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murı• S ~t Demokra-
~ talya, uluslar cemıyetini!!B~;~ı,;;-~~~;İ~~ilı s~s:~in manivelası Atlas denizinin dağ gibi dalgaları 

üzerine düşen bir dev gölgesi 
ı.t ite tehdit etmeğe başladı l Haziran içinde 

~ ~ • . . . ,j konuşulacak 
onsey ıçtımaına ıştırak eden İtalyan dele- i Cenevre: 13 [Radyo ı - Bo. 

leri müzakereyi bırakarak Romaya dön-IJ ğazı~r meseı~sinin müzakeresine 
•• Hazıranın 22 sınde başlanacaktır. 1 

!tıler. Bu hareket konseye bir ihtar imiş ! Ankara = 13 < A.A) - Dr. 
' Aras, Lozan muahedesini imzalamış 

--.-..~-ı-.ı .• - vletlerden Boğazların gayri asker-

disababada 30 bı·n asker Badogv liyo liği hakkındaki hükümlerin tadili 
zımnında 25 Haziranda İsviçre8e 

Önünde geçit resmi yaptı Montreauda bir kdnferans toplan-
! masnu istemiştir . 1 

C . 13 ( R d ) B ! Cenevre: 13 (Radyo) - LoJ Ankara : 13 ( A.A ) -
• Milletler cemiyeti konseyi· 
•n d·· . un ılk aleni celsesinden 
tı~e Yaptığı hususi bir toplantıda 
~ Yan delegesi, hükümetsiz ve hü
l rndarsız bir memleket mümessili 
an Habeş delegesinin dinlenemi 
tceğini ileri sürmüş ve Habeş de
~esi de bu sözleri siddetle protes
b eyferniştir . Neticede Danimarka 
~~~a delegeleri fta)yan iddiasının 

dı ıle ruznamesinin haliyle muha• 
~sını istemiş, bu teklif, ltalya hariç, 
~et delegeler tarafından müttefi-

. ~abuJ edilmiştir . Cenevredeki 
;ıtız muhafili Habeş meselesini 
~namede bırakmak hususundaki 
s~~ kararını bir Habeş ·hükumeti 

t ır Habeş hakimiyetinin mev
~f 0~rnakta devam ey] ediği tarzında 

sır etmektedir . Avam kamara
lnda bir kısım muhafazakar saylav
lr da zecri tedbirlerin devamı hak-

• 'nda bir takrir vermişlerdir . Ha
ş imparatoru Necaşi, Alman ajan· 

lna hükümdarlık hukukundan vaz
Çrnemiş olduğunu söylemiştir . 

l ~.enevre 13 ( Radyo) - Baron 
~ısı ve ltalyan delegesi Milanoya 

, Uleveccihen dün öğleden sonra 
tellcvreyi terk etmiştir . 
l Roma : 13 ( Radyo ) - İtalyan 

•I egesinin Cenevredcn ayrılması 
Yanın milletler Sos} etesini terk et 
e:i şeklinde kabul edilmemelidir . 
:dnız bu hareket bir ihtar mahiye· 

edir. 

enevre · a yo - u- f ~ 
k 

1 t d - t tH · l · ~ zan muahedesini imzalayan devletler. 
gün i.ı top. an 1 a zecrı dek. )~r erın ; boğazlar meselesinin müzakere ediJ 
devaın edılmesı hususun a ·ı ısteklet l 1 ... 

20 
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f ecegı _ azıran an un e enev·i 
üzerine ltalyan murahhası Aloizi ' ~ rede bulunacaklarını bilditmışlerdir.) 
hükumetinin konseyden çekildiğini -·-w _ ----------·-·-· 
bildirmiş ve celseyi terk ederek 
maiyetiyle birlikte Romaya hareket 
etmiştiı' . 

ltalyanın bu hareketi ; cemiyeti 
akvamı bir nevi tehdit mahiyetiude 
telakki edilmektedir , 

Cenevre : 13 ( Radyo ) - Bu
gün cemiyeti akvam toplantısında 
bir çok devletlerin murahhasları 

söz alarak hükumetlerinin İtalyaya 
karşı tatbik edilmekte ol:ın zecri 
tedbirlerde devam edilmesini iste 
diklerini bildirmişlerdir . 

Londra : 13 ( Radyo ) -- İngil · 
tere hükumeti ; Adisababada bulu
nan sefirine , vazifesinde devam ve 
İtalyan askeri kumandaniyle temas
larda bulunmasını bildirmiştir . 

