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RANDİ, İNGİL TERE VE AMERİKA YA BİRER NOTA VERDİ 
Musolininin damadı tatürk Eskişehri 

fi d• d•J Dışişleri bakanı oldu 
şere en ır ı erı -

Büyük Şef on binlerce halk tara
fından çılgın bir sevinçle karşılandı. 
Eskişehir Kumandanlığı defterine 

'' çok sevindim gördük
lerimden '' cümlesini yazdılar 

Duçe yakında Ha-
beşistanı ziyaret 

edecek 
Roma : 10 [ Radyo ] - Duçe 

nin damadı ve propaganda bakanı 
kont Ciyano:ltalya Dışişleri bakan
lığına tayin edilmiştir . 

------. -----
Dışişleri müsteşarı Süviç istifa 

etmiştir . Kendisinin mühim bir vazi
feye tayin edileceği muhakkak addo 
lunuyor . Ulu Önder dün akşam Ankaraya avdet buyurdular 

Roma : 10 (Radyo) - Muso
lini müstemlekeler bakanlığı da uh
desine almıştır . 

-----~ 

Roma : 10 [ Radyo l - Cene
ral Grazyaninin vukubulan bir beya· ı 
natına göre Musolini yakında Habe
şistanı ziyaret edecektir . 

Yunan kralı seya -
hate çıkıyor 

Atina : 10 [ Radyo ] - Kral 
ikinci Jorj Pazartesi günü Şimali 
Yunanistanı ziyaret etmek üzere Ati
nadan hareket ve kendisine Veliah 
de refakat edecektir . 

Kral , ayın yirmi birinde yapıla 
cak olan 1913 muharebesinin yıldö
nüınü töreninde de bulunacaktır . 

Kralın bu seyahati ayın on se 
kizine kadar devam edecektir . 

Habsburglar 

Avusturya tahtına 
geçiriliyor mu? 

Paris : 10 ( A. A. ) - Pariste 
çıkan Ceuvre gazetesi Mussoliniyle 
Avusturya başbakanınım son görüş
melerinde Habsburg hanedanının 
bu ayın sonlarına doğru Avustur
ya tahtını işgal etmesine karar ver
diklerini yazmaktadır. 

Bii) • fanı ltııtiirh Bursalılar 

nkara ; 9 ( A) - R isicu 1· 

r A. ıt ırk d ı saa• onda Eski c
er flendirmı,lerdir . 
ukurhisarda bir tayyare tıl · 

nu.. .rafından selamlanan Ulu Ön
der Es ehir ıstasyonunda vilayet 
erkanı Kolordu Kumandanı ve ka
rargah erkanı ve zabıtanı belediye 
Reisi ve heyt>tİ, Cumhuriyet Halk 
Parti<, c ka tarafından karşılan
rıııştır . Şehir b, ştan başa donan 
rıııştır , Atat rk sokakları dolduran 

~kesif bır halk tabaka .mn coşkun te· 
Zahciratla;ı ra~ından geçerek ku-
rııandanlık vilayet belediye ve Cum
huriyet Halk Partı,i dairelerini ziya· 

l•tasyona avdetle heyetinin ve 
Türk uçmanlarının tazimkar tezahu
ralı arasında Ankaraya hareket bu-
yurmuşlardır. , 

1 
Eskişehir: 9 (A.A)- Haziranın yedinci 

pazartesisi günü İstanbul Yeşil köy 
tayyare meydanından uçarak Bursa· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Hava kurumuna yardımla
rını arbrdılar 

Ankara: 10 (A. A.) - Bursa
lılar hava kuvvetlerine yardım mak
sadiyle yenmekte olan toprak ürü
nünün yüzde ikiye çıkarılmasına ka
rar vermişlerdir. 

Şüşning 100,000 Viyana
lının önünde ne dedi 

ret ve bunu müteakip hava kıtala- " 
Tını ve tesisatını teftiş buyurmuşlar-

1 
Avusturya sadece istiklalini isti

dır . Ve tayyare meydanında uçuşa 
hazır bulunan tayyare filolarının ya 
nını gıderek orada filolarımızın top-
lu v münferit uçuşlarını görmüş-
lerd· r . Atatürk burada müşahede 
bu yurtlukları intizam ve yüksek te
ka nülden dolayı kıymetli havacıla
rımıza tebrik ve takdirlerini beyan 
buyurmuşlar ve kumandanlık defte
rine şu cümleyi yazmışlardır : 

yor . Başka bir şey değil . ,, 
-·-~··----

Viyana : 10 [ A.A ] - Avustarya Baş bakanı dün yüz bin Viyanalının 
önünde çok mühim ve heyecanlı bir nutuk söylemiştir . 

Doktor Şüşning Avusturyanın Almanya ile olan münasebetinden bahse
derken: 

" Almanya ile daima sulh içinde yaşamak isteriz . Bilhasrn kültürel 
mCna ebctlcrin yeniden tesisini görmek en büyük arıumuzdur . 

Av•ısturya sade• istiklalini istiyor , Başka bir şey değıl ,, demiştir . 
Baş bakanın nutkunda bütün büyük devlet adamları hazır bulunmuştur. 

KAMUTAYDA BiR ÇOK LAYiHALAR KABUL EDiLDi pf..·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-.,., -
Recep Peker bir 

: Grandi i 
' -·- . 
'i İngiltereyle Amerika ya i 

söylev verdi ! birer nota savurdu , 
İ Londra: 10 ( A. A. ) - Bu f 
t gün dolaşan kuvvetli bir şayiaya t 
i göre: Grandi D!,.Ş bakanlığına, i 
! bu ay sonundan evvel zecri tedbir- ! 
! !ar kaldırılmazsa ltalyanın Millet ! 
! ler eemiyetini terkedeceğini bidiren ! 

Ve yeni iş kanunu için : Yeni kanun 
Türkiyede ulusal devlet tipinde 
ahenkli ve muvazeneli bir hayat 

tanzimine yarayacak bir eserdir. Dedi 
' . . . i bir nota vermıştır. i 
i Vaşington: 10 ( A. A. - !tal- i 
j ya elçisi Dış bakanlığına bir nota ! 
! vererek 10 Haziranda vadesi ğele- ! 
! cek olan harb borcu taksitlerini ! 

Recep Peker 

Ankara : 10 (A.A) - Kamu. 
tavın dünkü toplantısında iş kanu
nunun kabulü münasebetiyle söz 
a! ..... C. H. Pa isi Genel el:reteri 
ve Kütahya Saylavı Recep Peker iş 

kanununun devletin esaslı kanunla
rından bir rejim kanunu olduğunu 
bu kanunla Türkiyede iş hayabrun 
yeni rejimin istediği ahenk ve anlaş· 
ma yoluna gireceğini kaydederek ye
ni kanun Türkiyede ulusal devlet 
tipinde ahenkli ve muvazeneli bir 
hayat tanzimine yarayacak bir eser 
olduğunu söylemiştir . 

