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Akdeniz paktı 

Ve Tevfik Rüştü 
Aras'ın faaliyetleri 

Sofyada çıkan " Zora ,. ga
ıeteşi nden : 

T ürkiye Dış işleri bakanı Tev
fik Rüştü Aras yakında Mont 
reux de toplanacak Balkan 

konferansı için Cenevre ve İsviçrenin 
daha bir çok yerlerinde büyük dip
lomatik faaliyetini hararetle ilerlet
mektedir . 

Tevfik Rüştü Arasa göre, ltalya
nın Habeşistandaki zaferinden sonra 
ve bir müddettenberi şarki Akdeni
zin en mühim yerlerinde ve bilhassa 
(~evant) da vukua gelmekte olan ha-I 
dıseler karşısında ancak (bir Akdeniz 
Paktı) vaziyeti aydınlatabilir ve an
laşmamazlıkları ortadan kaldırabilir. 

Tevfik Rüştü Aras'ın tekrar etti
ği gibi; ltalyanın İngiltereyi tatmin 
etmesi lazım gelirdi. 

Adana, hava kurumuna 
bir yılda309,55llira verdi 
Bunun 231,910 

tarafından 
lirası çiftçilerimiz 
verilmiştir . 

---··~···-

Geçen seneki yekun 31,300 lira idi. 
iki gündenberi mali yıl sonu ve 

başlangıcı olmak dolayısiyle şehri
mizdeki daireler ve kurumlarda ha
raretli çalışmalar gözden kaçma
maktadır. 

Dün bu vesiyle ile bir yazıcımız 
Türk hava kurumu Adana şubesine 
de uğrayarak kurum başkanı hem
şehrimiz Sabri Gülü ziyaret etmiş 
ve kurumun bir yıl içindeki çalışma 
ları hakkında değerli izahat almış
tır . Sorgularımıza arkadaşımız şu 
malumatı vermiştir : Evvela şunu 
savinç ve iftiharla söyliyelim ki : 

Adanamız ; kuruma karşı büyük 

Bu işaret Türk yurdunun her 
köşesinde aynı dikkat ve ehemmi· 
yetle karşılandı ve Adanamız yeni 
açılan bu çığırda en ön safta bulun· 
mak için içten kopan bir gayretle 
koştu. 

Bu işarete yurddaşlarımız bir 
yandan aza yazılmak suretiyle koşar 
ken , vatansever Adana çiftçisi de 
bir toplantı yaparak o vakta kadar 
seve seve verdikleri yüzde yarım 
yardımı birden yüzde üçe çıkardı. 
!ar . Bu ; yardımı altı kat artırmak 
demekti. 

Şunu da ilave etmek lazımdır ki ; 
Türkiye Dış işleri Bakanının proje
leri Cenevre mehafilinde çok iyi kar
şılanmıştır . 

Yalnız bu projelerin tatbikini bi
raz itimatsızlıkla karşılayan Yugos· 
lavya vardır. 

Filhakika bu devletin , ltalyanın 
Yeniden Avrupa işlerine müdahale 
edecek hale gelmesini görmekten 
tııemnun olmamajta hakkı vardır. 

1 alakası ile başbakan ismet lnönünün 
takdirlerine layık olduklarını bir defa 
daha göstermişler . Ve hava kuru
mu Adana şubesi tahmin edilen 
geliri toplamış bulunuyor . 

Bir iki gün evvel 930 mali yılı
mızı 309,551 lira ile ve sevinçle ka
payarak 936 yılına daha emni 
yetli daha ümitli olarak ayak basıyo
ruz. 

Bu para Adana şubesinin sekiz 
kısım gelir yekunudur ki : Bunun 
231,910 , lirası çifçimizin verdiği 

yüzde üçdenl, 68057 lirası hava teh • 
likesini bilen üye gelirinden , 3505 
!ırası teberrulardan , 1646 lirası 
kıymetli evrak satışından 1799 lira· 

e 

Romanya da bu projeleri biraz 
endişe ile görmektedir . 

işte bu sebeplerdir ki; Tevfik Rüş
tü Arası, Balkan Devletleri delgele
tini Cenevreye çajtırmak 'mecburiye
ti karşısında birakmıştır. · 

Yakında; vukua gelen bu toplan
tıda Türk Bakanının bu delgelere 
Akdeniz paktının Fransız projesine 
de yabancı olmadıjtını ve bu paktın 
ırayesinin lngiltere ile İtalya arasında 
ki gerginlijti izale oldujtunu izah et
liği sanılmaktadır. 

Bundan başka Tevfik Rüştü Aras, 
Balkan delgelerine, lngilterenin men
faatlarına zarar verecek telkın -
lere kapılmamayı da tavsiye etmiştir. 

Ayni tavsiyeyi Sofya hükumetine 
Yaptıjtı da zannolunuyor. 

Bununla beraber Bulgar hükumeti 
Şarki Akdenizdeki hadiseler daha 
fazla vahimleştigi takdirde Türk 
Dış işleri Bakanının alınmasını tav
~iye eıtijti mufrit kararlara kapılma
~ dijter bütün Balkan devletlerinden 
daha kati olarak kararlaştırmıştır. 

Filhakika şunu da itiraf etmeli ki, 
Vaziyetin inkişafında Türkiye ve Yu
nanistanın Akdenizde kapısı olmayan 
lluJgaristandan daha çoh menfaati 
Vardır. 

--~~~---------~~~~ 

İtalya 
en Konseye İştirak için hen uz 

bir karar vermemiş ın 

le Roma : 2 (AA) - ltalyanın, 16 
1-faziranda toplanacak milletler ce
tııiyeti konseyine iştiraki için henüz 

in· bir karar verilmiş değildir. 

el 
ı-

r 
ın 

t 

Konseyin açılmasına daha iki 
hafta gibi uzun bir zaman olduğun
dan, bu günki siyasi durum içinde, 
Pek yakın bile olsa istikbal için ön 
Ceden bir karar vermek güçtür. 

Fransada 

Mebusan meclisi toplandı 
lieryo mutlak kazanacakmış 

Paris : 2 (AA) - Yeni mebu
'an meclisi toplanmıştır. Riyasete 
1-feryonun seçilmesi yüzde yüz umul
!tıaktadır. 

Yeni Fransız kabinesini Leon 
lllum, teşkil edecektir. Kabine de 
Deladiye harbiye nezaretine geçe. 
tektir. Pol Bonkur; sandalyasız na
~t olarak yen: kabineye girec~ktir. 

Biliyorsunuz ki : tam bir yıl ön
ce Türk hava kurumu altıncı kurul
tayını başbakanımız çok mühim bir 
nutukla açmış ve Türk milletine 
yeni bir hava tehlikesi göstererek 
bu uğurda var kuvvetimizle çalışma
mızı söylemişti • - Sonu ikinci sahifede -

