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FRANSADA GREV TEHLİKELİ BİR SAFHAYA GİRDİ 

İngilterenin zecri tedbirler meselesin
de bazı ferağatler yapacağı anlaşılıyor 

Kamutayda 
Daha bir kısım layihalar 

kabul edildi 

1 F ransada grev büyüyor Siverekte 
Bir mera seller altında kaldı 

yüzlerce hayvan boğuldu 

Çemberlaynin mühim 
sözleri 

------·------
İngiliz-ltalyan Akdeniz münasebetlerini 
tanzim konuşmaları ümid verici şekli almış 

Londra : 11 (Radyo) - Dün 
verdiği nutuk ta Çemherlayn, Hahe
şistanın istiklalini iade meselesinden 
hahs ve böyle bir teşebbüsün doğu
racağı feci akibetleri işaret ederek 
başka kombinezonlar bulunması lazım 
geldiğini ilave etti. ı 

lngiltere hükumetinin yeniden si- 1 
lahlanması programını mevzuubahse
den nazır, lngilterenin bu programla 
en yeni ve modern silahlarla ordusu
nu techiz fırsatını bulacağını ve zaten 
çok zamanda kaybedilmemiş oldu· 
ğunu söylemiştir. 

Londra : 11 (Radyo) - Milletler 
sosyetesinin yakında vukua gelecek 
olan toplantısında, lngilterenin zecri 
tedbirler meselesinde bazı feragat· 
larda bulunacağını resmi mahafil" te· 
min etmekte ve bu suretle iyi bir 
vaziyetin husule gelebileceği söy
lenmektedir. 

Londra : 11 (Radyo) - Resmi 
mahafil, ltalyan sefiri Grandinin 
zecri tedbirler kaldırılmadığı takdir 
de ltalyanın milletler sosyetesinden 
çekileceğini bildirdiği haberini tekzip 
etmektedir. 

Londra : 11 (AA) - Büyük Bi- ı 
ritanya . ile ltalyanın Akdenizdeki 
münasebetini tanzim için müzakere· 
ler devam etmektedir. 

Ankara : 11 (A.A) - Kamutay 
dünkü toplantısında lstanhul ve iz
mir liman işleri idaresinin ve Van 
gölü işletmesinin iktisat Vekaletine 
devri, lstanbul telefon tesisatırun sa· 

1 
tın alınmasına dair mukavelenin tas
dikine ait kanun layihaları müzake
re ve kabul edilmiştir . 

iş kanunu 
Dolayısiyle Partiye 
çekilen telgraflar 

-·-
Ankara : 11 (A.A) - iş kanu

nunun çıkması dolayisile iş yerleri 
ve işçilerden Parti Genel Sekreter· 
liğine duygulu sevinç telgrafları gel
mektedir. 

Mançuko - Japonya 
Arasında bir anlaşma 

yapıldı 
Çemberlayn nutkuna devam e

derek milletler sosyetesine de temas 
etıniş ve sosyetenin reel kuvvetlere 
dayanması lazım geldiğine, yoksa bu
günkü vaziyetle cemiyetin dünya Anlaşmalar, ümitsiz değildir. 

Ankara : 11 (A.A) - Japonya 
ile Mançuko arasında Mançukoda Ja· 
ponyanın harici ez memleket imti
yazların tedricen kaldınlması hakkın· 

\ da yeni bir anlaşma yapılmıştır . 

Bazi uzlaşmalara rağmen ameleler müfrit 
dileklerinde israr etmektedirler 

--··--------
Grev mağazalara, kahvelere hatta 

eczahanelere bile sirayet etti 
Kazahlanga : 11 ( AA ) - Mer· 

kez şeker fabrikasının 700 amelesi 
grev ilan etmiştir . 

Liyon : 11 ( A.A ) - Berliye 
otomobil fabrikaları , bir anlaşma 
neticesinde , yarın sabah amelenin 
tekrar işlerine başlamalarını temin 
etmiştir . 

Paris : 11 ( A.A ) - Grev ha· 
reketi uzayıp gitmektedir . Bilhassa 
maden sanayii ve elbise fabrikaların-

, da her ne kadar bazı uzlaşmalar 
mümkün olmuşsa da , amele bunları 
kabul etmiyerek greve devam etme· 
ği kararlaştırmışlardır . Bu sabah ; 
Paris eczacıları ve ecza depolan 

müstahdimini de grev ilan etmişler
dir . 

Mamafih , hükumet 
hemen ilaç tedariki için 
tedbirleri almıştır . 

, hastalara 
icap eden 

Bugün öğleye yakın büyük bul· 
varlardaki mağazaların , kahvelerin 
müstahdimini de greve iştirak etmiş 
ve pek çok ticarethaneler , kahveler 
kapanmıştır . fşciler, ellerindeki bü
yük levhalarla sokakları dolaşmakta 
ve bütün işcileri greve teşvik et· 
mektedirler . 

Paris: 11 (A.A)- Fransı dışiş
leri bakanı M. [Delbos, lsveç masla· 
hatküzarı ile uzun uzadıya görüş 
müştür. 

Diyarbekir : 9 (Hususi) - Mev· 
sukan aldığım malumata göre, Sive· 
rek kazasının Gelindis köyünde ge. 
çen gün şiddetli bir yağmur yağmış 
ve köyün etrafında müthiş seller vü
cude gelmiştir. 

Bu esnada, köyün ön tarafındaki 
merada hayvanlarını otlatmakta olan 
3 çoban, birdenbire etraftan gelen 
sellerden hayvanları kurtarmağa ça· 
!ışırken, kendilerini tutamıyarak, hay
vanlariyle beraber 130 öküz inek ve 
koyun su altında kalarak boğulmuş 
tur. Köylüler hu hadiseden çok mü· 
teessir olmuşlar ve çobanların ceset· 
!erini bir dere kenarında bulunmuş
lardır. 

lzmirde 
Bir kadını oynatmak ıçın 

kaçırdılar fakat !.. 
lzmir : 9 [ Hususi ] - Evvelki 

gün saat 5.30 da Kordon'da bir 
kadın kaçırma vak'ası olmuştur . 

1 
Birinci kordondan geçen 7 numaralı 

• Menemen otomobilinden genç bir 

yeni lngiliz politikasının kadının:Polis, polisi Diye bağırdığı 
duyulmuş, otomobil durdurulmak 

• sulhunu temine, tek başına muktedir. 
olaınıyacağı için kendisine güvenile
bilecek bir ı kuvvet teşkil etmediğini 
söylemiştir. 

Londra : 11 (AA) - ltalyanın 
israrlı isteklerine lngiltere göz yum· 
mayor. 

lngiltere, zecri tedbirlerin kaldı· 
rılması için bit formül bulmağa ça
lışmaktadır. 

ı Kantun : 11 (A.A) - Kantun \ 
zimamdarları, sulh teklifine verdik· 

1 !eri cevapta Nankin hükümetinin tek. 
1 liflerini redetmektedirler . Siyasi ma-

esasları ne Olacak?• istenmişse de şoför hızla sürdüğün· 
den tutulamamıştır. 

Bugün sulh bünyesine ağır bir 
darbe indirmiş olan ltalya'yı, yarın 
yeniden başkalarına saldırmıya sev
kedecek bir tedbir almak da isa· 
betli olmaz . 

Bütün bu saydığımız memleket 
!erin halkı sulhtan yanadırlar. Eğer 

saldırgan devletler, yeni bir dünya 
savaşı çıkaracak olurlarsa o zaman 
onlara mukavemet edecek büyük bir 
kütle de ortaya çıkacak, böyle bir 
savaşa kimse katışmazlık edemiye
cektir. 

Fakat bunu gören nokta polis 
memuru otomobilin Alsancağa doğ
ru gittiğini görerek tutulması için 
Alsancak merkezine telefon etmiştir. 

Nazır ııutkunu bitirmeden evvel: 

- "Her halde diğer milletlerle 
de anlaşacağız .• 

Demiştir. 

Fakat şimdilik böyle bir şey bu
lamamıştır. 

ARAP - YAHUDi BOGUŞMALARI 
• 

lngilizler Kudüse müte-
madiyen asker yığmakta 

-~-·······- --

hafil, Çang - Hay-Çek'in bu ceva
bını zaman kazanmaya matuf adet
mektedirler . 

