tamamiye

~.ı. taahhüd eden bir muahedeyi te
- tlıyordu . Ve sonra İngilterenin Af

~~aki müstemlekelerini bilvasıta veya 
avasıta tehdit ediyordu. 
Ve en nihayet Façizmin büyük 

~tıişleme proğrammm bir kısmı sayı
Jı bu teşebbüs,muvaffak olduğu tak-
de Akdeniz kuvvetleri arasındaki 
~Vazeneyi bozmak gibi bir neticeye 
Jtacağında da şüphe yoktur. 
L işte bu son noktadır ki : İngiliz 
ıı-.arı umum1yesindeki fevkalade he· 
tcanı ve kızgınlığı izaheder . 

F ransadaki karışıklıklar 
kısmen durmuştur 

Bütün dünya matbuatı Fransanın ~ahi-ı' 
11 vaziyetile alakadar olmaktadır. 
Fransız dışbakanı bütün Fransız 

elçilerini Parise çağırdı 
-

Tan gazetesi: Fransa tam bir ihtilal tehli
kesi içerisindedir . Diyor . 

Yeni Fransız meclisi toplantı halinde 

Paris : 9 (A.A) - Harbiye Ba· şeklini almış ve mesai yeniden baş-
kanı, buhrandan şikayet etmekte o- lamıştır. 
lanlara tatmin edici yollar göster - Yalnız Marsilyada henüz grevci-
miştir . ler sükunet bulmamışlardırr. 

Küçük antand 

Hadiseleri tam bir fikir bir
liğile gözden geçirdi 

Benf§ 

Ankara: 9 (A. A.) - Bükreşte 

küçük antand devlet reisleri arasın
da dün yapılan ikinci bir toplantıda 

Romanyfl baş ve dış bakanlariyle 
Çekoslovakya dış bakanı da bulun

muş ve gµnün bütün meseleleri gözden ı 
geçirilmış ve bu meseleler üzerinde 

tam bir fikir birliği müşahede ve 
müşterek bir faaliyet tesbit edil· 
miştir. 

Bükrıeş: 9 ( A. A. ) - Küçük j~ 
antand Erkanıharbiye reisleri bu 
4}' ın 1 tine .Bükrcşte toplanacak· 
(ardır. ı 

Üç devlet reisinin toplanmaları
nı takib eden bu toplanmaya büyük 

ehemmiyet verilmektedir. 

Bükreş: 9 [ Radyo ] - Küçük 
antandın üç dost simasının hareket 
leri burada büyük bir sevgi ve sevinç 

• uyandırmıştır. 

Kamutay toplantısında 
Maarif, Adliye, Dahiliye ve iktisat 
encümenlerinin layıhalari müzakere 

ve kabul edildi 

Ankara : 9 (A.A) - Kamutay 
dünkü toplantısında iş kanunu ile po
lis teşkilat kanununa bağlı kadrolar. 

da değişiklik yapılması vilayet ida
resi kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesi İstanbulda yapılacak dev
rim anıtı ve endüstri mamulatının 
maliyet fiatlarmın kontrolü mahalli 
idareler mururiye resmi tarifelerinin 

== 
• 

iktisat vekaletince tetkiki ve asliye 
sulh muhakemelerinin vazifeli bulun
dukları meşhut cürümlerin muhake-

me usüllerine ve ceza muhakemeleri 
usulu kanunun bazı maddelerinin de· 

ğiştirilmesine kültür bakanlığına bağ· 
lı ertik okul, okullar öğretmenleri 
hakkındaki kanun layihaları müzakere 
ve kabul edilmiştir. 

s 1 1 = ı : 

Dünkü lstanbul maçları 
Först Viyana takımı Ankarayı 4-0 yendi 

İstanbul - İzmir maçı , oyunun bit
mesine on yedi dakika kala 1 - 1 

iken tatil edildi 
• •••••• 

İzmirliler , oyuncu değiştirmek istediler , hakem 
kabul etmeyince sahadan çekildiler. 

Dün İstanbulda Taksim stadyo

munda İzmir ile lstanhul muhtelit

leri ve Ankara ile Viyana takımı 
karşılaşmışlardır . 

Maçın tafsilabnı kısaca radyodan 
alarak yazıyoruz : 

sonra bir şut çekti. Tam gol olacağı 

bir sırada top direğe çarptı ve ka· 
lenin içerisine girmedi. 

Her iki taraf da birer sayı kaçırmış 

oluyorlardı . 
İstanbul takımının on kişi oyna

masına rağmen müessir olduğu göze 
çarpıyordu . 

Bir çok İngiliz bu suretle Milletler 
~~Yetcsine vurulan darbe dolayısile 
hırlenmekte ve diğer bir çok İngiliz 
t, Şarki Akdenizde, Hint denizinde 
: kızı) denizde sağlam bir suretle 
~tleşen İtalyanın bir gün gelip Jn
I tere ile boy ölçüşebileceği endişe
e hırslanmaktadır . 

Paris : 9 (A.A) - Tan gezete· 
si F ransanın iç durmu hakkında ez
cümle : 

- Fransa. tam bir ihtilal tehli
kesi içerisinde bulunuyor . Demek · 
tedir. 

"Hitler ve Mussolini cessur ve enerjik 
elleriyle tarihi y,azıyorlar ,, mış 

lstanbul : 9 ( Radyo ) - Bugün 
Taksim stadyomunrla lzmir muhte
liti ile lstanbul muhteliti karşılaştı . 

İzmir takımı şu suretle teşkil edil
mişti : 

Cahit 

lstanbul daha ziyade sol taraf
tan işlemeğe çalışıyor. Fikretin akın
ları müessir olduğu için İzmir mü
dafaası hazan çelme takmak sure-

Bu Akdeniz meselesini , daha ev
~lce bundan bir sene evvel Roma 
~bitıesi meydana çıkarmıştı . 

Forein Office [ İngiliz Dışişleri 
~anlığı] nm ilk protestolarına karşı 
Vail vermek için İngiltereyi , Malta 
~ Cebelüttarıkı harap etmekle tehdit 
lretile . . O zaman İngiliz deniz b'e
~lığı İspanya ve Suriye açıklarında 

Parça harp gemisini tahşit et
Şti . 

Bu daha me'sele olmayan hadise 
terinde durmak lazımdır. 

Deniz kuvvetleri, bilhassa tayya-
11crj ve Afrika ve Avrupadaki deniz 1 

ileri ve (on iki adalar) ile İtalya 
ltiltere ile . rakabete girişmektedir. 
~ O.- diktatorunun ağziyle- Ak-
~ l'lizi bir Poma gölü haline getirmek 
IJCdiğini saklamamakladır. 

f ngiltere o zamana kadar gorun
I }'en bu tehlikenin birdenbire f~r
ııa vardı. Bu tehlike bilhassa Al
lqrıyanın süratle krovazör ve deniz 
~ı gemilerini artırmakta olmasile bir 
ııt daha vahimleşmektedir. 
I İngiltere için donanmasını bir a
>'a toplamanın imkanı yoktur. Hal
ki, İtalya ise donanmasını dağıt
k için hiç bir mecburiyetle karşı 
tşıya değildir. 

Nevyork : 9•( A.A ) - Ameri· 
kan matbuatı yeni Fransız kabine· 
sinin programını büyük bir alaka ile 
takip etmekte ve bu programı uzun 
uzadıya şerh ve tefsir eylemektedir
ler. 

Amsterdam : 9 ( AA ) - Bura 
siyasi muhafili : Fransadaki içtimai 
kanşıklıklar büyük tehlikeler tevlit 
edebilir . Demektedir . 