Olimpiyadlarda iştirak 
edeceğimiz müsabakar 

General Ali Hikmet· Ayerdem'in 
verdiği izahat 

~~~-----·----~~-
Berlin olimpiyadlarına Türk spor

cularının nasıl ve hangi şubelerde 
iştirak edecekleri hakkında malumat 
almak üzere, Türk spor kurumu 
başkanı General Ali Hikmet Ayer
den'i ziyaret eden "Ulus,, gazetesi
nin muharrirlerinden birisine Başkan 
şu izahatı vermiştir: 

- Berlin olimpiyadlarına biz
den bir kısım sporcular gön
derilecektir. Bütün dünya milletleri
nin toplanacağı bir yerde Türk bay
rağının da dalgalandırılması ve Türk 
varlığının gösterilmesi elbette arzu 
edilecek şeylerdendir. 

Esasen biz de sporla meşgul 
milletlerdeniz. ve bizim de sporda 
kendimize gore bir mevkiimiz 
ve mevcudiyetimiz vardır. Bun
dan evvelki olimpiyadlara da işti
rakten geri kalmamıştık. Bu defa da 
varlığımızı göstermek isteyişimiz ta
biidir. 

Bununla beraber bir olimpiyada 
her sporda her milleti yenerek mut
laka birinciliği alacağımız iddiasiyle 
gidecek değiliz . Sporda yenme ka
dar yenilmek de tabii olduğuna şüp
he yoktur. Yetişir ki sporumuzu iyı 
bir şekilde ve temiz bir sportmenlik 
ile göstermiş bulunalım. 

Filhakika sporda yenmek şandır. 
Fakat yenilmek de şerefsizlik değil
dir. Buna en yeni misal; son lngilte
re - Avrupaya milli takımları maçı
dır. Muhakkaktır ki lngiliz milli ta
kımı sporda en kuvvetli bir takım
dır. 

Böyle olmakla beraber Viyana· 

da Avusturyalılara yenilmiştir. Fa
kat bu netice lııgiliz takımının Bel
çikada tekrar maç yapmasına mani 
olamamıştır. 

lngiliz takımı burada da yenil
miş olduğu halde memleketine dön
müştür. Fakat bu hal; lngiltere spo
ru lngiliz milleti için bir şerefsizlik 
olmamıştır. 

Bizim de şimdiye kadar bir çok 
Avrupa takımlariyle pek çok spor 
temaslarımız olmuş ve bunlardan 
bazılarında yenilmiş isek de bazıla
rında yendiğimiz de vaki olmuştur. 

Binaenaleyh spor aleminde böyle 
aı çok tanınmış mevkiimiz varken 
ve bütün dünya milletleri bayrakla
rını ve milli varlıklarını göstermek 
jçin buraya şitab edip giderlerken 
bizim bundan geri kalmağı düşün
mekliğimiz bile caiz olamazdı. Nite
kim hükumetimiz de bu lüzumu 
takdir ederek sporcularımızın Ber
lin olimpiyadına iştiraklerini tasvib 
eylemiş ve lazım olan tahsisatı da 
vermiştir. 

Binaenaleyh biz de tahsisatımı 
zın kifayetine göre en güvendiğimiz 
bazı sporlarımızla oliınpiyadlara iş· 
tirake hazırlanmaktayız. 

Şimdilik göndermeği kararlaş 
tırdığımız sporcularımız güreş, iskrim, 1 
yelken ve futbol takımlarından iba
rettir. 

Diğer spor aksamından da mu
vaffak olabilecek bazı sporcularımız 
vardır. Fakat federasyonları yeni 
teşekkül eden bu sporlarımızın ha-

- Şonu ikinci sahifede -

Haile Selasiye 
Gemide bir gazeteciye 

neler söyledi? 

Londra : 2 ( A. A ) - Oksford 
gemisinde bir gazeteciye beyanatta 
bulunan Habeş İmparatoru : 

Avrupaya yirmi beş asırlık 
Habeş Medeniyetinin 25 hafta için
de barbarcasına tahrib edilmesinin 
doğru olub olmadığını sormak ve 
en büyük canilere bile müdafaa 
hakkı verileceğini söylemek için gi
diyorum • 

Cenevre müessesesinin buna bir 
çareihfil bulacağına kuvvetle ümi · 
dim var. demiştir . 

Avusturya başvekili 
izin aldı 

Viyana : 2 (AA) - Avusturya 
başvekili bir ay mezuniyet almıştır. 
Geçect>k mezuniyet zamanı içinde 
hususi temaslarda bulunacaktır 

ı------. ------
BH,\ iM COZOMU: 

İnsanlığın sonu 

ir İngiliz doktoru sıhhi, res
mi istatistiklere dayanarak İn
sanlık için müdhiş bir netice-

ye varnıı~ ve bunu ılan ediyor : 

Mısırda Amerikanvari bir cinayet -

Kahirede 800 kişinin gözü önünde 
Mısırlı güzel bir artist boğazlandı 

lmetsal el Fevzi bütün Kahireyi, hatta 
en yüksek şahsiyetleri peşinden 

koşturan bir artistti 

1 Kahire11i11 kibar bir l.-ub11re3İ11de 
I se~ircileriıı µ~i::ü ö111/11dP iildiirıilPn ı 
, artist lmet.~al el f eı· ::.i 

Kahirenin eğlence yerlerinde bü
yül< bir hayret ve şaşkınlık hükum 
sürmektedir. Amerikan vari haydut
luk arlık Mısırda da kendini göster
meğe başlıyor. Bu haydutluğun ilk 

kurbanı; kendisini alkışlamak üzere 
toplanmış sekiz yüz kişinin gözleri 
önünde buğazı kesilmek suretile öl· 
dürülen 23 :yaşındaki güzel artiat 
lmetsal El Fevzidir. 

Böyle feci bir akibete uğrayan 

bu genç ve güzel artistin bütün su· 
çu, sözde onu ve idare ettiği mües· 
se~eyi "himaye. etmek isteyenlere, 
talep ettikleri kırk lirayı vermemiş 
olmasıdır. 

Güzel, hem çok güzel olan lmet
sal el Fevzi mesleğinde çok muvaf· 
fakiyet göstermiş, çok parlamış ve 
bittabi hayatı, Mısırlı böyle bir ak. 
trisin hayatına çeşni olacak bazı hi. 
diselerle de beneklenmiştir. 

İki yıl önce, yaşlıca bir adam bu 
güzel artisti himayesine almıştı; onun 
üzerinde kuvvetli bir nüfuz tesis et
mişti. Hatta bir defa, lmetsal'i, fazla 
cüretkarane bulduğu bir çiftetelli o. 

Gerisi ikinci sahifede -

2139 Yılında bıitün insanlar deh 1 
olacakmış .. İngilız doktorunun vardı- ş h • ı • • f k ı A d 

1 jtı bu neticeyıfantazist faraziyelere da- ' e ır mec ısı ev a a e 
ı v rak ortat.ıyn attıjtına zahip olun· 
masın .• Sayılar insanlrdan da.ıa az ı 
yalan söylerler . 

Doktor bu ht.kmünü, sadece a
detleri konuşturarak vermiştir : 

1859 Yılında 535 akıllı insana mu 
kabil bir deli oldujtu halde, bu nisbet 
1897 da 312 akıllıya mukabil bir de
li şeklinde tecelli etmiş, 1926 da ise 
dünyada 150 aklı başında adama kar
şı, bir deli oldujtu anlaşılmış • 

Aynı sayı, ve aynı nisbet ilerletil
diği takdirde 1977 yılında dünya nü
fusuna nazaran delilerin m ikdarı yüz
de 1 olacajtı meydana çıkıyormuş. 

Binaenalevh • butün i nsanların deli 
olması içı°ıt 2139 yılını beklemek la
zımmış .. 

Bu hal , bugünkü insanlığı tehdit 
eden y~kın bır tehlike olmadığı içın 
şüphesiz , kuyruklu yıldız masalları 

kadar bile bizi korkutmıyacaktır • 
Fakat şurası muhakkaktır ki ; İn

gilız doktorunun hesabı her halde 
alay edilecek bir hesap dejtıldir • in
sanlığın bugünkü haline bakılacak 
olursa , onun böyle bir akibete nam