fngiltere hükumeti ; aynı zaman. 
da Habeşistanın Londra sefirini yine 
Habeşistanın resmi mümessili olarak 
tanıyacağını bildirmiştir . 

Adisababa: 13 ( Radyo ) 
30000 f ralyan ve yerli asker, bugün 
Adisababada Mare.şal Badoğliyonun 
önünde büyük bir geçit resmi yapa· 
rak kendisini sc1amlamışlardır . 

İta!yan kıtaatı , Adisababa ve 
Harra~ civarında ele .geçirilmeyen 

1 yerlerı de ınukavemetsız olarak zap· 
letmektcdirler . 

NansenOfis 
~--...__ __ _ 

Hükumetimizin yüksek kalp
Iiligint'! teşekkür ediyor 1 

Ankara : 13 (AA) Milletler 
cemiyetine bağlı Nansen Ofisi, iç ba 
kanlığına gönderdiği bir mektupla 
Türkiyenin 1200 beyaz Rusu Türk 
tabiyetine kabul etmek suretile gös
terdiği ülüvvü cenaptan dolayı teşek
kürde bulunmuştur. 

Atinada yeni bir 
grev 

Atina : 13 ( Radyo ) - Yirmi 
dört saatlik grev gece saat on ikiden 
sonra başlamıştır • Grevin umumi 
ve normal hayata hiç bir tesiri ol· 
maması için lazım gelen tedbirler 
alınmıştır. 

Nakil vasıtaları muntazaman iş 
leyecek şehirde ve sokaklarda elek
trik yanacaktır . 

Bütün müesseseler açıktır. Grev 
sükunet içinde devam ediyor , 

Yurdumuzdan '"7 
-------------------------------------------------
Filistin hadiseleri 

Yahudi kızları tabanca 
~ taşımağa başlamışlar 
,. 
anlı nümayişler devam ediyor. Telavi 
Yahudileri hayatlarını korumak 

;ıtt Suriyeden 500 Çerkes getirmişler 
i~ Akk~ 11 (H ~ h b. · · • n) _ a : ı~susı mu :• ırımız-

Y afada bır Yahudı otobü· 
ile Araplar ateş etmişlerdir. Ateş 
enler polis tarafından tutulınuşlar-

S Üç Yahdi atılan kurşunlardan 
t<tlannıışlardır. Bütün Filislindc 

; el d~~aın etmektedir. . 
I llgılız ve Yahudi fabrıkalannda 
~~an Arap ameleleri "Arap hayır
l'tı 1Yeti,, tarafından işlerinden çıka-
n 1~ Ve, bunların iaşe masrafları 
l'tı ~il araplardan toplanan paralarla 

111 edilmektedir, binlerce amele 
Cv 

Yapmışlardır. 

Geçen cuma günii nümayişe A
rap kadınları da çıkmışlardır. Kadın
ların nümayişe çıkması erkekleri da· 
ha ziyade heyecana getirmiştir. 

Filistindc bütün şoförler grev 
yapmışlardır. Bir taraftan diğer ta
rafa gitmek imkanı yoktur. bunun 
neticesinde hükiirnet fabrika ve tica
ret işlerini durdurmuştur. 

Dün Hayfa polis miidürü şöförlerin, 
~aat zarfında otomobilleıini iş 
letmedikleri takdirde ellerinden ve
sikaları alınarak bir daha da şöför· 
lük vesikaları geri verilmiyecektir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Yumurta sevkiyatı geçen yıla 
göre yüzde 140 fazladır. 

fstanbul : (Hususi) Bir haf-
tadanberi piyasamızda ispanya için 
büyiık mikdarlarda yumurta talebi 
yapılmaktadır. 

Sevkiyat nisbeti geçen seneye 
göre yüzde 40 fazladır. Yalnız dün 1 

6,000 sandık yumurta sevkedilmiştir. 
lspanyolların kliringle elde ettik

leri kontanjanları tamamen memle
ketimize ihraç etmiş olmaları ve bu 
kontenjanların artması için yumurta 
satın alınmasının artması şartının bu 
mübayaalarda başlıca amil olduğu 
anlaşılıyor. 

Bundan başka Fransa, önümüz
deki ikinci üç ay için 276 kental yu
murta kontanjanı vermiştir. Almanya, 
Avusturya, Çekoslovakya'clan da 
yumurta istekleri vardır. 

