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HABEŞ İMPARATORU ROMA YA PAZARLIGA MI GİDİYOR 

Haile Selasiye ümidi 
Romada mı görüyor? 

Henüz teeyyüt etmemiş , fakat kuv
vetli bir şayiaya göre Necaşi ya
kında Musoliniye pazarlığa gidecektir 

Habşistanda Roma kanunları tatbik edi
lecek bütün şehir adları değişecek 

Roma : 6 ( Radyo ) - Mareşal 
Badogliyoya vekalet etmekte olan 
General Grasyani , ltalyada tatbik 
edilmekte olan kanunların Habeşis 
tanda da aynen tatbikini ve Müslü
ınanların işlerine bakmak üzere 
şeriye mahkemelerinin teşkil edil
ınesine dair yakında bir emirname 
neşredecektir . 

Roma : 6 ( Radyo ) - Habe
ş istandaki büyük şehir ve kasaba· 
!arın adları , eski Roma İmpara
torluğu zamanındaki şehir kasaba· 
ları adlariyle değiştirilecektir . 

Londra : 6 ( A.A ) - Edenin , 
dün Habeş impratorunu ziyareti 
esnasında hiç bir siyasi mesele gö· 
rüşülmemiştir. 

Londra : 6 ( A. A. ) - Henüz 
teeyyüt ebneyen, fakat kuvvetli bir 
şayiaya göre: 

Necaşi Homaya gidip Mussoli
rıiyle pazarlığa girişmek çaresını 

araştırmağa başlamıştır. 

Londra: 6 ( A. A. ) - Habeş 

imparatoru Londrada gördüğü ka
bulden ve Eden'le yaptığı görüşme· 
lerden menun kalmıştır. 

Londra: 6 (A. A,) - im para-, - = 

Neca~iyi nihayet Romaya kadar 
sürükliyecek olan diktatör 

Muıolini 

torun Lodradaki misafirliği tama
miyle hususi mahiyettedir. 

Londra : 6 ( A. A. ) - Habeş 

imparatorunun eski tayyarecisi bu
gün buraya gelmiştir . Kendisinin 
belkide Necaşiyi almağa geldiği 

söylenmektedir . 

Londra : 6 ( Radyo) - Neca., 
şinin yakında Romaya gitmesi şayia 
sı gittikçe büyümektedir . 

Filistin müdhiş karıştı 

Hadiselere bakılırsa, Y ahudiden 
ziyade bir İngiliz aleyhdarlığı başladı 

Kamutay 
İş kanununun bazı kısım-

! larını kabul etti 
Ankara : 6 ( A.A ) - Kamutay 

bugünkü toplantısında iş kanununun 
1 

müzaketesine devam etmiş ve encü· 
mene verilen maddeler hariç olmak 
üzere kanunun diger maddeleri ka· 
bul edilmiştir. 

Haziranda da kar 
yağar mı? 

Karaköse : 6 (A.A) - Bu sabah 
dağlara kar düşmüştür . Soğuktan 
şehirde soba yakılmaktadır. 

İngiltere 

Boğazlar konferansına 

iştirake karar verdi 
Ankara : 6 (A.A) - İngiltere 

hükumeti boğazlar rejiminin değiş· 
tirilmesi için toplanacak konferansa 
iştirake karar verdiğini hükumetimi· 

1 ze bildirmiştir. 

Ruzvelt 
1 Bahriye tahsisat projesini 

1 

imzaladı 
Nevyork : 6 ( A.A ) - Birleşik 

j Amerika cumhur reisi 256 milyon 
dolarlık olan bahri ye tahsisat pro· 
jesini imzalamıştır. Bu miktar sulh 
zamanında Amerika tarihinin kayt 
ettiği en yüksek miktardır, 

Şuşnig Musolini 
görüştü 

ile 

Roma : 6 [ Radyo ] - Avus· 
turya başbakanı doktor Şuşnig hu
susi malikanesinde ltalya başbakanı 
Musolini ile iki saatlik bir mülakat 
yapmıştır. 

!{ki başbakan yemegi beraber ye 
mişler ve doktor Şuşnig mülakatı 
müteakip hava yolu ile Viyanaya 
dönmüştür. 

Kraliçe Mari 

Yahudi köyleri yakılıyor. Polis binaları ! 
bombalandı ölmek ve öldürmek 

tabii bir hale geldi 

--------
Nevyorktan dün hare

ket etti 

Blum kabinesi ilk 
toplantısını yaptı 

Fransız gazeteleri : Halkın arzusu açık
tır . Halk amelenin refahını istemek

tedir . diyorlar 
-- --·······----

Kabine , tabii vaziyeti iade için harekete geçti 

Paris : 5 ( Radyo ) - Blum ka. ı 
kabinesi ilk içtimaını yapmıştır. ! 

Kabine bu içtimada programının 
ana hatlarını kat'i olarak tesbit et
miştir. 

Programda 40 saatlik hafta me
saisi, istirahat günlerinin ödenmesi, 
harp sanayiinin millileştirilmesi gibi 
maddeler vardır. 

Kabine bu programı mümkün 
olduğu kadar sür'atle tatbika karar 
vermiştir. 

Paris : 6 (A.A) - Bütün gaze
teler makalelerini amele harekatına • 
hasretmektedirler. Gazetelerin lisanı 
bugün daha sakindir, 

Makalelerin başlıca teminatı a- Heryo 

Blum projesininilk gözeteceği amele kitle&İ 

melenin zaman. istemektedir. kete geçtiğini :bildirmektedir. 
-Halkın arzusu açıktır. Halk, a· Londra : 6 (Radyo) - Londra 

melenin refahını isteyor. diyorlar. gazeteleri : Blumle Heryonun, pro-
Londra : 6 (A,A) - Paristen jelerini tatbikte gecikmiyeceklerini 

gelen haberler : Blum hükümetinin: ve muvaffak ta olacaklarını vazmak. 
tabii vaziyeti iade için derhal hare- tadırlar. 