Sovyet - lngiliz 
Deniz anlaşmaları 

çok ümitli 
Londra : 11 (A.A) - Sovyet 

Büyük Elçisi öğleden sonra hariciye 
vekaletine gitmiştir . 

Fakat bütün bu farklı görüşle· 
rin altında bir nota vardır ki o da 
Musolini' nin Habeşistan politikasın
dan çıkan bugünkü·durumu şu veya 
bu şekilde harbdan sulha, saldırgan· 
lıktan müzakereye götürmek icab 
etmektedir .~ 

7 Numaralı otomobil, karakol 
önünden geçerken durdurulmuş ise 
de içinde kadın bulunmadığı görül· 
müş ve içinde bulunanlar karakola 
gönderilmiştir. 

Bütün vesaitin işletmesi İngiliz kon - ı 
re trolü altına girdi. Bomba atmak, yan- 1 
yt gın çıkarmak Filistinde gunün tabii 

Sovyet-lngiliz görüşmeleri çok 
iyi ve müsbet neticeler vermekte
dir. 

Haber alındığına göre : 
Sovyetler 35,000 tonluk üç ge· 

mi yapacaklardır . 

Bu memleket vaziyete hakim o
lacak derecede kuvvetli bir Millet
ler Cemiyeti kurulması lehinde bir 
fikir birliği vardır . 

Aynı kanaat, başka memleket 
lerde de uyanmağa başlamıştır. O
nun İçin Milletler Cemiyeti ve kon· 
seyi kendi istikbali üzerinde karar· 
)ar vermek için çalışmağa başladı· 
ğı zaman bu, bir hareket notası o. 
lacaktır . 

Fakat bir dünya savaşını görmüş 
olan bir neslin bu hesabı çok iyi ya· 
pılmış görmeği istiyeceği şüphesizdir. 

Böyle bir ameliyatı çok d.ikkatlı yap· 
mak zarureti vardır. Aksi taktirde 
hasta ölecektir. Eğer medeniyetin 
hayatını uzatmak lazım geliyorsa o 
o zaman islah edilmiş yeni bir sistem 
kurmak icap edecektir. : 

Yeni bir dünya konferansı yapı
lacak olursa bunun da kendi labi 
rent'lerinde baybolacağını düşünen
ler bulunahir. 

Az sonrn elinden yaralanmış 

olan ve Serezli Hasan kızı 21 yaş. 
larında Makbule adını taşıyan bir 
kadın, karakola müracaatla, zorla 
kaçırıldığını , akşamdan şoför Me
nemenli Halil oğlu Ahmed, Ziraat 
fen memuru Salih oğlu Tahir ve 
tüccardan Mehmet oğlu Halil ta· 
raflarından Çakalhumuna hötürül
düğünü, orada eğlendikten sonra 
kendisine vadettikleri ücreti vermi· 
yerek zorla Menemen'e götürmek 
istediklerini, buna razı olmadığını 
ve kordondan otomobille geçerken 
otomobili son sür'atle sürmeğe baş 
ladıklarını, polisten istimdat ettiğini 
ifade etmiş ve: 

hadiseleri oldu 
Kudüs : 11 ( A.A ) - Filistinde i 

grev tesanüdünü kırmak istiyenleri [ 
Cezalandırmak yollara çivi dökmek 
ve buna benzer hareketlerde bulun· 
ınak maksadile gizli bazı Müslüman 
cemiyetleri teşekkül etmiştir . Dün 
Yeni bir lngiliz taburu gelmiştir. Bü
tün memlekette asker ve polis müf
rezelerine karşı silah ve bomba atıl
ınak suretile suikast yapılmakta ve 
mahsulatın yakılmasına devam edil
mektedir . 

Kudüs: 11 ( A.A )- Dün Ku
düste Beytülharemde bir bomba pat· 
lamıştır. Treni erde makinistlerin ya
nına icabında ayni vazifeyi görmek 
Üzere İngiliz bahriye neferleri kon· 
muştur . 

Kudüs : 11 ( A.A ) - Yafada 
bir lngiliz neferi bu sabah arkasın· 
dan bıçaklanmış bir vaziyette ölü 
olarak bulunmuştur. 

Kudüs : 11 ( A.A ) - Kudüste 
bütün sokaklara afişler yapışmıştır. 

Bunlar , Yahudilere karşı olan 
hareketlere son verilmesi hakkında 
Araplara hitap eden ihtarlardır. 

Kudüs: 11 ( A.A) - Dün gece! 
bir çok suikastlar yapılmıştır. 

Bu sabah iki Yahudi, evinin hah. 
çesinde ölü olarak bulunmuştur. Ve 1 

yine dün gece bir Yahudi fabrika
törün evi taşlanmıştır . 

Kudüs : 11 ( A.A ) - Vaziyet 
gerginliğini muhafazada berdevam· 
dır. 

Arapların kini gün geçtikçe art 
maktadır. lngilizler inzibatı her gün 
biraz arttırmakta ve kuvvetlerini 
teksif etmektedirler. 

Kudüs : 11 ( A.A ) - Tam teş
kilatlı iki lngiliz livası, Kudüsün ce· 
nubundr ve şimalinde emniyeti te
min için tertibat almış bulunmak· 
tadır . 

Kudüs : 11 ( Radyo ) - Bugün 
Maraşal Allenbi namına dikilmiş olan 
heykele bir Arap tarafından bomba 
atılmış , bomba patlamışsa da 
heykeli temamen tahrip edememiş
tir . 

Hususi muhabirimizin 
mektubu 

Amman : 8 ( Özel ) - Filistin· 
deki kanlı hadiselerin önüne geç 
mek, halkın mağaza ve dükkanlarını 
açarak iş ve güçleri başına dönme-

!eri için tavassutta bulunmak üzere 
Ammana davet edilen Lecnei tefez. 
ziye azaları Emir Abdullah ile uzun 
uzadıya görüşmüş ve hiç bir müs. 
bet netice elde edilemediğinden bu 
heyet Kudüse geri dönmüştür. 

- Şarki Erdende asayişin mu· 
hafazası için ihtiyat kuvvetleri de 
silah başına çağırılmışlardır. Bu kuv
vetler hudutlara gönderileceklerdir. 

Kudüs : 9 ( Hususi ) - Gazze· 
den Hayfaya ve Kudüsten Kahireye 
kadar olan mıntıkalarda bir harp 
sahası halini almıştır . Burada mü 
sellah Arap kuvvetleri dolaşmakta, 
şimendöfer, telgraf ve telefon hatla
rını tahrip etmekte, asker ve polis 
kışla ve karakollarına hücum ederek 
kurşun ve bomba atmakta devam 

1 etmektedirler. 
Yine bu Arap çeteleri Yahudi 1 

)ere ait bütün bağ ve bahçeleri tah · 
rip , çiflik ve evlerini yakmaktadır
lar. Durum bütün Filistinde günden 1 

güne büyümekte ve çok korkunç bir 
şekil almaktadır. 

Yahudi aileleri , lngilizler tara· 
fından çetelerin taarruz edemiyecek
leri yerlere nakledilmektedir. 

- Sonu ikinci sahifede -

Akdeniz doğusundaki memle· 
ketler, bilhassa, Yunanistan ve Tür
kiye, ondan sonra küçük antant dev· 
(etlerinin t~şkil ettiğ orta Avrupa, 
lskandinavya devletleri, Delçika ve 
Hollanda esasen bu dilekte müşte
rektirler . 

Öyle ümid olunur ki Leon Blum' 
un F ransada kurmuş olduğu kabine, 
bu siyasetten yana olduklarını ifade 
etmekte kendilerinden önce gelen 
hükumetler kadar güçlük çekmiye· 
ceklerdir. Bütün (atin Amerika mem 
leketleri, Kellog paktı ile aynı ruh 
ve manada olan Milletler Cemiyeti 
paktından yanadırlar ve bunun kuv
vetlendirilmesini isterler . 

Son ilk kanun ayında yapılan fe
laketli Paris teklifleri üzerine kendini 
çekmiş olan birleşik Amerika dev
letlerinin de lngiliz dominyonlariyle 
aynı fikirde olduğunu ümit etmek 
için sebep oluyor. 

Sovyet Rusyaya gelince süel ma
hiyette bir saldırganlık siyasasına 
daima karşı olan bu devlet, buna ma
ni olacak tedbirlerin daima esaslı ve 
kuvvetli olmasını ister. 