Geçen sene ispanya ile tecim an
laşması yapılmadan evvel düşmüş 
bulunan fiatlar şimdi geçen sene va
satisine göre yüzde 25 daha fazla
dır. Fiatlar durmadan yiikseliyor. Al
manların da Ankarada cereyan et
mekte bulunan görüşmeler sırasında .. 
40 bin kental yumurta alınmasını ka
bul etmiş oldukları da anlaşılıyor. 

İstalalin Amerikalı Roy Horad 
ile olan mülakatında Sov}·"t maka· 

nizmasında fena çalışan müesses~· 
fenrı tU: olmadığını söylemiş mahal· 
li hükümet şekillerinin d"" köy ve 

şehir halkının durmadan arlan ta. 
leplerini tatmin edemediğifii işPret 
etmişti. 

Şimdi bu dava üstünde mücade
le başlamaktadıt . 

Yeni ırıt hapusulleri artık intihap edi. 
!enleri seçerken bir takım şartlar 
aramak imkanını "Wcrecektıı . Şimdi. 
yeni intihap si~temi bütün miiesse

se ve teşkilatları yeni bir hamle ile 
çalışmaya Vt! onları haklı tatmin ct
ıneğe mecbur edecektir . Yeni in
tıhap rnücadelelerinde halk için ame
li faidcleri getirebilecek unsurlar 

en mühim rolleri oynayacaklardır. 
Bu gühe kadar yalnız parti azala· 
rının intihabı mucadelesi vardı. Şim-

di parti azaşı olmayanlar da seçile
cektir . Şimdi artık intihap umumi, 
müsavi haklı, bilfı vasıta ve gizli o

lacaktır . Yeni intihap hakkı, ve fe_ 
na çalışan müesseselere ve kimsele
re karşı halkın elinde bir kamçı ro
lünü oynayacaktır . 

Bu sene sonunda SSCB nin me
ı'iyete geçecek olan ana yasasının 

esası intihap hakkının bütün halka 
teşmilidir. 

Yalnız mahkemece infihap hak
kından mahrum edilenler bu intihap· 

Jara iştirak edemezler. Bu suretle 
farklı ve farksız arasındaki hak farkı 
kendiliğinden ortadan kalkmış olu-

yor. Bu suretle fırka ile halk arasın
daki itimat, fırka ile halkın temasını 

ve iş birliğindi arttırmak imkanını 
vermektedir. 

Yeni kanunda, eski kanunda 
mevcut olan kayıtlar ortadan kalk· 
makta ve bilhassa artık bir kimsenin 
babasının içtimai vaziyetinden mesul 
olması şekli ortadan kaldırılmakta
dır. 

~~-------··--------~-

j "Hindenburg ,, ikinci 
1 seyahatinde 

llindcnburg ı.eplirıirıin yedi mayısta yaptığı uçuşta 
Atlantiğirı dalgaları iizerin8 düşen gölgesi 

Alman sanayii fngiJiz ve Fransızlara denizde yapamadığı rekabeti 
havada yapıyor. Son zamanlarda büyük deniz devletleri arasında deniz 
yolu için kızışan rekabeti biliyoruz. 

lngilizlerin meydana getirdiği queen • Mary, Fransızların daha dün 
yaptıkları Normandie hep bu müthiş rekabetin eserleridir. 

Almanlar ise bu müsabakaya hava yoluyle iştiraki tercih etmişlerdir. 
Graf Zeplin'den sonra yaptıklan "Hindenburg" adındaki muazzam 
hava gemisi bunun bir numunesidir. 

Şimal atlantikini geçmek suretiyle Amerikaya seyahata çıktığı 
malumdur. Yukarı koyduğumuz resim, Hindenburgun yedi mayısta 

başlayan Bu seyahati esnasında Atlantiğin dalgaları üzerine düşen 
gölgesini göstermektedir. 

İran hükümeti 
Iraktaki konsoloslarını 

kaldırdı 

Tahran - Iran hükumeti, eko
nomi yapmak rııaksadile Irak ülke
sindeki konsolosluklarını lağvetmiştir. 

Yalnız Bağdat ve Basrada birer 
konsolos bulunacaktır. 

• 

Milletler cemiyeti 

Habeş görüşmesini 15 
hazirana bıraktı 

Londra : 13 (Radyo) - Akvam 

cemiyeti Habeş meselesinin tetkikini 

15 hazirana talik etmiştir. 