Paris: 2 (A. A.) - Büyük sa
nayi müesseselerinde vaziyet normal 

Bu devletlerden birisi İtalyanın 
Anadolu üzerindeki emellerini hatır
Jamakta ve zafer mestliği içinde İtal
yanın yeni bir maceraya ansızın atıl

masından çekinmektedir . 
Digeri ise, ne İta1yanın Yunanlıla

rın oturduğu [ on iki adalar]a el koy
masını . ııe Korfo bombardmanını , 
ve ne de Arnavutluk üzerinde icra 
ettiği tazyiki Gözden uzak tutmak
tadır . 

Yugoslavyaya gelince Onun İtalya 
ile mücadelesi ebedidir . 

Yunanistanın Akdenizdeki deniz • Fakat Akdenizde başka devletler üssülerini İngilterenin emrine verdiği 
vardır : Fransa , İspanya , Türki- ve Madrit Rabinesinin Balear üssüle-
' Yunanistan Adriyatik deniıi rinden İngilterenin faydalanmasına 
layısiyle Yugoslavya.. İngiltere göz yumacağı söylenmektedir . 

t ltalyan tecavüzü karşısında yar- Bir taraft;ın Sovyet Rusya , diğer 
lınlarını temin etmek üzere bu dev- taraftan küçük antant ve Balkan an-
Uere müracaat etti . Fransa , mil- tantı tarafından tutulan Türkiye ise 
ller sosyetesi makanizması arkasına boğazları tahkim hakkını istemiştir . 
klanmak kaydiyle bu teklifi kabul Türk hükümeli İtalyanın İstanbul üze-
tti Türkiye ve Yunanistanda reddet-\ rindeki muhtemel emellerini gözönün-
lllediler . den uzak bulundurmamaktadır . 

Fethi Ali 

İtalyan turist'leri Berlinde büyük bir 
sempati ve tezahuratla karşılanıyor 

Adil Hakkı Nureddin 

lbrahim , Sait , Fuat Basri, Hakkı. 
Bugün Vahap takımda yerini alma -

mıştır.Sebebi de Ankara maçında aya
ğından birazcık sakatlanmış olma- 1 

sıdrr . 

-- -·······----
Duçe' nin kızı f stanbul takımı da şöyle kurul· 

muştu: 

Berlin : 3 Haziran - Şu gün
lerde, Pontekot bayramı münasebe
tiyle buraya gelmiş olan yüzlerce· 
ltalyan seyyahı birçok İtalyan -
Alman dostluk tezahuratına vesile 
olmaktadır. 

Her taraf halk tarafından büyük 
bir sempatiyle selamlanmakta ve 
alkışlanmakta olan ltalyan turistleri 
gurub gurub Alman meçhul askeri
ne çelenk koymaktadırlar. 

Her gurub çelengi koyduktan ve 
bir dakikahk sükt1t yaptıktan son
ra dakikalarca süren bağrışlarla Hit
leri ve Mussoliniyi selamlıyorlar. 

Almanlar ellerinden geldiği ka. 
dar İtalyanlara sevgi ve sempati 
eseri göstermeğe çalışıyor. 

ftalyan seyyahlart istasyonda 
propaganda bakanlığının en yüksek 
memurları karşılamıştır. 

Bunlardan birisi bir nutuk söy
leyerek Hitler'le Musrnlini'nin ben
zeyiş noktalarını izah etmiş ve: 

- ikisi de tarihi cesur ve ener
jik elleriyle yazmaktadırlar .. demiştir. 

İtalya seyyahlannı . Berlin beledi
yesı misafir etmiştir. 

Mu~solini'nin kızı ve İtalyan pro· 
paganda nazırının karısı Kontes Ci
yano 'nun Berline gelişi de ayrı bir 
tezahurata sebeb olmuştur. 

Kendisini istasyonda Propaganda 
bakanlığının bütün memurları karşı
lamıştır. 

Nazi rejiminin bir çok sosyal 
teşekküllerini tetkik niyetinde olan 
Kontesin uzun müddet berlinde ka-
lacağı sanılıyor. 

----~------·-----------

Çin- Japon 
Harbi şayia mı imiş? 

Mehmet Ali 
Faruk Hüsnü 
M. Reşat Esat lbrahim 

Niyazi , Haşim Şeref Fikret 
lstanbul takımında Hakkı oyna

tılmak istendi . 

Ankara mıntakasında kayitli ol
duğu için müsaade edilmedi . lstan
bullular on kişi ilf: oyuna başladılar. 
İlk akını İzmirliler yaptı. Top sık sık 
ortada dolaşıyor. Her iki tarafın da 
kati bir hakimiyet tesis ettiği gö
rülmiyor. İzmirliler , Viyana takımına 
karşı oynadıkları oyunu bir türlü 
gösteremiyor . 

Oyun başlayalı pek az bir şey 
olmuştu. Müdafi Hüs~üden solaçığa 
giden top Fikret tarafından orta· 
landı. Bir karışıklık neticesinde İz
mirliler penaltı yaptılar . Fikret tara· 

Nankin : 9 (A.A) - Başbakan fından atılan ve muhakkak gol ola. 
dün bir nutuk söyliyerek bir Çin- cağı ümit edilen bu şut kalecinin 
Japon hareketinin mevzuubahis ola- ellerinde hızını kaybetti . 
mıyacağını bildirmiş ve bu şayiala· • Izmirliler bu tehlikeyi atlatbktan 
rın ancak Çinde dahili bir anarşi çı· ı sonra hücuma geçtiler . lzmir • sola· 
karmak için uydurulmuş şeyler oldu.

1 
çığı İs tan bula doğru aktı. Topu sürdü 

ğunu beyan etmiştir . ve ortaladı. Kalenin önüne indikten 

Gerisi çüncü sahifede -

~--------~·--------~--

Cenubi Çinde 
Hiç bir ecnebi efradı ge
miden sahile çıkamıyor 

·--
Şanghay: 9 (AA.) - Cenu

bi Çinde hüküm süren hadiseler do
layisiyle lngiliz ve Amerika gemile· 
ri efradı, karaya çıkmaktan mene· 
dilmiştir . 

Rasa tçılarımız 

Güneş tutulmasını tetkik 
edecekler -

lstanbul : 9 ( A.A ) - Güneş 
tutulma hadisesini tetkik için Ra
sathane müdürü Fatin ve arkadaş· 
lan bugün lneboluya hareket etti . 

Bükreşte yıkılan 
Tribünün yaralıları te

davi ediliyor 

Bükreş : 9 ( A A. ) - Bükreş
te yıkılan Tribünde'ki kaza zedele
rin adedi 12 ölü ve 600 yaralı ola· 
rak tesbit edilmiştir . 

Yaralılar hastahanede Kralın 
tevkil ettiği büyükler tarafından ıi
yaret edilmektedir • 



Sahife : 2 

eniden dokuz kaza 1 

kuruluyor 
Keçiören, 
hiyelerini 

Çankaya 

Cebeci ve Dikmen na
ihtiva etmek üzere bir 
kazası kurulmaktadır 

Şehir saati Otomobilli haydutlar mı ? 

Dünden itibaren işle-

Ankara - Kamutay bu günkü 
toplantısında yeniden kurulacak do
kuz kazaya aid kanun projesini gö
rüşecektir . Hükumet bu kazaların 

kurulmasını gerekli kılan layihasında 
şunları söylemektedir : 

dan da gerekli bulunmuş ve bu mak
sadla ( Eyyüb kazası ) kurulmuştur. 

megw e başladı 1 
. 1 

Dört ·kişi bir kızı kaçır
mak istedi 

A - Çankaya kazası : 
Ankara merkez kazası nüfnsu 

nun ve köylerinin çokluğu işlerin 
günü gününe çıkarılabilmesine imkan 
bırakmadığı görüldüğünden bu mah 
zuru önlemek ve köy kanununun 
tam tatbikini temin etmek için yeni 
kurulacak olan Keçiören, Cebeci ve 
Dikmen nahiyelerini ihtiva etmek ü- j 
zere ( Çankaya ) kazası kurulmuş
tur . 