zet oluşuna hıç le şaşmamak lazımdır 

Dünyanın, içinde bocalayıp durdu
ğu bugünkü buhranlı, sıkıntılı vazi
yette en büyük amil beşeriyetın ge
çirmekte olduğu bir sinir bozuklujtu 
dcjtil mid.r?. 

Gece, gündüz top, tüfcnk için ça
lışan fabrikalar, yeni yeni olüm vası

taları bulmak için harıl, harıl işleyen 
Jaburatuvarlar, gittikçe artan bir de
liliğin işaretleri değilde nedir?. 

Kendi refahı, kendi saadeti için 
çalışacağı yerde. bütün enerıısııu 
kendi benzerini parçalamak içın işle
ten bır zeka normal olabilir mi?. 

insanlar hususi hayatlarında bile 
gün geçtikçe biraz daha fazla delilik 
alametleri gösteriyor. 

Bugüakü insan, mevzuatı altüst 
olmuş, yeni bir nazım, yeru bir isti
kamet verilememiş, şaşkın bir havai 
içinde, tatmin edemediği bin bir 

0

ih· 
tiyaçla karşı karşıya bulunmaktadır . 
Her gün yeniden başlayan bu düzen
siz hayat adam oğlunun sinirlerini 
her gün biraz daha bozuyor ve onu 
deliliğe dojtru sevkediyor. 

Ejter insanlığın başında fevkalade 
bir tahavvül, bir mucize olıııazsa,ve
yahut modern bir ınesih çıkıp da in
sanlığa yeni bir hayatın yolunu gos
termezse, bu sinir buhranı devam 
edıp gidecek ve belki de deliliğe 
ınkıliıp etmesi için 2139 yılı bile uzak ı 
kalacaktır . ı 

Nevzad Güven 

bir toplantı yaph 

Meclis, bütcede Vilayet tarafından itiraz 
edilen noktaları kanuna uyğun görmedi

ğinden yeniden ittifakla kabul etti 
--- ... ·- --

Geçen Nisan devresinde topla
nan belediye meclisi, belediyemizin 
935 bütçesini hazırlamış ve tastik 
edilmek üzere vilayet makamına 
gpndernıişti. 

Vilayet, butçeyi gözden geçirmiş 
vı; noksan bulduğu bir kaç noktanın 
tashih edilmesi için bu bütçeyı tek 
rar meclise göndermiştir. 

30 Mayıs cumartesi günü fevlcil
ade bir toplantı yapan meclis, vili
yetin yazısının kanunlar ve bütçe en
cümenlerinden müteşekkil muhtelif 
bir encümen tarafından tetkik edil-
mesine karar vermişti. 

Encümen uzun uzadıya tetkikler. 
de bulunarak yaptığı mazbatayı dün 

- Sonu ücnüçü sahifede -

Avrupada paraşütle hasta bakıcılar teşkilatı ilerliyor 
« Gazeteler " 

•. 

.Kazazede - Reca ederim bayan hemşire acı::l• etmeyiniı .. 



Saltife : 2 

Mısırlılar Filis in 
rına yardım e ce 

Yahudilerde T elaviv.e doğru bir panik 
başladı. Araplar mütemadiyen bomba 

savuruyor 

Ali komiser, İngiliz vaadlerini tekrarladı 

Kahire: 2 (A.A)-Bugün Tıbır· 
ya ve Hayfa sokaklarında yeniden 
bombaJar patlatılmıştır. Zarar ve 
ziyan pek lçoktur. Alınan şiddetli 
iedbirlere rağmen Arapların isyan 
harekatının önün~ geçilememekte
dir. YahudiJerin Telavive ınuhace
retleri devam etmektedir. Yahudiler 
büyük bir korku içinde bulunmak
tadırlar. 

Kahire: 2 (A.A)- buradaki si
yasi muhafil, filistinde bulunan 
Araplara son vaziyetler dolayısi)e 
yardımda bulunmak . teşebbüsile 
ehemmiyetle alakadar olmaktadır. 

Küdüs: 3 (Hususi)-f ngiliz ko
miseri Tel Aviv sergisini ziyaret 
etti. Komiserin otomobilinin önü ve 
arkası zırhlı otomobillerJe çevrili idi. 

Komiser panayırda bir nutuk 
vererek dediki: 

Hükumetimin veya her hangi bir 
şiddet tehdidi iJe manda vesıla
ları ile girilmiş bulundugtı tavh·t
lerinden vaz geçmiyecf' ini sıze bir 
daha temin ederim. 

Dün Nablus civannda Arap çe· 
telerile Ingiliz ordusu ara ı da çok 
kanlı müsademe olmuş. müsademeye 
tayyarrelerdc iştirak etmiştir. 

Yafa polis kongresinini kararı 
üzerine Yahudi kolonilerihdeki po-

.. 

)isler vazifelerinden uzaklaşmışlar
dn. 

Dün Nablusta İngiliz hakimi 
Mister Fonun ikametgahına ateş 
ediJmişede isabet etmemiştir. Bekçi 
müfrezeleri takyiye edilmiştir. 

Emir Faurun Elfazıl aşiretinden 
bir kuvvet Ebulhavle civannda Ya· 
hudilere hucüm ederek iki Yahudiyi 
öldürmüşler bir çoğunu yaralamış
lardır. Bunun üzerine büyük bir ln
giliz kuvveti yetişmiş Vf! Araplara 
ate.ş ederek üç Arap öldürmüş ve 
birini yaralamıştır. Yaralı hastaneye 
götiirülürken ölmüştür. Ölülerin' aile
leri haberi alınca yakın Yahudi ko
lonilerine saldım aga teşebbüs ct
misierdir. 

Filistinin hın tıyan Kendikna 
köyünde halk ilf' f n 1lizler arasın
da kanlı mtisad m ler oJ ı , köyü 
h ,an in ilizler J mdan t t 
b"r kad nı cild ·r u 1 rdır, 
kadın] r c miyetı bu 
beti nsrıliz kom 
ç ker k silahlı fp ı iı a ker 
eli boş bir kadını · l lürmek 
lerinı tebrık ederım demiştir. Bey
tulhamda hırıstiyan kadınları büyük 
bir miting yaparak nutuklar ver
mişler ve lngiliz siyasetini şiddetle 
tenkit etmişlerdir. 

Mısırda Amerikanvari bir cinayet 
~--~------·------~~-

- Birinci Sahifeden artan -
yunundan dolayı haylı azarlamıştı. 
Genç kız buna pek aldınş etmemişti. 
Fakat hamisi ; polise gitmiş, şika
yetini orada tekrarlamış, artistin icra 
ettiği oyunun pek açık saçık ve örf 
ve adete ınuğayir olduğunu söylemiş, 
genç kızı polis dairesine getirtmişti. 
Poliste, artist, müdafaasını yapmış 
ve, yarı kapalı vaziyette icra ettiği 

bu dansın nezahetini isbat etmiş, bin
netice beraat etmişti. 

Bu vaka, lmetsal'in şühretini bir- ı 
den artırmışb. Artık, büyük bir se
yirci kafilesi onu oynadığı her yerde 
takip ediyor, genç artistin ismine bir 
çok paşa ve bey isimleri karıştırılı
yordu. 

Bir defa; bu genç ve güzel kız 
bir kaç ay ortadan kayboldu. Orta -
da; onun Hicaze gittiği, orada büyük 
bir sarayda bir kraliçe gibi yaşamak
ta olduğu rivayet edildi. 

Bütün bu şühret, bizzat imetsal'i 
de kendi şahsiyetine karşı bigane bı
rakmıyordu. Başkalarının malı olan 
müesseselerde çalışan güzel artist, 
kendi parasile bir eğlence yeri açma
yı, kendi kanadlarile uçup.yükselme
ği düşündü. Bu düşünce, onun fela
ketine mal oldu: 

lmetsa] el Fevzi, bir müddet ön
ce, Marie Mansour isminde bir artist
le ortak o)arak "Bosfor,, isimli bir ga
zino işletmeğe başladı. 

"Bosfor" her gece lebaleb do
luyordu. Sahneye en yakın masa
ları, Kahirenin zengin gençleri mun
tazaman işgal ediyor' genç ve gü
zel lmetslin locası çiçeklerle leba
lab doluyordu. Çifte telli çalıpta 
güzel artist meşhur göbek dansını 