ı ödeyemiyeceğıni biidirmiştir. f 
;-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--· 

Kamutayın bu günkü toplanbsın
da Ankarada Çankaya Antalyada 
Gündoğmuş Balıkesirde Manyas 
Burdurda Yeşilova lstanbulda Ey
yüb Kastamonuda Karğı Kocaeli· 
d~ Gölcek C Kalede Yenice Ordu
da Gölköy adlarında birer kazanın 
teşkiline aid kanun layihası ile sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
ve buna bağlı hudud ve sahiller Sıh
hat Umum Müdürlüğü teşkilat ve 
mı-murin ve ticarette tağsisin men 
ve ihracatın mürakabesi ve korun
ması hakkındaki kanuna ek kanun 
layihaları müz.ak re ve kabul dil- 1 
miştir . ı 

ltalyanın 

Kanunu esasi şenliği günü 
bir kaza oldu 

Roma : 10 (A.A) - Pazar günü 
kanunu esasi bayramı münasebetile 
yapılan bir şenlikte ağır top çeken 

t bir traktörun diğer bir traktörle çar
pışması alb kişinin ölümüne sebep 
olmuştur. 

------·------
Kulüp davası bitti 
Suçlu olarak mahkeme
ye verilenler beraet etti 

------------- Şehrimizdeki " Adana kulübü " 
-------------- I nün gece saat 11 den sonra açık 

İıı~ıli: - <\-fısır knıııışmaları bulundurulmasından dolayı, zabıta ta-
- rafından yapıfan ihtarab dinleme-

'' T aymis ,, in mühim 
bir makalesi 

"Mısırlılar dünyanın gözünde, İngil
tere 'nin müttefiki ve onunla maddi 
bir devlet olarak tanınmak istiyor. 

Bu onların hakkıdır.,, 
- --·····-

Londra: 10 [Radyo] - lngil
tere - Mısır muahedesi müzakere
lerinden ve lngiliz mümessilinin 
Londraya dönüşünden bahseden 
Taymis gazetesi diyor ki: 

- İngiliz mümessjlinin Londra
ya dönüşü endişe verici bir şeydir. 

Müzakerelere başlayalı üç ay ol
duğu halde henüz bir neticeye varı
lamamıştır. 

Muahede müzakereleri iki tarafın 
da emniyet ve itimad hisleri içinde 
geçmelidir. 

Askeri bir Mısır - lngiliz itti
fakı her zamandan fazla lüzümludur. 

Mısırlıların da lngiliz müttefikle
rini gözönünde tutacaklarını sanıyo
ruz. 

mek ve kulübü kapatmamak suçiy
le mahkemeye verilen kulüp idare 
heyetinin duruşmalarına dün Asliye 
ceza mahkemesinde bakılmışbr. 

İdare heyetinin vekili Abdur
rahman Ali çok kuvvetli bir müda
faa yaparak, böyle bir kulübün u
mumi eğlence yerlerinden olmadığı 
ve olamıyacağı hakikatı içtimaiye 
ve kanuniyesini açık olarak tebellür 
ettirmiş ve müekkillerinin beraetini 
istemiştir . 

Bunun üzerine hakim, celseyi bir 
kaç dakika tatil etmiş ve biraz son
ra suçlular vekilini çağırarak : 

Kulüp müdürünün vazifesini yap· 
mış olduğunu ve kulübün azalarına 

tebliğde kusur yapmadığını ve ku
lübün geç vakta kadar açık bulun
masında evamiri hükumete karşı bir 
muhalefet anlaşılaınıyacağını hulasai 
karar olarak beyan ve suç -
luların beraetlerini tebliğ etmiştir . 

1930 muahedesini harfiyen ye- ı 
nilemenin imkanı yoktur. Mısırlılar, 

dünyanın gözünde İngilterenin müt· 
tefiki ve onunla müsavi bir devlet 
olarak tanınmak arzusundan başka 
bir şey izhar etmiyor. ve bu onların 
haklarıdır. 

Filistin anarşisi 

lngiliz harici siya,etinin hataları 
ne olursa olsun, Mısır meselesi bu 
gün imparatorluğun hayatını yakın· 
dan alakadar eden çok mühim bir 
mesele olduğu için yeni bir hata ka
bul ve lağvedilemez. 

14 senedenberi Mısır müstakil· 
dir. Bu vaziyeti artık değiştiremeyiz. ,..-- ~, 

gittikçe alevleniyor 
Gizli ihtilal cemiyetleri kuruluyor. İn

gilizler mütemadiyen asker yığmakta .. 

Arablar önlerine gelen yere bomba savurmakta 
• devam ediyor 

Kudüs : 10 ( AA ) - Hali ha 
zırda Filistinde bulunan lngiliz aske
rinin mikdarı yedi taburdur . 

Çok sevindim gör
dii' lerimden . 

Yalnız Prens Slrahemberg'ın bulunmayışı nazarı dıkkati celbetmekte idi. ı 
13, ş bakun dahildeki muhasımlardan da bahsederek demiştir ki : 

Çobanla Prenses 
Masal-

Üçüncü sahifemizde okuyunuz 

Kudüs : 10 ( A.A ) - Filistin
deki karışıklıklar sükun bulmamış 
ve bilakis gün geçtikçe büyümek
tedir. 

Filistinde şu bir kaç gün içinde 
bir çok gizli Rum cemiyetleri kurul· 
muştur . 

Bazı şayialara göre : lngilizler 
kuvveti bir misli daha arttıracaklar 

mış. 

Rei i cümhur Atatürk saat ıkide 
" Bugün onları da istediğimiz zaman susturacek kadar kuvvetliyiz . ,, 
N"tkıı dinleyen hükiımct erkanının sağ tarafında kralcılar yer almışlardı. - Sonu ikinci sahifede -



Sahf"i : 2 

Tarih ebedi !bir ''yeniden 
başlayış,, tan ibarettir 

İsadan 400 yıl 
müdhiş bir 

Önce vukua gelen 
ekonomik kriz 

._..,.. .. ......,._..._ 

Tarih ezeli bir yeniden başlayıştan 
ibarettir. Tarihin en uzak devirleri 
bile tetkik edilecek olursa bir çok 
refah ve açlık, kriz devrelerine [rast 

ı· . 
ge.ımr. 

Hala içinde yaşadığımız bu gün· 
kü ekonomik kriz de bir çok nokta. 
!ardan mazide vukua gelenlere ben· 
zemektedir. 

Gen'ese yedi semiz ve yedi cılız 
inekten yani yedi sene bolluk ve ye· 
di sene kıtlıktan bahsetmez mi?. 

Hazreti Yusuf bu kıtlığı daha ön
ceden görerek, henüz refah senele
lerinde bulunurken lazım gelen ted
birleri alması için Firavn'ı haberdar 
etmemiş miydi?. 

Ne yazık ki: Bu günkü devlet a
damları arasında bir Yusuf meydana 
çıkamadı. 

!sanın doğuşundan evvel dördün· 
cü asrın sonlarına doğru müdhiş ik
tisadi bir buhran Elen alemini kuv
vetle sarsmıştı. 

Bu tarihte Yunanistan Akdeniz 
ve Karadeniz sahilleri boyunca sıra
lanup giden şehirlerden mürekkep 
birtakım devletçiklere ayrılmıştı. 

Her şehrin kendisine mahsus, ik
tisadi, dini ve siyasi hayatı vardı. 

Bununla beraber manevi bir bağ 
bu şehirlerin hepsini birbirine bağlı
yordu. Hepsinin iktisadi ve siyasi ik. 
tisadi istiklalı yine Elen dünyanın 
menfaatlarile çerçivelenmiştir, 

Anavatan şehirleri büyük Yuna- 1 
nistanın zürrai mahsulatını idhal ve 
kendi mamul istihsalatıru da ihraç 
etmek mecburiyetinde idi. 