Bir Fransız muharriri ltalyanların 
Adisababaya girişini nasıl anlahyor? 

Birdenbire 150 İtalyan tayyaresinin müdhiş homurtusu işitildi 

" Paris Soir Nazetesinin Adisababada bulunan mu-
" ô 

habiri, ltalyan ordusunun şehre girişini şu suretle anla-
tıyor: 

" Korku ve sefaletlerimiz bitti .. 
Dün saat tam 13,50 de İtalyan tayyareleri miidhiş 

bir gürültü ile göründüler . Bunları bir kaç dakika son
ra lıalyan ordusunun öncüsü takibetti . 

Bu dakikaya kadar saklandığımız yerlerde kapanıp 
kalmıştık . 

Eınperial otefinde hemen hemen, yalnız ben kalınış
lırn . Bir kaç saattanberi yağmacılar daha az görülme · 
ğe başlamıştı . 

Şuradan, buradan tek tük silah sesleri geliyordu . 
Fakat otelin etrafında, ellerinde en modem silahlar bu
lunan, tehditkar yağmacı kafileleri artık görünmü· 
yordu. 

Fakat yiyecek endişe edilecek derecede azalmıştı . 
Ve ilk defa olarak sefirimiz M. Bodart'ın çehresin 
de umu<lsuzluk izleri görüyordum . Filhakika kadın ve 

çocuktan müteşekkil iki bin insanın kamını doyurmak 
kolay bir iş değildi . 

- ltalyanlar nerede kaldı ? diye düşünüp duru· 
yorduk. 

Sefarethaneden tekrar otele dönerken yağma ve 
yangından en çok müteessir olan mahalleleri geçiyorum. 
Gördüğüm şey, bir yangın ve bir harabe manzarasından 
başka bir şey değildir. Şurada, burada Çakallar tarafın· 
dan parçalanmış insan ölüleri var. Havada mütemadiyen 
kargalar. 

Öğleden sonra şehir gittikçe derin bir sükune gırı
yor. 

150 Tayyare 

Birdenbire hiç beklenilmeyen bir gürültü, 150 ltal
yan tayyaresinin gökleri parçalayan homurtulan işi-

tiliyor. 
Otelin penceresine yığılmış olan yanan döşeklerini 

- Sonu ikinci sahifede -



ahife : 2 

Anlayamadığım edebiyat .. 

te_ on günlerde şehrimizde iki tane edebi eser, birer küçük kitap ha
e;;;J} linde çıktı. Birinin adı "Ayetler,, ;öbürününkü "Bir akıştan ürperen 

okyanuslar,, dır. ilkini Arif Nihad Asya, berikini de N~cmettin Ne
cip Esin yazmış. " Bir akıştan ürperen okyanuslar,, için diyecek sözüm yok 
ama "Ayetler,, beni burada azacık konuşturmağa süı ükliyecek bir hususiyet 
taşımaktadır. 

Filhakika, içinde tek tük anlayıp beğendiğim çok gi.ızel duygu ifadeleri 
bulunan bu " Ayetler ,, hakkında iki üç gün önce bizim "birader ağa,, da 
burada tam iki sütun yazı yazdı. Lakin, inanın ki bu yazı bile, benim "Ayet
ler ,, için kafamda çöreklenen düğümü çözemedi . 

Vakıa, edebiyat ile pek sıkı fıkı ülfetim yoktur ama , bir edebi eserin 
de, mutlaka, haftafık me<'mualarda sık sık görülen bilmece ve bulmaca gibi 
bir şey olmaması lazım sanıyorum. Mesela işte " Ayetler ,, den başlı başına 
bir sayfalık bir parça: 

•· Sarı l>öyle tel tel ve dalga dalga /;,almalıdır ,, 
Her halde istidat ve kifayetimin eksikliği dolayısile olmalı , ben bu 

'• Ayet ,, den bir şey anlamadım. Eğer sanat mefhumunda " anlaşılmamak,, 
esas değilse, ne olur, heyecan ve zevk vermesi lazım gelen bu duygular , 
azacık daha aydın bir ifade şeklile sunulsun ki, belki o zaman bizim gibi fakir 
fıkara da bunu tatmaktan mahrum kalmaz ! .. 