Mısır milli bankası 

Bankalarımızdan herhangi 
biriyle bir şirket kurmak 

istiyor 

Ankara : 5 (Hususi) - Mısır milli 

• 
Vehip Paşa 
Atinaya vardı 

Atina : 6 (Radyo) - Vehip 
paşa Mısırdan buraya gelmiştir . 

SamuelHur 

Akdeniz paktı --
ılfanchesıer Guardien' den : 

a 

O 
talya emperyalizmi Akdeniz şar
kındaki devletleri, ezcümle Yu
goslavya, Yunanistan ve Türkiyeyi 

endişeye düşürmektedir. Bu endişe 
ltalya ile Almanya arasındaki düş. 

, manlık kaybolduğu takdirde daha 
artacaktır. 

Londra, geniş mikyasta silah· 
!anmaya mani olmak İçin Akdeniz· 
deki vaziyete bir istikrar vermek 
arzusundadır. 

Akdenizde Britanyıı tefevvuku
nun temadisini temenni eden küçük 
devletlerin de arzuları budur. 

Bizzat ltalyanlar bile, açıkça iti· 
raf etmek istememelerine rağmen, 
Britanyanın bahri tefevvukunun, Hin· 
distan yolunu muhafazaya matuf 
olduğu için, tedafüi bir mahiyeti ol
duğunu kabul etmektedirler. 

işte Akdenizde bir mütekabil 
yardım paktının yapılmak istenmesi 
bu noktai nazardan düşünülmektedir. 

Fakat müzakerelere ba~lamadan 
evvel zecri tedbirler meselesinin 
halli lazımdır. 

Şarki Akdeniz devletleri, kendi 
emniyetleri bakımından, Britanyanın 
Bahri tefevvukunun muhafazası ta
raftarı oldukları için, zecri tedbirle
rin muhafazasını istemektedirler. 

Mussolini de bunlarla anlaşma· 
ğa çalışmaktadır. Sovyetler buna 
meyyaldir, çünkü Slreza cephesinin 
tekrar ortaya çıkmasını arzu etmek· 
tedirler. 

Metaksas 
Emniyeti temin için tedbir 

alındığını söyledi 
Atina : 6 ( Radyo ) - Baş ve 

kil Metaksas , beyanatta bulunarak 
hükumetin bütün Yunanistanda asa 
yiş ve emniyeti muhafaza etmek!için 
bütün tedbirleri~aldığını söylemiştir. 

Uluslar Kurumu 

Asamblesi toplantıya 
çağınldı 

Cenevre : 6 ( A. A ) - Mil· 
[etler cemiyeti asamblesi otuz hazi
randa toplantıya çağınlmıştır . 

Mısır 

İngiliz kralı 
fevkalade komiserini 

kabul etti 
'/(, { fJ,ıriı Soir ) ın hususi muhabi-

~i yazıyor : 
kamyon devrilmiş ve yanmıştı . 

Bu iki kamyon bir Yahudi kö· 
yüne erzak ve mühimmat götürü 
yormuş . 

Nevyork : ( Radyo ) - Kraliçe 
Mari , vapuru bugün saat 6,45 de 
bir çok yolcuları hamil bulunduğu 
halde lngiltereye hareket etmiştir . 

, bankası, milli bankalarımızdan her 
hangi biriyle birlikte, bir Türk - Mı
sır şirketi kurmak teklifinde bulun· 
muştur. 

Bahriye nazırı oldu 
Londra : 6 ( Radyo ) Sir Samu· 

el Hur , istifa eden bahriye nazı

rının yerine tayin edilmiştir . 

Londra : 6 ( A. A. ) - Kral, 
Mısır fevkalade komiseri Lompsonu 
kabul ebniştir. 

Dün tayyare ile Beruta geldim . 
Fakat şafak sökmeden hududu geç· 
rııek mümkün olmadı . Hiç bir Su
riyeli şöför Hayfa yolunda gitmek 
tehlikesini göze almak istemiyordu . 
Halbuki bardaktan boşanırcasına ya· 
&an yağmurlar , Arapların Yahudi 
köy ve kasabalarının yollarına koy· 
dukları dinamitleri kolay kolay pat· 
layamıyacak bir hale koymuştu . 

Filistinden kaçıp gelebilenler 
bu diyarda hükümran olan dehşet 
Ve anarşiyi anlatmakla· bitıremiyor
lardı . Hududa geldiğimiz zaman 
Şoförüm şapkayı çıkarma mı söyledi. 

Bu Arap köylerinden geçerken, 
Arapların beni Yahudi sanarak öl
dürmelerine mani olmak için alına· 
tak ilk bir tedbirdi . 

ihtilalin ilk eserini Akra yaklaş
tığımız zaman gördüm . Yolun üze· 
tinde hala duman çıkan iki büyük 

Yahudi topluluğunun bulunduğu 
yerlerin arasında hep lngiliz kıtaları 
var • Yahudi köyleri arasında müte
madiyen kuvvetli İngiliz devriyeleri 
dolaşıyor . 

Arap intikamının eserini her ta
rafta görmek mümkün .. Yanmış 
tarlalar , bozulmuş bağlar , ağaç
ları devrilmiş bahçeler .. 

Hayfada: 

Hayfaya üç saatte varabildim . 
Polisler bütün Arapları sıkı bir mu· 
ayeneden geçirmedikçe şehirlere 
sokmuyorlar, Bütün Arap dükkan· 
lan kapalı . Araplar her tarafta 
tehditkar guruplar halinde dolaşı
yorlar . 