Fakat bu işe batı Avrupasırun üç 
büyük devleti arasında yapılacak 
konuşmalarla başlamalıdır. Alman
ya, büyük dünya harbının bitmesin
den sonra bu gün ilk dafa olarak 
enternasyonal sahada bütün hakları· 
nı kullanmak istiyecek bir mevkie 
gelmiştır. Ve bu kuvvet, sulh müsse
sesi için kuvvetli bir eleman olabiliir. 

Öteki devletler kadar Almanya 
için de menfi bir politika takib et -
mek imkansız olduğu gibi. Rayh, 
dünyanın yarısından fazlasının karşı 
duracağı bir siyasete girişmeyi ken
di menfaatlerine uygun da görmi
yecektir. 

Hitlerin sulh istediğine, artık Al
manya için sınır meselesi kalmamış 
olduğu hakkındaki sözlerine inana· 
biliriz. 

Avrupada bir organizasyon ya
pabilmek için Fransızların ve Al. 
manların beslemekte oldukları fikir
leri bir anlaşmaya götürmek kolay 
bir iş olmadığı şüphesizdir. 

Fakat binlerce yıllık tarihin is
hat ettiği bir hakikat vardır ki o da 
aradaki körfezin doldurulmak lazım· 
geldiğidir. 

Bu esaslı hakikat noktası, ne Pa· 
riste, ne de Berlinde gözönünden 
uzak tutulamaz. 

- Feryadım üzerine beni oto 
mobilden iterek yere attılar ve elim
den yaraladılar. 

Demiştir. Cümlesi de tutulmuş 
ve adliyeye verilmişlerdir. -------------

Politika haritası bu şekilleri gös
tere dururken lngiliz politikasının ne 
olması lazımgeldiği hakkında şüphe· 
ye ve tereddüde mahal var mıdır? 

Bundan başka dünyaya sağlam 
bir şekil vermek lazımgeldiği nokta
sı da münakaşa edilir bir şey midir? 

Bu siyasetin ilk başlama noktası, 
yer yüzünde harbi ve saldırganlığı 
durdurmak olacacaktır. 

Böyle bir esasın bozulmasına 
lngiltere, ne lakayd, ne de müsama· 
hakar kalamaz . 

Böyle bir hadise vukuunda hiç 
bir memleket, strateji ve cografya 
imkansızlıkları karşısında böyle bir 
tecavüzü yatıştırmayı üzerine ala· 
maz. lngiltere de böyle bir taahhü • 
dü tekliC:etmemelidir. 

istikbalde her hangi bir saldır
-- Gerisi üçncü sahifede -



Sahfei : 2 Tirle söcii 

Çobanla prenses 
- -----. ------

- Başı dünkü nuslıamızda 

Masal -

Prenses maksadına varmak için 
çobanın teklifini kabul etti . 

Aradan yarım saat geçmişti. Pren· 
1 

ses ayağa kalkarak atı istedi . Ço- l 
ban en güzellerinden bir tane seçe
rek prensese verdi . Prenses yine 
eşeğine bindi . Ve saraya doğru yo
la dizildi . 

Prenses çobanın bulunduğu yer
den epeyce uzaklaşmıştı . Çoban ce
binden düdüğünü çıkardı . Ve var 
kuvvetile üfledi . Biraz sonra pren
sesin götürdüğü at koşarak çayıra 

dönmüştü . 
Aradan çok geçmemişti . Bu de

fa da yine bir eşeğin üzerinde ihtiyar 
bir köylü çobana doğru ilerliyordu. 

• O da tıpkı genç köylü kız gibi ya
nına vardığı zaman : 

- Çoban 1 dedi atlarından biri
ni bana sat .. Ne kadar para ister-

Nakleden 
Nevzad Güven 

Sultan öfkesinden patlayacakdı. 
Ddleri, dudakları titreyordu: 

- Çoban! dedi. Bu ikinci imti
hanı da kazandın. Güneş batarken 
vezirle seni sarayın kordonuna götü
recek. Bu gün sarayın bir haftalık 
ekmeği yapılıyor. Eğer bütün ekmek
leri küçük kırıntı bile kalmamak şar. 
tile yiyebilirsen, yarın sabah kızımla 
düğününüzü ryapacağım. 

Çoban yine sarayın uyumasını 
bekledi. Herkesin uyuduğuna emin 
olduktan sonra düdüğünü çıkardı, yi
ne hafifçe üfledi .. 

Birdenbire etrafını bir fare ordu
su istila ediyordu ., O kadar çok, o 
kadar çok fare gelmişti ki, sabaha 
kadar bir ekmek kırıntısı bile kalma-
mıştı, 

Sultan çobanı yanına çağırttı. 
- imtihanın üçünü de kazandın 

sen veririm . çoban. yalnız küçük bir şey daha 
Çoban vardır. Şu elimdeki torbayı görüyor-
- Atlarım sana satlık değildir. sun ya, şimdi bize o kadar büyük, 

Fakat mademki isteyorsun, onlardan o kadar çok yalan söyliyeceksin ki 
bir tane edinmek senin elindedır. bu torbayı :dolduracaksın. Ben sana 

- Pekala, ne yapmak lazım ? torbanın dolduğunu haber veririm. 
- Eşeğinden inersin kuyruğu· Bunu da yapabilirsen, işte kızım se-

nu kaldırır ve üç defa kuyruğunun nlndir. 
altını öpersin . Ben de sana derhal Zavallı çoban başladı yalana .. 
atlanmdan birisini veririm . Neler anlatmadı, neler ,, ne fil yutan 

Köylü kıyafetindeki bu adam karınca, ne kuş gibi uçan in,l!k, ne 
ihtiyar sultandı . Ve , kurnaz çoban kızlannın saçını ören kurbağa .. an-
onu da derhal tanımıştı . !atmadığı kalmadı. · 

Çobanın teklifi sultan için çok Sultan bütün bunları işitmeyor 
ağırdı . gibi davranıyordu. Söyledi. Torba, 

Fakat diğer taraftan her ne ba- dolmak şöyle dursun hafifçe kabar-
hasına olursa olsun kızını bu çoba· mıyordu bile .. 
na vermek istemiyordu . Atlardan Nihayet kurnaz çobanın zekası 
birisini elde edince çoban imtihanı şimşek gibi çaktı : 

Nufus dairesinde 

Son günlerde büyük bir 
çalı şma var 

Soyadlarının tescili dolayısiyle 
şu son günlerde şehrimiz nufus mü
dürlüğünde büyük bir faaliyet göze 
çarpmaktadır. 

Soyadları için belediyeden gön
derilen defterlerin yüzde yirmisinde 
kayıdların sahiblcri nufus kütüğünde 
bulunamamaktadır. 

Bu gibiler tekrar belediyeye 
gönderilmekte ve işlerini bizzat ta· 
kib etmeleri bildirilmektedır. 

Şimdi ye kadar merkez vilayetin 
nufusunun yüzde 7 5 inin soyadları 
tescil işi ikmal edilmiştir. 

Müracaat edenlerin işleri saatı 

saatına yapılmakta ve muayyen gün
den evvel bu işin bitirilmesine çalı

şılmaktadır. 

Turfanda meyvalar 
iklim itibariyle, bütün mahsulat 

Adanamızda, yurdun diğer yerlerin
den daha erken yetişmektedir. 

Şehrimizde hemen bütün ıneyva 
ve sebzeler çıkmış ve sebze halinde 
satılmaga başlamıştır. 

Birkaç gündenberi de taze üzüm 
ve armud da satılmağa başlanmış ve 
bollanmıştır. 

Üzüm 30-40, armud da 25-30 
kuruş arasında s:ıtılmaktadır. 