* * * I - Bulut, tatlı bir ibrişim ve bahar, mezar taşında mor bir kıvılcım ! .. 
il - Ômrümiin esmer akışı, kapıda asılı kaldı l 
llI - Gül dikeni, takma diş gibi hayat rendesidir ! 
iV - Han eşiklerindeki boş bülbiil kafeslerinde son bahar mehtabını 

gördüm l 
V - Gıcırdayan merdiveh, serap olmuş hikayelerin bestesidir ! 
VI - Şahlanmış kıratların yelesi, keçe üstüne bağdaş kurmuş bir Eti tari-

hidir ! 
VII - Tavanın sesi kaldırıma düşmeden önce duvar gerinip esnedi ! 

vm 1 

xı - Tarak, saçlarımın arasında, geviş getiren bir deve gibi ıhtı ! .. 
X - Heyemola, bir mısraı bercestedir l 
XI - Garson, bana bir büfe getir .. ! 
XII - Yusuf kuyuya abldı ! 

Şimdi bunlara da mı "ayet,, veya "hadis,, diyelim? 
Zekasına, olgunluğuna, samimiliğine inanarak imrendiğim Arif Nihad Asya, 

nasıl benim bu, hakikatte laf olsun diye, yanyana getirdiğim sözlerin altında 
sekiz on sütunluk yaıiyle ancak ifade edilebilecek duygular, kasdlar, manalar 
bulunduğuna inanmayacaksa, ben de onun şu : 

·• lı,'lıram hizaformcian gFçerkerı ihtiyar develer ba~lanm çevirip 
bu t<ıştcın hörgüce hir dcıkika bakarlar. Hu bakış /Jir ibndettir. 
Hurmafor onnun boyuna yaklaşırlar. Daha yukarılara çıkmazlar. 
Hu bir ib<ldettir. Nil oralardan geçerken birşeyler m1rıld<!nır. bıı 
mırıltılar bir kitaptan ayetlerdir. " 

Ayeti karşısında - madem ki Mısırdan bahsediliyor ~ Arabın diliyle: 
- Leyş mana ya habıbi? 
Demekten kendimi alamıyorum işte .. 

Ak verdi 

Fransız komünistleri 
ne diyorlar ? 

----·······----
Yeni Başvekil olacağı söylenen 

Sosyalist lideri Blum, Komünistleri 
iktidara iştirak etmeğe çaçırmışbr. 

Parlamentoda adedleri artan ve 
halk cephesinde rolleri son derece 
ehemmiyetleşen komünistlerin bu
gün için neler düşündüklerini bilmek 
faydasız olmaz. 

Maurice Tohrez'in Fransız hal
kına hitabının mühim parçalarını 

bu münasebetle alıyoruz: 
" ... Tabiatın ve kendi evladla

rınm bol servetlerle techiz etmiş 

olduğu Fransamızda mesud yaşaya
bilirdik . Verimli topraklarımızda 
güzel hasadlar yapılıyor. Fransanın 
üzüm mahulü dünyada birincidir. 1 

Hayvan yetiştirme, ziraatımızın esaslı 
kaynaklarından birini teşkil etmek
tedir. 

Eskidenberi zengin bir· tarım 
memleketi olan Fransa bugün kö
mür, idroelektrik, dökümhaneler, 
çelik yapımı, makineler ve kimya
hanelerle dokuma endüstrisine de 
malik bulunmaktadır. 

Fransa tayyareciliğin beşiği ha
lini almıştır, tayyareleri ve motörleri 
dünyanın en meşhurları arasındadır. 

Paris endüstrisi: biçki ve moda 
işleri, bugün dünyada halkımızın 
meziyetlerini ve zevklerini takdirle 
andırmaktadır. 

Fakat fabrikalar kapılarını ka
pamakta, atelyeler başlamaktadır. 
Çünkü, bir çok nesillerin birleşmiş 
çalışmasırun meyvasi olan servetler, 
tufeyli bir azınllğın malı olmuştur! ., 

". . . Mali oligarşinin mümessil
leri Banque de France'ın Bonaparte 
tarafınd ankuruluşu tarihi olan 1803 

denberi bu bankanın Regence kon
seyini işgal etmektedirler. 

Fransa, 130 senedenberi üç 
ihtilal yaşadı, beş defa rejim değiş
tirdi. 

Bütün bu kararsızlıklar, felaket· 
ler ve karışıklıklar içinde değişme
den kalanlar, sermaye sahibleridir. 

Banque de Francel işte hüku
meti başarısızlığa uğratan ve ona 
arzularını zorla kabul ettiren kuvvet! 