Elhasıl her tarafta müthiş bir 
sıkıntı ve dehşet havası var . 

Tehlikeli bir yol : 

lngiliz polisinin tavsiyesi üzerine, 
hiç bir şoför Hayfa ve Kudüsten , 
Nablıs ve Affaul böyle hareket et. 
memektedir . · 1 

Bununla beraber büyük bir para 
mukabilinde bir !otomobil bulabil· 

dim. 
Maksadım , her sabah mühim· 

mat götüren ve bir tayyare filosu 
ve bir çok zırhlı otomobilin himaye 
sinde bizden evvel yola çıkmış olan 
kervana yetişe bilmekti . Affol kara -
koluna gelebilmiştim . Fakat bura
dan ileri gitmek mümkün olamadı . 
Çünkü hiç bir Yahudi Kudüs veya 
Sabba yoluna çıkmak gibi bir deli
liği~kabul edemiyordu . Geri dön· 
meğe mecbur oldum . 

- Gerisi ikinci sahifede -

Bu şirket, iki dost ve kardeş 
memleketin ithalat ve ihracat işlerile 
meşgul olacaktır. 

Bir çok milli mahsüllerimizin sa
tıldığı Mısır piyasasına olan ihraca
tımızı artırmak ve iki memleketin 
iktisadi menfaatlerine uygun bir iş-
birliği yapmak arzusunda bulunan 
alakalı makamlarımız bu teklifi mem-
nuniyetle karşılamışlardar. Bu husus-

~..-.....-.-..---..._ . ......__ ..•.... 
• 
lzmir - Först Viyana 
Maçı nasıl oldu? nasıl bir netice ile bitti ? 

Bütün ıaf!ilatile spor sütunumuz da okuyurıu:;: 

ta tetkikler yapılmaktadır. Berlin olumpiyadmda Türkiyeyi temsil edecek milli futbol takımımızı 
Bundan bir müddet önce. Mısır hazırlamak için bir k3:mp açılacaktır. Bu kampa girecek futbolcuları seç-

Macar milli bankalarının teşkil ettils:- mek için federasyon, Istanbul, lzmir, Ankara muhtelitlerınin Viyana profe· 
!eri şirket, iki memleketin ticaret iş- yonelliğinin ikincisi olan Först Viyana takımile karşılaşmasını muvafık 
]erinde göze görünür inkişaflar temin bulmuş ve 6 Haziranda (dün) maçlara başlanmasını uygun görmüştü. 
etmişti, Türkiye - Mısır arasında Dün Taksim Stadyomunda lzmir muhteliti ile Viyane takımı, Ankara 
uzun zamandanberi başlamış bir ti- ile de İstanbul muhteliti karşılaşmıştı. Radyodan lstanbul ve Ankara muh-
caret münasebeti esasen mevcut ol- telitlerinin neticelerini öğrenemedik ancak lzmir muhteliti ile Viyana tak:ı. 
duğundan bu yeni teşebbüsün daha mının maçını Stadyomda imiş gibi dinledik. 

::k::~~~lı olacağı muhakkak görül- : ı--..K..:r=~;+~~~X~~:.:_--·---·--··---· .---.~ 
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Sahife : 2 

Orta Avrupanın 
1 

tuttuğu yol! 
fJı'r fnı!e ı Tal lfll.'i f.fUZPte.~iıu' /Jiltiirıliyor: 

~ vusturya hadiseleri, Alınan 
~ gazeteleri tarafından büyük 

bir dikkat ve alaka ile, fakat 
naoyonal sosyalistlerin hakiki duygu- 1 

!arım meydana vurmaksızın takip e 
dilmektedir. 

Prens Starhanberg'in atlatılması ile 
ŞuşPig kabinesinin yeniden kurulma
sına; burada gayri tabii bir reıimin 
ortadan kaldırılması şeklinde bakıl 
makta, fakat bu değişmenin Alman
yadan fayda yerine zarar getirme
sinden de kaygı gösterilmektedir. 

Nasyonal sosyalist mahfillerinde 
yeni Şuşııig kabinesinin dış sıyasada 1 
eskisinden fazla, şu veya bu şekilde, 
dışarının muzaheretine bağlı kalaca
ğı, bu yüzden Alınan milleti berline 
zarar verecek bir yol tutacağı kana
ati hüküm sürüyor. (Buradaki millet 
kelimesi, Rayh dışında yaşıyan Al
manları da kastetmektedir.) İsteııil
miyen kararlardan birisi de Habs
burgların avdeti olabilir. 

Nasyonal sosyalistler her ne ka
dar, hemen müdaheleyi icabettirecek 
bir vaziyet görıniyorlarsa da Haym
şutzlarla birlikte Alınan menfaatle
rine uymıyacak tedbirlerin alınması-

1 na gayret etmek için hazırlıklı bulun
mayı lüzumlu bulmaktadırlar. 

Eğer Şuşnig kabinesi hariçten 1 

herhangi bir ınüzaharet istiyecek olur-, 
!arsa, o zaman nasyonal sosyalistle
rin Avusturyada yaşıyan Almanların 
yardımına koşmayı kendilerine bir 
vazife telakki edeceklerine şüphe et 
memck lazımdır. 

Bu, Almanyanın silah kuvvetile 
Avusturyaya ineceği manasını ifade 
etmez. Bay Hitler, bu yayıntıyı esa~lı 
surette yalanlamıştır. 1 

Fakat Alınan nasyonal sosyalist- j 
!eri, propaganda teşkilatı ile Avus- \ 
turyada kurulmak istenilen herhangi 
bir yabancı diploması mevzuu ile çar
pışmakta ve oradaki gayriınenkulla
ra filen muzaharet göstermekte te
reddüt etıniyeceklerdir. 