Gir haaftaya kadar bütün mey
vaların pek bollanaeağı ve çok ucuz 
satılacağı şüphesızdir. 

kaybedecek ve kızını kurtarmış ola- - Geçen gün, dedi, atlarımı ot- ı 

caktı · !atıyordum. Bir de yanımda kimi gör-! Mükelleflerin karneleri 
Sultan çobanın istediğini yaptı. sem beğenirsiniz ?. Prensesi .. Ben. 1 ~--

Ve atlardan birisini alarak yola ko- den bir at istemeğe gelmişti. Ona i 2395 Numaralı Kazanç vergi · 
yuldu · Çoban onu sarayın kapısına atlarımın satılık olmadığını, eğer arzu kanununun 20 inci maddesi nıevzua 
vanncaya kadar~bıraktı · Sultan me· ı ederse kendisine bir öpücük muka 1 giren seyyar mükelleflerden kame 
seleyi hallettiği için çok seviniyordu. 1 bilinde bir tane vereceğimi söyledim. ibraz edemiycnlerın arızi ınalııyette 
Hatta :çobanın teklifini yapmakla j Prenses sevinçle kabul etti. yaptıkları işlerden ötürü resmi <lai-
katlandığı büyük hakareti bile unut· Bu yalan üzerine Sultan hafifçe relerde kendilerine verılen tediye· 
muştu . Tam bu sırada çoban düdü-

1 kızardı. Kızdığı anlaşılıyordu. I !erden de vergi kesilip ke$ilmeye-
ğünü çıkardı ve çaldı · Sultanın sım - Çoban dedi. Öyle büyük bir 1 eeği bazı mahalleree Vekaletten so-
sıkı tuttuğu at birdenbire irkildi, yalan söyledin ki, kapudan bile geç- rulmaktadır. Bunun üzerin" vekalet 
şahlandı . Sultan bir buğday çuvalı mez .. fakat hala torba dolmadı .. j 2395 Numaralı kazanç vergis; ka-
gibi eşekten yere düştü. Ve boşa- Çoban devam etti : nununun 25'30 uncu maddelerinde 
nan at olanca hızıyla çayıra doğru _ Hala çayırda idim. Prensesten ( müstahdem ve işçi ) !er daimi ve-
koşmağa başladı. sonra, bu dafa da Sultan yanıma gel- ya arızi mahiyette hizmet kabul e-

Akşam olduğu zaman çoban di. O da benden bir at satın almak denler diye bir tefrik yapılmayarak 
yüz atı da sultanın gözü önünde sa- istedi. O na da atlarım sattlık olma- mutlak sUFette zikredilmiş olmasına 

Kaçakcılıkla mücadele 
Mütemadi surette devam ediyor . Son 
iki ay içinde vilayette kaçak işiyle 

uğraşan 198 kişi tutuldu __ , .......... _ 
Milyonlarca sigara kağadı 
metre ipekli ve pamuklu 

müsadere edildi 

ve binlerce 
kumaşlar 

Mücadele bürosu şefi muharririmize neler dedi ? 

Vilayetimiz merkezi ve mülha
katında kaçakçılık işleriyle büyük 
bir mücadele devam etmektedir . 

Bölgenin milli hudutlara yakın 

olması dolayısiyle hükümetimiz , 
mıntakamızda pek büyük bir gayret 
sarf etmekte , bu işin önüne geç- J 

mek için büyük masraflar yapmakta-

dır . ı 
Y azacağıınız şu bir kaç rakam 

pek güzel gösterir ki , maalesef va ' 
tandaşlarımız arasında hala bu kö· 
tü işle uğraşanlar var . 

Şu iki ay içinde vilayette 198 
kişi kaçakla tutulmuş , bu kötü işe 

fail olmuştur . 
Ve bunların elinden milyonlarca 

sigara kağıdı ve binlerce metre ipek- 1 
li kumaş , pamuklular ve hazır elbi- 1 
sefer yakalan•ııış ve ınusadere edil
miştir . 

!atacak bir faciadır . Maınafi , milli 
hazineyi oluk oluk hudut dışlarına 

akıtan kimselere de asla acıyamayız .. 
Ve acımıyacağız .. Kaçak işile uğra
şanlar, milliyet hissini kalplerinde ta
şımıyanlardır. Binaenaleyh milliyet 
hissi, milli sermaye kaygusunu için
de yaşatmıyan insanlara da hükü
metimiz insafsız davranmakta bin 
kere haklıdır . 

Biz kaçakçılığı kurutmak için yap· ı 
tığımız mücade'.ede asla yılmıyacağız 
ve çok eminim ki yıldıracağız ve bu 
işi kökünden temizliyeceğiz . 

~--~--·---~---

Ehli hayvanlar sergisi için 
para ikramiyesi geldi 

Adanada, sonbaharda 25 teşrin 
evvelde açılacak ehli hayvanlar ser-

Y azdığıınız şu 198 rakamı kar 
şısında !tcssür duymamak imkanı 

yoktur . 
13u işle uğraşanlar yalnız kaçak-

' çılığı eleği!, aynı zamanda vatan ha 
mi, nı ı l lı hazinenın kurdu sıfatlannı 
da kabul elmiş , bilerek hazmetıııış 
bulunmaktad ırlar . 

i. gisi için 2,400 lira ikramiye parası 
ziraat vek~letinden vıliiyctimize gel-

1 ıniştir. Bu yılki serginin çok büyük 

1 
olacağı ve çok rağbet bulacağı u 

Dün, bi r muharririınizc, bu i~ l e rl e 
uğraşan servis şefi şunları demiştir: 

- Size verdiğim bu rakamlar 
yalnız bizim buranun şube faaliyet
leridir. lnhisarlann ve gümrüklerin 
faaliyetlerini de buna ekliyecek olur
sak göreceğiniz rakamlar Kalp sız-

J ıııulmaktadır. 

Damızlık aygırlar depo
ya gönderildi 

Merc,mek damızlık aygır depo
suna gerek merkezlere ve gerekse 
kazalara gelen aygırlar aşım mevsi
mi bitmesi dolayisiyle va,ifeleri hi- 1 

tam bulmuş olduğundan tekrar Mer
cimek deposuna gönderilmiştir . 

--------- - -------.,..------------~ 

Arap Yahudi boğuşmaları 
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Yine Osman 
pehlivan 

Elimde bir gazete .. F enlandiya
lılarla karşılaşan pehlivanlarımıza 

dair B. Gezginin bir yazısını seve 
seve , heyecanla okuyorum ve( kara 
Ahmet ) !erin ( Yusuf pehlivan )!a
rın ı torunlarını , ( çoban Mehmet ) 
leri nasıl bir gururla seyrettiklerini 
tahlil ediyorum . Bu doyulmaz man
zara önünde yazıyı sonuna getiriyor 
ve hükmü okuyorum : 

" Alkışla , belki ruh beslenir ; 
fakat insan sade ruhtan ibaret de

ğil 1 " 
Bu sonuçtan , sayın yazıciyle bir 

likte ben de utanıyorum ve ünlü 
pahlivanlarımızdan af diliyorum .. T·· 

Pehlivanlarımız üzerinde dalgın ·[ 
dalgın düşünürken iki gün evvelki 

51 

bir sahne gözümün önünde biraz kil. 
sisli olarak beliriyor : bul 

Geniş iki omuz üzerinde , pos 
l~k 

bıyıkların bezediği bir çehre .. Yor Yii 
gun iki göz , kalın iki gözlük camı 
arkasından bilmem nerelere bakıyor. 

zıy 

Kalabalık dinleyicilerle dolu güzel bir' 
bir salon : Halkevi salonu .. tak 

"Kahve olsam dolulılcırdu /;ıır- ler 
rulsanı ., 

" Dumnrı olsum ılnğ lıaşınılıı 
saı·rul.,cırn •f 

" K .. nırr olsam yar belıııe sarıl· 
saın .. 

dı 
du 
kar 
ba 

" Ağlıya aglıya ah . yiirı fiııne 
l.aıı doldu ,. ka 

iz 
Sazının şakrak , hazan ağlayan 

sesine , yorgun , haf!f bir ses yolda; bü 
olmuş , Osman pehlivan halk türkiı Ya 
!erini çalıyor . Her türkü bittikçe Pe 
alkış tükenmek bilmiyor . O ; bu al at 
kışlara adeta lakayt ' sadece gülün ını 
semekle iktifa ediyor. 

Ko'.serinin birinci kısmından 
sonra pehlivanla birlikte bazı halk 
türküleri;ıin notalarını gözde geçiri· sa 
yoruz . Düzeltilecek kısımlara işaret Yel 
ediyor . !311 düzeltmeler çok isabetle dü 
bazen sözler üzerinde de oluyor · dil 
Bu türkülerin bır çoklarını konser- de 
vatuvar kendisinden almış fakat na· 
sılsa bazıları yanlış notaya alınmış .. 
pehlivan bundan şikayet ediyor . 