Akdeniz ve Karadenizdeki Yu
nan şehirleri arkalarında çok geniş 
bir Hint-!rlanda malik idiler. Ve 
mıntıkalarında yaşayan halk zurrai 
mahsulları ile mamul bulunan eşya-
sını mübadele ederdi. ı 

Tiiccari mübadele hacını gittikçe 
artıyordu. 

Bu, tüccar, köylü, çiftçi, senayi 
erbabı, rençber, elhasıl herkes için 
sonu '.gelmiyeceği sanılan bir refah 
devresi idi. 

Fakat bu refah, bizzat kendi te. 
mellerini yıkmak da kecikmedi. 

N. C. 

Anavatamn müşterisi olan her 
devlet ekonomi sahasında inkişaf et
tikçe büsbütün müstakil olmağa ve 
mümkbn olduğu kadar az idhal et
meğe çalışıyordu. 

Herkes tam bir ekonomik otorşi 
ye kavuşmak ruyasında idi. 

ilk maddeler menbalarına daha 
yakın olan Sicilya, ltalya, Karadeniz 
Yunan şehirleri anavatandan daha 
ucuz eşya imaline muvaffak oldular. 

Dördüncü asırda Yunanistan için 
ltalya pazarı tamamile kaybolmuştu. 
Biraz sonra Karadeniz pazarı da el· 
den çıktı. 

Bu, Yunanistan için müdhiş bir 
darbe oldu. 

Yaşamak için ilk madde idhaline! 
mecbur olan Yunanistan mamul em 
taasını satmadıkça buna muvaffak 
olamıyacağı muhakkaktı. 

Bunun üzerine vaziyet çok kötü· 
leşti ve bu yüzden Yunanistan va
him siyasi bir anarşi içinde kaldı . 

Makedonya kralları Filip ve oğ
lu lskender fütuhatla Yunan alimini 
bu müthiş badreden kurtardılar . 

Kral Filip bütün Yunanistaru 
idaresi altında birleştirdiği zaman 
[ !sanın doğuşundan 346 yıl önce ] 
bu memlekete yer yer iktisadi geniş· 
leme fırsatı vermiş oldu . 

lskendere gelince ; babası tara
fından başlanan bu eseri parlak bir 
surette ikmal etti : J 

Yunan medeniyetine bütün şar
kın kapılarım açmak ve Yunanistan 
muhtaç olduğu harici pazarları te· 
min etmek suretiyle .. 

lranın istilası Y unanistandaki 
ekonomik krize son verdi . Yunan 
İşsizleri , amele , rencber , tüccar , 
ve aı tist sıfatiyle bütün lskenderin 
ordusuna girdiler . Mağlup olan lran 
şahının hazinesi lskender tarafından 
paraya tahvil olundu . Bu sağlam pa
ra Yunanistanda ekonomik hayata 
yeni bir inkişaf verdi . 

lsanın doğuşundan önce 323 de, 
lskender öldüğü zaman Yunan alimi 
ile şark birbiriyle meze olmuş ve 
iktisadi refah yeniden doğmuştu . 
imparatorluğun taksimi bu refaha 
hiç bir suretle tesir etmedi . 

lzmirde i Sovyetler birliğinde tica
ret faaliyeti 

Kordon tramvayları elekt-
rik ile işleyecek 1 

lzmir : 7 (Hususi) - lzmir kor
donunda işletilecek olan elktrikli 
tramvay için bu günlerde lzmir vali 
sinin reisliği altında şirket müdürü 
ve belediye reisi bir toplantı yapacak
lardır. 

Haber herildiğine göre şirketin 
Belçika merkezi kordon tramvayla
rının elektrikli olarak işletilmesi işini 
üzerine almak kararını vermiştir. 

Şirket, uyuşulduğu takdirde, der
hal Basmahaneye kadar elektrikli 
tramvayı işletmeğe başlayacaktır. 
Raylar döşenmiş olduğundan bu kı · 
sımda iş kısa sürecektir. 

Gerek sanayide ve gerek tenvi 
ratta kullanılan elektrik ücreti tenzil 
edilecektir. Konak - Göztepe tram· 
vay ücretleri de bir mikdar inecektir. 

* * * 
lzmirde yapılmakta olan Kültür 

parkının ,ağaçlandırılması ve çiçek
lerle süslendirilmesi işi büyük bir sü
ratle devam etmektedir. Etraftaki 
meydan ve bulvarın kesme taş dö
şenmesine ba•lanmak uzeredir. 

Moskova : 7 (Tass) - Sovyetler 
birliğinde Jevlet ve pooperatif tica· 
ret faaliyeti, gittikçe gerek keyfiyet 
gerek kemmiyet itibarile artmakta ve 
genişlemektedir. 

1936 yılının ilk 3 ayı zarfında 
bütün memleket dahilindeki :pera
kende satış,24 milyar rubleye kadar 
çıkmıştır. Bu mikdar, geçen yılın ay
nı 3 ayma nisbetle bir sülüs fazladır. 

Müstehlik koopratifleri, bu 3 ay 
içinde köylerde 5 milyar rublelik 
eşya satmışlar ve bu suretle faaliyet
lerini yüzde 76 nisbetinde yükselt 
mişlerdir. Bu müddet zarfında köy 
!erde 2600 den fazla da yeni maçaza 
açılmıştır. 

Kırım Folkloru 

Moskova : 6 ( Tass ) - Sim
firopol'da kain Alupkin Müzesi ida
resi, Kırımın cenup sahillerinde ya· 
şayan Tatarların f~kloruna ait iki 
cilt eseri baskıya vermiştir . 

Bu iki eser, bütün tatar efsane 
ve hikayelerini ihtiva eylemektedir . 
Bunlar, halk şair ve hikayecilerin
den Mustafa Topla, yaşlı Sofu Özen 
ve sairenin ağızlarından dinlenerek 
zaptedilmiştir. Eser, ayrıca kıymet. 
li resimlerle de tezyin olunmuştur. 

Atatürk Eskişehri 
Şereflendirdiler 
- Birinci sahifaden artan -

ya gelmiş olan kadın tayyarecimiz 
Bayan Gökcen bu gün saat sekizi 
kırk beş te gece Bursadan tayyare 
ile uçarak elli beş dakikada Eskişe· 
hire konmuştur. 

Spor tayyareciliğini ikmal etmek 
üzere bulunan Bayan Gökcen Eski
şehir tayyare okulnunda askeri tay
yareciliğine başlamak üzere orada 
kalmıştır. 

Ankara : 9 (A.A) - Reisicum
hur saat on dakuzu kırk beşte Anka· 
rayı teşrif etmiştir. Ve refakatlarında 
başvekil lnönü olduğu halde doğruca 
hariciye konağına giderek orada top 
!anan icra vekilleri heyetine riyaset 
buyurmuşlardır. Kamutay başkam 1 
Renda ile genel kurmay başkanı Ma·' 
reşal Çakmakta bu içtimada hazır 
bulunmuşlardır. 

------·------
Filistin anarşisi git

tikçe alevlenivor 

- Birinci sahifeden artau -

Kudüs: 10 ( A.A) - Evveli 
günkü müsademede yaralanan iki 
Arap bu sabah ölmüştür . 

Cenazeler hükumet tarafından 
kaldırılıp gömülmüştür . Hiç kimse 
korkudan cenaze merasimine iştirak 
edememiştir . 