oynadığı zaman gazino a]k s ses
lerinden, takdir feryatlc ncl n yı 
kılacak gibi oluyor, hele 1 t al b'r 
az nezleli gibi olen " l n Dit 
rininkini andıran sesi} 1 y-
meğ<> başladı 1 z mc n diı 
I eni r zevk v ' d n a t 

çıldırıyorlardı .. Güzel ve gtnç ar. 
tist, gazino kapanıpta kapıda gö 
rününce, otomobilini-Nil sahillerin 
de bir gece gezintisi • için teklif 
edenlerin rekabeti daima heye
canlı ve tehlikeJi bir sahne ha
Ji arzediyordu. 

Şüphesiz ki; "Bosforl" un bu 
dehşetli kazancı, genç ve •güzel ar
tistin bu büyük şöhreti, Kahire kül
han beylerinin nazarı dikkatini: celb 
ve hırslarını tahrik etmekten hali 
kalmıyordu. 

23 yaşındaki bu toy kızın ko
layca ele geçebileceği tabii idi. Ve 
filhakika genç artist, hiç bir şeyden 
korkusu yok gibi hareket ediyordu. 
Şampanyasını ve dilediği gibi yaşa
mak istediği gecelerini külhan bey
lerinden titizlikle kıskanan İm~tsal, 
Sudanlı güçlü kuvvetli dört adamı 
maiyetine aldı. Bunlann~vazifesi kül
han beyler r,örünür görünmez: der
hal rtistin kapısını muhafaza et
mekti. 

Son günlerde, Kahirenin Bab El 
Hadid mahallesi külhan beylerinden 
Fuad El Şami, o vakta kadar l.iç 
vaki olmamış bir şey yaptı: konso· 
masyonunun bedelini güriiltü çıkar
madan ödedi. Fakat, ahbapJannın 
istihza ve tehditleri karşısında, bu 
dürüts hareketine ancak sekiz gün 
devam edebildi! belki de Amerika 
gazetelerini okuyorvc Amenka hay
dutlarının macaral rından der., alı
yordu: bir akşam, birçok arkadaş
:annı-hatta kendi~ile alay etmiş o 
lanlan-peşine takarnk gazinoya git
ti. Bir masaya ' rleştiler, gel'»n 

mpany, ()"itc;in a m p a n yal 
h ap gc l -

imtihanlarda talebe-1 İlk okul imtihanları 
lere Sorulacak 1 Vilayetimiz ilk okullan son sınıf 

il imtihanları tamamen bitmiştir . 
sua er ikmale kalanların yoklamalarına 

Kültür bakanlığı alakalı
lara bir tamim yaptı 

Ankara-Kültür Bakanlığı,Milli 
Talim ve Terbiye heyetinin şıı ka
rarını alakalılara bildirmiştir : 

Sınavlarda talebeye Bakanlıkça 
geçen yıl bastırılmış olan sorulardan 
sorulup sorulmıyacağı bazı okul ida 
relerinden sorulmaktadır. Bu hususta 
aşağıda saptanan esaslara göre iş 
yapılması uygun görüldü. 

1 - Orta okullann tarih ve 
yurt bilgisi sözlü sınavlarında geçen 
yıl bu dersler için Bakanlıkça bas
tırılan sorulardan sorulacaktır. 

2 - Liselerin tarih derslerinin 
gerek sınıf geçme gerek olgunluk 
sınavlarından geçen yıl tarih ders
leri için Ba anlıkça bastırılan soru
lardan orulacaktır. 

1- Gerek orta okulların gerek 
!erin ığ r derslt>rinin sınavla-

nndll ı heyeti bu dersler için 
B kanlık a basbrılan ı,orulardan so
ıup sorma uakta serbesttir . Ancak 
~ınav J, yeti :..oracağı soruları, basılı 
sorulardan seçtiği takdirde bu ders 
yılı başında Bakanlıkça bazı ders 
lerin programlarında yapılan deği
şiklikleri dikkate alarak seçecektir. 

üsteltk, lmetsal El F evzinin, o ak
şamdan itibaren kendisine haftada 
dört lira vermesini, yoksa işi~ fena 
ya varacağını haber verdi, 

Artist para sıkıntısında bulun· 
duğunu söyleyerek bu ultimatoınu 
reddetti. Bunun üzerine Fuad El 
Şami, gazinoyu alt•üst edeceği tC:· 
ditini! savurdu ve hakikaten bazen 
bizzat kendisi, bazan de Kemal El 
Harari adındaki arkadaşı gazinoda 
her akşam bir gürültüye sebep ol
maya başladılar. 

lmetsal polise şikayet etti. Fa
kat Taşradan yeni gelmiş olan, bu 
biçim şikayetieri pek ehemmiyetli 
saymayan ve hele "Aşikane" dediği 
böyle~ hadiseleri hiç umursunma
yan meınur işe karışmaya bile lü
zum görmedi. 

Bir akşam, güzel artist Kemal 
El Hararinin hücumuna uğradı. Po
lis tarafından yakalanan mütecaviz, 
hafif bir istintaktan sonra küçük 
bir kefalet akçesi mukabilinde ser
best bırakıldı. Bu aynı adam, kül
han beylerle güzel lmetsal arasında 
başlayan ihtifale feei .şekilde niha
yet verecekti: 

bir hafta sonra başlanarak bir kaç 
gün içerisinde bitirilecektir . 

Vilayetimizde ilk mektepleri bi- l 
tirenlerin sayısı on güne kadar anla-! 
şılmış olacaktır . 

Şehrimiz muallimleri Al
manya seyahatine iştirak 

etmek istiyorlar 

Şehrimiz muallimlerinden bazı 
ları fstanbul muaJlimlerinin Alman- 1 

yaya yapacaklan seyahate iştirak et
mek arzusunu göstermişler ve iza
hat almak için kültür müdürlüğüne 
baş vurmuşlardır . 

Kültür direktörü, Istanbul muallim
ler birliğine bir mektup yazarak ne 
yolda iştirak edileceği hakkında iza · 
hat verilmesini istemiştir . 

Şehrimiz ilk tedrisat öğ
retmenleri tasarruf 

sandığı 

Vilayetimiz iJk mektep muallim
leri tarafından kurulan muallimler 
tasarruf sandığının nizamnamesi Kül
tür bakanlığınca k<> bul edilmiş ve 
Vilayete de bu hususta tebligatda 
bulunulmuştur . 

Öğretmenler Haziran maaşla
nndan taahhüt ettikleri mikdarı ve
receklerdir . 

Ağır ceza mahkemesi b~şka 
yere taşındı 

Şehrimiz ağır ceza mahkemesi
nin bulunduğu Adliye binasında çö
küntüler görüldüğünden, ağır ceza 
mahkemesi mülga ihtisas mahkemesi 
binasına nakletmiştir. 

Adliye binasının tehlikeli kısım 
larmın da yakında tamirine başlana
caktır. 

'İlk mektep öğretmenleri ma
aşlarını bugün alacaklar 

Hususi muhasebe bütçesinden 
maaş almakta olan ilk tedrisat öğ
retmenleri, bugün Haziran maaşla -
rını alacaklardır. 

Orta tedrisatın maaş 
kadroları 

Lise, Orta mektep, Muall;m mek
tebi gibi bilumum Orta tedrisat mu
allimlerinin üç aylık maaş kadroları 
gelmiştir. 

Değişiklik kadroları her sene 
olduğu gibi Ağustos sonlarında ge
lecektir . 

Torosspor 
Yakında Halebe gidiyor 

işittiğimize göre; Torosspor ku
lübümüz pek yakında iki maç yap
mak üzere Halebe gidecektir. 

Torossporun birkaç yıl önce Ha
lebe yapmış olduğu seyahat gibi bu 
gidişinin de ınuvaff akiyetle neticelen 
mesini dileriz. 

Torosspor, Halebe gidecek olan 
kafilenin pasaportlarını yaptırmakla 
meşguldur. 

r -~ 

Halkevinde 

Bir konser veriliyor 

3 Haziran 1936 

SPOR : 

Çukurova sporuna 
Verilecek ehemmiyet 

Çukurovada 935 - 936 yılının 
birincilik maçlannın bitmesi dolayı· 