B Gündoğmuş kazası : 
Antalyanın Akseki ve Alanya 

kazaları arasında kalan ve bir çok 
aşiretlerin muhtelif mevsimlerde uğ
rağı olan sahada kuvvetli bir hükü
met kurulunun bulundurulması inzi
bat ve idare noktasından gerekli bu
lunduğundan Aksekinin Güzelsu ve 
Alanyanın Köprülü ve Kızılağaç na
hiyelerinden ayrılacak bir kısım köy· 
!eri ihtiva etmek ve merkezi Eksere 
köyü olmak üzere ( Gündoğmuş ka
zası ) kurulmuştur . 

C - Manyas kazası : 
Manyas nahiye~•nin, balen halen 

bulunduğu Bandırma kazasın auzak me
safede olması ve nahiyeye merbut 
köylerin çokluğu yüzünden nufus 
kesafeti malum olan bu nahiyede 
idare, inzibat ve ekonomi işlerinin 
matliib olan sürat ve intizamla yü
rütülmesinde zorluk çekilmekte ol
duğu gibi bu halile kaldıkça köy 
kanununun takibine de imkan bulun
mıyacağı anlaşıldığından mevkiinin 
ehemmiyeti, nüfusunun kesafeti ve 
ekonomik durumu gözönüne alına
rak bu nahiyede ( Manyas kazası ) 
adıyla bir kaza ku.rularak Balıkesir 
vilayetine bağlanması muvafık görül 
müştür. 

Ç - Yeşilova kazası : 
Halen denizli vilayetinin Acıja

yam kazasına bağlı ve Denizli -
Burdur sınırında bulunan Erle nahi
yesinin Burdur vilayetile daha ilgili 
olmasından dolayı bu nahiyeye mer
but 44 köy ile Burdur vilayeti mer
kez kazasından ayrılacak 8, Sertaç 
nahiyesinden 1 ve T efenninin Kara
manlı nahiyesinden alınacak 4 ki ce
man 57 kövden mürekkep ve mer
kezi Erle nahiyesinin bu günkü mer
kezi olan Satırlar köyü olmak üze. 
re ( Yeşilova ) adıyla yeni bir kaza 
kurularak Burdur vilayetine ilhak 
edilmesi, gerek halk gerek hükiimet 
işlerinin çabuk görülebilmesi ve ge
rekse idari, iktisadi ve zirai mesail
de bir çok kolaylık ve inkişaf temin 
eylemesi bakımından çok yerinde 
görülmüştür . 

D - Eyyüb kazası : 
lstanbul vilayetinin Fatih kazası 

sınırlarının bir taraftan Karagümrük 
ve Fener nahiyelerile surlara ve Ey
yüb cihetinden Halice kadar uzan
mış diğer taraftan da Şehiremini ve 
Samatya cihetinden surlar haricine 
dahi çıkmış bulunması, bu kaza iş
lerinin lüzumundan çok fazla artma
sını intaç etmiştir . 

Son tahrire göre, 22.151 nüfusu 
olduğu tesbit edilen Eyyüb nahiye
sinin bu kazııya bağlı bir nahiye 
halinde idaresine devam edilmesi, 
bu dağınık sahayı ihtiva eden Fatih 
kazası işlerinin beklenilen sürat ve 
mükemmeliyetle tedvirine mani bu
lunduğu gibi Eyyübün kaza haline 
"onulması idare ve inzibat bakımın· 

E - Karğı kazası : 
Kastamonu vilayetinin Tosya ka

zasına bağlı Karğı nahiyesi; Taşköp
rü, Boyabad ve Osmancık kazaları 
arasında şimalden Ilgaz dağlan ve 
cenuptan Kızılırmak nehri ile sıra
lanmış bir bölgede olup kaza mer
kezine 42 kilometre mesafededir . 
Dağlık ve dağınık saha içinde kalan 
köyler halkı gerek mesafenin uzun-

1'1luğundan ve gerekse muntazam yol 
olmamasından kazada bitecek işleri
ni ğörmekte büyük sıkıntı çekmek· 
tedirler . 

Mühim miktarda pirinç istihsal 
eden bu nahiyenin inkişafı, köylünün 
refahı bakımından - coğrafi ve ida
ri durumu da gözönüne· alınarak -
bu nahiyenin ( Karğı ) adıyla kaza 
haline ifrağı lüzumlu görülmüştür. 

F- Gölcük kazası: 
Gölcük tersanesi inşası hususun· 

da yapılmakta olan plana nazaran 
deniz fabrikaları, tersane müessese· 
!eri, üssü bahri karargahı ve donan-ı 
ma yatağı Değirmendere ile Kazıklı 
mevkileri arasında Gölcük mıntıka· 1 

sında tekasüf etmesinden dolayı ge
rek askerlik ve gerekse İşçilik kifa
yeti bakımından deniz subayları ve 
memurlariyle fabrikalar işçilerinin bu 
mıntıkada süratle yreleşmelerine kati 
zaruret bulunduğu gibi subay ve a
mele aylelerinin sağlık, sosyal ve kül
tür ihtiyaçlarının karşılanması için bu 
mıntıkada bir kaymakamlık teşkiline 
genel kurmay başkanlığınca lüzum 
gösterilmiş ve bakanlıkça yapılan 

inceleme sonunda da bu mevkide 
Kocaeli vilayetine bağlı olarak (Göl
cük) adiyle lyeni bir kaza kurulması 
lüzum ve zarureti tahakkuk etmiştir: 

J - Yenice kazası: 
Balıkesirin Edremit kazasına bağlı 

1 
Agonya; Balya kazasının Pazarköy 
ve Gönen kazasınıe Çakır nahiyele
rinin bulunduğu sahanın seferberlik 
ve asker alma işlerinin tanzimi ve 
bilhassa boğazın müdafaası bakımın 
dan Çanakkale, Balıkesir askeri yolu 
üzerine tesadüf eden Yenice köyün 
de bir kaza kurulması M. Müdafaa 
bakanlığınca lüzum gösterilmekte 
olduğu gibi bu mıntıkanın askeri, 
idari, inzibati ve iktisadi işlerinin tan
zimi için bu lüzum ve zaruret bakan
lığımızca da varid görüldüğünden yu

karıda yazılı üç nahiyeyi ihtiva et ı 
mek ve merkezi Yenice köyü olmak 
üzere Çanakkale - vilayetine bağlı ı 
(Yenice kazası) kurulması münasip 
görülmüştür. 

H - Gölköy kazası : 
Ordu vilayetini Mesudiye kaza

sına bağlıyan şosa üzerinde ve 73 
1 

kilometre mesafede bulunan Gölköy 
nahiyesi Yüksektepe ve ormanlarla 
muhat ve arızalı bir mevkide olınak. 
la beraber kış mevsiminde yollarının 
daimi surette karla kapalı bulunma
sından münakalatın sekteye uğra· 
ması hasebiyle halkın hükumetle 
olan işlerini görebilmek için 20 saat 
uzaktaki vilayet merkezine gelmek 
mecburiyetinde bulundukları gibi 
kışın bu yollarda bir çok tehlikelere 
de maruz kaldıkları yapılan incele
meler sonunda anlaşıldığından bu 
mıntakanın kaza halinde idaresinde 
zaruret görülmüştür . 