Uumumun reyini hiç de itibara 
almaksızın kabineleri deviren odur.,, 

" ... Müşterisizlik yüzünden dük
hanlar kapanmaktadır. Parisin ve 
eyaletlerdeki büyük şehirlerin bazı 
mahallelerinde, üzerinde "satılık ve
ya kiralık,, levhası bulunan mağazs
laım manzarası içler acısıdır. 

Orta sınıfın küçük halkı, boşta 
kalmış memurlar, iflas etmiş tüccar, 
yersiz mühendis, davasız avukat. 
müşterisiz doktor, istikbalsiz talebe, 
şaşirmış, ezilmiş bütün bir gençlik,, 
hepsi hakaret ve zillet içinde yaşa
mağa mahkumdurlar. 

Köylerimiz tarım krizinin tesiri 
ile harab oluyorlar. Köylülerimiz, 
ambarları buğdayla dolup taşarken 
ve mahzelerindc şarap varken, mil
yonlarca erkek, kadın ve çocuğun 
en basit ihtiyaçlarını bile teminden 
aciz bulunmaları yüzünden en bü
yük zorlukJarla kar:şılaşmaktadır . ., 

" . . . Kalabalık nufuslu ailelere 
hakiki ve tesirli bir şekilde yardım 
etmek aile reislerine iş ve daha yük 
sek yevmiyeler vermek lazımdır . 

Büyük aileleri daha geniş apar
tmıanlara yerleştirmek, onları ame
le mahallelerinin havasız, güneşsiz 

Türksözü 

Bir Fransız n1uharri
I rinin anlattıkları 
ı - Birinci sahif ad en artau -

aşağıya iterek pencereleri açıyorum .. 
Mitralyözlü otomobiller caddede 
ilerliyor. En küçük sokak bile mu
ayeneden geçiyor. Birkaç yüz metre 
geriden ilk elemanlar tekib ediyor. 
Bunları General Lessona, Roma as
keri kumandanı ve kumandan Bot
toi'den müteşekkil erkfuu harbiye he
yeti takib ediyor, Hepsinin de çeh
resinden derin bir sevinç okunuyor. 
Bu suretle elli otomobil geçiyor. 
Arkalannda yerli suvarilerden mü
rekkep bir muhafız kıt'ası var .. 

Dört açıkgöz 
Bir kömürcüyü nasıl saf 

dolandırdılar ? • 
..~ -· 

Bundan sonra kıtaatı fenniye, 
bataryalar geliyor. Ordunun sonu 
bir türlü gelmiyor. Sonradan an
lıyorum ki; şehire giren bu ilk kuv
vet yirmibeş bin kişilik bir ordudur. 

Mareşal Badoglio 

Saat altıda Mareşal Badoglio da 
şehire giriyor. Etrafında, arkasında 
bir çok zırhlı otomobil ve tank var. 
Bu hiç şüphesiz şehirde kalmış olan 

1 
yerli halk üzerinde mümkün olduğu j 

• 
Dün, Karaisalının Bucaklı köyün-

den Ali isminde bir köylü zabıtaya 
baş vurarak dört kişi tarafından al
datıldığmı ihbar ve şikayet etmiştir. 

Zabıta heman tahkikat ve taki
bata başlayarak Cunıali, Hasan, Ba· 
lık Ali ve Hüseyin adındaki dört do
landmc1}1 yakalamıştır . 

V aka şu şekilde oluyor : 

Ali, 500 kilo kömürünü hayvan
larma yükleyerek şehir yolunu tutu-

yor. Bağlar yoluna gelince önüne 
isimlerini saydığımız dört kişi çıka
rak : 

- Hiç şehre yorulma kömürle-

rine müşteri hazırdır. Diyorlar . Ve 
Ali den kömürleri alarak : 

- Biz az sonra geleceğiz paran 
hazırdır . 
Getireceğiz. diyerek uzaklaşıyorlar . 

Zavallı kömürcü saatlerce bek
liyor. Fakat gelen ve para geti 
ren olmadığını görünce heman ko
şup işi zabıtaya bildiriyor . Zabıta 
derhal işe vaziyet ederek bu dört 
dolandırıcıyı yakalıyor. Fakat geçen 
bu zaman zarfında hırsızlar kömürü 
satmış bulunuyorlar . 

Zavallı bir köylüyü küstahça 
kandıran bu dört hırsız dün Hak ye· 
rine verilmişlerdir . 