Lehler, Seşen'deki Leh azınlık
larının vaziyetlerinden sızlanmışlar, 
Çekoslovaklar da Alman nüfuzuna 
karşı kuşku göstermişlerdir. 

Sevizyon hususunda gösterdiği 
kuvvetli ihtiras, küçük antantı teh
did eden Macaristanla da Lehistanın 
münasebetleri pek dostanedir. 

Ôte taraftan kral Aleksandr'ın 
öldürülmesi sırasında tehlikeli bir 
noktaya çıkmış olan fakat son za
manlarda düzelen Yugoslav - Ma
car münasebetleri Romanya ile Yu-
goslovya'nın Maceristanla olan~ 
münasebetlerinden daha iyidir. 

Revizyon haritalarında Yugos
lavyanın kendilerinin bir takım top. 
raklarını da gösteren Macarlara karşı 
Yugoslavyanm ortakları şüpheli bir 
gözle bakmakta ve bunda gene Al
man tesirini görınektedirler. 

Çünkü son iki yıl içinde Yugos· 
lav - Alman münasebeti çok düzel
miş bulunuyor. Alman diploma: isi 
de gerek Buda peşte' de gerek Bel
gradda azami faaliyet göstererek 
Yugoslav - Macar müesseselerini 
yola kaymağa çalışmaktadır. 

Doğu ve cenub - doğu Avrupa
sındaki küçük devletlerin menfaatleri 
öyle girift bir hale girmiştir ki yapı
lan bir takım hareketlerle mukabil 
hareketlerin izahına imkan bulun
maktadır. 

Küçük antantın son yaptığı kon
ferans ile Bilkreş'te küçük antant 
devlet adamlarının yapacağı toplantı 
ufukta görünen bu fırtınaya karşı 
birlik ve toplu bulunmak lüzumunu 
gösteren iki gösteriştir. 

Fakat Belgrad'da yapılan Leh -
Yugoslav görüşmeleri Almanyanın 
askeri kuvveti karşısında küçük dev
letlerin en doğru yol hangisi ise 
onu tutmak isteğinde olduklarını 
göstermektedir. 

Çekoslovakya ile Romanya hala, 
Fransadan yana bir siya5a gütmek
te ayak diremekte ve bunun bir 
Fransa - lngiltere siyasası olduğuna 
kani bulunmaktadırlar. Eğer öteki devletler, Avusturya

Macaristan siyasası İtalya ile nın yakasını bırakacak olurlarsa o 
zaman Almanya da böyle hareket 

1 

Almanya arasında paralanmıştır. Yu 
goslavya ile Lehistan ise elan, İngietmeyi do~rı bulacaktır. 

Buracb hakim olan kanaat şudur: 1 liz - Fransız diplomasisinin el birli-

E- A t k d" b b ğine itimad etmek istemekte, fakat ger vus urya en ı aşına ıra-

kılacak olursa onun güdeceği taraf- ortada böyle bir şey mevcud olma-
sızlık politik:ı ~ ı en ziyade Almanya dığı için dış sıyasalarında, ta böyle 
ile bir yakınlık kurınağa doğru yürü- bir elbirliği gerçekleşinciye kadar 
yecektir. müstakil davranmayı tercih etmek-

. tedir. 
Mekezl Avrupa' da dlplo- .. .. . . . '? 

mas~--~~-rel~etleri 'I Ku~~~ra~~~~,~~~,::m~e=~:~~ ~;_· 
1 tl"ILrJr1'rfa11 1'U)lll •S {!ffZ<'leSine bı/- dirifİ)'Or: 

dırılııur: 1 Buraya gelen Leh Dış Bakanı 
1 Albay Bek, Yugoslavya baş ve dış 
il bakanı B. Stoyadinviç ile iki görüş · 

Lehistan Dış bakanı Albay Bek'in 
Belgrat seyahatine bütün mekezi 
Avrupada büyük bir ehemmiyetle 
bakılmaktadır. 

Bu ziyaret, şekil bakımından her 
iki memleketin de dış sıyasasını de-

1 

me yapmıştır. Arsıulusal siyasa hak · 
kında yarın da görüşmeler olacak-

! tır . 
1 Gerek Yugoslavya, gerek Lehis 

ğiştirecek gibi görünmiyor. j 

Leh dış sıyasasının temel taşı • 
hala, Fransa ile müttefik olmakta; 
Yugoslavya'nın sıyasası da Fransa 
ve küçük antant ile ittifakta devam 
edip gideccektir. 

tan büyük devletlerin blok yapma
larına aleyhtardırlar; zira bunun harb 
demek olacağına kanaat getirmiş-
lerdir . 

Bunlar Saltıktan Karadenize ka
dar Almanya ile Rusyaya maruz 
bulunan küçük devletlerin araların
da sıkı bir işbirliği yapılmasını em
niyetlerinin ve istiklallerinin korun
ması bakımından çok faydalı bulun-

Yalnız, bu ziyaret, her iki hüku
metin de gittikçe artan Alman as
keri kuvveti karşısında eski siyaset
lerinin faydasından şüphelen ııekte 
olduğuna işaret edebilir. 

maktad ı rlar . ı 

Her ne kadar resmen bugün de 
müttefık bulunuyorlarsa da F raıısız -
Leh münasebetleri Lehistanın Nazi 
Almanya ile Fransanın Sovyet Rus
ya ile pakt imzaladıkları gündenberi 
eski hararetini kaybetmiştir. 

Aynı zamanda Lehistanla Al
m:ınya birb;rlerine fazla yaklaştık
ları için Lt>hlilerin müttefıki olan Çe
koslovakya ile olan münasebetleri 
("ski ~ekl"n; kaybetmiştir. 