Halkın hükiimetle olan işlerini 
kolaylaştırmak , mıntakanın kültür 

Bir kaç gündenberi, daha iyi gö-
rülebilmesi için boyaları yenilenen 
kuledeki şehir saati işlememekte idi. 
Dün bütün tamirat bitmiş, saat İş
lemeğe başlamıştır . 

Seyhan parkında 
Sehrimizdeki Seyhan parkının 

şimal cihetinde kalan kısmını, Bele
diye tanzim ederek buralara 50 ka
dar kanepe koyacak ve halkımız 
burada para mecburiyeti olmaksı
zın otura bilecektir . 

Asfalt caddenin bazı kı
sımları tamir edilecek 

Asfalt caddenin bozuk olan ba
zı kısımlarının tamirine başlanması 
için dün Belediye encümeni karar 
vermiştir . 

Tamir faaliyetine yakında baş
lanacaktır . 

Refika Receb 

Biçki ve dikiş Yurdu bir 
sergi açtı 

Şehrimizdeki dikiş ve biçki Yurd
larından Bayan Refika Recebin ida
resindeki Yurd evelki gün bir mev
sim sonu sergisi açmıştır. 

Sergi Vali tarafından aç1lmış ve 
bu merasime bir çok davetliler ve 
bilhassa bayanlar iştirak etmişlerdir. 

Bu sergi her senekinden daha 
güzel ve muvaffakiyetli işlerle dolu 
idi. 

Bu sergi, Adanaınızda, kendi 
branışında yapılan ilk sanat sergisi 
olmuştur. 

Yeni harç pulları 

Yeni harflerle basılmakta olan 
harç pulları tamamlanmıştır. 

Yeni pullar 1 Ağustos 936 dan 
itibaren piyasaya çıkarılacaktır. 

Eski harflerle olanların bu tarih
den itibaren kat'iyen kullnılmamasını 
Maliye · Vekalati bütün vilayeılere 
tamim stmiştir. 

Şehrimiz Müddei 
muavinliği 

umumi 

Açık bulunanşehrimiz Müddeiumumi 
muavinliğine, Söke Müddei umumi
liğinden, Ahmed Tevfik dün gelmiş 
Vt! vazifesine · başlamıştır. 

Kaçakçılık suçluları 

ihtisas mahkemesinin kaza sela· 
hiyeti dahilindeki vilayet ve kaza 
larda işlenen Kaçakçılık suçlarının 
evrakı mahalli mahkemelerde görü. 
lecektir. Kaçakçılıktan mahküm bu 
lunanların da mahalli tevkifhanelere 
nakilleri de muhtemeldir 

Belediye zühreviye 
mutahassıslığı 

Belediye emrazı zühreviye mua. 
yene mutahassıslığına, lstanbuldan 
doktor lbrahim Edhem tayin edilmiş
tır. 

Belediye sıhhiye katibi ve ekonomi inkişafını ve inzibati du 
rumunu temin etmek gayesile mer
kezi Gölköy olmak ve Aybastı na· 
hiyesini ihtiva etmek üzere ( Gölköy 
kazası ) kurulması gerekli bulun-
muştur • -ULUS -

Belediye sıhhiye katibi Tevfik, 
Erciş kazasının Akpınar nahiye mü
dürlüğüne tayin edilmiş ve mahalli 

memuriyetine gitmiştir. 

Yaylaya giden bir ailenin sabah karanlı
ğında yolunu kestiler ve bir adamı , kız 
kardeşini teslim etmedi diye yaraladılar 

Bir kaç gün evvel Misisden yay· 
laya gitmekte olan bir aileye!, Bak· 
lalı köyü yanında yetişen bir otomo· 
bil kafilenin yanına ğelince derhal 
durmuştur. Ve içinden dört kişi in
miş : Osman oğlu Mehmet isminde
ki adama kız kardeşi Ayşeyi hemen 
kendilerine teslim etmelerini , aksi 
halde fena olacağını tehditkar bir 
lisanla söylemişlerdir . 

Mehmet Bunlara red cevabını 
verince, dört şerir üzerine atılmışlar 
ve aynı zamanda silahlarını çekmiş
lerdir • 

Mehmet hemen bir fırsat bula· 
rak develerin arkasına kaçmış ve 
hayvanların ürkmesinden birbi -
rine karışan eşyaları siper yaparak 
kardeşini de yanına almıştır . 

Bu kargaşalık esnasında Binili 
lbrahim kızı dört yaşında Fındık 
isminde bir küçük kız bir devenin 
altında kalmış ve çocuk hafifce ya
ralanarak zor kurtarılmıştır . 

Garson ücreti 

Bar , lokanta ve içkili gazino 
!arda ( içkili bilumum yerlerde ) 
müşteriden yüzde 1 O garson ücre
tinin alınması belediye encümenince 
kabul edilmiştir . 

Bir amele Büyük bir 
kazayı hafifçe atlattı 

Milli Mensucat fabrikasının tami
rat kısmında çalışan tesviyeci Fevzi 
adında birisi cereyanla işleyen zım
para taşını sıkıştırmadan elektrik ce
reyanını açmış ve zımpara taşı bir
den parçalanarak yüzünü yaralamış
tır. 

Fevzi memleket hastanesine kal- ı 
dırılmıştır. Yapılan tahkikatta F ev· 
zinin dikkatsızlığından başka bir şey 
görülememiştir. 

Ölüm 

Şehrimiz Manifatura tüccarla
rından Süleyman Sami Pirin amca
sı Pir Ahmet zade Mustafa, tutul
duğu hastalıktan kurtulamıyarak öl
müş ve cenazesi bir çok dostları 
tar:ıfından kaldırılarak Karşıyaka 
mezarlığına gömülmüştür . 

Ölüye Tanrının rahmetini eliler. 
Süleyman Sami Pire ve akrabaları
na baş sağlığında bulunuruz . 

Dünyanın en büyük 
sıneması 

Moskova: 5 [ Tass J - Mosko
va'da Merkez Kültür Parkında 15 
bin kişilik muazzam açık hava 
sinemasının yapılması bitirilmiştir. 

Bu sinemanın ekranının büyüklü
ğü 170 metre murabbaıdır ve sine
ma makinesinden ekrana kadar olan 
mesefe ise 11 O metredir. 

Mehmef ve Ayşenin ellerinden 
kaçtığını gören haydutlar derhal 
ateşe başlamışlar ve içlerinden Yu
suf ismindeki adam tabancayle 

Mehmedin üzerine yürümüş ve dört 
el ateş etmiştir. Kurşunlardan birisi, 
kız kardeşinin namusunu kurtarma· 
ğa çalışan zavallı Mehmedin omu· 
zunu parçalamıştır . 

Yaptıkları cinayetin neticesinden 
ürken haydutlar bunun üzerine der 
hal otomobillerine atlayarak kaçmış
lardır . 

Zorla kız kaçırmağa muvaffak 
olamayınca hırslarını kurşunla alan 
haydutların yaptığı bu cinayeti Misis 
Jandarması haber almış ve derhal 
takibe çıkarak içlerinden üçünü ya· 
kalamıştır . Asıl diğer failler henüz 
yakalanamamışsa da şiddetli bir 
surette takib edilmektedir . Yakın· 
da bunların da yakayı eleverecekle
rine şüphe yoktur . 

Şeyh Şamil hakkında 

yeni etüdler 

Moskova : 5 (Tas) - Kafkas 
folklorı toplayıcılarından meşhur 
tarihçi Buhurauli, son yıllarda, Kaf
kas dağlarında yaşayanlar arasında 
Şeyh Şamil'e aid geniş ve çok kıy
metli malumat elde etmiştir . 