Muhakkak ki pehlivanda dahıı 
henüz notaya alınmamış bir çok 
halk eserleri mevcut . Bunların det 
lennıesi memlekete bir borç . l3u 
parçaları müstakil bir albüm şeklin 

yarak vezire teslim etti . dığını, fakat istediğimi yaparsa ken- ' nazaran daire ve müesseselerde İs· 
Çoban birinci imtihanı kazan- • · t d · • tt 1 disine bir tane verebileceğimi söyle- ı ter arızı. ıs er aımı sure e o sun 

mıştı · dim. Ondan ne istedim bilir misiniz?.. 1 bir hizmet yapan seyyar mükellef- b I 
Sultan vezirine emrettı· : ı , b"I d öd" - Bu sabah Yahudi fedaileri, yerek toplantıları yapmıyacaklarını i -Bunun üzerine Sultan boğulur gi- !ere bu hizmetleri muKa ı in e e-
- Götürün şu herifi anbara 1 • 1 d hd 1 ·b· Halil kapısına lıücum ederek müte- 1 dirınişlerdir . bi bir sesle bağırdı : nen para ar an müsta em er gı ı 

Yüz çuval pirinci, yüz çuval bug" dayı b h h addit bombalar atmışlar ve bir çok -Hayfa, Yafa, Kudüs, Cüneyne 

- Birinci sahifeden artan -

de pehliv;.ının bir tcrcümei haliyle 
birlikte neşretmek müzik ve kültür 
müesseselerinin bir ( ödevi ) dir 
zannederim . Esasen bu işe konser· 
vatuvar tarafından başlanoıış fakat ka 

1 nasılsa pe lılivan bu çalısmalarda gli bi 
cendirilmiştir . Bu vaziyete rağmen du 
pehlivan yine Balkan festivalinde ni 
vazife alınış ve yüzümüzü ağartmış' !st 
tır . 

Yeter çoban, yeter !.Torba kazanç, u ran, ınüvazene ve ava 
karıştırın , 1 dükkan ve mağazaları yakmışlardır: ve Nablusta yeniden bir çok hadi-ağzına kadar doldu :. kuvvetlerine yardım vergileri kesi -

Bu gece bütün bu pirinci bull-- . l ld b'ld. · · Kırk iki ki~i yaralanmıştır . Hasta- seler olduğu ve bir çok kimsenin 3 Çoban son imtihanı da kazan • ıncsı as ı a uğunu ı ırııııştır . 
daydan ayıracak .. Dedi . haneye kaldırılan yaralılardan üçü öldüğü ve yaralandığı bildirilın ş ise 

mıştı. Sultan toplar atılmasını, Pren- j' d b J l 
Gece olmuştu . Vezir çobanı gö- Hayvanlarırnızdakı' şarbon ölmıiştür . On ikisi de ağır yaralı o- e u ıususta mütemmim ma ümat 

sesin evleneceğinin bütün memlekete ı h d k B ı türdü , dağ gibi yığılı pirinçle kan- up ayatlarm an ümit yo tur . u a ınamamıştır . 
ilan edilmesini emretti .. fakt çoban h-.stalıkları h h d ı di H yf J 1 ·ı· k l · şık buğday dolu anbara kapadı. " al Arapları fena al e sinir en ·r. - a a .ı, ngı ız as er en ta-

Kapıyı üzerine kilitledi . Ve anah- ortadan kaybolmuştu. miş ve bunlar da mukabil taarruza rafından öld.irülen üç Arabın ölüsü-
tarı da götürüp sultana teslim etti. ".* Her yıl oldıığıı gibi bı yıl da, geçmek istenıişler~e de bunların üze- nün kaldırılması için binlerce halkın 
Anbar zından gibi !karanlıktı. Pirin- Kırların, dağlann bol havasını, şarbon, çe ... b rt' k ve Yam kara has- rine kuvvetli asker devriyeleri ve iştirakile bir cenaze töreni yapılmak 
ci buğdaydan ayırmak değil insan bol huriyetini Sultan kızının güzelli- talıkları iç:n, bu hastalıkların baş tanklar gönderilmiştir . • istenmiştir . lngilizler buna mani ol-
bumunun ucunn bile göremiyordu. ğine, servetine değişmeyen genç ço- gösterdiği mıntıkalarda " ;vanata -- Mısırdan, Filistinc yeni yeni mak için hemen asker ve tank gön-
Çoban sarayda herkesin derin bir ban sürüsünün ;başına dönmüştü ... aşı tatbik edilmekte lıaytar teşki- kuvvetler gelmekte devam ediyor . dererek bunları dağıtmak istemiş-
uykuya dalmasını bekledi . Bundan !atınca bu gibi hastalıkların yayıl- Bunlardan mühim bir kısmı Nablus tir . Müsademede Araplardan iki ve ı 

- Bitti -- ı ı k d' · d emin olduktan sonra yine düdüğünü masına r ' ," •n veri.meme te ır. dağlarında bulunan ve asıl isyan ha- lngiliz askerlerin en bir kişi ölınüş-
çıkardı . Ve hafifçe üfledi . Birden- • ------ rekatını idare eden Arap kuvvetleri tür . On lngiliz askeri yaralanmıştır. 
bire tavandan tıpkı yağmur yağıyor- • • Hava kurumu vergileri üzerine gönderilmektc<lir. Araplardan yaralılerın sayısı pek 
muş gibi karınca düşm~ğe başladı. Tarım kredı kooperatıfle- - - - - - ·-- lngiltereden büyük bombardnıan çoktur. Bu yaralıların ekserisini ka-

Sabahın ilk ışıkları odayı aydın- 1 ri kredi vermeğe ha ~lıyor ı Pul bayileri aidat;Je nakliyat ver-! tayyareleri, zırhlı otomobil ve tank- i dm ve çocuklar teşkil etmektedir . 
Jatmağa başladığı zaman çoban bir gisi aida '1.n hava kuvvetleri yar- lar gdınektedir . . J Yaralılar hastahaneye kaldınlmışlar-
tarafta pirinç dağını diğer taraftan 1 Eski zirai kredi kooperatifleri dım vergısine tabi olmadığı hak- - lngilizler, isyan harekatına 1 dır · 
da buğday dağını fgördü . Karınca· kanununa göre taşekkül edip de ye- hnda Maliye vekaleti vilayet mali- iştirakten suı..Ju Arap liderlerinden -----

!ar sabaha kadar buğdayı pirinçten ni kanuna uymak kararını varen ta- 1 yeterine bir taın:m yapmıştır . yedi kişiyi daha tevkif ederek meç- ı Hizmetçi aranıyor 
ayırmıştı . rım kredi kooperatiflerinin ortakla- , hul bir semte ~önderınişlcrdir . 

Sabahleyin Sultan, veziri ve bu- rına üretim kredisi verilmesi için ha-
1
1 B b · Yafa belediye Reisine verilen u gece nö etçı eczane 

tün maiyeti ile beraber anbarın ö- zırlanan esaslar ekonomi bakanlığı-

1 

bir emirde mutad belediye toplan-
d b d Z. b Yag" camii civarında 1 1 · kd' • h J nüne gel iler. nın tasvi in en geçerek ıraat an- · tı arını yapmadığı la ıroe eyet e 

Kapu açıldığı zaman herkesin k~sı~ın bütün teşkilatına tamim edil- J Ali Nasibi eczanedir 1 birlikte azledileceği bildirilmiştir. 
hayretten ağzı açık kaldı. mıştır . ---------·-----, Belediye heyeti bu emre itaat etıni-

Evde hizmet etmek üzere bir 
hizmetçi aranıyor . ldarehaneıııize 
müracaat edilsin . C. 

F eslivalde bir Romanyalı gaze
teci bir Türk gazeteciye pehlivanı 

işaret ederek soruyor : 
- Bu sanatkara memleket ne 

suretle yardım ediyor ?. 
Bu sorunun cevabı çok acıklı 

olmuş ve yazıcı yalnız susmakla ik· 
tifa etmi.?tir . 

• •• 
Konserin ikinci kısmı başlıyor : 
Pehlivan uzun bir solo yapıyor. 

Çaldığı nedir bilmiyorum . Hatla 
biran oluyor eşitmiyorum bile .. Gö 
züm pehlivanda . Dikkat ediyorum· 
Pehlivan , nazarlarını , salonu süs 

leyen çok büyük bir tablaya dik
miş vccd içinde çalıyor . 

Kurtuluş savaşı bu tablada bii 
yük bir muvaffakiyetlc terkip edi 
!erek tesbit edilmiş .. Şahlanmı bir 
at üstünde mor çepkenler giymiş 
(Atatürk) ... 

