
Cuma 
SAHiP ve BAŞMUHARRiRİ -- -- -- 5 Haziran 936 

Kuruluş Tarihi Onikinci Yıl - Sayı : 3543 

l SONKANUN -1924 5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELİK SİY ASI GAZETE Ulucami~yakırunda hususi daire Pk. 44 

-

a İNGİL TERE İLE ASKERİ BİR İTTİFAK MI YAPIYORUZ 

Krizin başlıca 
sebebi 

gilizlerin umumi harpte 
Filistini hem Araplara, 
hem Yahudilere vaid 

etmesidir 

SANİT BRICE 
" Le Journal ,, 

andalar komisyonu Cenev
rede Marki Theodoli adın
da bir İtalyanın [ sadece 

.hsı dolayısile .. çünkü İtalya heynel
ıle) faaliyetin haricinde kalmakta-
ır ] riyasetinde toplanıyor. 

Bu tafsilatın ehemmiyeti vardır . 
Ünkü lngilterede «Arzı mukaddes » 

c vukua gelen karışıklıklarda İtalyan 
topagandasının yabancı olmadığını 
dia eden bir mücadele başlamıştır, 
Doğru olan bir hadisenin hakiki 

~klinden çıkarılmasına karakteristik 1 
ır tirnek .. Filhakika İngiliz, İtalyan 
~kabeti ve İngilizlerin Habeşlilere ver-
1ti cesaret ve ümid Mısırda ve Fi
tinde bir nasyonalismin uyanmasına 
ardım etmiştir. Yalnız şürasını unut-
arnalıdır ki; Filistindeki kriz İngiliz 
İtalyan ihtilafından daha çok evvel 
lamıştır. Ve çok hususi sebebler-

cn doğ-maktadır. 
Eg-er bu hastalığa bir çare bu

rnak isteniyorsa, kötülüğ'ün men
uu etüd etmek lizımdır. 

Ve bu hastalığı muhaklfak orta
tn kaldırmalıdır. Hiç kimse, birçok 
Cbcblerden dolayı, Fransa kadar bu 

e alakadar değildir. Yahudi muha-
creti Arap milliyetperverlerinin ayak
nıası için, Filistin karışıklıklarını 

klememiş olan Suriyeyi de istilaya 
aşlamlştır. Bundan başka, ve bilhas

ehemmiyetli olan şey; İslam ihti
asını uyandıracak her şeyin müstem:e imparatorluğumuz içinde derin 
~sler uyandırmak istidadında olu-

ur. 
Bu işin hallini, şüphesiz Cenev-

eclen beklememelidir. Çünkü, man
alar komisyonu bir kontrol unsurun
an başka birşey değildir. 
. Halbuki , mesele , çok basit ve 
1Yasi kararlar istemektedir . Bir tek 
arua , onu iyi bir şekilde ortaya 
oYmak suretiyle .. 

Krizin menşei , İngilizlerin umumi 
lltptc Filistini hem Araplara , hem 
~ aynı zamanda Yahudi! ·re vadet
ı.ş olmalarıdır . Tıpkı umumi harpte 
nadolunun en iyi kısımluını aynı 
aın . anda , Italyan ve Yunanlara va-

1 Ctrniş oldukları gibi .. 
. Fakat, nasıl ki ; bu topraklar üze· ı 
1nde yerleşmiş olan Türkler meınle

ycn ~tlerini ellerinden çıkarmak isteme· 1 
sti ılcJer i gibi , onbeş asırdanberi Filis- ı 
se· d~ yerleşmiş olan Araplar da Ya-

k 
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dılerin memleketlerine gi rişini pro-
:ı Csto etmektedir . 

.. 'Yahudilerin Kudüse avdetinin [kü
Paketler metodu) takip edilmek 

~etiyle halledilmiş bulunınasıdan 
~har duyuldu. Fakat bu hususta da 

~-q1dler tutulmadı . 
Geçen sene , 20 bin Yahudi ye

ne aşagı yukarı 40,000 Yahudi gir-
1f bulunuyor . 

1 Bu gidişle on sene sonra Filistin
Araptan çok Yahudi bulunacaktır. l 
Ne olursa olsun şüphe götürme
bir hadise vardır : Araplar tat-

il edilmedikçe Filistinde asayiş ve ' 

ÇukUrovada amele buh- '?~ilizlerle askeri bir Beledi~e ~eclisinin fevk~_lcide top~an
k . . ıttıfak mı yapıyoruz tısını bıldıren yazımız munasebetıyle 

ranına SOfi verme JÇJD Londra: 4 ( A.A) _ Londrn 

ilk çare olarak amele pavyonları 
yaptırılacaktır 
----···· ... ----

Valimizin düşünceleri ve teşebbüsleri 

Gazetemize beyanatta bulunan 1 
vcılimiz 'l'evfik Hcirli Baysal 

Dünkü sayımızda bu seneki ame
le buhranından ve bu yüzden çiftçi
nin maruz kaldığı sıkıntıdan bahset
miş ve her yıl · tekerrürü muhakkak 
olan bu işin önüne geçilmesi için mü
essir tedbir alınması lazım geldiğini 
yazmıştık . 

Dün bu hususta görüşmele, düşün. 
celerini anlamak üzere bir muharri 
rimiz vali Tevfik Hadi Baysalı ziya
ret etmiştir. 

Valimiz bu husustaki neşriyatıp 

isabetini kaydettikten sonra amele 
meselesinin ötedenberi Çukurova için 
çok ehemmiyetli bir mesele olduğu 
ve pamuk maliyet fiyatlan üzerinde 
amele buhranırun çok tesirli olduğu 
kanaatına vardığım söylemiştir. 

Tevfik Hadi Baysal amele buh
ranının sebeplerinden başlıcasını, a
melenin :Adanada sefil bir hayatla 
karşılaşmakta ve , bilhassa yağmur 
ve saire gibi her hangi bir sebeple 
bir kaç gün şehirde kalmak mecbu
riyetinde kaldığı zaman uğradığı sı
kıntıda bulmaktadır . 

si yıl geri dönmek hususunda haklı 
olarak büyük bir ürkeklik göster
mektedir. 

Çiftçi ve aınele münasebetlerini 
tanzim edecek ciddi bir organizas
yonun yakında kurulmasını bekle
mekle beraber her şeyden evvel a
melenin Adanada uğradığı ağır hayat 
şartlarını hafifletmek lazımdır. 

Bu işe çare olarak ne düşünüldü
ğünü soran muharririmize valimiz şu 
cevabı vermiştir. 

- Bunun için daha evvelce de 
düşündüğümüz bir tedbir vardır: A
danada, amelenin yersiz, yurdsuz kal
mamasını, ve çiftçiler tarafından her 
hangi bir sebeple anğaje edileme
diği taktirde içinde yatıp kalkabile
ceği bir yeri temin etmek .. 

Bu mesele alakadarlarla görüşül
müş ve mutabık ta kalınmıştır. 

Bunun için öte geçede büyük bir 
amele pavyonu yaptınlması düşünül
mektedir. Bütün sıhhi şartları haiz 
geniş salonlardan ibaret olacak bu 
pavyonlar ameleye ücretsiz verilecek
tir. Pavyonlar tenvir edilecek, ve mü
taadit tulumbalarla su ihtiyaçlan da 
temin edilecektir. 

Aynı zamanda içine bir büro 
kısmı da ilave olunacak ve çiftçile· 
rin amele ile teması bu suretle daha 
ziyade kolaylaştınlacaktır. 

Pavyonlar için lazım gelen ara
zinin teminini belediyemiz vadetmiş
tir. 

Para meselesine gelince: bunu 
da çiftçi ve fabrikacılar birliklerinin 
- vaıdlarına dayanarak söyleyorum 

Bu suretle bakımsız ve işsiz ka 
lan amele derhal kaçmakta ve erte-

- temin edeceğini kuvvetle umuyo-
rum. lcabederse başka menbalara da j 
müracaat edeceğiz. 

Zecri tedbirler 

Müzakeresi eylüle mi 
kalıyor ? 