Bu malumat, Şamil'in Çarlık o
tokrasisine karşı açtığı otuz yıllık 
mücadele tarihini baştan sonuna ka
dar kaplamakta ve aynı zurnanda o ı 
devrin Kafkas dağlarının hayatına 
ve Şamil'in verdiği bütün muharebe
lerin 'sarih tafsilatına da aid bulun
maktadır . 

Toplanan bu malumat arasında 
en ziyade kıymeti haiz olanları, 
Şeyh Şamil'in kendi idaresi altında
ki dağlılar arasında vücude getir· 
ınek istediği ve bir çok kısımların
da da muvaffak olduğu inkilapçı ye
niliklere aid bulunanlarıdır . 

Şamil'in "nizam.larından bazıla
rı, miras işlerine, evlenme ve boşan
maya, hükumet teşkilatı ve idareci
lik işlerine, ganaimin taksimine ve 
buna mümasil sosyal sahalara taal
luk eylemektedir . 

Auhurauli'nin bu kıymetli tetkik 
eseri, Sovyet ilim Akadimisinin 
Gürcistan şubesi tarafından, şimdi
lik yalnız gürcüce, tabedilmekte
dir . 

42 kilometrede Radyosond 
Son günlerde Şarki Sibirya'da 

Novosibirsk Hidrometroloji idaresi 
tarafından havaya salıverilen Profe. 
sör Malçanof sisteminde radyosond, 
şimdiye kadar hiç bir zaman elde 
edilmemiş olan 42.200 metreye ka
dar yükselmiştir. 

Radyosond bu yüksekliğe 71 
dakika 20 saniyede ermiş ve bütün 
bu müddet zarfında Radyorond ma· 
kinesinin işaretleri gayet mükemmel 
surette işitilmiştir. 

11.300 metrede ise sıfırdan aşa. 
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Müzik: 

T anburacı Osma 
pehlivan 

Geçen gün Halkevinde Osııl 
pehlivanı yakından dinledik ve 
ğerini daha iyi anladık . 

Osman pehlivan Türk sazİ 
türküler çaldı ve okudu . ( sol , 
la ) üzerine akort ettiği sazını 
tanbur kadar düzgün , iniltili 
duygulu çalıyordu . Tanburda 
mil bey ne ise sazda da Osman , 
livan odur . Asırlarda bir yeti ' 
artistlerdendir . 

Garp musikisi tahsil etmiş 
bir arkadaşımız Osman pehliv 
üç telli sazında çok uygun ve o 
nal bir takım armoniler de yap 
ta olduğunu söylüyor . Armoni 
deleri okumamış olan bu saz vi 
özünün yaptığı armoniler sırf t 
atten doğmadır . 

Üstadın şark musikisinde a~ 
behresi çalışından anlaşılıyor . 
kanılarda ve usullerde şark mus 
sinin bütün kaidelerinin hakkını 
ıiyor. Makamların seyri çok s 
bir cereyanla akip gidiyor . Ya 
ğı modülasyonlar da musiki fe 
tamamiyle uygun ve ustacadır . 

icradaki değerinin yanı başı 
Osman pehlivanın bir meziyeti 
ha vardır : Osman pehlivan h 
türkülerinin kıymetli bir hazine5 
kafasında taşımaktadır . 

Mecmualarda notalarda gö 
diğimiz bir çok güfte ve bestel 
vardır ki bize aynca çaldığı za 
bunlardan bir takımının niçin ı 

ve kaydedilmemiş olduğunu dü 
dürdü . Notaya alınmış olan! 

karşılaştırılınca bir takımının da 
sik alındığını gördük . Osman 
livanın değeri tamamen takdir e 
eliği ve darülhana da alınarak k 
disinden istifade edildiği anlaşılı) 
Fakat bu istifade eksik kalmıştır 

Bu münasebetle bir şey batı 
mıza geldi. 

Geçenlerde gazetenin Lon 
mektuplarında ( lngilizlerin mah 
dil şivelerini saklamak için graıf 
fon plaklarına aldıklari ) yazılıyo 
Anadoluda yeniden halk türkü! 
araştırmasına çıkacak heyetin 
böyle yapacağı anlaşılıyor . 

Osman pehlivanın eserlerini 
bu arada plaklara almak eyi olu 

A. Bakşı 

ğı 52.9 ve 42.200 metrede ise sı 

dan aşağı 38.9 derece hararet k 
detmişir. 

Bu esnada Novosibirskte topı 
sathındaki hararet sıfırdan aşağı · 
derecede bulunuyordu. Radyos 
ayrıca 42,200 metre yükseklikte 
va tazyikinin 4 milimetre olduğıı 
da tesbit eylemiştir. 

Esasen Sovyetlerde, atmos 
troposfer ve stratosferde sondaj 
yapılması usulü çok ilerlemiş bul 
makta ve kutba yakın mıntıkalar 
dahil olmak üzere memleketin 
men her tarafında havanın vazİ) 
muntazam surette rayosondlar vas1 

siyle tetkik olunmatadır. 

Bütün bu tetkiklerin neticesi, 
ningrad civarında brofeser Ma'ıd 
nofiun başkanlığındaki Aeroloji f:ıl 
titüsünde tevhid edilınektedir. 

Ayrıca bu enstitü, her gün 
aşağı iki kere yüksek hava irtifa 
rında atomatik sondajlar yapma 
ve atmosferin muhtelif tabakalarİ) ı 
troposfer ve stratosferdeki haraf'I 
derecelerini, tazyik ve rütubet rn1 

darlarını ve a) nı zamanda multe 
hava cereyonları ile rüzgarların sii 
at ve istikametlerini tesbit eylenı 

tedir. 
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• 
Dünkü Istan-

bul maçları 
-

Först Viyana takımı Ankarayı 4-0 yendi 

İstanbul -İzmir maçı, oyunun bitme
sine on yedi dakika kala, 1 - 1 

iken tatil edildi 

- Birinci sahifeden artan -

tile bunu durdurmağa muvaffak olu
yor. Hakem tarafından verilen favl 
cezası Fikret tarafından atıldı , çok 
güzel çekilen bu şutu kaleci büyük 
bir fedakarlıkla kurtarabildi . 

Bu esnada hafif bir surette yağ
mur da yağmağa başladı. 

lstanbul takımının sağiçten mah
rum oluşu bu taraftan akınlannı te· 
sirli bir hale getirmiyor. 

lzmirliler, seyrek hücumlar yapı
yorlar. Bir aralık Şerefi bulan top , 
Fikrete verildi. lzmirliler kafa vur
mak suretile büyük bir tehlike at· 
Iatmış oldular . 

Top lzmir nısıf sahasından bir 
türlü uzaklaştırılamıyor . 

Oyunun yirmi beşinci dakikasına 
doğru lstanbul muhacimleri lzmir 
kalesine aktılar . 

lzmirliler bunu kornere attılar. 
yanın saat içinde lstanbul tam beş 
fırsat kaçırdı. 

İzmirin yaptığı bir kaç atış ta 
tesirsiz &kaldı. Bu devre da böylece 
biti. İkinci deyreye 16,36 da başlan
dı. lstanbul takımından Niyazı çıkmış 
onun yerine Melih girmişti. Yine on 
kişi oynayorlardı. 

lstanbul güzel hücumlarla lzmir 
kalesini sıkıştırıyordu. Sık sık lzmir
liler topu kornere atmak suretile teh
likelerin önünü alabiliyorlardı. 