Türk gazete mümessillerine ver-1 
diği son bir beyanatta Stoyadinoviç 
ilk defa olarak "küçük milletler ce
miyet! " tabirini kullanmış, bunun
la da küçük devletlerin aralarında 
bir cemiyet kurmalarını kastetmiştir. 

Peşte' ye giden alman zabit-
leri 

Berlindeıı l"u.ı 1111.1 f!Oz•'(Psıne bildirili,-or: 

Bir takım Alman zabitlerinin 

1 

Türk sö~ü 

SanatmekteplerindeiHalkevi resim serg isin de 
Çırak şubeleri açılacak j 

Önümüzdeki ders yılı başından ' 
itibaren sanat mekteplerinde islahat 
yapılacaktır. 

Bir çok ·vilayetlerde açılan sanat 
okulları halk tarafından çok rağbet 
görmüştür. 

Bakanlık bu yıldan itibaren çırak 
okulları da açmağa karar vermiş ve 
hazırlıklara başlamıştır_ Bu okullar, 
sanat okullarının bir şubesi olacaktır. 

İkamet tezkeresi kanunu . . 
pro1esı 

Emniyet genel müdürlüğü tara
fından hazırlanarak İç bakanlığı va 
sıtasile alakalı bakanların düşüncele

ri sorulan «ikamet tezkeresi kanunu,. 
projesi, finans bakanlığı tarafından 

tedkik edilmektedir. 
Proje bu günlerde başbakanlığa 

verilecektir. 

Polisin yeni elbise 
- . 

nızamnamesı 

Polisin yeni elbise nizamnamesi 
devlet şurası tarafından tedkik ~dile
lerek başbakanlığa sunulmuştur. 

Yeni nizamnamede elbise ve ka
putların şekillerinde ve apoletlerinde 
bazı değişiklikler yapılınıştir. 

Nizamname tamim edilir edilmez 
kıyafetler hemen değişecektir. 

Polis teşkilat kanunu 

Memleketimizin güvenlik işlerini 
idare eden polis teşkilatını, günün 
icablarına göre, tanzim edilecek o
lan, yeni polis teşkilatı kanunu pro
jesi, İç bakanlığından gelmiş ve ü
zerinde yapılan tetkikler sona er
miştir . Proje, bir kaç gün içinde 
Baş bakanlığa gönderilecektir 

Ceyhanda 

Yine genç bir kadın 
boğuldu 

Ceyhaııda Mercin mıntıkasındaki 
köprünün yanında Pervin adında 
genç bir kadın-yıkanırken, dikkatsız

lık yüzünden kendisini anafara kap
tırarak boğulmuştur. 

Pervinin cesedi çok aranılmışsa
da bulunamamıştır. 

Macaristanı ziyarete gitmiş olmala
rına burada ne siyasi, ne de askeri 
bir mana verilmemektedir. Bunlar, 
tamamiyle husu;İ ınaksadla harb 
esnasında berab~r di:iğüc.tükleri Ma· 
car zabitl criylc dos1luklarını devam 
edip kuvvetlendirme'< dileği ile ora
ya gitmişlerdir . 

Fakat gazetelerin ağzına bakı
lırsa bu zabitler oraya Almanya ile 
M<ıcaristanın müşterek olarak ma
ruz olduğu tehlikeyi ve Sovyet- Çe
koslavak paktı ve Sovyetlerin Çe
koslovakyada hava karargahları kur
maları ihfrna!i ıneselderini görüş
mek üzere gitmişlerdir . 

Bu çekoslovak - Sovyet hava 
elbirliği meselesinde Almanya Prag' 
dan yapılan herhanği bir tekzibi 
kabul etmek niyetinde değildir . 

Bu ziyaretten Alınanyanın Ma
caristanla iyi geçinmek siyasası ta
kib etmek istediği, İtalyanın Akde
niz işleriyle meşgul olduğu şu sıra 
da macarlara silahlanmak ve Re
vizyon meselelerinde müzaharet gös
tereceği manaları da çıkarılmakta

dır . 

Dün genç amatörlertn eserleri bir 
jüri tarafından seçildi ve güzel 

bir tören yapıldı 
- - --········----

Halk Evimizin bir kaç gün ev
vel Ar komitesi gençleri tarafından 
bir resim sergisi açıldığını yazmış 
ve bu güzel eserlerden bahsetmiş
dik . 

Dün saat 16 da kalabalık bir 
davetli kütlesi önünde, Jüri heyeti 
tarafından, ekspoze edilen resimler 
incelenmiştir . 

Tetkikat neticesi : 

Resimden Mesud birinci, Mela
hat ve Sadi ikinci mükafatı kazan
mışlardır . 

Atlı sporun 
Verdiği gardenparti çok 

parlak oldu 

Şehrimiz Atlı spor kulübünün 
dün gece belediye bahçesinde ver
diği gardenparti çok parlak ve canlı 
bir şekilde geçmiştir. 

Bu geceye davetli olan bütün 
aileler gelmiş ve geç vakta kadar 
eğlenmişlerdir. 

Caz, Büfe ve tertibat gayet mü
kemmel bir şekilde idi, 

Afiş kısmında : 
Ömer, Aziz birinci, Mahmud i

kinci mükafatı almışlardır . 

Seçme, çok güzel bir törenle 
yapılmış ve Halkevi bandosu da tö
renden evvel güzel parç:> !ar çalmış
tır , 

Görülen rağbet üzerine, sergi 
beş gün daha uzatılmıştır . 

Belediye reisi Turhan Beriker, 
Kumandan vekili ve bir çok büyük
ler gençlerimizin eserlerinin seçi
minde bulunmuşlardır . 