Londra : 4 (A.A) - Edenin yedi 
teşekkül .edekcek Fransız hükumeti 
reisi Blum ile zecri tedbirler siyasa- ı 

sının milletler cemiyetinin Haziran 
toplantısında değil, eylul umumi ic
timaında görüşülmesi hususunda mu· 
tabık kaldıkları ve Haziran toplan-

tısının o tarihe bırakılması ihtimalle
rinin mevcut olduğu Cenevreden 
bildirilmektedir. 

Rübentrop 

Milletler ~cemiyeti 

konseyi eylfılde 

toplanacak 

Londra : 4 (A.A) -- Siya~ ma
hafil : 15 Haziranda toplanması mu
karrer ' olan milletler cemiyeti konse
yinin Eylüle tehirine kati bir surette 
taraf tardır. 

Habeş imparatoru 

Londrada davasını 
güdüyormuş .. 

Londra: 4 (A. A.) - Necaşi bu 
gün salahiyettar makamlara çok acı 
bir beyanatta bulunmuştur. 

1 
1 

siyasi mahfili lngiliz hükumetinin 
karada denizde ve havada tedafüi 
ve askeri iş birliğini istihdaf eden 
bir İngiliz Türk paktının akdını cid· 
di surette nazarı dikkate almakta 
bulunduğunu gizlememektedir . 

Vilayet makamının 
bir tavzihi 

-------..- ~ - ----

Kamutayın 

Son toplantısında Aras 
siyasi durum hakkında 

izahat verdi 

-
Ankara : 4 (A.A) - Kamutay 

dünkü toplantısında iş kanununun 
müzakeresine başlamıştır 

icra &vekilleri heyeti dün ismet 
lnönünün ~aşkanlığında toplanmış 
muhtelif işler üzerinde kararlar ver· 
miştir. 

Cumhuriyet halk partisi kamutay 
grubu dün toplanmış ve Tevfik Rüş-. 
tü Arasın genel siyasal durum hak 
kındaki izahatlarını dinlemiş, mahal 
li idareler komisyonunun raporunun 
son çıkan kanunlar hükümlerine göre 
tamamlanması için tekrar komisyona 
vermiştir. 

Filistin, de : 

3 Haziran / 936 tarihli ve 
3541 sayılı gazetenizin beşinci ve 
altıncı sütunlannda büyük harflerle 
( şehir meclisi fevkalade bir taplantı 
yaptı ve meclis , bütçede vilayet 
tarafından itiraz edilen noktalan 
kanuna uygun görmediğinden yeni
den ittifakla kabul etti ? ) başlığı 
altında çıkan yazı kanuni muamele
ye uygun görülmemiştir . 

Belediye bütçesinin . bele -
diye meclisince ne suretle tan
zim eöileceği ve hangi makam ta 
rafından tasdik ve ne suretle tadil 
edilebileceği belediye kanununda 
tasrih edilmiştir . 

Adana belediye meclisinin 936 
yılı için tanzim edib tetkik ve tasdik 
edilmek üzere vilayet makamına 
tevdi:ettiği bütçede bazı varidatın , 
kanunun tayin ettiği 3 yıllık vasati
ler fevkinde tahmin edilmiş olduğu 
görüldüğünden bu muhammen vari· 

İngilizler ihtilalcılara karşı gözyaşı dök
türücü gazlar kullanmağa başladılar 

Nablıs harp meydanı oldu 
- ·······-

Şimdiye: kadar 56 kişi öldü, 530 
kişi yaralandı 

Pi/istin Araplarırw ianP. toplıwın sııriyP milliyetperverleri 

Ankara : 4 ( A.A ) -- Filistin 
vaziyetinde bir değişiklik yoktur . 
Royter ajansı lskenderyedeki lngiliz 
kuvvetlerinin Kudüse gönderilmiş 
olduğunu bildirmektedir . 

Kudüs : 4 ( Radyo ) - Bugün 
öğleden sonra Yafada yine kanşık
lıklar olmuş, polis halk üzerine ateş 
açmış ise de hiç bir kimse yaralan-

mamıştır. Şehir üzerinde tayyareler 
uçmuştur . 

Kudüs: 4 (A. A) - Bu sabah 
polis merkezlerinden birisi bomba
lanmış ve açılan ateşte, 6 Yahudi, 
bir Mısırlı ve bir Arap ağır yaralan
mıştır. 

Kudüs: 4 (A. A.) - Bugün öğ
leden sonra, bir Arap, postahane 
binasına bir bomba savurmuştur. 

datın kanuni nisbetlere ve hadde 
ircaı ve 930 senesinde 1452 sayılı 
kanunun 17 inci maddesine göre ya· 
pılmış ve icra vekilleri heyetinin 
tasdikine iktiran etmiş ve dahiliye 
vekaletinin emirleriyle de belediye 
için , teşkilat kanunu mahiyetinde 
olduğu tebliğ buyrulmuş olan bele· 
diye taadül cetveli haricine çıkılarak 

bütçe ile yeniden bazı vazifo ve 
memuriyetler ihdas edildiğinden 
bu yeni kadronun kanuni hükümle-

re uyarak icra vekilleri heyetinin tas
dikine arzedilmesi kaydiyle ve tadi· 
len 936 yılı belediye bütçesi tasvib 
edilmiştir . 

Belediye meclisi , Vilavetin kul· 
landığı bu kanuni hakkın yerinde 
olup olmadığını tetkik etmek seli
hiyetini haiz bir merci olmadığın
dan vilayetçe tadilen tasvib olunan 

bütçesini mütalaasiyle birlikte ve 
yine vilayet vasıtasiyle ancak kantı
ni merci olan devlet şurasının tetki· 

kine arzedebilir . Belediye medisi 
de f evkalide toplantısını bu mak
satla yapmış ve yazif esini ikmal 
ederek dağılmışbr . 

Keyfiyetin bu suretle ve matbu
at kanununun maddei mahsusasına 
tevfikan ayni sütunda neşredilmesini 
rica ederim . 

Seyhan Valisi 

T. H. Bay!al 

Türk Sözü - Filhakika evvelki 
günkü nüshamızda belediye meclisi 
nin fevkalade içtimaını haber veren 
yazımızın başlığı Vilayet makamı· 

nın zikrettiği şekilde çıkmıştır . 

Mürettip hatası olarak bazı ke
limelerin birbirine kanşması yüzün · 
den ters bir mana ifade eden bu 
başlık , zaten altındaki, yazı ile de 
uygunluk göstermemektedir . 

Vilayetin tavzihi meseleyi kafi 

1 
derecede aydınlattığı için aynca 
uzun boylu izahuta lüzum görmüyo 
ruz. 

------·------
Dost lranda 

Neler oluyor ? 

Tahran : 31 ( Hususi ) - Jran 
Veliahdinin ve f ran nazırlannın hu-

zuriyle , Tahranda yıllık spor şen
likleri yapılmış ve bütün mektep ta .. 
!ebeleri ve spor teşkilab stadyom

larda İdman talimleri ve yanşlar 
yapmışlardır . 

Veliaht , kazananlara kendi eliy
le madalyalar dağıtmıştır . 

amın tesisi imkansızdır . Yahudi 
Uhaccreti :çin başka topraklar var· 
.. bu iş acaba bu kadar güç mü 
\(t ? 

Sovyetler ; Amur nehrinin sahille
e cennet olduğu söylenen bir Ya
i Cumhuriyeti kurmuşlar mıdır ? 
Doksan bin Musevi , en modern 

Cevabı hamilen Londraya 
geldi 

Habeş imparatorunun başlıca 
sözleri : Ümidinin Milletler cemiyeti 
konseyinin açılışında tahakkuk ede
ceğini ve resmen girişilen taahhütle
re riayetsizliğe şiddetle protesto 
edeceği ve sulhu korumak yolunda 
her çareye baş wracağı maalin
dedir. 

da bulunmakta olan Habeş İmpara
toru Haile Selasiye; Deyli Telgraf 
gazetesi muharririne beyanatta bulu
narak Habeşistan hükumetinin hük· : 
men mevcut bulunduğunu ve hüku 
metin, Habeşistanın Cenubi garbi· 
sinde icrayı hükmetmekte olduğunu 
söylemiftir. 

Binada tahribat olmuşsa da in 
sanca bir zayiat yoktur. 