Pehlivan çalıyor .. Mor çepkeııli 
efeler dağlara yaslanmışlar , silah· 
!ara sarılmışlar harp ediyordu .. Saz 
~akıyor . Genç, Tepebozlu Tiirk 
kızları ( Ulu ) kurtarıcıyı bir şeyler 
okuyarak karşılıyorlar . Fakat tablo 

- Sonu ücnüçL ahıfede --
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Yeni İngiliz politikasının esas1arı 

- Birinci Sahifeden artan -

gınlığa silahla tesirli karşılık ver
mek vazifesi, hadise mahalline en 
yakın olanlara düşmelidir. 

Yabancılar nazarında İngiltere, 
belki de hala, yurdumuza " dükkan 
sahiplerinin memleketi " diyen Na
polyon zamanındaki gibi yanlış te
lakki edilmektedir . 

sahife : 3 

Asri sinemada 
~·-------------------------· 12 Haziran cuma güuü akşamından itibaren 

Mevsimin en heyecanlı filmi 

- Kaçakçılar peşinde -
)la· 

et) 

rini ı 
an· 
yor 

Türk fudbolu 
Ve 

Öteki devletler, bu hususta ha 
kem vaziyetine girerler. Fakat iki 
sahada lngiltereye hususi . bir taah
hüdde bulunurlar. 

Fransa ve Belçika topraklarına 
yapılacak her hangi bir saldırışa 
derhal mukabele ve mukavemet 
olunacaktır . 

Bunun gibi Akdeniz milletlerine 
de kendilerinin de iyi karşılayacak
ları şekilde , şark deniz yolundaki 
transit serbestliğini bozacak her 
hangi bir hareket vukuunda , bütün 
lngiliz kuvvetlerinin tereddütsüz ha· 
rekete geçeceği hakkında teminat 
verilmelidir . Her iki takdirde lngi
liz menfaati değil , lngilterenin dün
ya sulhu ve istikrarı için olan arzu
sunun hakim olduğunu kabul etmek 
lazımdır . 

Sulh kafalı olmakla Pasifist ol
mak arasında hiç bir far'c görmiyen 
her hangi bir kimse bu yanlış telak
kide devam edecektir . 

lngilteredeki dahili tenkidler, ya
bancı müşahitleri yanıltmakla bera
ber, biz silahlanmanın ve sulhun 
maddi yardımlara muhtaç olduğuna 
kani bulunduğumuzdan silah kuvve
tini arbrmaya lüzum görüyoruz ve 

Aşk, kıskançlık, ve serküzeşt filmi 

İlaveten Pata Jurnal . 
Pek yakında veda filimi : ir ; 

de· 
• . 

bir 
nlü 

lstanbul lzmir Ankara Düzdaban - Basdıbacak - Mucid 
bunda bir paradoks bulmuyoruz . 1 Şu halde bizim üç şeye ihtiya- 6989 1 

Beş altı sene evvelisine kadar 
lgın ~ürk fudbolculuğunu lstanbul tem· 
iki sıl etmekte idi .. 
raz . Antrenörler İstanbula gelir, teş-

kılat parasının büyük kısmını lstan
os hula sarfederdi .. Anadolunun kendi 
or- Z~kiisiyle oyun sistemleri yaratarak 
mı Yükselten fudbolcuları da bir mumun 
or. zıya~ı kadar kısa ömürlü olurdu .. 
zcl .. Üç senedenberi yapılan Türkiye 

hırıncilikleri gösterdi ki, Anadolu 
t1 akıınları da ihmal edilmez kuvvet

ı·· er halindedir .. 
Antrenörle, büyük para ve yar

ı/ıı d ıınıarla hazırlanan takımlar adı 

1 •• 

' ·· duyulmamış mütevazı fudbolc~ların 
ıl- k 

bar}ısında pek de söktürernemeğe 
" aşladılar .. 

me k Bu arada lzrnir - lstanbul re
•' abeti başladı .. 

İzmir vükseliyor .. 
an 1 daş b .. zrnirin büyük adamları spora 

rkii uyük yardımlar yaptılar. Sporcuya 
~ardı.m, spora yardım dernektir .. 

çe eynır ekmek yiyerek bir buçuk sa
al ~t ıneşin topun arkasından koşmak 

ün 1 ınkansızdır. 
işte lzrnirin büyük adamları, 

an Sporcuları bağırlarına bastılar .. Ün
ik lara geçinecek işler buldular. Spor 

ırı· sahaları yaptırdılar .. Kulübleri hirna

~l! ~e.le~ne aldılar .. Gençlere çalışmak 
uştu .. Çalıştılar. Muallim de getir-

r · ~iler.. I?isiplinle çalıştılar, İstanbul 
er· erecesıne kadar yükseldiler .. 

Bu yükselişte reklamın da bü
ış.. Yük vazifesi görüldü. Şimdi lstanbu-

!u~ rakibidirler. Şimdi milli takım 
ha ıçın onlar da oyuncu verecekler .. 
ok 
der Ankara sporculuğu .. 
Uıı lzmirden sonra, Ankarada da 
Jin Spor sahasında büyük adımlar atıldı. 
le Antrenör getirdiler. Birkaç üstad 

tür sporcuyu kulüblerine aldılar, hazır

dir klandıla .. En kısa zaman içinde An-
er ara fudbolu ilerledi .. 
at İstanbul - fzrnir rekabetine An-
gıı kara da karıştı. 1927 de Ankara 
eıı birincisi, Türkiye şampiyonu ol
de d.u. Şimdi Türkiyede fudbol de
ış· n

1 
ınce üç mıntıka hatıra gelmektedir. 
stanbul, İzmir, Ankara ... 

e· b Ben diyorum ki Türkiye' de fud
ol inhisar altındadır. 

anı 
Federasyonun dur bini şimdi üç 

ne ınıntkayı büyülterek görmkte .. Üç 
ınıntıkanın neşir vasıtaları kendi 

klı fudbol.cularını reklam yaparak yük
sek gostermektedir. 

ik· 

r : 

s 
ik· 

Bu üç bölgenin hakiki hüviyeti-
ne bu pazar günü - Taksim stad
Yurnunda - baktım.. Gördüm ki : 

Bunlar yanlış hüviyet taşıyor .. 
Bu sabah gazetelere bakıyorum, ga
lıb takım öğülüyor, mağlublar batı
rılınakta.. Ben de meşin topun ar
kasından epice koştum. Bir parça 
anladığıma kaniirn de .. 
. Dün Stadyumda iki maç seyret
tım .. Ankara - İzmir ve lstanbul -

Ü F'örsl - Viyana .. 
A'lkara - lzrnir .. işte Türk 

fudbolunda her gün rnedhiyelerini 
okuduğumuz iki takım.. oyuna baş

ı~ 1 adı. Sonuna kadar dikkatırnı yordum. 

ıılı 
h· 
aı 

rl: 
er 
!o 

Takım halinde bir kıymet yok .. Fer
di kıymetler aradım. Tam bir bu
ç.uk saatta [22] fudbolcu iki şut çek· 
tı .. Bütün doksan dakikanın kıymeti 
iki şut .. Koştular, çalıştılar, yorul-
dular. Fakat fudbol oynamadılar. 
Ortada top vardı. Zavallı top ser-
seın sersem dolaştı durdu. 

Ankara - lzmir "yalaktan çı
kartmaç. oynadılar .. Biri yendi, biri 
yenildi .. 

cımız vardır ve bizim iç ve dış siya- .._ __________ , ________ ...:;~;;_-------~ 

lzmirin üç ortası ve bir sol beki, 
Ankarannın sağ içi fudbolcuya ben
ziyordu .. 

İstanbul - Viyana : 

Bundan başka lngiliz hükumeti· 
nin geçen eylUI ayında sömürgelerin 
ham maddeleri hakkında gırışmiş 
olduğu taahhütlere sadık kalması 
bir esastır. 

s~?1ız b.unlara ve bunların yerine ge 
tırılmesıne bağlıdır . 

( 1 lngiliz sıyasasının hangi nok 
talarda israr edeceğini bütün dünya- r 
ya bildirmek; 

R. PEKER'in 

lnkılab Dersleri 
( 2 Almanya ile yapılacak mü

zakerelere sıkı bir ehemmiyet ver
mek; 

( 3 imparatorluğu müdafaa pla
nını tezelden tatbik mevkiine getir
mek. 