Kudüs: 10 ( A.A) - Her ta· 
rafta bombalar patlamakta ve Ya. 
hudi köylerinde yangınlar olmakta· 
dır. 

Arap çeteleri gün geçtikçe her 
tarafta türemektedir . 

Kudüs: 10 ( AA) - Filis
tinde bütün demir yollarında işleyen 
makinelerin makinistleri yanma lngi-ı 
liz makinistler konulmuştur . 

Bunlar Arap makinistlerin bütün 
harekatını tedkik edecek ve işinden 1 

emin olmadığı makinistleri icabında ı 
işten men ederek yerine kendileri 
geçecektir . 

Kudüs: 10 ( A.A) - Dün Şe· 
ria yolunda bir Arap komiseri meç- ı 
hu! eller tarafından vurulmuştur . 

Dün çarşıda bir Arap tarafından 1 

bir bomba savrulmuş fakat patla- I 
mışsa da kimseye bir zarar verme- 1 

miştir . • l1! 
Londra : 10 ( A. A ) - Müs-

temlekat Bakam avam kama-
rasında Filistin vaziyetinde hasıl ol
muş salahın maalesef devam etme
diğini ve hükumetin oradaki vaka
yiden müteessir olanların himayesi 
için icabe~en tedbirleri aldığım ve 
bu halin önüne geçmek için ne la
zımsa yapılacağım bildirmiştir . 

Kudüs : 1 O ( A. A. ) - 20 Ni· 
sandan beri karışıklıklardan dolayı 
muhtelif sebeplerden 1276 Arap 
tevkif edilmiştir. ve yine tevkif edi- 1 
len 122 Yahudiden 105 danesi mah-

1 

kum olmuş 17 si berat etmiş biri 
kaçmıştır . 

Kudüs: 10 ( A. A.) - Bu gün 
bir amele belediye reis muavinini 
öldürmüştür. 

Yapılan bütün takibata rağmen 
amele tutulamamıştır. 

Orta Asyada kurşun ve 
çinko madenleri 

Moskova: 7 (Tass) - Orta As
yada Altay dağlarının Cungar mm· 
tıkasında lı'r çrık polimetalig maden 
damarları bulunmuştur. Bunlar üze
rinde yapılan ıeolojik tetkikat, yalnız 
Tekili damarlarında 200 bin kadar 
ton kvrşun ve 400 bin kadar ton da 
çinkonun mevcudiyetini bildirmekte
dir. 

Cungar Ataylarm coğrafi vazi 
yeti, Çimken Polimatalik kombinası 
için burada bir ham madde üssü ku
rulmasına çok müsaittir. ihraç ameli 
yesi için ilk tertibat alınmıştır. Ayrı
ca 2 bin kilometre mtnabbal arasi 
üzerinde de araştırmalara devam o· 
lunacaktır. • 

Umumi ev kadınının 
elbiseleri 

Bir adam umumi evlerden birisinde 
kadınların üç robunu aşırmak için 

beline dolamış fakat kaçarken ... 

Şehrimizin umumi evlerinin bu· ı kapıdan dışarı çıkıyor . 
lunduğu pamuk pazarında ve yine Fakat Sıdıka Kadirin halinde 
bu evlerden birinde evvelki gece bir fevkaladelik hissediyorsa da bir 
çok enteresan bir vaka olmuştur . şeye ihtimal vermiyor . 

Bu küçük hırsızlık vakasmda Aradan bir dakika geçmeden 
gerçi kemiyet itibariyle bir fevkal · yukarıdan telaşlı sesler geliyor . Ve 
adelik yoktur . Fakat ev sahiplerile patrona yukarıya koştuğunda biraz 

hiç bir alakası olmayan bir adamın, evvel çıkan adamın kadınlara ait 
zevk için gittiği bir yerden , belki- üç robu beline dolamak suretiyle 
de verdiği parayı çıkarmak için te· aşırdığını anhyarak sokağa fırlı-
şebbüs ettiği bu gülünç hırsızlığı yor . 

pek tuhaf bulduk . Vaka şudur : Haberdar edilen polis daha umu. 

Evelki gece patrona Sıdıkamn mi evlerin sokağından ayrılmasına 
evine giden Ömer oğlu Kadir ismin· meydan bırakmadan Kadiri cürmü 
de birisi içeri alınıyor . Ve Kadir meşhut halinde yakalamış ve üzerini 
uzunca bir zaman yukarıda bir kadı- ı taharri ederek , beline sardığı üç 
nın yanında kalıyor . 1 ipekli robu çıkarmıştır . 

Yarım saat sonra Kadir aşağıya Kadir derhal yakalanıp hakkm-
iniyor ve patronaya borcunu verip da kanuni muamele yapılmıştır . 

Kaçak keresteler 
tutuldu 

Dün , Pamuk pazarında Kamil 
oğlu Şükrü adında birisi , arabasiy
le nakletmekte olduğu 26 adet: ka
çak kereste ile yakaianmış ve ke
resteler orman idaresine teslim edi
lerek hakkında kanuni muamele ya· 

pılmıştır. 

Üç küçük hırsız 
Çaldıkları bir çift çorabı 

satarlarken .. 

Dün , pamuk pazarında Mustafa 
oğlu Mehmet , Esat oğlu Mehmet, 
ve Süleyman oğlu Ahmet adlarında. 
ki üç çocuk çarşıda bir çift çorabı 
satmak isterlerken polisin nazarı 
dikkatini celbetmiş ve küçükler ya
kalanarak çorap ellerinden alınmış 
ve kısa bir tahkikat yapıldığında iş 
anlaşılmıştır . 

Kötü huya alışan bu üç küçüğün 
bu çorabı Süleyman oğlu Hasan is· 
mindeki seyyar satıcının tablasından 
aşırdıkları meydana çıkmıştır . Hak· 
larında gereken kanuni İş yapılmış

tır . 

Tayinler 
Bir ay evvel Ceyhan Belediye 

mimarlığına 150 lira ücretle tayin 
edilen Mimar Şadan, 200 lira ile 
Gaziantep belediye mimarlığına ta
yin edilmiştir. 

* * * Malatya kadastro memurların-
dan Muştafa Sıdkı münhal bulunan 
şehrimiz merkez tapu katibliğine 

tayin edilmiştir. 

Ağrıdağ suçlularının 
muhakemesi 

Ağrı isyanından suçlu ve mev
kuf bulunan ve duruşmalarına nak· 
zan devam edilmekte olan Ereişin 
Dedeli köyünden Emin oğlu Ömer 
ve dokuz arkadaşının muhakemele
rine ağırcezada dün devam edilmiş 
ve tahkikat bittiğinden, esas hak
kında mütalaasını söylemek üzere 
Müddeiumumi evrakı mütalaaya al· 
mış ve muhakeme başka bir güne 
bırakılmı~tır. 

Zar atarlarken 

Cürmü meşhut halinde 
tutuldular 

Dün, Amed oğlu Mehmed, ve 
Mehmed oğlu Musa adında iki kişi, 

Yeni istasyon civarındaki hendekler
de zarla kumar oynarlarken önlnin
deki 215 kuruşla beraber cürmü 
meşhuda halinde yakalanmışlardır. 

Haklarında kanuni takibat yapı
lıyor. 