kadar büyük bir tesir yapmak için-
d 

' ------------------------------·---·------------ir. ! 
Mareşal, İmparatorun sarayı B k} • • d 

önünde beyaz atından indi. Bando i ÜyÜ erIIDlZ en l 
ftalyan milli marşını çalıyor. İtalyan - j 
bayrağı sarayın üzerine doğru yük- 1 Hava kurumuna gelen tel 1 

seliyor. Çok muazzam ve ayni za 1 l 1 

manda çok hazin Bir dakika.. yazı arı j 
Kıt'alar derhal şehrin içine tak- 1 Sabri Gül, Hava kurumu başkanı 

sim olunuyor. Her şey okadar bü- 1 

yi.ik bir intizam içinde ve okadar . 
tereddütsüz cereyan ediyor ki; her 
şeyin daha evvelden hazırlanıp ter
tip edildiği besbelli. 

Türk kuşu Adana şubesinin açı
lışını kutlular, muvaffakiyetler dilerim 

Başvekil 

İsmet lnönii 

İki siyah gömlekli kıt' ası şshrin Sabri Gül, Hava kurıımu Adana 
dış kısmına yerleştirildi. Sokaklar şubesi reisi 

Türk kuşu Adana şubesinin a-
1 çılış töreni münasebetile gösterilen 

temiz duyğulara Reisi cumhur Ata
türkün teşekkürlerini bildiririm, 

da derhal devriyeler gezmeğe baş
ladı . Birkaç. yüksek rütbeli zabıta 
da bizim otele indiler. Gece yarı
sma kadar konuştuk . Son zaman
larda yürüyüşlerinin ne kadar sür
atlı olduğunu, şehirde bulunan Av
rupalıların bir taarruza maruz kal
mamaları için ne kadar acele et

tiklerini anlatıyorlar. ,, 1 

ve neşesiz dar sokaklarına ve avlu- 1 

!arma gömi.ilmekten kurtarıp mute 1 

dil fiatlı ve havalı Y.erlerde oturt- 1 

mak lazımdır . 
Acemi işçilerin yetişmesi~e bak-,. 

mak ve kabiliyetli çocukların tah
sillerine devamını temin eylemek la- ' 
zımdır. Bu çocukların yüksek tah 
sillerini bitirdikten sonra bilgilerini 
ve istidadlarını kollektivite hizmeti
ne koyacaklarına güvenilebilir . 

Ayni fikirler üzerinde şunu da 
söyliyelim ki Fransız sporunu kur
tarmak lazımdır . 

Son millctlerarası müsabakalar 
da ekiplerimizin elde ettikleri neti
celer hiç de parlak değildir . 

Bu da sporu koruyacak ve genç
lerimize spor yapmak imkanlarım 
verecek vasıtaları temin eyliyebile
cek genişlikte bir politikamız olma
masındandır . ,. 

" . . . Kliltür gerilemesi manevi 
çöküntüye eklenmektedir. Fransa tı
zun zamanlar fikir, edebiyat ve san
at sahalarında nur saçan bir merkez 
halinde bulunmuştur . 

Rabelais, Moliere, Voltaire, Bal
zac, Victor Hugo ve Zolo'lan yetiş· 
tirmiş olan memlekette bugiin ede
biyat pek acıklı bir yabancılık için
dedir. Mi.istehcen edebiyat ile saç
ına yazılar biribirleriyle rekabet et
mektedir. Bazı nadir istisnalar ha
riç, sinema ve tiyatro sahasında da 
vaziyet bu merkezdedir . 

Huibuki istidadlar yok değildir. 
Bu suretle 200 a!le yurdumuzu ha
aplığa, felakete sürüklemektedir .,, 

" ... Halkıımzm alınyazısı ne Ro
mada, ne Berlinde, hatta ne de biz 
komünislerin büyük bir bağlılık gös 
terdiğimiz Moskova da taayyün e
debilir. Bu, dünyanın hiç bir idare 
merkezinde olmayıp yalnız bir yer~ 
de taayyün eder : Pariste. 1) 

Umumi katip 

İ. Soyak 

Karadonlular 

Dün, şehirde gezen dört kara· 
donlu adama rastgelen polis bun 

lan yakahyarak haklarında kanuni 
takibat yapmıştır. 

Saimbeyli sorgu hakimliği 
---------

Saimbeyli sorgu hakim vekilli
ğine, Ermenek sorgu hakim vekili 
Mehmet Sabri tayin edilmiştir. 