R. Peker'in Ankara ve İstanbul Üniversitelerinde verdiği inkılab ders· 

!erinde tutulan talebe notları , gözden geçirildikten soma , ULUS Basım

evince kitap halinde basılmıştır . 
124 sayfa tutan eser , yalnız baskı masrafının karşılığı olarak her yer-

Takımlar çıkarken çıldırasıya al
kışlandı .. Först Viyana, Merkezi Av
rupanın tanınmış takımı . lstanbul 
Türkiyenin futbol mektebi. Memle
ketimizin usta oyuncularile Avrupa
nın mütehassıs futbolcuları karşıla
şacak.. Her halde zevkli olur değil. 
mi ( 1 ) 

Bugünkü gerginliğin yalnız poli
tika vel his sebeblerine yaslanmadı
ğını bilmek esaslı noktalardan biri· 
sidir . 

T. , de ON KURUŞA satılmaktadır . C. 

!·--------------------------------' 1 

ı 
lngiliz politikası ekonomi ile 

politika arasında bugünkü suni ay
' rılık devam ettikçe emniyetli bir 

ileri adım ablınıyacağını takdir ede · 
cektir . 

Ben gelen takıma inanmadım .. 
lstanbul timini de yabancı bir takım 
sandım .. Kırmızı beyaz formaya dik 
katle baktım. Bizim iyi oyuncular· 1 

dan kimse yok.. O halde, dedim, 
bunl?r lstanbul takımı degil .. 

Hitler , sulh teklifinde bulbnur· 
ken bunun için beyanatta bulunma· 

' yı istemişti . Bu icraat ise bugün 
F ransada yeni hükumetin kurulma 
sını beklemekte olan Almanya tara
fından yapılmak gerekmektedir . 

Yine Osman 
pehlivan 

- İkinci sahifeden artan -

bu okunan parçaları bize söyliyerni
Y?r .. Saz bu ( gül ) renkli kızlarla 1 
bırlıkte çalıyor, pehlivan birlikte söy
lüyor .. Tüylerim ürperiyor . Pehli- 1 

vanın elinde tek bir saz bir örkestra 1 

olmuş milletin ruhunu terennüm edi
yor .. Saz çalıyor .. Pehlivanın sesi 
gürleşrniş, Adeta haykırıyor .. Kai 
nata meydan okuyor .. Alkış .. Aıkış, 
alkış ... Kulaklarım çınlıyor .. 

1 
BELEDiYE iLANLARI 

Yaşar, Safa, Fikrel Üç futbol
cu bir takım sayılmaz . 

Oyunda heyecan yok, zevk yok. 
Birer avud yapıldı o kadar. Maçı 
bir de neticeye bağladılar: Berabe
re .. 

Berbad oyunda, beceriksiz
likte, ağır aksaklıkta hakikaten be
rabe kaldılar .. 

Hakemin düdüğünü işitmeden 

sahadan ayrıldım .. 
işte dün iki maç seyrettim. Biri 

" yalaktan çıkartmaç ,, digeri " fal-

so yarışı ,, ... 

Fakat lngiltere de bir sulh yapı
cısı olacak bir hakem mevkiinde 
kalmıyacaktır . Bizim en basit vazi
femiz , Alman teklifleri üzerinde 
mümkün olduğu kadar çabuk bir 
anlaşmıya imkan verebilmektir . 
Sulhu korumak için bir başka vazi
femiz de silahlarımızı artırmaktır ki 
bunu da kendimiz yapacağız . 

Bazan demokrasinin verdiği ken
di kendini tenkid ve eksikliklere iti 
raz hürriyeti, diktatörlüğün sükut 
emreden disiplini ile mukayese edi 
lince daha kötü gibi görünebilir . 

• • • 
Son sözümü yine yukarıdaki cüm-

le ile bitirmek istiyorum : 
" Alkışla belki ruh beslenir fa. 

kat insan sade ruhtan ibaret değil ,, 
Pehlivanı her hususta korumak , bir 
memleket ve sanat borcudur . 

M. Eren 

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 

1 ! Yazlık sinema yeri kiraya veriliyor 

.------------------·--·--------: Kolordu civarında ırmak kenarında yazlık sinema yeri hali hazır vai-

A k B 
• F b • k yetile açık artırma ile ve üç sene müddetle kiraya verilecektir. 

Olimpiyad'a gitmemeli-. 
yız : 

Olumpiyad'a iki şey götürece
ğiz. Para ve milli şeref.. Milli onu
rumuzun kıymetini düşürecek bir kar
şılaşmadan hepimizin muazzep ola
cağı bes belli.. Üstelik bir sürü pa
ranın ziyan olması hepimizi üzecek. 

Kulüpçilik, adam kayırmak di
ger mıntıkaları sise boğarak üç böl
geden milli takım çıkarmak bunları 
muntazam hazırlanmış milli takım· 
!ara lokma diye vermek değilrni-

d. ? 
ır .. 

Bana kalırsa her mıntıkaya bi
rer antrenör getirmeli.. müteakip 
Olumpiyad'a kadar futbolcuları ça
lıştırmalı. Merkezi vaziyette bulu
nan bir şehrimizde bütün Türk 
futbulcılarınıo ve antrenörlerin top
lanmasile karşılaşmalar yaptırılma

lı .. 
Antrenörler heyetinde bir de 

" tek seçici " bitaraf bir Türk fut- 1 
bol biliri bulunmalı. Antrenörlerin 
teknik kanaatleri toplandıktan son· 
ra hakiki Türk milli takımını kur
malıdır .. 

Yoksa kontenjana tabi meta gi
bi futbolcuları İstanbul futbol güm
rüğünden geçirmemeli .. 

Teşkilatın sayın başkanından bu 
biçim bir dilekte bulunmak her Tür
kün hakkıdır .. 

Yazıma ek: 
Ankara, lzmir, İstanbul takımla

rında Kadir gibi bir açık Nuri gi· 
bi bir haf, Hasan, Muzaffer, Faruk 
gibi forverd görmedim .. Kuvvetli 
çıkacak Adana rnuhteliti lzmir ve 
Ankaranıo bu takımlarını kolay
lıkla yenebilir .. 

n ara ırası a rı ası/ A- Beher senenin tahmini kira bedeli elli lira olup senelik icarları 
peşindir . 

1 B- Muvakkat teminat 7,50 liradır . 

Öz Türk sermayesile kurulmuştur 

Ankara birası 

Orman çifliğinde yetiştirilen hususi bir Arpadan yapılmaktadır. 

Ankara Birası 

Hepimizin malıdır . Onu 

Ankara 
tercih borcumuzdur. 

Evsaf: Meşhur Alman 

Ankara 

Birası 

Biralarından 

Birası 
üstündür. 

Hilesiz, besleyici, sağlık ~oruyan bir içkidir. Onu her yerde arayınız. 

Herkes gibi siz de yalnız Ankara Birası ıçınız 

Adanada toptan satış yeri : Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

I ihale 18-Haziran-936 perşembe günü saat on beşte Belediye daimi 
j encümen odasında yapılacaktır. 

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

Kefenlik bez ilanı 

1 Belediyece gömülecek ölüler için senelik ihtiyaç olarak alınacak 5000 
1 metre kefenlik bez açık olarak eksiltmeye konmuştur. 

i
l Muvakkat teminat (113) liradır. 

ihalesi Haziranın 18 inci perşern be günü saat 15 te Belediye daimi en
j cümeninde yapılacaktır. 

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

Formalin ilanı 

Belediye etüv evi senelik ihtiyacı için alınacak 150 kilo fonnalin açık 
olarak eksiltmeye kanrnuştur . 

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 terninatlarile birlikte belediye daimi en-
cümenine gelmeleri ilan olunur. 6959 2-6-10-12 

Hafta tatili kanununun ahkamı istisnaiyesinden istifade etmek istiyen 

Bebekli Kilise sokak No. 11 A. No. 11 B. 