Sandalla onbir bin ki
lometre 

Moskova : 6 ( Tass ) - Kiyef
ten son günlerde Dinamo spor teş· 
kilatına mensup sekiz sporcu san· 
dalla onbir bin kilometrelik büyük 
bir seyahata çıkmışlardır . 

Seyahat yolu şudur : Dincpr -
Karadeniz - Azak Denizi - Don 
Volga - Şimali Dvina - Beyaz 

Deni7. - Yukarı Volga Dniepr. 
1 

seyahat dört ayda tamamlanacak
tır . 

19 Haziran küsufu 
ıçın faaliyet 

Moskova: 7 (Tass) - Ünümüz
deki 19 Haziranda vukua gelecek 
olan küsufun. Krasnoyars civarın
da 6 bin metreye kadar havalana
cak olan iki tayyare içinden de tet· 
kik olunmasına karar verilmiştir. ı 

Ayni küsufun 9 ila 10 bin metre 
yüksekliğe çıkarılacak substratostat· ı 
tan tetkik edilmesi de düşünülmek· 
tedir . 

Substratostat'ın uçuşu esnasın
da küsuf hadisesi, baştan nihayete 
kadar, otomatik surette filme alına
caktır . 

Sovyetler Birliği ilim Akademisi, 
küsufun görüleceği yerlere 30 ka
dar ilmi heyet gönderilmektedir. 

10 kadar yabancı memleket ilim 
heyeti de bunun için Sovyetler Bir· 
liğine gelmek arzusunu izhar etmiş
lerdir . 

Bunlardan bir lngiliz heyeti ile 
bir Amerikan heyeti şimdiden Le
ningrada vasıl olmuş bulunmakta· I 
dırlar . 

Amerikanın Harvard vesair üni 
versiteleri alimlerinden müteşekkil 

olan bu heyet, Orenburg civarında 
Ak bulak köyünden küsufu tetkik ey
li yecektir . 
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Bir eser nıünasibetile 

Özgün 
Bu günlerde eser çıkarmak yur· 

dun dört bucağında adeta moda ol· 
du. Her eli kalem tutan, her iki üç 
mısram kırık dökük kafiyesine da· 
yanan bir kitap çıkarıyor. Bunların 
içerisinde Türk edebiyatı namına s 
yüz kızartacak derecede olanlarına ~ 
pek çok rastlanmaktadır. Bu husus d 
bana ümitten çok nevmidi viriyor . Y 

Yarının edebiyatım ellerine ala
cak neslin şöhret kazanmak husu- kı 
sunda gösterdiği istical neticesinin ° 
vahim olabileceği kanaatindeyim . 

Adanalı genç arkadaşlardan Hik t 
met Özülkünün de bu günlerde 
" Özleyiş ,, adlı küçük bir kitabı le 
çıktı. İlk işitişte bu kitabın da evveı kı 
ce zikrettiğim katagoriye aid bulu- ın 
nabileceği ihtimali bana bir kat da· 
ha nevmidi v~rdi. Fakat geçende k 
elime geçen Özleyişin yapraklarım l 
karıştırırken, tecrübe mahiyetini aş· 0 

mıyan küçük eserde, bir çok genç l 
heveskarlarda göremediğim bir ol· 

1 

gunluk buldum . 
Küçük kitabı birkaç defa oku- 1 

dum. Mutlu bir yolda ilk adımını a· 
1 

tan arkadaşa yolu açık olsun de· . g 
rım . . . l 

Eser, ince lirizme en güzel bir tı 
misal.. Küçük yapraklara sıralanan ş 
mısralarda inliyen bir kalbin aksini . 
gördüm. Kırık sazın içten sesi genç 

51 

şairin kalbinin sızısını duyurdu ba
na ... 

" inler derinden acı onu siz duy· 
mayınız . . Diyen arkadaş, boşuna ç 

onu bize duyurmamıya çalışmasın. k 
Biz onu her mısrada duyuyor, O- ol 
nun nağmelerindeki izdirabı her mıs 
rada işitiyoruz .. Her mısrada bir in· 

la 
<lı 

" Bakışl!ırıncı ıırı.sıl ııldrıtıcı reıı/; t 

leyiş var .. 

ı erdin '! <l 
N<Jsıl lıu yalrıııııuı bir mnsıım a- k 

hen k rerdi ıı '! o 
Nusıl kandırdı heııi ba/.iışınduki 

.. .. ? , 
sozıın . . . k 

Aldatan bir bakı ı anlatan şu tı 

parçada ne ince bir serzeniş var. şı 

Bunu ne büyük bir safiyetle anla- ş 
tıyor bize .. 

" ZPhre, acı dPdıler ! 
ya lrnyatı zehredım 
:ieııdcki bu tat 1ıı'ıleıı ( .' ... 

ta 
a 
p 

Bu, esr.rde en kuvvetli bulduğum re ..._ 
parça ... Bunu da tarif edemiyece- !< 
ğim kadar parlak bir buluş var. Ne 

tı 
olurdu, Özleyiş bize bunun gibi bir 
kaç parça daha sunsaydı ... 

v 
Hemen her sahifede inliyen bir h 

gönüle rasladım . Esere, özleyişten 

daha çok, orjinal olmıyan, "Gönül" 6 
adı yaraşırdı belki 1 . . b 

Şiirler arasında, göze yama gibı k 
görünen, mensur bir parça var. Her b· 
halde genç şair bunu çok sevdiği 
içindir ki " gönlünden kopan dam- ~ı 
lalar ,, dan bir türlü ?yıramamış !.. 

Özleyiş biraz daha zengince ve 
ni 

olgunlaşarak çıksaydı, şüphesiz ki. 
bize daha çok ümitler getirecek, bi- F' 
zi daha çok sevindirecekti. Fakat 
ne olursa olsun, genç arkadaşın bu 1~ 

ç 
ilk küçük kitabı bütüıılügile, ümit 
izleri gösteriyor . 

Hikmet Ôzülküye ilk adımım at· 
1 

tığı yolunda muvaffakiyetler di!er 
ken, kendisinden ileri için daha ol· 
gun verimler bekleriz ... 

Ilawıı Cerr11 ' . ·······-
So 

&ı 
d 

r --R. Peker'in--

1 

İnkılap Dersleri 
Ankara ve İstanbul Üniversite· 

!erinde R. Pe'<er'in verdiği inkılap }'i 
derslerinde tutulan talebe notları, 

gözden geçirildikten sonra, ULUS Şe 
Basımcvince kitap halinde basıl- te 

teı 
mıştır. 124 sayfa tutan eser, yalmı 
basma masrafı karşılığı olarak l:er 
yerde ON KURUŞA satılmakta· 
dır. C. 