Kudüs : 1 [ Özel ] - Filistinin 
her tarafında örfi idarenin ilan ve 
şiddetli tedbirlerin tatbik edilmesine 
rağmen isyan harekatı gün geçtikçe 
büyümekte ve her tarafa sirayet et
mektedir. Halk; büyük bir . korku 

* • • 
Meşhet şeker fabrikasının bü

tün makineleri gelmiş , yerlerine 

takılmış ve tecrübesi muvaffakıyetle 
yapılmıştır . 

~orün mevcut olduğu bu şehre • 
Jeştirilmiş ve mantar gibi bitmek-
c devam etmiştir . 
'Bu belki uzun bir iştir . Fakat 
halde hal çaresi olarak katliamı 

Cih etmekten daha iyidir . 

Londra : 4 (Radyo) - Alman 
baş murahhası Rübentrop, İngiliz su
aline verilen cevabı hamilen tayyare 
ile buraya gelmiştir. Rübentrop bir 
kaç gün sonra yine tayyare ile Ber
line dönecektir. Londra : 4 [ Radyo ) - Bura- -- Gerisi Ü9ÜJlCÜ şahifede -

Fabrika yakında işleyecektir . 

Meşhet mınbkasmda pancar eki
mine hararetle devam edilmektedir. 



Sabite : 2 

Bethof en'in 
• • 

vasıyetnamesı 
Çeviren : HAMDİ AKVERDI 

Son günlerde , Fransada , Bethofen hakkında şimdiye kadar 
bilinmeyen bir çok şeyleri öğreten yeni bir eşer neşredilmiştir . Bu 
kitnp , büyük müzisyenin bugüne kııdar Berlin milli kütüphanesinde 
ıaklı bulunan " Mahrem defterler ,, inde yazılı şeylerin mühim bir 
kumım ihtiva etmektedir. Biuat eserin ismi de (Bethofe'nin Mahrem 
defterr)dir. Bazıları fevkalade ultıi ulan bu notlar ~·e düşünceler içe
risinden büyük artistinvasiyetnamesini alıyoruz . Bu ; dahi beste
karın Karl ve ]ohann iıimlı iki arkadaşına ithaf ettiği ve içinde, in
şanın kalbini parçalayan bir ye'sle , sagırlığından doğan ıztırabını 
anlattığı bir yazıdır . Bethofen bunu 1802 de , yani 28 yaşında iken 
yazmııtı : 

Siz ; ki benim kindar , ve dik ı 
kafalı ve merdümgiriz bir adam 
olduğumu düşünüyor ve yahut beni 
böyle tanıbyorsunuz , ne kadar hak
sızsınız! 

rükleyerek nebatlar gibi yaşıyordum. 
Ve filhakika; biraz aui her değişik
liğin beni en mükemmel bir sıhhat 
halinden en fena bir sıhhat haline 
götürebilmesini mümkün kılacak bir 
hassasiyetle melfif olan bu vücud ne 
kadar sefil 1 

Sabret. Anlaşılan kendi kendine 
rehber olman lazım. Pek ala. Ka-
rarım, umarım ki, devamlı olacak. 
ilahların hayat bağımı kesmek lüt
funda bulunacakları ana kadar daya· 
nacağını. 

Belki biraz daha iyilşeceğim, 
belki de hayır! Mütevekkilim. Daha 
yirmi sekizinci yaşımda böyle filo
zof olmak mecburiyetinde kaldığımı 
görmek hoş bir şey değil; bir artist 
için bu, başka bir adam için olaca· 
ğından çok daha çetin . 

Size bu tarzda görünen şeyin 
hakiki sebebini bilmiyorsunuz . Ço
cukluktan beri kalbim , zihnim şu 
ince hisse mütemayildi: hayıhahlık . 
Daima büyük işler yapmaya hazır· 
dım. Fakat unutmayın ki altı yıldan. 
beri , doktorların ehliyetsizliği yü
zünden iyiden •kötüleşen mühlik bir 
hastalığa müptelayım . Halimin iyi
leşeceği ümidini her yıl biraz daha 
kaybettiğimden , şifası-mümkün 
olduğu farz edilse bile - uzun yıl
lar taleb edecek bir maluliyet ihti· 
malini tasavvura mecbur ·kaldığım
dan ve cemiyetin bezlettiği eğlence· 
lere karşı kuvvetli bir incizab duy-
duğumdan , pek genç yaşta bir ke- Yarabbi; yukardan kalbimin içini 

görüyor , onu tanıyorsun . Çok iyi nara çekilmeğe ve hayatımı , dün· 
biliyorsun ki bu kalpte ; beşeriyet yadan uzak , münzevi geçirmeğe 

kendimi mecbur:hissettim . Bazan ' aşkı, eyilik yapma arzusu yaşıyor . 
bütün bunları bilmiyor gibi hareket Oh, siz ki bir gün şu satırları oku-

etmek isteyince ' kaybettiğim sami· ~aı:a~sıdn.'.z'.. b~n~ kaBrşıdhbakhsızlıkk edit~i-
h 1. b · t' · gınızı uşununuz . e a t , en 

amın meşum a ı ana vazıye ımı 

· f h t ı h d B ı b ' gibi bir bedbahta rastlayınca teselli ınsa sızca a ır a yor u. unun a e· . . . . 
b h .. b' tü' }" · l bulur; o bedbaht ki, daıma, artıslerın ra er enuz ır r u ınsan ara : 

B. d h h 1 k ve güzide adamların sırasına kabul - ıraz a a ız ı onuşun . 
B • .. k.. • 1 edilmeğe çalıştı 1 
agınn , çun u sagınm 

Diyemiyordum. Ah, bende baş- Siz, kardeşim Kari ve Johann , 
kalarındakinden çok daha fazla mün· ben dünyadan çekilip gidince, pro-
keşif olması lazımgelen bir hassanın fesör Schmidt,i'( 1 ) ·eğer henüz ya-
zaifliğini nasıl itiraf edebilirim?. O şıyorsa - görünüz ve ondan, benim J 

hassaya ki ben bir zaman, pek az namıma, hastalığımı tasvir etmesini 

1 
rica ediniz ve o izahata - insanların müzisyende bulunabilecek bir mü-

kemmeliyette maliktim! hiç olmazsa ölümümden sonra beni ı 
Hayır, bunu itiraf edemem. Bir affetmeleri için - şu sayfaları ek-

1 

zaman can atarak içine karıştığım leyiniz . Her ikinizi de servetimin 
dünyadan bugün _ gördüğünüz ( eğer ona bu isim verilebilirse ! ) 
şekilde - çekildiğim için de beni varisi tanıyorum. Bu serveti namus· 
affediniz ( Bu bahtsızlığa karşı _ be- karane paylaşınız , anlaşınız ve bir-
ni başkalarına fena tanıtığı için _ birinize mütekabilen yardım ed niz . 
iyiden hassas oldum . Hakaretlerinizi , biliyorsunuz, çoktan 

Benzerlerimin cemiyetinde ke- affettim · 
derlenme deva aramak artık benim Sana, kardaşım Kari, şu son za-
için asla mümkün değil. Hoş ve manlarda hakkımda gösterdiğin sada-
yüksek mahiyette müsahabelerin katten dolayı bilhassa teşekkür ede. 
verdiği zevk bitti 1 Gönül eğlencele- rim. Arzum, hayatınızın benimkinden 
ri bitti l Tamamen - yahut hemen daha az çetin, endişeden daha ar 
hemen tamamen - tek başı- olmasıdır . Çocuklarınıza faziletli 
ma, topluluklara, !'ancak mutlak olmalarını tavsiye ediniz. Size tec-
zaruretin İcab ettirdiği zamanlarda rübeme müsteniden söylüyorum: pa-
girip çıkabilirim. Nefyedilmiş vazi· ra değil, fakat sadece fazilet insanı 
yette yaşamam lazım; bir cemiyete mesud eder. Bana, felaket ortasın· 
yaklaşsam, derhal, halimin farkı- da bile, o destek oldu. Hayatıma in-
na varılması endişesinin verdiği tiharla nihayet vermeyişimi, fazilete 
müthiş bir sıkıntı içimi kaplıyor. ve sanata borçluyum . 