siyle spor hareketlerinin tamamen 
durduğunu iki haftadanberi görmek· 
teyiz. 

Halbuki şampiyonluk davası he· 
nüz kapanmamıştır . Buradaki ku· 
lüplerin mağlubiyet veya galibiyeb 
pek o kadar ehemmiyetli bir İş de· 
ğildir . Asıl mühim mesele geçen-

ki yazımda~da söylediğim gibi mıntıka
Jardan gelecek spor konuklarını ye
nebilmek için çalışmanın öndegiden 
bir iş olduğunu unutmayalım işte 
o zaman Adana bölgesinin şampiyo 
nu olan ldmanyurdu şampiyonluk 
davasını tam manasiyle kazanmış de• 
mektir. 

Bölgede futbol birincilikleri bit· 
miş ise sporun da faaliyetini kapat· 
mış olamaz. 

Bölgede beş kulüp meveut oldu 
ğunu göze alırsak , bunlarla hususi 
maçlar tertip ederek çalışmalara de-
vam etmek imkanı bulunmuş ve 
Hem de o güne kadar iyi hazırlan· 
ınıs ve teknik kuvvetlerini sağlam .. 

5 Haziran Cuma günü gecesi 
Halkevi salonunda Ar komitesi 
gençleri tarafından bir konser ve
rilecektir . 

Aylardanberi hazırlanmakta 

ı laştırmış olurlar. Mamafih sporcu
lara şöyle bir hak da verilebilir. 

olan gençlerin verecekleri bu mu- ı 
zikli gece muhakkak çok güzel 
olacaktır . Konser davetiyelidir .:.._I · 

Gelenler-gidenler 
-----~ 

lstanbul Mebusu bayan Faika, 
dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

' * 1 

Şehrimiz barut depo müdlirii Ka-

1

1 

zım dün Bilecikten gelmiştir . 

'* 
Adana Saylavımız Ömer, dün 

Mersinden Ankaraya hareket etmiş
tir · 

* 
Maraş Saylavı Kemal Kusun, dün 

kü trenle şehrimize gelmiştir . 

Adana, hava kuru
muna bir yılda 

309 ,55 lira verdi 

Bir yıldanberi sahalarda çalışa
rak yorulmuş olan sporcuların bir 
kaç hafta istirahatleri yok değil· 
dir , Ama bu istirahatlar korkulur 
ki şampiyon olan takımımıza bir 
durgunluk vermesin. bu istirahatlar 
dan sonra çalışmaları beklenir. hiç 
olmazsa yakın mmtıkalarla antand 
kalarak birer hususi maç tertip edı 
se hiç şiiphesiz büyük faideler gö
rülecektir. 935 - 936 nın hakkiyle 
şampiyonu olan İdman yurdundap 
bu yıl çalıştıkları gibi önümüzdeki 
yıllarda da aynı faaliyeti bekleriz . 

Bu yıl geriJe kalan Toros spor 
Seyhan Adana spor - Toros ve 
Mersin yurtlarından da kadrolarına 
yeni oyuncu ekliyerek önümüzdeki 
yıla kuvvetle hazırlanmalartnı can· 
dan arzu ederiz . 

Çukurova gençliğinin her saha· 
da çalışına faaliyetleri artmaktadır • 

Spor sahalarında da bu faaliye· 
ti istenilen kadar gösterirlerse mu· 
vaffakiyete varılacağına hiç şüphe 
yoktur . 

SPORCU 

- Birinci sahif ad en artan 
1 ·--------~--

' Si yardımcı Üye gelirinden , 1510 1 oı· • dl d • t• 
lirası fıtradan '982 lirası kuaban 1 ımpıya ar a ış ı 
derisinden ve 141 litası da müsa-

1
, rak edeceg" imiz 

mere hasılatındandır . 

Yalnız burada çok mühim bir 1 müsabakalar 
noktaya dokunmak ve bunu yurddaş-
larıma sevinçle haber vermek iste- 1 

riın . ı' 
Çifçilerimiz , 4 Temmuz 935 de 

yüzde üç kararını verdikleri zaman ı 
bir yıl içinde ( 290000 ) liralık bir 
ürün yardımının altı misli arta cağı
nı tabii olarak muhakkak saymıştık. 
Bu , fazlasiyle tahakkuk etmiştir . 
Ve nisbeten hemen hemen sekiz 
misli olmuştur . 

Aldığımız kararlar ve sıkı kon 
trol ve alaka sebebiyle ve yurddaş
larımızın büyük hüsnü niyetleriyle 
kurunıa bırakılan yardımlar hiç kay
ba uğramamıştır . Bundan dolayı 

- Birinci sahifeden arl<ln -

kiki vaziyet \'e dereceleri layıkiyle 
malumumuz olmadığı ve tahsisab• 
mız da fazlasına müsait bulunınadığl 
için şayanı itimad bazı rnünferid at· 
letlerimizle beraber bunları da bu 
defa göndermeği doğru ve mümkün 
bulamadık. 

Mutat numarasını bitirdikten 
sonra. bir akşam, genç ve güzel ar
tist, yine seyircilerin arasından ge· 
çiyordu. Son masaların birinden 
Kemal El Harari doğruldu ve bir 
tek kelime söylemeksizin büyük bir 
belayı üç kerre genç artistin bo
ğazına salladı ve kellesini uçurdu. 
f metsal, göllenen kanınin ortasına 
yuvarlandı. f ırari kaçma · istedi 
fal·at ü:..tüne çullanan yim1i kadar 
sc;>yirci onu zabdetti. 

Bir tayin 
ı yardımlarını esirgemeyen müstahsi

limize ve tiiccarlanmıza teş~kür et
mek vazifemizdir . 

Ancak beşaltı kişiden ibaret bu 
lunan Ankara kampındaki bisiklet• 
çileriıniz bu defa Ankarada yapılan 
birinci seçme koşusunda çok büyü 
bir derece ve muvaffakiyet göster 
diklerinden bundan sonraki koşul 
da da daha ziyade muvaffakiyet g 
terdikleri takdirde bunların da göll" 
derilmesi için para tasarruf ve temi 
nine çalışılacaktır. 

Hadıse esnasında böyle baba 
yigitlik gö teren bu seyirciler, is
tintak e~n mdcı bir tek kelime bi
le söylem dılerl Sekiz }'ÜZ kişinin 
ortcı ır a yar ılc n bu cinayet hak· 

bır .. ren, lfr şey işiten 
f rt y tu lın la ıI bu men 

i tin sırrını {Hiç ıı·r 

sry soylememek, hic 
rmemek, hiç bir şey işit-

ında hülasa eden Japoıı 
r n rı ıst !asına uğramış!... 

Belediyemiz makine miitehas
sısı Bahaettin Akpınar . iktisat Ve
kaleti meJ kez müfettişliğine tayin 
edilmiş ve mahalli memuriyetine ha
reket etmiştir . 

Orman memurları 
kadrosu 

Dün Ziraat vekaletinden gelen 
bir telgrafta : Vilayetimiz orman 
memurları kadrosunda bir değişik
lık olmadığı bildirilmiştir . 

* * * 
Nafia Dairesine aid kadroda dün 

gelmiştir . 

935 ve 934 varidatlannı - he: 
yeti uınumiyesiyle - tedkik eder
sek artma nisbeti 935 de , 934 dün 
hemen on mislidir . 

Mıntıkamızın kuruma karşı bü
yük alakası, merkezimizin burada da 
bir Türk kuşu şubesi açmasını neti
celenmiştir . Bir aydanberi kurumlar 
muntazam bir surette devam ediyor. 
İlk guruba kayıtlı talebeler her gün 
sabah akşam derslerine devam edi
yorlar . Ve şu kısa zamanda ümit 
ettiğimiz varliğı gösteriyorlar. Tem
muz başlarında talebelerimiz f nönü
nc gideceklerdir . 

Mahsul vaziyeti geçen yılki gibi 
giderse bu yıl da aynı neticeye vara
cağımızdan şüphemiz yoktur . 

Esasen gönderilme~i takarru 
eden sporcularımız da lstanbul 
da F enerbahçe stadı yanında top 
luca kampa alınmakta olup eve! 
mirde burada İ)icc yetiştirileeekler 
dir' 

Bunlar Avrupadan sureti mah 