Oyuna başlanalı 17 dakika ol
muştu. Niyazi oyuna girdi. lstanbul 
takımı tamamlanmış oldu. 

lstanbul şimdi sağdan ve soldan 1 
korkulu enişler yapıyordu Fikret sol
dan korneri göze aldı. Merkez haf 
Esat, kafa ile topu aldı, sol ayağile 
bir şut çekerek lstanbulun ilk sayı
sını yaptı. 

lzmirliler açıldılar, güzel oynamaya 
başladılar. İstanbul kalecisi topu kor
nere çekti. 

Kemerden gelen top lzmir sağ J 

açığının ayağından sol içe, ön sağ içe 
verildi Kaleci ile karşı karşıya kaldı. 

Sol açık yakaladı. 24 üncü daki
kada zaviyeden lzmirli ilk golunü 1 

yaptı. 

lstanbul [daha canlı oynayor, İz
mirlilerin nısıf sahasından bir dürlü 
aynlmayorlar. 

lzmirliler ikinci devrenin 28 inci 
dakikasında oyuncu değiştirmek is· 
tedifer. 

Önceden sakatlanmadan oyuncu ı 
değiştirmemek husnsunda anlaşılmış
tı . Hakem , aldığı talimata istina
den oyuncu değiştirilmesine muvafa
kat edemiyeceğini bildirdi . F ede· 
rasyondan sakatlanmadan oyuncu de
ğiştirilmez , yolunda emir aldığını 
söyledi. 

Hakem ve lstanbul takımı nok· 
tai nazarlannda ısrar ettiler . 

Hakem lzmirlileri oyuna davet 
etti. Onlar fikirlerinde ısrar ettikleri 

için maçın bitmesine 17 dakika ka
la oyun tatil edildi . 

Ankara - Viyana maçı 
Sıra Ankara - Viyana maçına 

gelmişti . Ankara takımı şu suretle 
teşkil edilmişti : 

Cihat 
Saffet Ali Rıza 

lbrahim Semih Ga'Zi 
Hamdi Münir Yaşar Ömer Selim 

Saat 17, 15 te oyuna başlandı . 
Viyanalılar Ankara kalesine doğru 
aktılar . Kaleci eline gelen bu ilk 
şutü tuttu . Bir aralık kafa ile 
oyuna devam edildi . 

Ankaralılar canla başla oynaya
rak iyi bir uetice almağa çalışıyor 1 

!ar . 
Her iki tarafın da bariz bir ha-

1 

kimiyet tesis ettiği görülmüyor. Yal 
nız Ankaralıların daha gayretli oy· 
nadıklan gözüküyor . Viyanalılar da 
İse anlaşma göze çarpıyor . 

Oyunun 25 inci dakikasında 
Ankara kalesi çok sıkıştı. Top Viya
nalılann ayaklanndan bir türlü ay
rılmıyordu . Yirmi altıncı dakikada 1 

Ankara aleyhine bir korner oldu . 
Bunu zorlukla uzaklaştırabildi

ler . Viyanalılar 30 uncu dakikada 
elde ettikleri hakimiyeti kaybettiler. 
iki takım da sıfır sıfır vaziyette idi. 
Çok geçmedi , Viyanalı soliç 32in
ci dakikada ilk gollerini yaptı . 

Ankara bu golden biraz canlan 
dı Viyana kalesini sıkıştırdı . 

Devre bir sıfır Ankaranın 
aleyhine bitti . 

ikinci devrede Viyanalılar daha 
güzel oynadılar . Ankaralıların or
tadan ve soldan yaptıkları akınlan 
kolaylıkla durdurdular . 

Viyana takımı 20 inci dakikada 
ikinci gollerini , 32 inci dakikada 
üçüncü , biraz sonra da dördüncü 
gollerini yaptılar . 

Ankaralılar oyunun bitmesinn 
doğru çok çalıştılar , fakat bir sayı 
çıkaramadılar . 

Raybüsler getiriliyor 

Devlet deıniryolları umum mü· · 
dürlüğünün 7 inci mıntıka işletme mü
düdürlüğü Afyon'a nakledilmiştir. iz. 
mir'de yalnız sekizinci mıntıka işlet· 
me müdürlü kalmıştır. 

lzmir - Afyon hattı, Afyon'a 
nakledilen 7 inci işletmet müdürlüğü 
tarafından idare edilebektir. Yalnız 
Menemene kadar olan hat, 8 inci 
mıntıka işletme müdürlüğüne ge~miş
tir. 

Devlet demiryollan umum mü
dürlüğü, yakında Almanyadan 160 
yolcu taşıyacak büyüklükte Rayobüs 
getirilecektir. Bunlar lzmir - Deniz· 
li arasında yolcu taşımağa tahsis o
lunacaktır. Bu medeni vesaitle, halk 
çok rahat ve ucuz seyahat imkanını 
bulacaktir. 

Türktözü sahife : 3 

Şevki Bohmen 
Ankaradan İzmire geçti 

Ankara : 9 (A.A) - Şehrimiz· 
de bulunmakta olan Yogoslavya 
devlet Nazırlarından Şevki Bohmen 
bu gün Gazi muallim mektebini, Is. 
met Paşa kız enstitüsünü ve ziraat 
enstitüsünü ziyaret etmiş Çubuk ba. 
rajıııı gezmiştir . 

Nafıa müsteşarı {llisafir Nazır 

şerefine bir çay ziyafeti vermiştir . 
Şevki bohmen ve refikası akşam lz
mire gitıniştir . 

Fransız Dış bakanı 

Bütün sefirlerini Parise 
çağırdı 

-
Paris : 9 ( A.A ) - Yeni Dı

şişleri bakanı bütün Fransız elçile
rini Parise çağırmıştır. 

Dışişleri bakaııı bir kaç güne ka
dar Edenle görüşecek ve bilahara 
Blumla beraber Cenevre toplantı 
sında bulunacaktır. 

İngilterenin harp borçları 

Londra : 9 (A.A) - lngilterenin 
Amerikaya olan harp borçlatı 
193:694,814 İngiliz lirası olarak tes
bit edilmiştir. 

Zecri tedbirler 

Cenevre toplantısında da 
kaldırılmıyacak 

Paris : 9 ( A.A ) - Salahiyet
tar mahafil : 

Cenevre toplantısında zecri ted· 
birlerin kaldınlmıyacağını bildirmek-· 
tedir . 

Cemal Hüsnü 
Bolu saylavlığına 
ittifakla seçildi 

Ankara : 9 (A.A) - Cumhuri· 
yet Halk Partisince Bolu saylavlığı
na namzed gösterilen Cemal Hüsnü 
ittifakla seçilmiştir . 

Ambaalaği 
tepesinde 

İtalyan şehitliği 
yapılıyor 

Roma : 9 ( A. A. ) -· Ambaa
lağı dağının tepesinde bir muazzam 
şehitlik inşa edilecek ve Habeşis· 
tanda ölen ltalyan askerlerinin ce
setleri buraya gömülecektir . 

Filistinde 
Hastanelerdeki hastalar 

da ayaklandı 

Asri sinemada ____ , ____________________________ _ 
6 Haziran cumartesi akşamından itibaren 

]rene Danne -Richard Diks 
tarafından temsil edilen muazzam bir şaheser 

( Garba hücum ) 
Hayatının 41 senesini memleketine hasreden feda 

kar bir insanın menkabesi !. .. Çalışkan bir milletin nele 
yarattığını gösteren bu filmin yapılması için 3 kasaba 
bütün evleri ve sokakları ile beraber yeniden inşa edil
miştir ... 

r 

Bugün gündüz iki buçukta matine 

( Garbe hücum) 
6969 

R. PEKER'in 

lnkılab Dersleri 
R. Peker'in Ankara ve lstanbul Üniversitelerinde verdiği inkılab ders· 

)erinde tutulan talebe notları , gözden geçirildikten sonra , ULUS Basım· 

Kudüs : 9 ( AA ) - Araplann evince kitap halinde basılmıştır . 
Yahudilere karşı olan hareketleri 124 sayfa tutan eser , yalnız baskı masrafının karşılığı olarak her yer· 
olanca şiddetile devam etmektedir . de ON KURUŞA satılmaktadır . C. 