Kırda geçirdiğim şu son altı 'ay Allaha ısmarladık. Biri birinizi se-
viniz 1 bütün arkadaşlarıma ve bil
hassa Prens M Lichnovvski ( 2 ) 
ile Profesör Sehmidt' e te
şekkür ederim . Prens Liehno
vvski 'nin verdiği müzik aletlerinin 
birinizden biri tarafından muhafa 
zasını arzu ediyorum. Fakat iste
mem ki bu dilek bir münakaşaya 
sebeb olsun; eğer sizin için daha 
faydalı bir şeye yaraya bilirlerse on 
lan satınız . Mezarımda bile size 
hizmet t!debileceğim düşüncesi 
beni ne kadar ınesud ediyor ! 

Türk ıözü 

Şehrimiz adliyesi Orta tedrisat j Dün geceki konser 

Toplu bir halde nereye 1 

taşınacak? 

Okullarında bugün imti- , Çok mükemmel bir şekil-
hanlara başlanacak J de oldu 

Haber aldığımıza göre: satılmak 
üzere anlaşması yapılan Halkevi bi
mısının Adliyeye tahsisini teminen 
teşebbüslere girişilmiş ve Adliye 
Vekaletine bu husus yazılmıştır. 

Şehrimizdeki bütün Adliye teş· 
kilatının bir arada , toplu bir vazi
yette bulunması her cihetçe yerinde 
olacaktır. 

Gerek halkın işleri ve gerekse 
daireler arasında müşterek vazife
ler, seri bir anlaşma suretile daha 
çabuk görülecek ve sürüncemede 
kalmak ihtimalinden kurtulacaktır. 

Halihazırdaki Adliye binasının 
tehlikeli bir şekil aldığını bildiren 
fen heyeti raporu üzerine binanın 

en lnsa bir zaman içinde tahliye ça 
resine bakılacaktır. 

Esasen ağır ceza kısmı bir kaç 
gündenberi, eski ihtisas mahkemesi 
binasına taşınmakta idi. Dün bütün 
evrak ve mobilye temamile yerleş
tirilmiştir . 

Şehrimiz orta tedrisat okulları 
sınıflarının sözlü imtihanlarına bu
gün saat sekizden itibaren başlana· 
caktır. 

Orta mekteplerin ve liselerin 
birinci ve ikinci sınıflarındaki talebe .. 
!erden vasatiyi dolduramiyanlar bu 
günden itibaren sözlü imtihana gi· 
receklerdir. 

Sözlüde beş numara 
sınıf gtçebileceklerdir. 

Halk evi 

alanlar sı-

Bakım yeri dün Karş1ya
kada açıldı 

Halkevimiz tarafından Karşıya -
kaıia açılacağını yazdığımız Bakım 
yeri dün açılmış ve bir günde yüz 
kırk dört hasta muayene edilerek 
ilaçları temin edilmiş , icabeden 'er 
de hastaneye yatırılmıştır. 

Sayım günü Kaçakçılık işlerine 
Evinden dışarı çıkıp bekçiye !Dünden itibaren asliye ce

hakaret iddiasile suçlu ola- zada bakılmağa başlandı 
nın muhakemesi 

Sayım günü evinden dışarı çıkan 
Mahmudu döğmekten suçlu bekçi 
çopur Mahmut ve arkadaşı bekçi 
MehmP.din duruşmalarına dün asliye 
cezada bakılmıştır. 

Bu işte davacı Mahmudun bilmü
kabele bekçilere hakaret ve kanuna 
söğınekten mütevellit diğer bir ev· 
rakının mevcut olduğu anlaşılmış ve 
her ikisinin birleştirilmesi karar al
tına alınmış ve devam olunan du
ruşmada, dinlenen şahitlerden Selim, 
hadiseye bekçi çopur Mehmedin se
bebiyet verdiğini ve polis geldiğinde 
suçlu Mahmudun itile kakıla bekçi
ler tarafından getirildiğini ve fakat 
mukabil hakaret yapmadığını söyle
miştir. Başka yerlerde bulunan diğer 
şahitlerin istinabe ile ifadelerinin 
alınması için muhakeme başka güne 
bırakılmıştır. 

Devlet demiryollarının 

Tenzilatlı aile biletleri 
Devlet demiryollan idaresi her

kesin kisesine uygun bir masrafla 
yolculuk yapabilmelerini temin için 
geçen sene olduğu gibi bu yıllda 
aile biletleri tarifesini bu ay iptida
sındanberi tatbika başlamıştır. 

2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nufuslu bir 
ailenin bir yere iki aylık gidip gelme 
bilet paralarında nufus sayısı arttık
ca ucuzluk taartar bir tarifeyi tat
bika başlamakla vatandaşlara karşı 
büyük bir kolaylık gösterilmiştir. 

İhtisas hakimi 
Haber aldığımıza göre; şehrimiz 

eski ihtisas mahkemesi hakimi Nuri, 
Rize ağır ceza reisliğine tayin edil
miştir. 

Bu kudretli adliyecimize yeni 
vazifesinde de muvaffakiyetler dile 
rız . 

ihtisas mahkemesinin evrakları 
tamamile asliye ceza mahkemesine 
devredilmiş ve dünden itibaren, ka · 
çakçılık davalarına şehrimiz asliye 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. 

Badema mülhakatta vukubulacak 
kaçak hadiselerinin de, şehrimiz as
liye cezasında bakılıp bakılmıyaca

ğı da süratle adliye vekaletinden is
tizan edilmiştir. 

Hususi muhasebe 

Dün bütün maaşları verdi 

Hususi muhasebeden maaş alan 
bütün muallim ve memurlar dün 
maaşlarını almışlardır. 

Öğretmenler 

Tasarruf sandığı aidatları 

Şehrimiz ilk okul öğretmenleri
nin kurdukları tasarruf sandığı aidat· 
ları dün verilen haziran maaşların

dan kesilmiştir. 

Memura haX.are~ elliği 
sabit olmadı 

Umumhanede dostu Fatmayı dö 
ğerken , işe el koyan polis ihsana 
söğmek suretile memuru vazife ha· 
!inde hakaretten suçlu köşker Meh· 
medin, dün asliye cezada duruşması
na devam edilmiştir. 

Şahitler dinlendikten sonra sona 
eren muhakemede : toplanan delil· 
lere göre Mehmedin memura haka
ret ettiği sabit olamadığından suç
lunun beraetine karar verilmiştir. 

Tayinler 

Halkevimiz ar komitesi gençleri , Ay
lardanberi hazırlandıkları konseri, dün 
gece, sakin ve meraklı bir dinleyici 
kütlesi önünde muvaffakiyetle verdi. 

Saat 9 da konsere bir Menüet'le 
başlanmış ve orkestra falsosuz bir 
devamla Şuma'nın hulyası, hayat hi
kayesi adlı parçaları çalmış ve her 
parçkda coşkunca alkışlanmıştır. 

Beş dakika aradan sonra tanbu
racı Osman pehlivan tarafından tan
bura ile bir solo hicaz yapılmış ve 
değerli sanatkar daha üç ulusal par
ça çalarak, dinleyicilere uzunca hoş 
bir an yaşatmıştır. 

Yine kısa bir istirahattan sonra 
Bayan ismet ve Hakkı Tar kemanla 
bir kiiçük solu yapmışlar ve bunu 
mütaakip yine solo kemanla Endelü
sü muvaffakiyetle çalmışlardır. 

Bayan İsmetle muallim Hakkının 
solosunu takiben Hikmet tarafından 
yine kemanla mükemmel bir solo ya· ı 
pılmış ve bunun arkasından evin 
mandolin takımı tarafından Sesilyana I 
serenad şubert ve Bersüsjüslen çalın-

1 mıştır. 

Yine kısa bir istirahattan sonra Os. 
man pehlivan beş fasıl daha yapmış 
ve mütamadiyen alkışlanmıştır. 

Evin istidatlı ve muvaffak genç
lerinin tertip ettiği bu konserlerin sık 
sık devamı gözlenir arzulardandır. 1 

Bu konser Halkevinin hoparlör 1 

leşkilatile dün gece bütün her tarafa 
yayılmış ve hemen Adananın bütün 
umumi yerlerine dinletilmiştir. 