Muallimlerin mezuniyet 
işleri 

Şimdiye kadar öğretmenlere 
sıhhi durumları dolayisiyle Kültür 
direktörlüğü sıhhat ispekterleri ta
rafından tedavi için mezuniyet ve
riliyordu. Önümüzdeki ders yılı ba
şından itibaren bir aydan fazla me· 
zuniyet almak istiyeıı öğretmenle
rin durumaları Kültür Bakanlığı ta
rafından da incelenecektir. Bakan
lık icap ettiği takdirde öğretmenle
ri yeniden muayeneye göndererek 
ikinci bir inceleme yaptıracaktır . 

Filistin müthiş karıştı 
- Birinci Sahifeden artan -

Mısır treniyle : 

Kudüse ancak Mısır treniyle var
mak nasip oldu . Bu tren çok iyi 
muhafaza edilmekte idi . İçinde bir 
çok asker vardı . Ve üzerinde bir 
filo tayyare refakat ediyordu . 

İngiliz polisi tren hattından 15 
metro yakında bulunan her Arap 
üzerine ateş a'(mak emrini alınıştı . 

Kudüs : 4 ( Hususi ) - Filistin 
askeri vaziyetiyle , Filistinin lngiliz 
İmparatorluğuna karşı aldığı cep
heyi tetkik etmek üzere Londradan 
gizlice gelen dört İngiliz Jeneral , 
Kudüste mevcut lngiliz kumandan
ları ile bir içtima yapmışlar ı·e nor
mal hayatın avdeti için Yahudi mu
haceretinin durdurulmasına lüzum 
gördüklerini söylemişlerdir . 

Çok şüphesiz ki Yahudi muha 
cereti arttıkça Filistindeki ateşte 

büyüyecek ve önü alınmaz bir şekle 
geleeektir . 

Kumandanlar Filistinde dört 
gün kaldıktan sonra tayyare ile 
Londr:ıya dönmüşlerdir . 

Bu dört İngiliz ateşesi'nin inti
balarından doğan kati ve· isabetli 
kanaat . mutlak surette Yahudi akı
niyle , Yahudilere verilen imtiyazın 
önünü almağa matuftur . 

Bir kaç gün evvel evi bombala
nan Nablus hakimi, vaziyetin vehame· 

tini anladığından, hususi evini,bırakmış 
ve çoluk çocuğuyle beraber Polis 
müdürünün askerler tarafından mu
hafaza edilen evine iltica etmiştir . 

Bu hadisede teyit eder ki Filis
lindeki anarşi ehemmiyetsiz değil
dir . 

Bir adliye adamının masuniyeti 
tehlikeye girerse , evine bomba atı

larak tehdit edilirse , artık bu gibi 

hadiselerin adam akıllı alevlendiği 
bir beldede kimsenin canından ve 
malından emin olmasına imkan gö
rülebilir mi ?. 

Arapların bu mücadeleye ne ka
dar büyük bir İman ve ısrarla sarıl-

ı dıklarını aşağıda yazacağım iki vaka 
pek güzel isbat eder 

Araplarla mücadelede ölen bir 
Arap polisinin cenazesi Kudüs civa
rındaki köyüne getirilerek ailesine 
teslim edilmek istenilmiş fakat ölen 
polisin karısı : 

- Memleket uğrunda çalışan 
din kardeşlerini , mesleki için feda 
eden ve Araba kurşun atan bir ko
ca tanımıyorum . Demiş ve koca· 
sının cenazesini eve almamıştır . 

Haçharis adında ve 25 yaşında 
bir Arap şoförü de idare ettiği oto
büse binen lngiliz askerlerini karar 
gaha götürmekte iken arızrlı bir 
yolda direksiyonunu birden kırarak 
otobüsü kasden uçuruma yuvarla
mıştır. 

Şoför ve askerlerin bir çoğu öl
müştür. Kurtulan birkaçı da ağır 
surette yaralıdır. 

T obas köyü civarında da üç İn
giliz tayyaresi Arapların kurşun yağ
muruna tutularak yere inmişlerdir. 

Hayfa : 6 ( A.A ) - Aha!. bu
gün yine nümayiş yapmak istemiş 

ve mani olmak isteyen zabıtayı taş
lamıştır. Biraz sonra kuvvetler ye
tişerek Arapları dağıtmıştır . 

Hayfa : 6 ( A. A. }°- Bazi A
rapların tevkifi dolayisiyle bu sabah 
çikan karışıklıklar üzerine sokak
lar askerler tarafından işgal edilmiş
tir . Ahali mevkufların götürüldü
ğü polis karakolunu taşa tutup bom
balar atmışlardır . 

Hayfa : 6 ( A. A. ) - Bugün 
yapılan nümayişte bir arap öldü. Bı
risi yaralandı . 

1 

7 Haziran 1936 

Habeşistandaki 

Zengin madenler için bir Al
man mühendisi ne diyor?. 

Addis Ababa: 6 (A. A.) - On 
senedenberi, Habeşistanda maden
ler hakkında tetkikatta bulunmakta 
olan bir Alman mühendisi ; 

- Dünyada Habeşistan kadar 
zengin madenli bir beldeye tesadüf 
olunamaz . kurşun, bakır petrol, 
amyand, altun, potasyum ve tuzun 
buradaki rnikdarı kadar hiç bir ma
dende yoktur. Demiştir. 

Ağır endüstri verimi 

Moskova : 2 (Tass) - Bu yılın 
ilk üç ayı zarfında ağır endüstrinin 
umumi istihsalin fazlalaşması ile bir
likte iş verimi de mahsus derecede 
yükselmiştir. 