Arap çeteleri bugün 200 kişilik 11--------------------------
bir kervana ateş açmış 3 Yahudi 
yaralanmıştır . 

Arap çetelerinden bir kaç kişi 

~!~a~!n::ı;~~i~iz askerlerinden ikisi 1 BELEDiYE iLANLARI 1 
Kudüs : 9 ( A.A ) - Hayfaya _ 

bir lngiliz taburu daha gelmiştir. 1----------------,--·--------....: 
Kahire : 9 ( A.A ) Bugün 

Kahire yakınındaki şehir hastane· 
sinde, hastalar kendilerine iyi bakıl
madığını iddia ederek grev yapmış
lar ve kendilerini teskin etmek is-
ti yenleri taşlamışlardır . · 

Bunun üzerine askerler ateş açmış I 
ve bir kaçı yaralanmışdır . 

Belediye temizlik işleri amelesi için elli adet mumlu Balıkçı muşambası 
ile beş adet siyah boy muşambası pazarlık suretile alınacaktır. 

ihalesi Haziranın 25 inci perşembe günü saat on beşte belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı yirmi liradır . 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 

ihale günü de belediye encümenine gelmeleri ilan olunur . 6976 
10-16 - 20-23 

Çeyrek asır seviş- : 
tikten sonra .. 

İnebolu davası 

lnebolu vapuru saciasının mü
sebbipleri olmakla maznun Mehmed 

Ali Kaptanla denizyollan işletme 
şefi Zekeriya, üçüncü kaptan Ramih, 

Kefenlik bez ilanı 
Belediyece gömülecek ölüler için senelik ihtiyaç olarak alınacak 5000 

metre kefenlik bez açık olarak eksiltmeye konmuştur. 

ateş eden elbise 
dolabı!. 

Bir Fransız mühendisi ile, F ran
sada yaşıyan bir Belçikalı kadın 
1909 danberi sevişiyor. Ve bu güne 
kadar, yalnız sevgi bağı ile bağlı 
olarak yaşıyorlar . 

Fakat son zamanlarda, kadın ni· 
kahla bağlanmak hususunda israr 
etmiye başlıyor. Nikah isterim de 
nikah l diye kıyameti koparıyor . 
Erkek ise böyle !:ıir işe katiyen ya
n~mıyor . 

En sonra 1935 de ayrılmağa ka· 
rar veriyorlar. Mühendis kadına ge· 
çinecek kadar para veriyor. Kadın 
razı oluyor. Tabii artık bir mesele 
kalmamış sayılır değil mi ? . 

Halbuki, kadın son bir dram da 
ha oynamak karannı vermiş bulu
nuyor. Yirmi altı yıl birlikte yaşa· 
dığı mühendisten öç olacaktır . 

Sevgilisi evde bulunmadığı bir 
sırada yatak odasındaki gardroba 
bir şilte, iki tabanca, bir l>işmiş ta
vuk, bir şişede şarab yerleştiriyor; 
akşam olunca, erkenden içine gire
rek adamın gelmesini bekliyor . 

Mutat hilafına erkek geç geli
yor. Bu arada kadının kamı acıkı· 
yor. Tavuğun yarısını yiyor. Uzun 
bekleme devresinden sonra zavallı 
adam eve geliyor. Hiç bir şeyden 
~abe_ri olmadığı için, ·soyunup yata
ga gırıyor . 

Gardrobun tahtaları eski ve çok 
kuru olduğu için, ekseriya çatırda· 
maktadır. Bu gece de çatırdıyor. 
Adamcağız, eski huyudur, diye al
dınş etmiyor . 

ı birinci ve ikinci çarkçı Salim ve Ha· 
!idin muhakemelerine yarın saat 1 O 
da ağırcezada devam edilecektir. 

Bu muhakeme celsesinde istina· 
be suretile ifadeleri alınmış olan ba

zı şahitlerin vak'anın nasıl ve neden 
olduğu hakkında verdikleri ifadeleri 
dinlenecektir . 

Ancak, gardrop ateş etmeğe 
başlayınca fikrini değiştirmek zo· 

runda kalıyor. Soğuk kanlılığını mu
hafaza ederek yatağından fırlıyor. 
Kapı arkasında asılı duran kılıncını 
kavrıyor . 

Şimdi dolabla mühendis ara· 
sında bir mücadeledir başlıyor. A
dam elindeki kılınçla dolaba saldı
rıyor; gadrop alabildiğine ateş e
diyor. Hele arada bir gardrobun 
kapakları açılıp kapanmaya başla· 
yınca mühendis çileden çıkıyor ve 
daha şiddetli bir surette kılıcıyle 
saldırıyor . 

Nihayet kadın ciyak ciyak bağır
mağa başlayınca, tahta kale içinde· 
kinin yaralandığını anlıyor. Erkek 

dört yerinden yaralanmıştır. Kadın 
, ateşi kesiyor. Erkek kılıncı elinden 
bırakıyor. Gardrobu açmasiyl<' ka
dının fırlaması ve pençereden ken
dini sokağa atması bir oluyor . 

Her ikisi de hastaneye götürü· 
lerek tedavi ediliyor . 

Mahkeme, kadını, asayişi boz. 
mak ve katle teşebbüs suçuyle üç 
yıl hapse mahkum etmiştir. 26 yıl· 
lık bir aşkın son perdesi ... 

Muvakkat teminat (113) liradır. 
ihalesi Haziranın 18 inci perşembe günü saat 15 te Belediye daimi en

cümeninde yapılacaktır. 

istekliler şartnameyi görmek üzere her gün Belediye yazı işleri kale
mine ve ihale günü de muvakkt teminatlarile birlikte belediye daimi en-
cümenine gelmeleri ilan olunur. 6958 3-6-10-12 

F ormalin ilanı 

Belediye etüv evi senelik ihtiyacı için alınacak 150 kilo formalin . açık 
olarak eksiltmeye kanmuştur . 

Muvakkat teminat 17 lira 43 kuruştur. 
ihalesi Haziranın 18 inci perşembe günü saat 15 te belediye daimi en

cümeninde yapılacaktır. 
istekliler şartnameyi görmek üzere her gün belediye yazı işleri kale

mine ve ihale günü de muvakkat teminatlarile birlikte belediye daimi en. 
cümenine gelmeleri ilan olunur. 6959 2-6-10-12 

Yazlık sinema yeri kiraya veriliyor 

Kolordu civarında ırmak kenarında yazlık sinema yeri hali hazır vazi· 
yctile açık artırma ile ve üç sene müddetle kiraya verilecektir. 

A- Beher senenin tahmini kira bedeli elli lira olup senelik icarları 
peşindir. 