------·------
Sovyet Ziraatında 
Elektrikleştirme 

(Tas ajansı ) - 1936 yılında 
Sovyet Ziraatinin elektrikleş tiri im esi 
için 32 milyon 400 bin ruble sarfo
lunacaktır . 

Yüzlerce Elektrikle işleyen yeni 
harman makinesi yapılacak , 1000 
kadar kolhoz elektrikleştirilecek , 
45 tane de yeni makine ve traktör 
istasyonu açılacaktır. 

Bugün Sovyetler Birliğinde 2800 
kır elektrik tesisat merkezi mevcut
tur ve bunların istihsal ettikleri elek· 
trik enerjisi 150 bin kilovat kuvve
tindedir. 

Ayni zamanda , kolhozlarda ma· 
halli elektrik tesisatı kurulmasına 
da devam olunmaktadır . Garbi Si
biryada yalnız son iki ay zarfında 

8 kolhozda mahalli elektrik tesisatı 
yapılmış, 25 kolhozda da bu kabil 
inşaata hararetle devam edilmekte 
bulunmuştur. 

Ural'da Sverdlovsk mıntıkasında 
1935 yılında ceman 2380 kilovat 
kuvvetinde bir kaç köy elektrik is· 
tasyonu vücuda getirilmiştir. 1936 
yılının ilk üç ayı zarfında bu mıntı-

içinde böyle oldu. Çok nazik bir 
adam olan doktorum, kulağımı ka
bil olduğu kadar fazla çalıştırmaklı
ğımı rica ederek adeta şahsi tema
yüllerime saha hazırladı; ve içimdeki 
cemiyet adamı ruhunun sevkiyle bu
na muvafakat ettim. Fakat; şayet 
yanıbaşımda birisi uzak bir fülüt 
sesini işitse de ben duyamasam, ya· 
hutbir çobanın türkülerine gülümsese l 
de ben işitemesem kendimi nasıl J 

bayağı hissederdim l Böyle hadise
ler, beni, ümidsizliğin eşiğine fırla
tıyordu. Bir hiç için hayatıma kıya
caktım ... ~ 

Allaha ısmarladık. Beni ölümümde -----------·--

Açık bulunan 35 lira maaşlı Ada
na müddei umumi muavinliğine, Sö
ğüd müddei umumisi Ahmet Tevfik 
tayin edilmiştir. 

kada 11 kolhoz tam surette elek
trikle techiz:oıunmuş , 20 kolhoz 
da elcktrikleştirilmek üzere bulun 
muştur . Leningrad mıntıkasında 

bu yıl 40 kolhozda elektrik tesisatı 

yapılmaktadır . Bielorusya'da 23 
elektrik istasyonu yapılacak ve su 
ile işliyecek olan bu kır istasyonları 
vasıtasiyle 63 kolhoza elektrik ener
jisi verilecektir . 

Sovyetler Birliğinde ki kolhozlar 
bu iş için hükumetten bu yıl 10 
milyona yakın kredi alacaklardır . Sanat, yalnız o, beni tuttu. Ah ! 

içimde tohumlandığını his~ettigim 
' her şeyi vermeden evvel bu dünyayı 

terketmek bana imkansız görünü
yordu. Böylece, sefil bir varlığı SÜ· 

( 1 ) Bethofen'in doktorudur . 
( 2 ) Mozartın talebesi ye dostu, 

Bethafenin hamisi. Büyük sanatkara, 
ltalyan eski müzik aletlerinin tam bir 
ku ·atorunu verr.ıiıti . 

tamamen unutmayın. Hem unutma
malısınız; çünki hayatımda ek
seriya sızı, sizi mesud etmeği 

düşündüm. Mesud olunuz 1 

Ludırig Vıın Beethoven 

* * * 
Açıkta kalan, Denizli memleket 

hastahanesi hemşirelerinden Pakize, 
Adana memleket hastahanesi hem· 
şireliğine tayin e-lilmiştir. 

Elektrikleşme işinin ziraatta te
siri çok büyük olmakta ve her ha· 
kımdan verim kabiliyetini ziyadtsiy
le yıiksdtııı,,ktedir . 
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Aln1anya'da 
kitapçılık 

Alman kitap ve tabı cemiyeti Ş 
geçen senenin bir bilançosunu neş· 
retmiştir. Buna göre 1935 senesinde 
Almanyada 1934 senesine nisbeten 
yüzde 15 fazla kitap satılmıştır. Al 

manyada mevcut 3,500 firmalardan t 
yüzde 43, 1 takriben 20,000 mark 

" 13,8 " 50,000 " 
" 13,7 " 100,000 " 
" 9,6 " 200,000 " tarı 
" 19,8 " 200, 100 " te, 

dan fazla satış yapmışlardır. tet 

Almanyada bütün kitap tabii Dü 
1936 senesinde1 300 milyon Türk r 
lirasına baliğ olmaktadır. Ve bunla· al 
rın satış fiyatları 450 milycn mark I 
yani 225 milyon lira tutuyor. Böy- ek 
lece 1933 senesine karşı da yüzde et} 
20 fazlalık görülmektedir. 0 P 

Bu 300 milyon marklık tabı ma· Çal 
eld sarifinin: 

Yüzde 

" 

ücreti tahririye 
kağat 

leş: 
tın 

at 
" 
" 

20 
15 
40 
20 

tertip ve tabı 
cilt can 

5 ·ı ı · k'll · • •za cı t erın şe ı ennı . 
nın 

yapan ressamlara verilmiştir ki bu tııa 
hesapça 80 milyon matbaacılara, 40 ni 
milyon ücreti tahririye, 40 milyon say 
katarına ve 10 milyon mark da klişt 
mücellitlere, 30 milyon kağıt fahri· bu 
kalarına ve ressamlara verilmiştir. Yo 

ışs 

rııe 

de~ 
Kahve idhalatı için yeni nis 

bir mukavele yapılacak urıı 
tııe 

Kahve ve çay idhalatının bir el· 
den idaresi hakkındaki kanuna isfr tııı 
naden aktedilmiş olan mukavelenıı ~eb 
menin müddeti 7 mayısta bitmi~tir. ını 
Bu mukavele mucibince Brezilyada tur 
memleketimize ithal edilmiş kah\'el hru 
re mukabil memleketimizden Brezil as 

yaya maden kömürü, zeytinyağı, tu h'u 
kuru meyva, tütün gibi mallarıınıı 

1
15 

satılmış ve her yıl memleketten va· arı 
re 

sa ti olarak 5 milyona yakın serb •si ba 
döviz tesviyesini icabetliren bu it· b 
halat Türk ınallarile karşılanmıştır. aş 

Hükumetimizin kahve ithala ~ i Ye 
ni aynı tarzda gene bir elden idi'ırc ba 
etmek kararında olduğu anlaşılmJk 5) 

tadır. Bu babtaki şartlar yakında g tarı 
zetelerle ilan edilecektir . Haber al Yo 
dığımıza göre, memleketimizde öniı ter 

müzdeki sene başına kadar yetece~ he 
mikdarda kahve stoku bulunduğun· rııa 
dan, kahve vermek üzere vaki ola ka 
müracaatların tetkiki için önümüı kin 
de vakit vardır. ğı 

bir 
Tayyare modeli uçuşu nun 

Sİ gı 

Moskova: 31 ( Tass ) Simiroi>I' 
de Havacılık mektebi talebeleri tıı 

rafından yapılan kuyruksuz tipte bi 
tayyare modeli, 800 metre yükspf.: 

likte hususi tertibatla havaya hıra 
kılmış bir tayyarenin nezareti al t ın 
da iki saat.. yirmi beş dakika u ;a 

rak 24 kilometre mesafe katetmiş 
tir. Model 24 kilometre ilerde }er 
inmiştir. 