Geçen yılın ilk üç ayına nısbetle 
iş verimi, plandaki yüzde 23 yerine 
yüz de 32,5'e çıkmıştır. En fazla 
muvaffakiyet, demir endüstrisi ala
nında elde edilmiş ve burada iş ve 
rimi yüz de 38,i bulmuştur. 

Diğer alanlarda da iyi neticeler elde 
edilmiştir. nitekim, maden kömürü 
endüstrisinde iş verimi yüz de 30' a 
ve makine imal eden fabrikalarda 
yüz de 27'ye çıkmıştır. 

Bu yıl alınan bu neticeler, istik 
bal de de ağır endüstri istihsalinin 

mahsus derecede fazlaşmakta devam 
edeceğini göstermektedir. 

Halk sanalı 

Mayıs bidayetinde Leningrd 'da 
Rus müzesinde büyuk bir sergi açıl
mış ve bu sergide işçilerin, köyliile

rin, askerlerin ve çocukların yapmış 
oldukları on bine yakın tablo, heykel 
ve diğer sanat eserleri teşhir edil

miştir. 

Bu sene sergide yer alan eserler, 
daha evvel muhtelif mıntıkalarda, fab

rikalarda ve köyl.,rde vücuda getiri

len ilk sergilerden seçilmiş olanlar

dır. 

r--R. Peker'in--, 

İnkılap Dersleri 
Ankara ve lstanbul Üniversite

lerinde R. Peker'in verdiği inkılap 
derslerinde tutulan talebe notları, 

gözden geçirildikten sonra, ULUS 
Basımevince kitap halinde basıl
mıştır. 124 sayfa tutan eser, yalnız 
basma masrafı karşılığı olarak her 

1 
yerde ON KURUŞA satılmakta- J 
dır. C. 

Yitik senedi resmi 
Zevcimden kalan maaş 

resmisini zayi ettim. Yenisini 
ğımdan hükmü kalmadı . 

senedi 
alaca-

ÔI ii yüzbaşı 
SülPyman t>Şi 

c. Beriye 

Halis kuru kahve 
Türkiyenin her tarafında seve 

seve içilen kuru kahveci Mehmet ef, 
mahdumlarının nefis kahvesini yalnız 
Lüks Bakkaliye mağazasında bula-
bilirsiniz. 6954 4-7 

Bu gece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

Yeni eczanedir 

Koza n kaymakamı 

Kozan kaymakamı Avni, mezu· 
nen dün şehrimize gelmiştir. 
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Sahife : 4 Türksöıü 7 Haziran 1 936 

Gayri menkul malların açık artırma ilanı 
Ceyhan 

. 
ıcra memurluğundan 

No: 
150 
151 
152 
645 
64:5 
82 
83 

8~ 

85 
85 
87 
68 
69 

510 
511 
528 
529 
531 

86 
87 
88 
19 
77 
78 
79 
81 
20 
82 
21 
83 
22 
85 

194 
195 
196 
197 
7-i 
75 
76 

Tarihi Cinsi 
T. evvel 329 tarla 

" " n 

n " " 
Şubat 327 

" 
JI ll 

" temmuz 329 
" 

" n tarlanın üçte iki 
hissesi 

" n " .. .. tarlanın nısfı 

" " " 

" n " 
Mayıs 316 tarla 

" t1 " 
Şubat 317 

" 
" .. n 

n " " 
il " " 
il ,, 

" 
T.sani 323 

" 
" " " 
.. " .. 

Şubat 313 tarlanın nısfı 

n .. .. 
" " " 
n .. Ev yeri 

.. n tarlanın temamı 

.. n n 

" n n 

" ,, " 
K. sani 325 tarla 

" " 
" " 
" " 

T. sani 323 
T. sani 325 

" " 

n 

n 

" 
" 
" 
n 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
Ceyhan icra dairesinde 13- 7 - 936 
pazartesi günü mat 2- 3 

1 - gayri menkullerin artırma 

şartnamesi 8-6-936 tarihinden itiba
ren No. ile Ceyhan icra dairesi
nin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır . ilanda ya
zılı olanlardan fazla malumat al
mak isteyenler işbu şartnameye ve 
Dosya' No. ile memuriyetiınize 
müracaat etmelidir . 

2-Artırnıaya iştirak için yukar.1 
da yazılı kı) metin yüzde yedi buçuk 1 

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

3 - ipotek oalıibi alacaklılarla 1 
diğer alakadarların 'c iştirak hakkı 
sahiplerinin gayri mrnkul üzerindeki 1 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 1 
dair olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren 20 g[in içinde evra-

Köyü 
Cevherli 

" 
" 

Güveoğlu 

" 
Cevherli 

" 

" 
" 
" 
" 
n 

" 
• 
" 

Nacarlı 

" 
n 

" 
" 
" Cevherli bucağı 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

Cevherli 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Dönüm H. 
75 6, 

12, 133 
50 
45 
20 
50 
63 

6 
65 
80 
80 

200 
200 
30 
50 

5 
20 

120 
40 
80 

1 
780 

20 
6 

ar. 4800 
Dö. 

45 

200 

3 
60 

100 
100 

60 
40 

190 
90 
50 

4, 
4, 
1, 
4, 
3 • 

o, 
6, 
7, 
7, 

18, 
18, 
2, 
4, 
O, 
1, 

11, 
3, 
7, 
O, 

71, 
1, 
O, 
O, 

4, 

18, 

o, 
5, 
9, 
9, 
5: 
3, 

17, 
8, 
4, 

Metre 
8947 
2266 
5966 
1368 
8386 
5965 
7916 

5515 
9754 
3644 
3544 
3860 
3860 
7579 
5965 
4596 
8386 
0316 
6772 
3544 
0919 
7054 
8386 
5515 
2757 

1368 

3860 

2757 
5158 
1930 
1930 
5158 
6772 
4667 
2737 
5965 

Borçluya ait hissenin 
muhammen kıymeti 

Lira 
600 

1064 
400 
360 
160 
400 
336 

32 
260 
320 
320 

1600 
1600 
240 
400 

40 
160 
960 
320 
640 

8 
3120 

80 
24 

100 

360 

1600 

24 

800 
800 
480 
320 
1520 
720 
400 

• 
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Elel<tiikıışığl ve -su •kadar elzem ve zaruri o ld uğunu 

Her~şeyden vazgeçebiliriz, fakat 

KELVINATDR 
i 

Dolabımıidan ayrılamayız. diyeceklerdir. 