B _ Muvakkat teminat 7,50 liradır . 
ihale 18 - Haziran-936 perşembe günü saat on beşte Belediye daimi 

encümen odasında yapılacaktır. 

istekliler ihale günü teminat akçalarile birlikte daimi encümene müra· 
caatlan ilan olunur.6955 3- 6-10-12 

Kuru erzak, ekmek, sığır eti ve sebze ilanı 
Darülaceze ile Emrazı Zühreviye hastanesinin yıllık ihtiyacı olan kuru 

erzak ile ekmek, sığır eti ve sebze açık olarak eksiltmeye konmuştur. 
Kuru erzakın muvakkat teminatı 45 lira 8 kuruş, sebzenin 28 lira 11 

kuruş, ekmeğin 64 lira 53 kuruş ve sığır etinin 45 lira 28 kuruştur. 
ihalesi Haziranın 18 inci perşembe günü saat 15 te belediye daimi en

cümeninde yapılacaktır. 
istekliler şartnameyi görmek üzere her gün belediye yazı işleri kale· 

mine ve ihale günü de teminatlarile birlikte belediye daimi encümenine: 
gelmeleri ilan olunur. 9576 3-6-10-12 
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Ad • B l l ana orsası muame e erı 
r"AMUK ve KOZA -

Kilo l'iyaıı 

CİNSİ En az En çol.. Satılan Mikdar 

K. s. K. s. K.lla 

- KapıİMlı pamuk 36,50 -= 

-Piyasa parlağı 
" 

n:62 35,87--
Pizasa temizi 

" 
32 

iane 1 33 
iane 2 31,50 

-Ekspres 
-Klevlant 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 
60 162,50 

1 Siyah 

Ç I G 1 T 
-Ekspres 

1 
iane 3 
Yerli " Yemlik ,, 

" " Tohumluk ,, 1 1 3 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 

" 
Yerli 3,25 4,05 

" 
men tane 

Arpa 2,25 
Fasulya 
Yulaf 2,20 . 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 16 . 1 1 

UN 
ı ~ört yıldız Salih 700 

1 ·= .... uç » )t 600 ..o- -
750 ,g Dört yıldız Doğruluk 

~ üç » » 675 
.2 " Simit -900 o..: " ~ C'tl -
~> _Dört yıldız cumhuriyet 675 
"' & r-- üç » » 575 

-Simit » 

Liverpol T elgraflurı 

p, • .I 
Kambiyo ve para 

9 / 6 / 1936 İş bankasından alınmıştır. 
"ianılm 

Hazır 68 Liret 

Temmuz vadeli /-~-19 Rayşmark 1 101 l 97 
-- - Frank « Fransız » 

5 85 Birinciteşrin vadeli Sterlin « İngiliz » 629 75 
Hit hazır - - 4 1 97 

11- 63 
Dolar « Amerika » --ı24- 92 

1 

--2- -Nevyork Frank « İsviçre » 

Vl 

o 

o 

Gaz • 
• 

Benzin : 
Mazot 

Develi 
Kanatlı atlı 
Socony- Vacum 

< 

s:: 

a 

Makine yağı Ejderli Gorgoyc- Mobiloil 

Kilsect : Sinek- böcek öldürücü 
VE 

Goodyear : Otomobil - Kamyon 
lastiklerini arayınız . 

Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
5-8- 10-12-15-17-19-22-24-26-29 

----------------~-------------------------~ 
Dişlerinize fazla dikkat ediniz 

insan makinesinin en fazla dikkat edeceği kısım Dişlerdir . Midenin 

vazifesine büyük yardımı dokunan Dişlerin hastalanmamasına ehemmiyet 
vermelidir . 

Bunun için her gün Dişlerinizi iki defa muhakkak KOZ • 
• 

mın Diş macunu ile yıkayınız. Fiatı her yerde 15 kuruştur. 6821 
3 

31 

) 

1 

1 

'1 
! 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Tlrbölii 

Seyhan vilayeti encüme
ninden: 

Kozan Memleket hastanesinin 
1-6-936 tarihinden 937 senesi 
Mayısının sonuncu gününe kadar bir 
senelik ihtiyacı olan 39 kalem erzak 
ve saire şartnamelerinde yazılı şart
lar dairesinde alınmak üzere açık 
eksiltmeye konmuştur . 

ihale 936 senesi Haziranının 23 
üncü salı günü saat 11 de Vilayet 
Encümen dairesinde yapılacağından 
talip olanların mezkur gün ve saatta 
Vilayet encümenine gelmeleri. 

Erzakın cins ve miktarlarile şart
namesini görmek istiyenlerin her gün 
Seyhan Sıhhat müdürlüğüne ve Ko
zan Memleket hastanesi tabipliğine 
müracaat etmeleri. 6943 

31-5-10-16 

Dörtyol Belediye riyase
tinden: 

1- Keşif ve şartnamesi gere· 
ğince bedeli keşfi altı yüz lira olan 
ummumi helanın yaptınlması Bele
diyemizce 27-5 - 936 tarihinden 
itibaren yirmi gün müddetle aç.ık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2- Keşif ve şartnamesini gör· 

mek istiyenler Belediyemize müra· 
caat edebilirler . 

3- isteklilerin ihale günü olan 
16- 6-936 salı günü saat 16 da 
teminatlarile beraber gelmeleri ilan 
olunur . 6946 2-6-10-13 

Halis kuru kahve 
Türkiyenin her tarafında seve 

seve içilen kuru kahveci Mehmet ef. 
mahdumlarının nefis kahvesini yalnız 
Lüks Bakkaliye mağazasında bula-
bilirsiniz. 69 54 6-7 

10 Haziran 1936 

SERlii AtlLDI ! 

1.- Elekt;ık - ı$ığl ve ·su'kidar· elzem ve zaruri oldutunu 

2.- Her' $eyden vazgeçebiliriz, fakat 

KELVINATDR 
Dolabımızdan ayrılamayız, diyeceklerdir. 

İdeal soğuk hava dolapları 
.1936 Modelleri 
İhtiyacını~a ve paranıza gc;-{' .-·:::-:,,.. · , -

Umumi satış yeri : Belediye civarında 6972 

DİŞ MACUNU 
V-b FIRÇAN.IZI 

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 

-~~~ D. Hamdi Onar 
ECZANESİNDEN ALiNiZ 

2 

I UCUZlsU/C _, OOGRll!sUK 
Kadın hastalıkları mütahassıs ı 

5370 309 

Diş ağrıları • • 
ıçın 

Yegane ilaç Nevrozindir. Herkesin cebinde 

3 tanelik yeşil kutulardaki Nevrozinden 
butunmalıdır. Fiatı 20 kuruştur. 6820 3 31 

-ı~: l .. • .. l"'"rt•!J"" ... ;""5-." .. "'"•' ,.... ; . : ' . 
1 r , 

....,. ~- - \o. -

6748 37 

Hastalarını İstiklal mektebi karşısındaki muayenehanesinde her an 1 
kabul ve tedavi etmektedir. 6652 25-30 

ı==============~ l tlaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) ve 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi 
anlıyacağınıza şüphe yoktur 1 Celal Bayer 

---------------~~------__;;;.;,;.;o...;._._ __ __ 
Seyhan Valiliğinden : 1 

Cins ye mevkilerile sabık bedel- ----·--------~ 
!eri aşağıda yazılı Kozan kazası taş 
ve emsali ocaklar rüsumu , saz otu, 
arsa ve dükkanların 936 yılı kirası 

. bir sene müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

istekli olanların yüzde on b~ 
pey akçalarile birlikte 23-6-936 
salı günü saat on birde daimi encü 1 

mene müracaatları. 

Hizmetçi aranıyor 
Evde hizmet etmek üzere bir 

hizmetçi aranıyor . ldarehanemize 
müracaat edilsin . C. 

Geçen seneki j 
kira bedeli ·------------
Lira K. Cinsi 
250 00 Saz otu 

Mevkii 
Tılm 

40 00 Taş ve emsali o-

10 00 
3 00 

3 00 
2 00 

caklar rüsumu 
Han yeri 
Dükkan 

" 
" 

10-16-19-21 

Çarşıda 

Irmak kena
rında 

Çarşıda 

" 

6977 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

~--------~--,~-------

Umumi neşriyat miidürii 

Celal Bayer 
Adana Türkaö:ıü _..._ 
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