Bu mesafe ve bu zaman tayyar 
modelleri için bir rekor teşkil eyle 
ınektedir. 

sı yi 
çin 
bir 

7,6 
22 

' 
Yon 
tııal 

olan 
tııad 

llıaz 
harj, 
llıen 

Yor 

s 
·--R. Peker'in--·ı 1anır r nele 

İnkılap Dersleri ~:;~ 
Ankara ve lstanbul Üniversit 

!erinde R. Peker'in verdiği inkıliir 
derslerinde tutulan talebe notl~rı· 

gözden geçirildikten sonra, ULUS 
Basımevince kitap halinde basıl' 
mıştır. 124 sayfa tutan eser, yalıv 
basma masrafı karşılığı olarak hef 
yerde ON KURUŞA satılmakta' 

dır. C. 

İşler 
taf i 
rııa i 
liıtın; 
hıuv. 
:l'or 
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konomik buhran İsviçrede kend-İ~İ 
yeni yeni mi gösteriyor ? 

;'. şsizlik çogalıyor. Şimendöferlerin geliri 
d: zararla kapanıyor . 
1 

~ ten ebiler İsviçre bankalarından paralarını çekiyor 

Bern.: 28 Mayıs ( Hususi ) -
lııııumi harpten sonra iktisadi buh
'•n dünyayı yakıp yıkıyorken, lsvıç· 
re, iktisadiyatı, ve faaliyet ve tica
~~i en yolunda bir memleket idi . 

ii Unya buh ·anı ortasında burası 
k ıtbta ile seyr edilen bir vaha gibi 
. ~alıyordu . 

k O zamandan sonra bir çok mem· 
· )~ketlerde her şeye baş vurarak, mil
e Jetlerin bütün kuvvet ve enerjileri 

oplanarak buhrandan kurtulmağa 
· Çalışıldı, ve epeycede muvaffakiyet 

elde edildi. Buna misal olarak Bir
leş:k Amerika devletleri iktisadiya· 
4nda görülen salah, lngiltere san
at ve ticaretinin son zamanlardaki 
canlanması, Almanyada işsizliğin 

ni •~alması ve nihayet dünya ticareti
nın son zamanlarda gösterdiği art

~ ~a istidadı gösterilebilir. Lakin ay-
nı zamanda lsviçrenin iktisadi tali 

11 
e sayıfası çevrilmek üzeredir . 

. lsviçrenin iktisadi münasebatı 
ı· b 

Ugün kökünden değişmiş bulunu· 
~or. Geçen senenin son ayında 
ışsizlik şimdiye kadar görül
lllemiş bir dereceyi bulmuştu. Bu 

• d~rece geçen senenin ayni ayına 
1 nısbetle yüzde 26 artmış, hükümet 
uınumi işler için daha çok para ver
lllek mecburiyetinde kalmıştı . 

l Tren hesabları zarar ile kapan
·. lllıştı. Bir çok sanai ve iktisadi te
a· ~ebbüslar ağır bir buhran altında 
r. 1nleyorlar. Bankaların zararları çok

tur. Çünkü bunlar haricin alacakla· 
1 hru vermeğe cebredılmişlerdir. Bil
\ assa Başlar Handelsbank ve A. G. 

eu Co. bu mecburiyeti açık surette 
ı his ediyorlar. Bundan başka itimat
, lan azalan bir çok alacaklılar lsviç
t re frangının düşmesinden korkarak 
t· bankalardan kapitallarını almağa 
r. başladılar . 

Bütün büyük bankaların bilans 
e Yekfinu 840 milyon azaldı. Yine 

bankaların kısa vadeli alacakları da 
sıo milyon eksildi. Dipozito mik

I tan 87, kasa obligasyonları 180 mil
··· Yon !sviçre frangı bir noksan gös
~ teriyor . Mamafih büyük bankalar 

henüz devlet kredisine muhtaç ol
j llladan kendi vasıtaları ile bunları 
k~patmı>ğa muvaffak oluyorlar. La
kın kapital pazarı gittikçe daraldıt. gibi katıtal teşekkülünde bariz 
ır durgunluk göze çarpıyor. Bu· 

n.un sebebi ecnebi kapitalinin eski-
51 gibi lsviçreye akmamasıdır . 

lsviçre sanai ihracatının azalma 
51 yüzünden büyük bir miişkilat i
çindedir. 1935 idhaliit ve ihracatı 

7
bir sene evveline nisbeten yüzde 
,6 azalmıştı. Bu hesabca ihracat 

22,3 milyon idhaliit ise 151,2 mil
Yon azalmışdır. Lakin unutulma
lllalıki lsviçre gibi ham maddesi az 
olan bir memleket kafi idhaliit yap 
llıadan uzun zaman ihracat yapa

~a~, ay~ za~anda ~zalan idhalat 
arıçtekı lsvıçre kapıtal faizlerinin 

lllemlekete gelememesini intaç edi
Yor . 

zenginler paralarını lsviçre yerine 
lngilterede saklamağı tercih etmeğe 
başladılar. Ev sahipleri her gün za
rar ediyorlar . 

Eskiden yabancıların çok bulun
duğu yerlerdeki emlak ve arazi artık 
yarı fiyatına bile satılmıyor. Bu yüz
den mal kefaleti ile para veren şa· 
hıslar ve bankalar çok müşkül mev
kide kalıyorlar . 

İsviçre bu müşkül vaziyetten 
kurtulmak için ne yapabilir ? Her 
şeyden evvel İsviçre iktisadıyatına 
düşman iktisadi guruplar ile bir men· 
faat muvazenesi teşkil etmek lazım
dır. 

İsviçrenin bir çok iktisadi maha
filde hükumetin bugünkü ticaret si
yaseti ağır hücumlara marul kal· 
maktadır. Kısa bir zaman için hü
kumete verilen iktisadi fevkalade 
salahiyetler bir çok iktisadi maha
filde baş gösteren itimatsızlığı azal· 
tamıyacaktır. Bunu her gün yükselen 
tenkit ve hükumete hücum seslerin 
den anlamak mümkündür . Bu ten
kitlerin bir çokları İsviçre hükume 
tini Almanya ile olan münasebatı
nın vuzuhsuzluğu ile itham etmek· 
tedirler. 

İsviçre iktisadi mahafili Amerika 
- lsviçre ticaret muahedesi ve lngil 
tere ile İsviçre ticaretin kıymetini tak 
dir etmekle beraber İsviçrenin ticaret 
politikası noktasından en mühim 
komşusu olan Almanya ile de iyi ge
çinmesi lüzumu kanaatındadırlar. 

lsviçreye en çok barçlu olan devlet 
Almanya olduğundan onunla muhak. 
kak anlaşarak bugün halledilmiyen 
bir çok işlerin ortadan kaldırılması 

lazımdır. 

lsviçre ile Almanya arasında şim
diye kadar yapılan kısa vadeli bir 
kaç aylık muahedeler göstermiştir ki 
Almanya ile anlaşma faydalı olmak
la beraber bu mukavelelerin kısa va-1 
deli olmaları emniyetsizlik ve vuzuh
suzluk meydana getirmektedir. 

lsviçre kr .. di pazarının güçlükle· 
rinden birisi de Almanya borçlarının 1 

lsviçrede likide edilmemesidir. Çok 
tekrar edilen tenkitlerden birisi de 
Altun bloku siyasetidir. 

Mamafih İsviçre merkez bankası 
buna şimdiye kadar muvaffakiyetle 
mukavemet ediyor. 

Bir çok memleketler son seneler· 
de iktisadi buhran ilq çarpışmak mec
buriyetinde olduğu gibi artık İsviçre 
de bu felaketten masun kalamamış
tır. 

Hulasa görülüyor ki umumi an
laşma elde edilmeden beynelmilel 
iktisadi müşkülatı ortadan kaldırmak 
kolay değildir. 

işte nihayet lsviçrede bugünkü 
fena vaziyetten kurtulabilmek için 
her fırsattan istifade etmek ve eski 
refah ve mevkiini elde etmek mak
sadile müsait ticaret politikasını ta
kip etmek mecburiyetindedir. 

1 
Halis kuru kahve 1 

1 

' 

Türksözü sahife 3 

Saro kabinesi 

Dün istifasını verdi 
Paris : 4 (AA) - Alber Saro 

kabinesi bu gün istifasını vermiştir. 