susada celbcdikn kuvvetli takımlar 
la da karşılaştırılarak tecrübe cdi 
dikten ve muvaffak olabilecekleri 
emniyet getirildiktrn sonra bilha 
muntazam bir sportmen kafilesi 
ı·nde olimpiyada gönderileceklerd' 
Artık orada mm aff ak olup olamıya 
cakları da takdiı t! ve talie kalaca 

Şu kadar \.ar kı şuurlu T"' 
gençleri (yenilsek de şerefsizlık 
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3 Haziran 1936 Türkıözü 

* 
1 

sahife 3 

Asri sinemada 
2 Haziran salı günü akşamından itibaren iki 

film birden 

Zeynep kazmada Şuşning İtalyada Vehip Paşa 
( Ölümden 

1 
korkmıyan adam) 

filmi Yazan : 
Rasim Cölmel 

Roma: 2 (A. A.) - Avustur
ya Başbakanı Şuşning bugün saat 12 j 
de Venediğe gelmiştir. ı 

• 
Asıl dumdum kurşununu 
İtalyanlar kullandı diyor 

Aşk, heyecan, sergüzeşt 

Dünkü nushadan artan - Bazı şayialara göre Avusturya 
Başbakanı Şimali ltalyada bir yere 
gitmektedir. Diger bir şayiaya gör .. 
Cenub sahillerinde bir şatoda otura
caktır. 

Kahire: 29 [ Hususi ] - "Elmu
kattam,, gazetesine beyanatta bnlu
nan Vehip Paşa demiştir ki : 

"ltalyanlar Habeşistanda pek 
çok dumdum kurşunu kullandılar. 

2 
Umumi istek Üzerine 

' - Bizim ağılın kapusu açık ta, 
ıneğin biri dışarıya kaymış: onu ara
tııağa gidiyorum. 

Ha sen misin ? 
- Heye benim. 
Ve bekçi yavaş yavaş köyün ca

ınız gölüne, hayalet te Ahmet ağa
nu1 çiftliğine giden yol üzerinde 
kayboldu. 

* * * 
O gece hava biraz bulutlanmış, 

ortalık daha fazla kararmıştı. Zeynep, 
dudaklarının üzerine dokunan ateş 
Kadar sıcak bir şeyin verdiği ürper
ıne ile deirnden nefes aldı, yutkundu; 
biraz kımıldanır gibi oldu ve uyku
suna devanı etti. 

Aradan bir iki dakika ya geçti 
Ya geçmedi , Zeynep yorğanının yavaş 
Yavaş kalktığını ve yanına bir kedi 
uysallığı ile bir şeyin sokulduğunu 
sezer gibi oldu. uyanacak oldu: uya · 
nanı adı. 

Biraz sonra sert ve kaba bir şey 
göksünün tomurcaklan üzerinde ge
zınmeğe başlarken uyandı ve gözleri
ni açtı. Yanında, parmağını burnuna 
ıtötürmüş birisi "sus,, diyordu. 

Zeynep, tüyleri diken diken, ba
~ırmak istedi bağıramadı, ağlamak 
ıstedi ağlayamadı, yalnız : 

-Ali, göremiyorum sen misin? di
yebildi ve gözleri süzüldü. 

• * 
* 

Ertesi sabah her günkünden er-
_ken uyanan Zeynep damdan aşağıya 
tndi, kendi huğlarına girdi; bohçası 
nı çözdü ve içinden bir eyler çıkar
dı, geydi; koynuna da bir şey soktuk
tan sonra dışarıya çıktı. O vakıta ka
dar anası da damdan aşağıya indi ve 

~azmalarını omuzlayarak gündelik J 

ışlerine yollandılar. 
O gün Zeynep, ınııtad hıla'ına 

her fırsat buldukça atrafına bakın
ınış, Alinin gözlerini aramıştı . Kazma 
lamam geçinceye kadar eskisi gibi 
7..eyneple Ali gözleştiler; fakat Zey
nebin anlayamadığı bir şey vardı : 
Alide hiç hır başkalık göremiyordu, 
eskiden nasıl muamele yapıyorsa yi
ne öyle idi. 

• • • 
Kozalar toplanırken Zeynebi iki 

delikanlı istemişti : Dursun ve Ali. 
Dursun için Zeynebin ağzını arayan 
Elif abla ekşi bir yüzle karşılaşmıştı 
Ve o kış lıir cumartesi sabah ezanı
nı ınütaakip znrnanın tiz nağmeleri 
ıle başlayan düğünü, Aliyi perşenbe 
akşamı Zeyneple gerdeğe koymuştu. 

O akşam: arkasına iki yumrukla 
gerdeğe giren Ali iki rikat namaz 
kıldıktan sonra Tanrısından kendisine 

1 

hayırlı evlatlar vermesi için dua et-

gildir) diye de işi oluruna bırakacak 
değillerdir. 

Onlar T ıir ' .lii _~e ~.an kazandır
ınak ve bayr.ığımızııı şerefıni daha 
ziyade iliiya çalışmakla mükellef bu
lunduklarını dah bildiklerinden o
ınuzlarına yükletilen yükün azamet 
v ... ehemmiyetin, müdrik insanlardır. 
Binaenaleyh şüphe yoktur ki bunlar 
herhalde canla başla sava~ıp çalışa
caklar ve buna rağmen çok iyi de
rece kazanam;ımış olanları bile ge
ne vazikrinı yapmış olmak hazziyle 
1ıemleketlcrinr. dönebileceklerdir, 

I3iz olimpiyada spor kudretimizi 
göstermek için gidiyoruz ama spor 
kadar Türk sportmenliğini ve Türk 
centilmenliğini de göstermiş bulun
ırakla zevk ve iftihar duyacağız. 

işte olimpiyada gidecek gençle
r mizden bekledikle-imız de b,mfar
dır 

miş ve Zeynebin duvağını kaldırmış
tı; fakat Zeynep ; 

- Kurbanın olaın Ali, vallahi 
kabahatıın yok .. Hani o akşam da
ma geldiğinde .... diyerek hüngür 
hüngür ağlamağa başlamış ve titre
yen ellerile o zamana kadar göz be
beği gibi sakladığı kıymetli şeyi koy
nundan çıkarıp , göstermişti; ama 
Aliyi bir dürlü inandıramadı. 

Ali Zeynebin iffet ve ismetinden 
tamamile emin olmakla beraber şa
hidin Zeynep aleyhine şehadet etme
sine bir dürlü akıl erdiremiyor, titre. 
yor ve sararıyordı; nihayet Zeynebın 
evvelce yabancı koynunda yatmasına 
tahammül edemiyeceğini anlıyarak , 
giyindi ve gözleri yaşlı çıktı, gitti. 

•• 
* 

O hafta İçinde tatlı ve güneşli 
bir gündü; köyün çapkın delikanlı
ları Zeynebin oturduğu huğun arka 
tarafındaki dut ağacının altına otur 
muşlar : 

Sii;iiidii11 }"flpraifı narindir narin 
içerim J"nıyor dı§arım serin 
Zeynebi ba kofta ettiler gelin 
ZPy11ebim Zev11ebin nazlı Z ey11e-

Türküıünü söylüyorlardı 

* * * 

bim! 

Roma: 2 (A. A.) - Selahiyetli 
bazı makamlar Şuşning'in geçen sene 
olduğu gibi sahildeki ltalya şatoların 

' dan birini işgal edeceğini söylüyor
lar. 

Yakında Avusturya Başbakanı 
ile Mussolini arasında vaki olacak 
görüşme hakkında şimdiye kadar hiç 

1 bir karar verilmediği temin olun
maktadır. 

Habeşistan da 

İtalyan tahakküınü başlıyor 

Addis Ababa: 2 (A. A.) Hü 

kümet bugün bir tebliğname neşre 
derek: Çarşılarda bütün mağaza ve 
dükkanların ve bütün teşekkküllerin 
tabelalarınııt ltalyanca olarak yazdı
rılmasını emretmiştir. 

Normandi 

Eski rekorunu kıramadı fakat 
Kuin Meriyi geçti 

Bu kurşunlarla yaralanan Habeş 
~~kederinin resimleriyle, İtalyanların 
l.lu kurşunlardan Habeşistana dört
yüzbln tane gönderdiklerine dair 
elimde vesikalar mevcuttur. 

Bu kurşunları taşıyan vapurların 
kanaldan geçerken adları da tesbit 
edilmiştir. 

Dumdum kurşunlariyle yaralanan 