'rf 
1 c 

lngiliz heyetinin başında Prof. lur 
Korrol, Amerikan h0yeti~in l ın· ~ 
ba da Prof. ~ lonz l ardır ; 1, 
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Çobanla prenses 
~~~-----·------~~--

Masal 
ur· 
ol· 
üç 

da· 
rın Vaklile zamanında zengm bir 
ına sultan varmış . Bu sultan o kadar 
ına ıengin o kadar zenginmiş ki, evin
sus deki servet kadar denizde bile su 
r. Yokmuş. 
la- Bu zengin sultanın çok güzel bir 
su· kızı varmış . Bu kız o kadar güzel, 
nin ° kadar güzelmiş ki; onu gören1er 
. ıünlerce, haf talrırca sud:1n, ekmek-
ik ten kesilirmiş .. 

de Sultan mütemadiyen kızını ev
bı lenmeye zorlarmış , Nihayet bir gün 
vel kızcağız da dayanamamış razı ol
lu· nıuş . 

da. Fakat bunun için bütün meml~-
de ketin kendisile evlenmek arzusunda 
mı olan gençlerini sarayının büyük sa
aş· lonuna davet etmiş . 
n l Toplantı günü salon tıklım, tık
ol· ını dolmuş .. 

Memleketin dört bucağından, 
U· f zel, zengin, akıllı yüzlerce del ikan· 
a- 1 koşmuş gelmiş . . 

Bunların arasına fakir fakat 
genç, neş'eJi cesur, bir çoban da ka

bir tılnıış .. Prensle evlenmek, talih ku
an şunun ayak patırdılarını başında duy
ini ~ak için değil, sadece güzel prense-
nç sı görebilmek için .. 
a· Her gün karnını ancak kara bir 

ekmek ve yağsız bir peynir parçasi-
y· le doyuran, ·yağmur ve fırtınanın 
na kamçısından sertleşmiş, tunçlaşmış 

~ehresile nasıl olur da bütün memle-
~~ ketin göz bebeği, hanedanın gururu 

S 
olan bu güzel prensesi umabilirdi . 

nı 

ın· Salonun tamamile dolduğu an-
laşıldıktan sonra büyük bir kapı açıl

ı/• dı · Güzel prenses elinde bir altın 
-; ~op olduğu halde ilerlemeğe başla-

ı . Yüzlerce genç baş önde yerlere 
ll• k 

1 ? adar eğiliyor . Herkes itişe, kakışa 
ki 0na yol açmağa çalışıyordu . 
! . Genç çoban prensesin güzelliği 

karşısında o kadar hayran olmuş
şu tu ki; ne eğilmeyi, hatta ne de ba 
ar. şı_~dan şapkasını çıkarmayı bile dü
la- şunebilmişti . 

Nihayet prenses altın saçaklı bir 
tahta çıktı ve babasının yanında 
ayakta durdu . Herkes susuyordu . 
Prenses e1indeki altın topu göste
rerek · m . 

e· - "Bu topu şimdi havaya atacağım. 
e Kim onu havada '<aparsa onun ka

tısı olacağım . ,, Dedi . 
Güzel prenses topu üç defa ha

haya attığı halde kimse kapamamış 
er defasında da yere düşmüştü. 

Dördüncü dafaasında, genç ço
b~n o kadar çok ümide düşdü ki~ 

ibi butün bu ümid onun bacaklarında ı 
er t~vvet olarak toplanmış onu kuş gi
ıği ı hafifletmişti. 
n- Öyle bir sıçrayışla havalandı ki: 

~ltun top henüz digerlerinin başından 
ve 1~İ metre yukarıda iken onun elleri- j 

nın içine düşmüştü. 
ı, 

1• Sultan derhal onu yanına getirtti. 
F' akat yırtık ve koyun kokan elbise
lerini, yanık yüzünü gördüğü zaman 
Çehresini kırıştırdı. Kaşlarını çattı: 
. - Kızımı almak için daha üç 
1111tihan geçireceksin! Dedi. 

r Ve bu üç şeyin ne olduğunu nok-
tasınoktasına ona anlattı. 

Zavallı çoban bunları işittikten 
Sonra kolayca çıkıverdiği bu ümit da
~ından yuvarlandığını, kalbinin için
de açılan uçuruma doğru indiğini his j 
etti. 

s~~n: 1 

- Söyİediklerimi yapacak mısın? 
1 

Ya evet, ya hayır !. 
te· . Küçük çoban derhal hayır deme
p :Yı tercih edecekti. 
ı, Fakat kendisine teklif edilen bu 
S Şeyleri bir kere te:riibe etmeden 
ı- tedetıncyi~cesaretine, gururuna yedi-

temedi. 
mı 

!r Sultandan, cevap vermesi için 
\- e

1 
rtesi güne kadar izin vermesini di-
edi. Sultan razı oldu. 

_,,, Genç çoban &ıüzel prensesin bu
Jf. lunduğu ~alonu limit, hicap, korku 
n- f bi karma karışık hislerle terkeiti .. 

,. ~rd herkes onunla alay e'diyor, ba-

Nakleden 
Nevzad Giiven 

zıları da küstahlığına kızıyordu. Sa 
rayın kapısından çıktığı zaman derin 
bir düşünce ile başı önüne eğilen 
genç çoban o kadar dalğın gidiyor
du ki; az kalsın karşıdan gelen ihti-
yar bir kadını çarpıp yere yuvarla
nacaktı. 

Bir iki kelime ile ihtiyar kadın
dan af diledi. Bembeyaz saçlı, bir 
köylüye benzeyen ihtiyar kadın ço
bandan niçin bu kadar dalgın ve ca
nı sıkkın olduğunu sordu. 

Genç çobanda başından geçen
leri anlattı. Bunun üzerine ihtiyar ka
dın: 

- Zavallı yavrum 1 dedi . 
Al şu düdüğü başın dara geldiği 

zaman sana faydası olur. Ve ce
binden çıkardığı küçük sihirli dü
düğü ona verdi. 

Çoban büyük bir sevinçle bem
beyaz saçlı kadına dilinin döndüğü 
kadar teşekkür etti- Ve gidip koyun-
larının yanında yıldızlara bakarak ra
hat bir uykuya daldı. 

Ertesi gün doğru ~araya koştu. 
Ve huzura çıktı : 

- Sultanım dedi. Teklif ettiğin 
imtihanları geçirmeğe razıyım. Gece 
gündüz bir tanesini bile kaybetme-
den beklemeğe mecbur olduğum at 
ları çayıra götürmeğe geldim. 

Sultan vezirine emr~tti: ı 
Götürün bu çobanı ve atlan ken 

disine teslim edin. 
Vezir bizzat ahıra gitti. Ve on

ları birer birer sayarak çobana tes-
lim etmeğe başladı. Fakat daha ya
rısına gelmemişlerdi ki ; ilk kısım 
tarlalara doğrı.ı koşarak kaybolmuş
tu. Vezir yüz atı sayarak teslim 
etti. 

Zavallı çoban çayıra geldiği za
man elinde tek bir at kalmıştı. 

Bunun üzerine derhal cebinden 
düdüğünü çıkardı. Ve uzun uzun öt-
türdü. Çoban daha düdüğünü ağzın
dan ayırmamıştı ki; her taraf
tan kendisine doğru koşarak gelen 

1 
atları gördü. Hepsi de kuzu gibi 
olmuştu. Saydı tam yüz tane idi. 1 

Sultan, çobanın ne yaptığını an- 1 

lamak için Vezirini gizlice çayıra 1 

göndermişti. Biraz sonra avdet eden 
Vezir, atların kuzu gibi ço 
banın etrafında otladığını söylediği 
zaman Sultan hiddetle: 

- Aman yarabbi 1 Bilmem ki, 
kızımı bu pis çobana verğe mi mec
bur olacağım diye yumruklariyle Ve· 
zirin göğsüne vurmağa başlamıştı. 
Biraz düşündükten sonra : 

- Dur bakalım dedi.. Daha 
her şey bitmedi .. 

Çoban etrafında uslu uslu otla
yan atları zabtetmek için hiç zorluk 
çekmiyord'ıl. Bir tarafa oturmuş 