Nablıs harp mey
danı oldu 

- Birinci sahifeden artau -

içerisinde bulunmaktadır. 
Yahudiler; Urbanın hücumun· 

dan korkarak bulundukları kasaba· 
!arı terkederek büyük şehirlere sı· 
ğınmaktadırlar. 

ilk önce Yahudiler aleyhinde 
başlıyan kıyam harekatı, lngilizlerin 
aldıkları şiddetli tedbirler üzrine 
şimdi bunlara karşı çevrilmiştir. 

Filistindeki İngiliz kuvveti : 

Filistindeki lngiliz askerlerinin 
mevcudu 7,000 dir. Bundan başka 
on sekiz tank, müteaddit zırhlı oto
mobil, tayyare filoları bulanmakta. 
dır. Polis kuvvetiyse 2, 729 dur. Bu
nun 728 i lngiliz, 1540 ı müslüman 
ve hiristiyan ve 451 i de Yahudidir. 

Vaziyetin aldığı vahamet üzeri· 
ne Mısırdan yeni kuvvetler getirile
çekfir. 

Göz yaşartıcı gazlar: 

lngilizler, hadise çıkan yerlerde 
halk üzerine göz yaşartıcı gazlar 
kullanmakta ve bu suretle onları 

kaçırmağa çalışmata ise de bu da 
büyük bir tesir yapmamaktadır. 

Nablus harp sahası oldu: 

Nablus şehri ve civarı adeta bir 
harp sahası olmuştur. Kıyamcılar, 
siliihlariyle hükumet dairesine, askeri 
kışlaya hücum ederek kurşun yağ 

mururuna tutmuşlar, kışlanın bir kıs
mını, çadırları yakarak dağlara çe
kilmişlerdir. 

Yafa'da üç bomba patlatılmış, 
iki kişi ölmüş ve bir kişi yaralan· 
mıştır. Polislerin attığı kurşunlardan 
Tulkerimde bir Arap ölmüştür. 

Telefon ve telgraf muhaberatı 
bir çok yerlerde kesilmiştir. Filistin 
ve Şarki Erdendi' külliyetli mikdar
da silah ve ceblıane ele geçirilmiştir. 

Ölü ve yaralıların sayısı: 

Şimdiye kadar müslüman ve hi
ristiyanlardan 56 kişi ölmüş, 530 
kişi yaralanmıştır. Mevkufların sayısı 
1435 ve muhtelif hapis cezalarına 
mahkum edilenler 800 dür. Muhtaci 
muavenet olan halkın sayısı ise 300 
bin olup bunun yalnız 40,000 i Ya. 
fada bulunmaktadır. 

Mısır, Suriye, Lübnan ve lraktan 
bu muhtaçlara ianeler gelmekte de
vam ediyor. 

Belediye reisleri 
ve muallimler: 

Belediye reis ve azalariyle bir 
çok muallimler İngilizlerin harekii 
tını protesto etmek maksadiyle vazi
felerinden istifa ederek kiyamcılara 
iltihak etmişlerdir. Yüksek tahsil 
talebleri de dağlarda bulunan müca
hidlere karışmışlardır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y <ıniotel civarında 

Vatan eczanedir 

-- -- -

!Eyfeldeki televizyon 
1 

Çok kuvvetli bir şekilde 
neşriyat yapıyor 

Paris: 31 Eyfel kulesine ku-
rulan televizyon merkezi mükemmel 
şekilde neşriyat yapmağa başlamış· 
tır. 

Bu televizyon şimdiye kadar ya
pılanların hepsinden kuvvetlidir. 

Televizyon, şimdilik Paristen 70 
kilometre mesafeye kadar işlemek 
tedir. 

Yapılan tecrübeler, büyük mu
vaffakiyet göstermiştirr. Yakında 
daha uzaklara kadar neşriyat yapa· 
bilmek imkanı elde edilecektir. 

Kalmuk edebiyatı 
tercümeleri 

Moskova : 31 (Tass) - Kalmuk 
cümhuriyeti h;lk komiserleri mecli 
sinin kararı mücibince, Kalamuk halk 
ve hamaset edebiyatının mahalli 
eseri olan "Cangar,, epik destanının 
tercümesine başlanmıştır. 

Yakında neşredilecek olan bu 
destan, 12 kısımdan mürekkeptir. 
Destanın mevzuu, 12 Kalmuk efsa· 
nevi kahramanının hayatıdır. Destan 
bu kahramanların ve bilhassa bun -
!arın en büyüğü "Cangar .. ın hayatı
nı ve muvaffakiyetlerini çok güzel 
bir tarzda terennüm etmektedir. 