Habeş askerlerini tedavi eden ecne
bi doktarlor da buna şahittir. 

Gerek benim kumandam altında 
bulunan ve gerek Hebeş ordularında 
bir tek dumdum kurşunu kullanlma
ınıştır. 

Halbuki şimdi İtalyanlar, Habeş
lerin dumdum kurşunu kullandıkla
rını iddia ediyorlar. Fakat ltalyan
lar bu iddialarını ne ile tevsik ede
cekler? 

Dumdum kurşunu ile yaralanan 
bir tek ltalyan neferi gösteremezler. 
Bunu gôsterirlerse bütün mesuliyeti 1 
üzerime almağa hazırım.,, 

Şehir meclisi fevkal 
ade toplantı yaptı 

Havr : 2 (AA.) - Normandi 
dün Nevyorktan buraya dönmüştür. - Birinci sahifeden artau -

O sene Adana kurtuluş bayre- V · 29 08 ·ı 
apor saatta vasatı , mı yine fevkalade olarak toplanan be-mını görmek için bir iki gu·· n evvel V b ·ı k 

gelen köylüler arasında Alinin ha yapmıştır. apor surat iti arı e es ·i tediye meclisine vermişti. J 
rekorunu kıramamışsa da gidişi ağır-ı Dün saat 16 da ictima eden be- 1 bası bekçi Muıtafa emmi de vardı. 

Şehri dolaşırlarken Aliyi üstü başı !ayan Kuin Meriyi geçmiştir. lediye meclisi encümenin verdiği 
pamuk tozu içinde fabrikadan çıkar Mısır mazbatayı gözden geçirmiştir. 
gördüler. Ali babasını görür gör- Mazbatanın okunmasını mütakip 

( Elmas hırsızları ) 
Son derece heyecanlı ve fevkalade meraklı sergüzeşt filmi 

Çarşamba gündüz iki buçukta son defa olarak 
• 

(ilkbahar şarkısı) 
Bugün gündüz iki buçukta matine iki film birden 

Umumi istek üzerine son defa olarak 

İlkbahar şarkısı - Elmas hırsızları 
6950 

1 TAN Sinemasında 1 

Sinema • • 
mevsımıne veda 

En büyük Alman yıldızları tarafından temsil edilen hissi ve çok müessir 
bir mevzua sahip Dramatik bir eser 

Konrad Vaid, Kamilla Horn, Maria Podler,Annion
dra, Fransis Lederer, Lian Haid, Firtizkortner 

gibi şöhretli isimlerin temsili olan 

Büyük ihtiras 
Mevsimin büyük bir filmi ve turfandası olacaktır 

Fiatlarda azami tenzilat: Duhuliye 1.5 
balkon 25 kuruştur 

mez koştu, ellerine sarıldı ve öptü. azadan bazıları nıazbatada göste-
6932 

~---~---------~--·~....;;.;.;;;.;.. __________ ....; 
Bir aralık baba - oğul ötekilerden Fevkalade komiseri rilen noktalar ve cevaplar üzerinde 

ayrıldılar ve konuşa konuşa beledi- Londraya gitti izahat vererek belediye meclisinin I" 
yenin önünden geçtiler, saathane- yaptığı bütçenin doğru ve kanunlara' 

R. PEKER'in 

İnkılab Dersleri ııin ilerisindeki kahvelerden birinin lskenderiye : 2 (AA) - - lngilte- uyğun olduğunu miidafaa ettiler. 
göşesine olurdular ve iki çay ısmar- renin Mısır fevkalade komiseri, in- Neticede muhtelit encümenin i 

!adılar . giliz - Mısır müzakereleri hakkında verdiği delilli mazbata reye k'onarak 1 

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

!erinde tutulan talebe notları , gözden geçirildikten soma , ULUS Basım-Karşılıklı çaylarını içerlerken, hükümetile temas etmek üzere Lond- ittifakla kabul ve celse tatil edili- 1 

- . ı , evince kitap halinde basılmıştır . Mustafa emmi oğlunun yüzüne bak- raya hareket etmiştir. nııştır, k h 

1 
124 sayfa tutan eser , yalnız baskı masrafının karşılığı olara er yer-dı ve " oğlum ,, diye başladı : 

" Sen köyden kayıb olduktan- 1 l ı' de ON KURUŞA satılmaktadır. C. 

sonra ben Elif ablama uğradım; za· BELEDİYE iLANLARI 
vaııının, bu bir kaç ay içinde, saç- Acele kiralık ev Halis kuru kahve 
lan o kadar agarmış ki ... Hali çok !..------------------·---------..: 
perişan ... O kızı ağır başlı bildiğim 

için -- rahmetli babası da çok namus
lu idi - söylettim; yazın kazma zama
nı Ahmet ağaların damında yatar
ken senin geldiğini, ve bir az daha 
sorup soruştururken, Dursun ile Ey-

1 

yubun kendisine söz attıklarını an· 
!adım ... 

Babası bir az durdu, içini çek
ti ve devam etti . 

" Ah şu kafa ah 1 Zeynebin " A

linin geldiği gece .. " dediği akşam 
ben Dursunu görmüştüm oğlum 1 1 

Anıma aklıma hiç lcötü bir şey f 
gelmemişti; guya ineği ağıldan kaç- 1 

mış da gece yarısından sonra aranıa
ğa çıkmıştı; ve iyi biliyorum Ah
met ağanın çiftliğine doğru yörü
mıiştü . 

Kızın tarifine göre de gilya sen
mişsin gibi yapmış ve kör olası.. iş· 

te o akşam ne oldu ise oldu oğlum. 
Dursuııu köyde aradım, sen gerde
ge girdiğin gece köyden çıkmış git 
ı . ş \e bir daha görünmemiş. Hen 
senin babanını, senin kötülüğünü İs
temem o.~lum. Kıza yazıktır, telef 
olur; günahını çekersin. Vebalı be
nim boynuma, kızın hiç giinahı yok
tur. Amma yine de sen bilirsin ... 

• * 
* Ertesi yıl Adana kurtulu5 bay-

ramında, Dursun, Zeyneble Aliyi, 
kucaklarında bir bebekle geçit res
mini seyrederken Cunıhuriyrt mey 
danında görmüştü . 

- SON -

5 - Haziran 936 cuma gününden itibaren on beş gün müddetle bilu
mum tek ve çift allı yük arabalarının borsa civarındaki belediye seyrü 
sefer karakolunda muayenesi icra edilecektir. Bu müadet içinde arabala
rını muayeneye getirmeyenlerin cezalandırılacakları ilan olunur. 6956 

Yazlık sinema yeri kiraya veriliyor 
Kolordu civarında ırmak kenarında ya~lık sinema yeri hali hazır vazi

yetile 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 . 
İhale 18 Haziran-936 perşembe günü saat on beşte Belediye daimi 

encümen odasında yapılacaktır. 
İstekliler ihale günü teminat akçalarile birlikte daimi encümene müra-

caatları ilan olunur.6955 3 - 6 - 10-12 

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

metre kefenlik bez açık olarak eksiltmeye konmuştur. 
Muvakkat teminat (113) liradır. 
İhalesi Haziranın 18 inci perşembe giinü saat 15 tc I3eledıye <lainıi en

cümeninde yapılacaktır. 

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

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

erzak ile ekme~. 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. 
İhalesi Haziranın 18 inci perşembe günü saat 15 te belediye daimi en

cümeninde yapılacaktır. 

İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün belediye yazı işleri kale
Mine ve ihale günii d e teminatlarile bdikte belediye daimi encümenine 