1 

müessese sahipleri,müesseselerinin ne işte kullanıldığını gösterir bir istida 
Telefon No. 265 ile müracaat ederek ruhsat alması lazımdır . Ruhsat almadan müessese-
2 !erini açanlar hakkında hafta tatili kanununun 9 uncu maddesine tevfikan 6984 

------~-------- takibatta bulunulacağı ilan olunur.6962 4-12-16-20 

1 
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Liverpol Telgraflurı 

,.,,.J 
Kambiyo ve para 

11 I 6 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 
'\·uH1tıt 

Hazır ,_6_ .2!_ 
Liret 

ı 10 1 
Temmuz vadeli 6 22 Rayşmark l 97 

- Frank « Fransız » 
Birinciteşrin vadeli 5 87 Sterlin « İngiliz » 633 75 
Hit hazır 4 197 Dolar « Amerika » ----ı24- 92 
Nevyork 11 64 Frank « İsviçre » --2- -

............................................ ~ 
Nevrozin 

Adananın yaylazamanı geldi. Yaylaya gideceklere tavsiye eder. 

her evin tabii doktoru olan N evrozini herhal-

de beraberinizde yaylaya götürünüz . 
Fazla sıcak baş ağrısı yapar . Onuniçin her halde 

Nevrozin kullanınız. 
On taneli ktüpleri 60 kuruştur . 1 6805 33 

~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~. 
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Develi 
Kanatlı atlı 
Socony- Vacum 
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Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
5-8 - 10 - 12-15-17- 19-22 - 24-26 - 29 1 
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12 Haziran 1936 

Seyhan Vilayeti Da 
mi Encümeninden : j 

Adana : Memleket hastaha 
sinin bir senelik ihtiyacı olan (2601 
lira muhammen bedelli ( 115 ) k 
lem ilaç ve malzemesi açık eksi 
meye konulmuştur . 

Açık eksiltme 936 senesi Hal 
ranının ( on albncı ) Salı günü sa 
onda Seyhan Vilayeti Daimi Ene 
meninde yapılacağından istekliler 
şartnameyi görmek üzere her gil 
hastahaneye ve ihale günü de pt1 
akçasiyle birlikte encümene uğrl 
malan . 6921 1 

29-5-1~ 

Seyhan Vilayeti EncÜill ı:ı 
ninden: 

Osmaniye Memleket hastanes 
nin 1-6-936 tarihinden 937 sr b 
nesi Mayısının sonuncu gününe ki c 

dar bir senelik ihtiyacı olan 48 k 
lem erzak ve saire şartnamelerindl 
yazılı şartlar dairesinde alınmak ii 
re eksiltmeye konmuştur. 

ihale 936 senesi Haziranının 1 
ıncı salı günü saat 11 de Vilay 

k 
Encümeninde yapılacağından ta}~ 
olanların mezkür gün ve saatta vı ~ 
!ayet Encümenine, erzakın cins ı v 
miktarlarile şartnamesini görm a 
isteyenlerin Seyhan Sıhhat müdii 
lüğüne ve Osmaniye Memleket hı> d 

1 
tanesi tabipliğine müracaat etm 
)eri . 6920 29-2-6-12 li 

b 
Seyhan Valiliğinden : ni 

( 195 ) lira sabık bedelli Dört ın 

Yol kazası taş ve emsali ocaklar r d 
k" minin 1-6-936 gününden Mayıs 

.DAoA .. 

937 sonuna kadar bir sene müdde b 
açık artırması 23-6-936 salı g~ 
pazarlıkla yapılacağından istekli ol 
!arın pey akçalarile birlikte o gii k 
saat (10) da Daimi .Encümene mii 
racaatları .6986 la 

Zayi tastikname 
20- 11 - 934 yılında AdaJ1".hat 

Orta okulundan almış olduğum 60 : 
numaralı tastiknameyi kaybettim bi 
Yenisini çıkaracağımdan eskisini 
hükmü olmadığını bildiririm . 

BiRiK Ti r.::ıE t'1 
RA~T bDbQ 66 numaralı 

AHMET 

ol 
~i 

69t ~I 
bi 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden: 

Adana deposuna bir sene zarfında gelecek tahmini 20 bin ton maden 
kömürünün vagonlardan tahliye ve istifi işi bir yıl için müteahhide veril. 
mek üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

A - Beher ton muhammen bedeli 10 kuıuştur. 
B - Eksiltme 13-6- 936 cumartesi günü saat 10 da Adana İşletme 

Müfettişliğinde yapılacaktır. 
C - Şartnamesi İşletme Müfettişliğinch!n bedelsiz görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin muhammen bedelin D/0 de yedi buçuğu 150 

lira muvııkkat teminat parası idaremiz vezne makbuzu veya banka temi· 
nat mektubu ve 2490 No. la kanunda yazılı vesaiki lazime ile tarihi mez· 
kurda işletme müfettişliğine müracaatları. 6947 2- 5-8-12 

s. :ıssssa 

--~~~-~-----~~~~--~~~~--~~~~~--_,, 

iç 
~i 
Yü 

Doktor Kemal Arıksoy ~: 
da 
tın 

En1razı intaniye mütehassısı 
bakteryoloğ 

uy 

as 
de 

Hastalarını her gün sabahları ( 8 ) den ve öğle' rıı~ 
den sonra da on beşten itibaren Kuruköprü civa• 
nnda Müze ve Kütüphane sokağında 180 numaralı şe 
muayenehanesine kabul ve tedavi eder . 6988 ına 

Kozan sulh hukuk mahke
mesinden : 

Adana Askerlik şubesin- =-----------·----------- ~~ den : ll!•-~sııı-11111-1B•ıı:111111 ______________ _.~ ına 

Sayı : 194 
Müddei Kozanın Aslan paşa ma

hallesinden ölü tah. i!dar Ali oğlu 
Fevzi ve rüfekasile ınüJdr i aleyh 
askeri rr.ütekaidinden ve !\.dananın 
Hankurbu mahallesinden Yasin ve 
Yasin oğln İhsan; kızı Sabriye ; Sa
biha, ve ölü Ali oğlu ölü Sait ev
latları Ali ve Saniye ve karısı Me· 
lahat aralarında Kozan sulh hukuk 
mahkemesinde cereyan eden izalei 
şuyu davasının yapılmakta olan mu 
hakemeı i s.rasmda. 

Ölü Ali mahdumu ölü Sait ev· 
)atları Ali ve Saniye ve karısı Mela
hatın ikametgahları belli olmadığın
dan ilanen tebliğat yapıldığı halde 
mahkemeye gelmedikleri gibi bir 
vekil dahi göndermemiş oldukların
dan müddei aleyhlerden ölü Sait ev
latları Ali Saniye ve karısı Melahat 
namlarına ilanen gıyap kararı tebli 
ğine karar verilmiş olduğundan du 
ruşma günü olan 2-7-936 per
şembe günü mahkemeye gelmeleri 
ve yahut da bir vekil göndermeleri 

Yoklama kaçağı bakaya ve saklı 'I Kozmin Diş macunu de 
kalan tam ve kısa hizmet eratının ı 

para ceza ile cezalandırılmasına dair , Nevrozı0n h s 
1 

laboratvarının bu yeni müsta zarı 
olan askerlik kanununun 86 ıncı ba 

maLldesinin 2850 sayılı kanunla de- bu kerre Adanamızagelmiştir. Her eczahanede ve ıtrıyat mağaza- lar 
ğiştiği ve 2862 cezıı. ka'l~nunun altı larında bu!unur . Fiatı 15 kuruştur. 6806 33 
ay mühlet müd<}etinin 18-6-936 
tarihinde bitece~ne göre bu kabil 
erat kendiliklerinden şubeye geldik
leri takdirde eski 86 madde muci
bince para cezasile ve 18-6 936 
dan sonra gelen ve ele geçenler 
2850 No.lu kanunla değişen 86 mad- 1 

. deye göre askeri mahkemelerine ve. l 
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rilmek sureti le hapis cezasiıe ceza-. ı ( Naftalin ) güve 
landırılacaklar Ve tam hızınete tabı 1 

otun uzu 
Yaz 
lık 

( Naftalin ) ~e 
olanlar terhisi müteakip ve kısa hiz- Alı· Nası.hı· 
mete tabi olanlar ise askere sevke -

.Temizlik 

eczanesinden alınız. 

5370 311 Ucuzluk 

has 
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hiç-
l&zı 
~at 

dilmeden mahkum olacakları hapis 
cezala~ını çekeceklerdir . Yoklama [ 
kaçağı ve bakayada kalanların der- · 
bal şubeye müracaatları bir daha 1 

ilan olunur . C. I ---------------------------------.. ı~•ııı, 

lüzumu aksi takdirde duruşmanın 
gıyaplarında cereyan edeceği ilan 
olunur .6987 

Umumi neşriyat miidürii 

Celal Bayer 
Adana Türluözü matbaesı 