İdeal soğu k hava do lapları 
1936 Modelleri 
ihtiyacınıza ve 

Umumi satış yeri : 
paranıza göre dof2pl3.r 

Belediye civarında 1 

len mühlet içinde parayı vermezse 1 
ihale kararı fesholunarak kend isin
den evvel en çok yüksek teklifte 
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 5 ten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme ha
cet kalmamaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur . Madde 133 . 

müşteriye aittir. Ad 'll f b 
8 - Yukarıda köyleri karşıla- ı ana mı i mensucat a • 

rında y\).zılı gayri menkuller tapu 1 rikası memur ve İşçileri 
kaydında ayrı ayrı görünüyor ise de istihlak kooperatif sos
her köyde bulunan tarlalar ait ol- 1 yetesinden : 

"!imi ................................................... ~ 

Kozmin 

Nevrozin 

duğu köy tarlalarile birbirine bitişik, 
olup birer kıta olarak bulunmak -
tadır . 

Yukarıda gösterilen tarihinde icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi daire
sinde satılacağı ilan olunur .6970 

Diş macunu 

laboratvarının bu yeni müstahzarı 

larında bulunur . Fiatı 15 kuruştur. 6806 29 

Sirküler 

Adana milll mensucat fabrikası 
memur ve işçileri mahdud mesuli
yetli kooperatif şirketinin meclisi 
idare reis ve azaları istifa etmiş ol
makla 30/5/1936 tarihinde içtima 
eden heyeti umumiye aşağıda imza
ları mevzu bizleri yeni heyeti idare 
azalığına seçmiştir. 

Yeni heyeti idaremiz 1 Haziran 
1636 tarih ve No 51 kararı ile Bay 
Salim yumurtacıyı meclisi idar" ri · 
yaseline tayin etmiştir . 

Nevrozi n 
Adananın yaylazamanı geldi. Yaylaya gideceklere tavsiye eder. 

N . . 
her evin tabii doktoru olan evrozını her hal-

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

Nevrozin kullanınız· 
On taneli ktüpleri 60 kuruştur . 1 6805 29 

kı müsbiteleriyle birlikte memuriye· 
timize bildirmeleri icap eder . Aksi 
halde !-akları tapu siciliyle fabit ol
madıkça satış bedelini paylaşmasın 

bu kerre Adanamızagelmiştir. Her eczalıancde ve ıtrıyat mağaz;ı. 1 
1 

illlııım11E11ı:ıııımııcıcıım...,u•,.. ... mıımam:ı=ıııı::ı:ız~bı~z~•zmı:mıı::::a:ımm:ııııır:ı•~w:ı:..---

Esas mukavelenin 26 ncı madde
sine istinaden Bay Salim Yunıurtacı 
ve meclisi idare azalarından Bay 
Nuri Has müştereken ve ~irketin 
resmi miihrii ile birlikte şirket na
mına imzaya seliihiycltar oh: :l şirke- ı 

timiz· hance br~ı te .11sil ederler. I' 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 bağırıldıktan sonra 1 

en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artıı ma bedeli muhammen kıymetin 

'la 75 şini bulmaz veya satış isteye- 1 
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 

sürülecek pey muhammen kıymeti
nin yüzde yetmiş, beşini bulamadığı 
ta1-:dirde satış geri bırakılıp borç 
2280 N: lu kanun mucibince beş se- ! 
ne tecil edilmiş olacağı. 1 

6 - Gayri menkul kendisine 1 
ihale olun1n kimse derhal veya veri-

/ .. 
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' P-ay Nurin·n goybub.·:i esnasında 
meclisi idare azalaıında~ birıni mec- 1 

lisi idare kararı ile tevkil edebilir . 
Bay Salim Yumurtacı ile Bay 

Nuri Hasın aşağıda mevzu imzaları
nın not alınmasını rica eder şimdiye 
kadar şirketimiz hakkıada beslenen 

.. 
.::570 307 

hüsnü teveccüh ve emniY'~tin devamı -------·----------- --------:fa 
temennisile saygılar sunarız . 

Milli mensucat fabrikası memur 
ve işçileri kooperatif şirketi meclisi 
idare azaları : 

Nuh Naci Yazgan 
imzası 

Mustafa Özgür 
İmzası 

Salim Yumurtacı Nuri Has 
İmzası İmzası 

Mahmut usta 
imzası 

İlaçlarınız ı , Naftalin ( Güve otu ) 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

r c 
~ 
er 
~la 
? 
le 
en 

1 
Bir kere tecrü b~den sorıra her husustaki azami menfaatinizi !b 

Bay Salim şu suretle imza eder : anlıyacağmıza şüphe yoktur ı \ı! 
Bay Nuri Has şu suretle imza 1 Celal Bay••r 

eder: ~---------------------...____ 1 

işbu sirküler Adana birinci no-

t 
terliğince 6 / 6 / 936 tarih ve No. 
2992/72 ile tesçil ve tasdik edilmiş-

~ tir. 6971 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türkaöıü matbaa" 

t. 

tı 

'lıe 

, .. 
"· 