gelmeleri iliin olunur. 6957 3-6-10-12 

Hükumet civarında dört oda 
bahçe ve salonu havi bir ev kiraya l verilecektir. isteklilerin idaremizde 
( N.T. ) e müracaatları. 

1 

Türkiyenin her tarafında seve 
seve içilen kuru kahveci Mehmet ef. 
mahdumlarının nefis kahvesini yalnız 
Lüks Bakkaliye mağazasında bula-
bilirsiniz. 6954 1-7 

Adana doğum ve Çocuk 
En güzel en temiz bakım evi baş tabipliğin

don : 
Doğum ve Çocuk bakımevinin 

bir senelik ihtiyacı olan sebze ve 
erzakı ( Ekmek , Et, Sade yağı ) dan 
madasının talibi çıkmadığından açık 
eksiltme müddeti on gün uzatılmış
tır. 12-6 - 936 cuma günü saat 14 

Vitamin evi 

DOGU lokantası 
Olacaktır 

de Sıhhat direktörlüğünde ihalesinin 26-27-28-29-30-31-2-3 6904 

yapılacağı. 6951 

Hancılarla arabacıların inek ve sığır sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

Belediye meclisince kabul edilip Sıhhiye Vekaletince tasdik edilen ve 
ayrıca Ziraat Vekaletinden tebliğ olunan ahırlar hakkındaki talimatname
lerin 1 Eylül 936 dan itibaren tatbikine başlanacaktır. At, inek ve saire 
gibi tek ve çift tırnaklı hayvanların besleneceği yerlerin bu talimatnameye 
göre hazırlanması ve yukardaki tarihten sonra talimatnameye uygun ol· 
mayan yerler hakkında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur.6960 

3-7-11 

Formalin 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

' mıne ve ihale günü de muvakkat tenıinatlarile birlikle belediye daimi en-
i cümenine gelmeleri ilan olunur, 6959 2-6-10-12 
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Kozmin Diş macunu 

N evrozin laboratvannın bu yeni müstahzan 

bu kerre Adanamızagelmiştir. Her eczahanede ve ıtrıyat mağaza- 1 
larında bulunur . Fiatı 15 kuruştur. 6806 25 

1 

6748 32 

• 
Nevrozin 

Adananın yaylazamanı geldi. Yaylaya gideceklere tavsiye eder. 

herevin tabii doktoru olan N evrozini her hal

deberaberinizde yaylaya götürünüz . 
Fazla sıca~ baş ağnsı yapar . Onuniçin her halde 

N evrozin kullanınız. 
On taneli ktüpleri 60 kuruştur • 1 6805 25 

1 

' . 

Tlrbö.i 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Ceyhan icra memurluğundan : 

Dosya No: 36-1 
Açık arbrma ile paraya çevri

lecek gayri menkulün ne olduğu : 
55 hektar 1400 M 2 tarlanın 4 his
sede (1) hissesi 15 sehim itibarile 
(10) sehmi. 

Gayri menkulün bulunduğu mev
ki , mahallesi , sokağı , numarası : 
Bekirli köyü ikiz tepe mevkii . 

Taktir olunan kıymet: : Borç
luya ait hisse 300 lira . 
Arbrmanın yapılacağı yer, gün,saat: 
6-7 - 936 pazartesi icra dairesi 
s. 11-12 

1-lşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 28-5-936 tarihinden itiba· 
ren .36-1 No.ile Ceyhan icra dainııi
nin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır . Ilanda ya
zılı olanlardan fazla malumat al· 
mak isteyenler işbu şartnameye ve 
36-1 Dosya No.ile memuriyetimize 
müracaat etmelidir . 

i' 

~' /. 
" ,, 

2-Artırmaya iştirak için yukar. 
da yazılı kıymetin yüzde yedi buçuk 

nisbetinde pey veya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir . 
(124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlann ve İştirak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklannı hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari· 
hinden itibaren 20 gün içinde evra
kı müsbiteleriyle birlikte memuriye
timize bildirmeleri icap eder . Aksi 
halde hakları tapu siciliyle sabit of. 
madıkça satış bedelini paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler artırma şartna

mesini okumuş ve lüzumlu malumat 
almış ve bunları tamamen kabul et
miş ad ve itibar olunur . 

5 - Tayin edilen zamanda gay· 
ri menkul 3 defa bağınldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
0/0 7 5 şini bulmaz veya satış isteye
nin alacağına rüçhani olan diğer ala
caklılar bulunup ta bedel bunların 
o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklılarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma 15 gün 
daha temdit ve on beşinci günü 
ayni saatte yapılacak artırmada 

bedeli satış isteyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıla -
rın o gayri menkul ile t~min edil
miş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile en çok artırana ihale 
edilir . Böyle bir bedel elde edil· 
mezse ihale yapılmaz ve satış ta
lebi düşer . 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya veri· 
len mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunarak kendisin
den evvel en çok yüksek teklifte J 

bulunan kimse arzetmiş olduğu be
delle almağa razı olursa ona razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen 15 
gün müddetle artırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir . iki iha
le arasındaki fark ve geçen günler 
için 0/0 5 ten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme ha· 
cet kalmamaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur . Madde 133 . 

7 - Ücreti dellaliye ve tapu 
masrfaı alıcıya aittir. Yukanda ya· 
zılı gayri menkulün 6 - 7-936 pa
zartesi günü satılacağı ilan olunur. 

6952 

Alakası kesildi 
Bundan on beş gün evvelisine 

kadar yanımda kalfalılda çalışan 
Konyalı Veyseli dükkandan çıkar
dığımı sayın müşterilerime ilan ede· 
rim. Tarsus kapısı Kemeraltı 

camii karşısında saatçı 

6937 DILA VER BiLEN 
3-3 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Tecim okulu bitirenleri 
kurumundan : 

Kurumumuz sayın üyelerine : 

idare heyetimizden bazı arka
daşlann istifa etmelerine binaen ha
lihazırdaki idare heyetimiz inhilal 
etmiştir. Yeni idare heyetinin seçil· 
mesi için bugün kurumumuz bina
sında saat 19 da yapılacak umumi 
toplantıya gelmeleri rica olunur.6953 

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

1 

ilaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) ve 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi 
anlıyacağınıza şüphe yoktur 

Celal Bayer 1 

1 

3 Haziran 1936 
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