hafif bir sesle kavalını üflüyordu. 

Birdenbire karşıdan bir eşeğe 
binmiş güzel, narin bir köylü kızının 
kendine doğru geldiğini gördü. 

Yüreği hop dedi. Ilık bir şey 
boğazından aşağıya doğru kayıb git-
mişti Bu güzel yüzü tanır gibi ol 
muştu. 

Cenç köylii kızı yanına iyice yak
laştığı zaman artık hiç şüphesi kal
mamıştı. Kendini hiç bozmadı. Hiç 
bi'6Şeyin fakında değilmiş gibi dav
rarlh. 

Genç kız: 
- Ne güzel atların var güzel ço- 1 

ban, bir tanesini bana satmaz mısın? 
Dedi. 

Sesini de işittikten sonra artık 
bu köylü kızının kıyafetini değiştir

miş genç Prenı:.es olduğunda zerre 
kadar şüphesi kalmayan çoban: 

- Atlarım satılık değildir. Fa· 
kat onlardan bir tane istiyorsan al
mak da senin elindedir .. Dedi. 

- Peki bun·m için ne yapmak 
lazım?. 

- Kolay .. Eşeketen inersin .. 
Ve gelir benim yanıbaşımda şöyle

ce yarım saat kalırsın .. Konuşuruz. 
Ve sonra bir al alır gidersin .. 

Sonu } arına -

Türk.özü 

Şuşning 
' 
f 

Habsburgl;;;-~ahta dön-
1 

meleri ~hakkında bir şey 
söylememekte .. 

Viyana: 10 (A.A) - Romadan ı 
dönmüş olan Şuşning Roma protoko
lunun Avusturya politikasının temel 
taşı olmakta devam ettiğini, Avus
turyanın ~Almanya ile olan münase· 
betlerini normal bir şekle sokmağa 
çalışacağını işaret etmiş ve Cermen 1 
ailesine mensubiyetini beyan etmiştir. 

Milletler cemiyeti 
Konseyi ayın 26 sında 

toplanıyor 

Cenevre: 10 ( A.A) - Eden 
Milletler Cemiyeti konseyinin 26 
Haziranda toplanmasına karar ver
miştir . 

Yunanistanda 
Liberal ve halk partileri 

bir toplantı yapıyor 

sahife 3 

Asri sinemada 
------------------·------------------------------------6 Haziran cumartesi akşamından itibaren 

Jrene Danne - Richard Diks 
tarafından temsil edilen muazzam bir şaheser 

( Garba hücum ) 
Hayatının 41 senesini memleketine hasreden feda

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

6969 

Habsburgların tahta dönmeleri 
meselesine dair hiç bir telmihte bu
lunmamıştır. 

Atina: 10 (A.A) - Gerek halk ----------------------

Viyana : 10 (A.A) - Şuşning 
dün Fransız ve fngiliz elçilerini kabul 
etmiştir. 

Bükreşte 

Yıkılan tribünün 
mesulleri 

Bükreş : 10 ( A.A} - Geçen 
gün yıkılmış olan tribünlerin yıkıl
masında, binanın inşasında ihmalları 
görülen belediye reisi muavini ve 
daha dokuz kişinin tevkifleri teeyyüt 
etmiştir. 

Napolide 
Bir tren yoldan çıkarak 

parçalandı 

Napoli : 10 (A.A) - Bu sabah 
Napoli ile Guna arasında işleyen bir 
yoku katarı yoldan çıkmış ve parça 1 

parça olmuştur . 
1 O kişi ölmüş yüzlerce yaralı 

vardır . 

Zafranboluda 

ve gerekse Liberal partisi yakında 

bir toplantı yaparak dünyadaki si
yasi durumu tetkik edeceklerdir . 

Güneşin tutulmasını tet
kik için Yunanistana 

gelenler 

Atina : 1 O ( Radyo ) - Güneş 
tutulmasını tarassut ve tetkik etmek 
üzere A vrupadan bir çok mütehas
sıs gelmektedir . 

Prens Pol 

Belgrada döndü 
Belgrad: 10 ( A. A) - Prens 

Pol Dün Bükreşten buraya dönmüş
tür . 

Eden 
Fransız büyük elçisile neler ı . 

. ... t•• ? 1 
goruş u .. 

Londra : 10 ( A.A ) - Dışba
kanı Eden Fransız büyük elçisini 
kabul ederek Cenevre toplantısın· 

dad evvel Fransa ile İngiltere ara
sında görüşmeler yapılması kabil 
olup olmadığını görüşmüşlerdir. 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dün~a kaplıcalarınınkinden 1 
yüksektır 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka· bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit v 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosu,lokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berbari vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş 

dır: 200 

125 

75 
50 
30 
15 

Bir gecelik 
otel odası 

Bir gecelik 
taş odalar 

Birinci baraka 
İkinci 

" 
Hususi banyo 
Umumi 

" 

ı 
1 

ı 

Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 

Yazın Çiftehana gdmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-
tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 

Demir fabrikalarımız me
murları için yeni evler 

yapılıyor 
·-----------------...------~ -------------·---------------------------------------
' Ankara: 10 (A. A.) -- Zafran

bolunun Karabuk mevkiinde kurula
cak demir sanayii fabrikasının ilk 
işyar binaları yapılmağa başlanmış
br. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

--------------------------

Adana 
ğundan 

Orman muamelat memurlu 

Karar No: 
54 

• 
• 

Tarihi 
5-6-936 

Adet Kilo 
18850 

Cinsi 
Çam odunu 

Beher parça 
ve kilosuna konan 
muhammen bedeli 

L. K. P. 
30 

Devlet ormanlanndan kaçak olarak çıkarılmasından müsadere oluna -
rak idare anbarı ve yedi eminlerde bulunan ve 8 numaralı mezat kaime. 
sinde dahil yukarıda cins ve miktan yazılı emval orman ihale komisyonu
nun 5-6-936 gün ve 54 sayılı kararla 20 - 6 - 936 cumartesi günü 
saat 10 da ve aşağıda yazılı şeraitler dairesinde açık arttırmaya konul
muştur : 

1- Talipler yukanda cins ve miktan yazılı emvala pey sürmeleri için 
evveli emirde bedeli muhammenin yüzde yedi buçuk kuruş pey akçasını 
emaneten teslimi sandık ederek makbuzunu ihale komisyonuna göstermeğe 
mecburdur. Aksi halde peyleri kabul edilmez . 1 

2 - Taliplerin almak istedikleri emvali görüp muayene ederek ona 
göre pey sürmeleri muktazi bulunduğundan bedeli ihale teslim ve testllüm 
esnasında malıp çürük ve ebadının noksanlığı hakkında vukubulacak iddia 
ve itirazları mesmu olmıyacaktır. 

3- İhalei katiyesi icra kılınacak emvalin tahakkuk edecek bedeli sekiz 
gün zarfında müşteri tarafından tamamen teslim ve tesellümü meşruttur . 
Bu müddet zarfında bedel verilmediği takdird(;' ihale münfesih addoluna
cak ve teminat akçası irat kaydedilmekle beraber emval yeniden müza· 
yedeye konulacak ve takarrür edecek bedel evvelki bedelden dun olduğu 