Asri sinemada 
~,------------------------------2 Haziran salı günü akşamından 

film birden 
itibaren iki 

( 
1 

Ölümden korkmıyan adam) 
Aşk, heyecan, sergüzeşt filmi 

2 
Umumi istek uzerine 

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

6950 

1 TAN Sinemasında f 
/Ju nl•şrını 

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 15 
1 balkon 25 kuruştur 

----·---·---- 1 
1 6932 
~~~~~~~~·-~~~------------------------! 

1 

J Seyhan İnhisarlar baş mü-1 
. dürlüğünden : / 

1 - G. Antep İnhisarlar baş· 
müdürlüğü ile müskirat fabrikasına 
ve baş müdürlüğün mülhakatı olan 
Kilis, Besni, Maraş, Pazarcık, Nizip, 
Birecik , Suruç Urfa idarelerine ve 
Narlı ve Akçakoyunlu mahallerine 
gelecek ve buralardan muhtelif ma
hallere gidecek mamul ve yaprak 
tütün, müskirat, tuz , ispirto ve su· 
malarla kuru üzüm , boş tütün ve 
içki sandıkları, sandık tahtalan,boş 
şişe, boş bidon ve boş çuvallar ve 1 

diğer bilumum eşya ve malzemenin 1 

1-Haziran-936 dan 31 -Mayıs - ı 
937 tarihine kadar icra edilecek nak- 1 

liyatı 5-5-936 tarihinden 20 gün ! 
müddetle iki kısma ayrılarak ek- 1 
siltmeye konulmuş ise de sürülen be-ı 
del liiyik hadde görülmediğinden iş 
bir ay zarfında pazarlıkla ihale edi· 1 

lecektir. ı 
2 - Pazarlıkla ihale G. Antep 1 

İnhisarlar başmüdürlüğünde topla- I 
nacak komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

3- Talipler bu ilanın yapıldığı 
inhisarlar idaresine müracaatla şart-, 
nar.,eleri alabilirler. 

4 Birinci kısım nakliçatın mu- 1 
hammen nakliyesi ( 13500 ) lira 

1 
ikinci kısmın muhammen nakliyesi 
( 7500 ) liradır . istekliler -her iki 
kısım için ayrı ayrı zarf verecekle
rinden birinci kısım için ( 1015 ) 
lira, ikinci kısım için ( 575 ) lira mü 
vakkat teminat akçası yatırılacaktır. 

5 - istekliler eksiltmeye git
meden evvel şartnamede aranılan 
ehliyet ve kabiliyet vesikalarını ib
raza mecburdurlar.6917 

ı=--B-ELEDİYE İLANLARI 
Temizlik işleri arabalarının bir senelik tamir i i pazarlık suretile müte· 

ahhidine ihale edilecektir. 
Muvakkat teminatı yirmi beş liradır . 
İhalesi Haziranın yirmi ikinci pazartesı günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin o gün belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 6963 
5-9-13-17 

itfaiye il.mır ve efradına yaptırılacak olan yirmi dört takım yazlık el
bise açık eksiltmeye konulmuştur. 
Kumaş örneği şartnamesine bağlıdır. Kumaş ve dikme müteahhide ait 

olacaktır . 
Muvakkat teminatı on beş liradır . 
İhalesi Haziranın 22 inci pazartesi günü saat on beşte belediye encü· . 

meninde yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnamesile kumaş nümunesini görmek üzere her gün be

lediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de daimi encümene gelmeleri ilan 
olunur . 6964 5- 9-13 17 

Beledıye zabıta memurları için otuz takım yazlık elbise ve kasket yap
tırılması açık eksiltmeye konulmuştur. Kumaş ve dikme müteahhide ait
tir. Kumaş nümunesi şartnamesine bağlıdır. 

İhale Haziranın 15 inci pazarte~i günü saat on beşte Belediye encü
meninde yapılacaktır. 

istekliler knınaş numunesi ve şartnamesini görmek için her gün yazı 
işleri kalemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olu-
nur . 6936 30-2-5-9 

Reşat bey mahallesinde Necati bey mektebi karşısındaki Belediyeye 
ait parseldeki 2 numaralı ve 646 metre murabbaındaki arsa açık arttırma 
ile satılığa çıkarılmıştır . 

İhalesi Haziranın 15 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye encü· 
meninde yapılacaktır. Muvakkat teminatı yirmi beş liradır . 

1 

Son zamanlarda devletin silah 
lanma için sarfettiği para eski se
nelere nisbeten pek yüksektir. Sınır· 
ların tahkimi ve buralarda yapılan 
'.nşaat ve saire gibi bir çok müdafaa 
ışJeri memleket dahilinde bir mas
raf iselerde bunlar yanında siliihlan
l~a için icabeden ham madde itha
~!ına verilen döviz memleketin mali 
lııuvazenesi üzerine fena tesir edi 
Yor . 

Türkiyenin her tarafında seve j---------·----
seve içilen kuru kahveci Mehmet ef. 1 

mahdumlarının nefis kahvesini yalnız 
Lüks Bakkaliye mağazasında bula-

28-5-15 isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işleri kaleminde ve 
ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 6935 

lsviçreye gelen yabancıların gün
den güne azalması yüzünden bu yol 
dan gelen kapital miktarı da epeyce 
düşmüştür . Bundan başka bir çek 

bilirsiniz. 6954 2-7 

Hizmetçi aranıyor 
Evde hizmet etmek üzere bir 

hizmetçi aranıyor . ldarehanemize 
müracaat edilsin . C. 

--....... .....-.-~ c:ea::: x:xı ı esu. 

Doğu lokantası açıldı 
Adananın 25 senelik lokantacısı Hasan usta 

eski lokantasını tekrar açtı . 

Güzel n1anzara serin 
nefis yemekler . 6965 

hava mükemmel 
1-3 

servisle 

. " -"'""''""' ... ,_, ___ _....._,,..... _____ ....,. ___ _ 

30 -2 - 5-9 

Tahlilatı kimyeviye ilanı 
Adana Belediyesi tarafından gönderilen bilumum sanayi ve gıdai 

maddelerin tahlili açık eksiltmeye konmuştur. 
Muvakkat teminat 45 liradır. 
İhalesi Haziranın 15 inci pazartesi gıinü saat 15 te Belediye daimi en

cümeninde yapılacaktır. 
istekliler şartnameyi görmek üzere her gün Belediye yazı işleri mü

dürlüğü ile baş tabipliğe ve ihale giinü de muvakkat teminatlarile birlikte 
B~dıye encumenıne gelmeleri ilan olunur. 6944 31-5-9-13 
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Sahife : 4 

Ad ana B orsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

Kilo J<'i yatı 

C1NS1 Eıı En çol Satılan Mikdar 
•Z 

K. s. K. s. KUo 

Kapımalı pamuk 36,50 = 

-Pi)'asa parla~ı 
" 

33 
Pizasa temizi 

" 30 
iane 1 33 
iane 2 35,50 

_Ekspres 
Klevlant 1 

YAPAGI 
-Beyaz 

1 
60 162,50 

1 Si;z:ah 

Ç 1 G I T 
-Ekspres 

1 

- iane 3 
-Yerli " Yemlik ,. 

1 " " Tohumluk ,, 3 -- _____ _... 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 1 ---

" 
Yerli 4 4,15 

" men tane 
Arpa 
Fasulya 

2,05 

Yulaf 
Delice 
l<uş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 17 1 ---

UN 
,_Dört yıldız Salih 700 

1 ·= - üç • • 
- 600 

.ı:ı- -
~ Dört yıldız Dovuluk isö 

.>o: üç ,. ,. 675 Q ..E c: o - Simit ,. -900 = "; .>: > -~ört yıldız cumhuriyet 700 ::ı 

"" <.> 600 ..... uç ,. ,. 
-Simit ,. 

Liverpol T elgraflurı 

f••" 1 

Kambiyo ve para 
4 I 6 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 

SatıUm 

Hazır Liret 

Temmuz vadeli 
/- 6 _ _]2 

6 20 Rayşmark 1 10 1 l 9'"l 

1 

Birinciteşrin vadeli 5- 85 - Frank « Fransız ,. 
Sterlin « İngiliz » 630 30 

Hit hazır -4- 197 -Dolar " Amerika » - 124- -9f 
Nevyork 11 65 --2- -

o 

o 

Gaz : 
Benzin : 

Frank « İsviçre » 

Develi 
Kanatlı atlı 

< 

n 

n 

a 

Socony- Vacum 
Makine yağı : Ejderli Gorgoyc- Mobiloil 

Kilsect : Sinek- böcek öldürücü 

Mazot • 

VE 

Goodyear : Otomobil - Kamyon 
lastiklerini arayınız . 

Merkez kumandanlığı altında 

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

1 

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

1 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

' 
1 
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Türksözü 

Seyhan Valiliğinden : j 
10 Lira asli maaşlı Kozan kaza

sının Nüfus katipliği münhaldır. Me
murin kanununun dördüncü madde
sindeki evsafı haiz bulunanlardan 
bu memuriyete talip olanlann ev 1 
rakı müsbitelerile beraber 15/6/936 
tarihinde imtihanlan yapılmak üzere 
Kozan kaymakamlığına müraatları 
ilan olunur. 

Seyhan Vilayeti encüme
ninden: 

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

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

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

31-5-10-16 

- ---------------. 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

---------------~--------
Seyhan Vilayeti Dai

mi Encümeninden : 
Adana : Memleket hastahane

sinin bir senelik ihtiyacı olan (2601) 
lira muhammen bedelli ( 115) ka
lem ilaç ve malzemesi açık eksilt
meye konulmuştur . 

Açık eksiltme 936 senesi Hazi
ranının ( on altıncı ) Salı günü saat 
ond<ı Seyhan Vilayeti Daimi Encü-

~ meninde yapılacağından isteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her gün 
hastahaneye ve ihale günü de pey 
akçasiyle birlikte encümene uğra· 

maları . 6921 
29-5-12 
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.... -----------------------·--------------------~ . D. Demiryolları Adana İşletmesinden : N 
• 
ilaçlarınızı ve 

.. 
guve otun uzu (Naftalin) (Naftalin) 

Ali Nasibi eczanesinden alınız. 

Temizlik 5370 305 Ucuzluk 

6748 33 

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

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

Müfettişliğinde yapılacaktır. \.r 
C - Şartnamesi işletme Müfettişliğinden bedelsiz görülebilir. ~; [ 
Eksiltmeye gireceklerin muhammen bedelin °/0 de yedi buçuğu 150 .. 

lira muvakkat teminat parası idaremiz vezne nıakbuzıı veya banka temi-
nat mektubu ve 2490 No. lu kanunda yazılı vesaiki tazime ile tarihi me<:-
kıirda işl etme müfettişliğine müracaatları . 6947 2- 5- 8- 12 J. 

,.----------------------------------_,.en] 
ilaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) ve 

Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

aka 
i ol 
932 
et o 
Ce 
aka 
akk' 
rıiy< 

e ı 

1 
Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi l Is 

anlıyacağınıza şüphe yoktur 1-o d 
________________________ c_,_,ı_ci_I _H_a.ıı:.y-er ____ J,e~ı , 

~----------------------.................................... ---1.tin 

Diş ağrıları • • 
ıçın 

Qrıu• 

evk; 
tay< 

Yegane ilaç Nevrozindir. 
il 

Herkesin cebinde İne 
gü .. 

3 tanelik yeşil kutulardaki Nevrozinden tün 
llıun 

E 
~hlı 
Pis 

bulunmalıdır. Fiatı 20 kuruştur. 6820 3 27 

-----·~--------------__..~çe 

Umumi neşriyat müdürü 
~"aı 

Celal Bayer ter 

Adana Türksözü matbaası 