ve fazlasına talip çıkmadığı takdirde fark bedeli talibi evvelinden alınacak 
ve buna karşı talibi evvelin bir guna zarar ve ziyan iddiasına bir hakkı 
olmıyacaktır . 

4 - İşbu kaimede yazılı emvalin bulunduğu mahalde teslim ve tesel
lümü meşrut olup dellaliye pul ve tezkere vesaire masrafları müşteriye 
aittir . 

5 - Bu kaimede miktarı gösterilen anbara kadar nakli için sarfedilen 
17 lira 95 kuruşun da raiişteriye ait olup hazineye yabnlması lazımgele1' 
emval bedeli ile birlikte yaurıhuası meşrutttrr. 6983 · 11-14---18 

Ankara Birası Fabrikası 

Öz Türk sermayesile kurulmuştur 
Ankara birası 

Orman çifliğinde yetiştirilen hususi bir Arpadan yapılmaktadır. 

Ankara Birası 

Hepimizin malıdır . Onu 

Ankara 

Evsaf: Meşhur Alman 

Ankara 

tercih borcumuzdur. 

Birası 

Biralarından üstündür. 

Birası 

Hilesiz, besleyici, sağlık koruyan bir içkidir. Onu her yerde araymız. 

Herkes gibi siz de yalnız Ankara Birası içiniz 

Adanada toptan sabş yeri : Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. No. 11 B. - Telefon No. 265 

6984 ... 

1 



~ahlfe : 4 

1 1 • Ad B ana orsası muame e erı 
PAMUK ve KOZA - - - Kilo l<'ivaıı 

C1NS1 
-- Satılan Mikdar 

~,o az En çol. 
/:.. s. -· ~· s. KUo 

~ 

Kapımalı pamuk_ 36,50 
-Pi}rasa parlağı .. 34,25 

Pizasa temizi " 
-32 

iane 1 33 
iane 2 31,50 

-Ekspres 1 

-Klevlant 1 

YAPAGJ 
-Beyaz 

1 
60 162,50 

1 -Silah 
t,; 1 G l T 

~kspres 

1 
1 

1 
ıane 3 

1 -Yerli " Yemlik ,, 
.. " TÔhumİuk;;-1 1 3 

HIJHUBAT 
-Buğday Kıbrıs - -3,75 4;ö5 1 

Yerli 3,50 -
" 

4,12 ---
" 

mentane ----Arpa 2,25 
Fasulya -----Yulaf 2,25 
belice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

ı Mercimek 
Si sam 16 1 

UN 
1-?örl yıldız Salih -~~---1 ·= - uç ,. » .o- - ----

.!!! Dört yıldız Doğruluk 750 --" ..E c üç • • 675 
o.: Simit • -900 
~ ro - ----- 675--" ~ _Do rl yıldız cumhuriyet 
°" "" üç • 575 .... • 

-Simit » 

Liverpol T elgraf!urı 

...... 1 
Kambiyo ve para . 

10 I 6 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 
"auıim 

Liret 
Hazır l-~---~~- 1 101 Rayşmark ı '97 
Temmuz vadeli 

Frank « Fransız • ı-5-87 Birinciteşrin vadeli Sterlin « İngiliz • 632 
Hit hazır _j 197 Dolar « Amerika • 124- 92 
Nevyork 11 64 Frank « İsviçre " 2 

S.AN 

,._, ...,... 
,v 

,_ ;a 
1 

6748 38 

·-----------------------------------------------
Diş macunlarının en birincisi Kozmindir 

Reklamlara aldanmayınız. 'Dostlarınıza, çocuklarınıza , velhasıl her ta 

nıclı" nızaKozmı·n tavsiye ediniz. Halis Türk malıdır.Fiatı 
gı her yerde 15 kuruştur. 6829 4 

32 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Türlctözi 

Adana Kızılay kurumu 
başkanlıgından : 

Yıllık Kızılay kongresince tan· 
zim edilen yeni sene bütçemize Ge
nel merkezimiz tarafından itiraz edil
miş olduğundan yeni sene bütçemizi 
yeniden tetkik ve tanzim etmek 
üzere Kızılay üyelerinin 16 Haziran 
936 salı günü saat 17 de Adana 
Ticaret Odasında yapılacak yeni 
kongreye gelmeleri rica olunur. 6978 

Seyhan Cumhuriyet müd-1 
dei umumiliğinden : 1 

Adana mahkemesinin açık bu. 1 

lunan bin kuruş maaşlı zabıt katip · 
liğine bilimtihan ehliyeti tebeyyün 
edenler seçilmek üzere şeraiti ka· 
nuniyeyi haiz olan isteklilerin 20-
6-936 cumartesi günü saat dokuz
da evrakı müsbitelerile adliye en· 
cümeni başkanlığına müracaatları 
ilan olunur. 6980 

Seyhan Cumhuriyet müd
dei umumiliğinden : 

Adana ceza evi kadrosunda açık 
olan bir gardiyanlığa talip olan ve 
şeraiti kanuniyeyi haiz bulunanların 
istida ve evrakı müsbitelerile Adana 
adliye encümeni başkanlığına müra· 
caatlan ilan olunur . 6981 

Yitik şahadetname 
934 senesinde Osmaniye Orta 

mektebinden aldığım şahadetna·· 

memi yitirdim . Yenisini alacağım
dan yitik şahadetnamenin hükmü 
kalmadığını ilan eylerim. 

Ziraat lisesinde 91 
6982 numaralı 

NEŞET 

· Halis kuru kahve 
Türkiyenin her tarafında seve 

seve içilen kuru kahveci Mehmet ef. 
mahdumlarının nefis kahvesini yalnız ı 

Lüks Bakkaliye mağazasında bula- 1 
bilirsiniz. 6954 7-7 ı 

Hafif kırıklık ve soğuk algınlıkları 

Kendinizde ufak bir üşütme ve kırıklık hissederseniz derhal 

Nevrozin alınız. Günde 3 adet Nevro-
• 

zın 
sizi bütünhastalıklara karşı korur. 3 tane]ikleri 20 kuruştur. 

6828 4 23 

Sıcaklar geldi, yanaşh ! 

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: 

Rasih Zade Biraderler Ticarethanesi 
Postane civarında 

3~15 6966 ------·--

1 

• 

- • 
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BELEDiYE İLANLARI 

.. ,. 

Hancılarla arabacıların inek ve sığır sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

Belediye meclisince kabul edilip Sıhhiye Vekiiletince tasdik edilen ve • 
ayrıca Ziraat Vekaletinden tebliğ olunan ahırlar hakkındaki talimatname· 
!erin 1-Eylı11-936 dan itibaren tatbikine başlanacaktır. At, inek ve sair 
gibi tek ve çift tırnaklı hayvanların besleneceği yerlerin bu talimatnamey 
göre hazırlanması ve yukardaki tarihten sonra talimatnameye uygun ol 
mayan yerler hakkında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur.6960 
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1 tlaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) 
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Seyhan Eczanesinden 
alınız d· 

Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi 
anlıyacağınıza şüphe yoktur 

(,'p/ıil /fovPr 

la 
nı 

ii 

~------------------~~-------------
,__ _________ __.J bi 

----·-------- Bu gece nöbetçi eczane d 

Hizmetçi aranıyor 
Evde hizmet etmek üzere bir 

hizmetçi aranıyor . ldarehanemize 
müracaat edilsin . C. 

Hükumet civarında ol 

İstikamet eczanedir 
b 

Umumi neşriyat miidlirii h 

Celal Bayer 

Adana Türluöı;ü ...... b 