Tayinler 
Açık bulunan doğumevi mute· 

met ve katipliği için açılan imtihan
da , Ticaret mektebi mezunlarından 
Enver İlter kazanmtş ve tayin edil
miştir . 

* * * Adana ziraat bankası memurla· 
rmdan Melahat Ünal , İzmit şubesi 
muhasipliğine tayin edilmiştir . 

" Faşizm ayni zamanda, dışarda, 
bir sergiizeşt ve tahrik siyaseti tesi
rini yapmaktadır. Faşizm harb de
mektir. Hiç bir namuslu adam bun
dan şüphe edemez Musolininin Ha 
bcşistan halkına sa!dırışından ve şi
mali Çinin Japon askerleri tarafın· 
dan alınmasından sonra heyecan i
çinde bulunan dünyanın üze1 inde 
Hitlerin ağır bir tehdid havası es
mektedir . 

" ... Yurdumuzu seven bizler, 
kuvvetli, hür ve mesud bir Fransa 
yapmak istiyoruz, öyle bir Fransa 
ki, memleketin şimdiye kadar gör 
düğü hükümetlerin hepsinden kuv
vetli bir işçi ve köylü hükümetine 
malik bulunsun, öyle bir Fransa ki 
200 aylenin ve onların ücretli adam
larının Fransızlar arasında yaratbğı 
ayrılıklardan faydalanan Hitlerin teh
didlerinden korkmasın . 

Evet, biz komünistler, öyle bir 
Fransa istiyoruz ve yapacağız ki o

- Sonu üçünü şahifede -

Belediye 

Nizamlara aykırı gidenleri 
cezalandırdı 

Bakkal Mehmet oğlu İsmal bak
kal dükkarunda manav eşyaşı satb
ğından 100, Gazozcu Hasan oğlu 
Mehmet temizliğe dik}fat etmediğin
den 300. Marangoz Ahmet oğlu Sü 
leyman hela pisliğini caddeye akıttı
ğından 300, Arabacı Pehlul oğlu Ra
mazan vesikasız adama araoa ver
diğinden 200, Arabacı Halit oğlu 
Hüseyin ehliyetsiz araba sürdüğün 
den 200, Terzi Mehmet karısı F at
ma levha asmadığından 100, Seyyar 
sebzeci Mehmet oğlu Şaban parzar 
haricinde durarak satış yaptığından 
100 er kuruş para cezasile cezalan
dırılmışlardır. 

1 

Kumarda soy~lan 1 

Nasıl bir iftira atmak 
istedi ? 

Yamaçlı mahallesinde oturan lb
rahim oğlu Ali, San Y akup mahal
lesinde Terzi Ziyanın evine davet 
edilerek zorla 35 lira parasının aşı-

1 

, rıldığmı polise şikayet etmiştir. Bu
nun üzerine yapılan tahkikatta, Ali
nin bu parayı kumarda kaybettiği ve 
geri almak için böyle bir çareye baş-

1 

vurduğu anlaşılmış olduğundan hak
kında kanuni takibata başlanmıştır. 

Kaçak kereste ve kömür 
yakalandı 

Reşad Bey mahalleainde oturan 
Mahmud, Yahya, Hüseyin, Hancı 
Mahmud ve Salcı Ali ismindeki beş 
kişi, Demirköprü tarafından 50 çu
val kaçak kömürü ve 40 merteği 
şehre sokarlarken cürmümeşhut ha
linde yakalanmışlar ve kömürle mer
tekler müsadere edilerek haklarında 
takibat yapılmıştır . 

Çiftçiye polluk dağıtılıyor 

Ankara vilayeti köylüye değı
tılmak üzere pulluk satın almağa 
karar vermiştir. 

Pulluklan Orman çiftçiliği yapa. 
caktır. 

Doğum 

Askeri hava rasat direktörü yüı 
başı Cevdet Çaldıranın bir oğlu ol
muş tur. Adı Uçak konan yavruya 
uzun ömürler diler, ana ve babasını 
kutlarız . 

14 Mayıs 1936 

il ! Ali ahın isi !. 
---~ 

.;..;:A'J"O.- ilah: •-:yürü:k~lum ıı.~ 
yince insanı arbk hiç bı 
kuvvet yolundan alıkoyıı 

maz mış meğer ! tabii ; bu yürüyiiı 
bazen doğru dürüst , bazen de ter 
ne oluyor . Şans d~nilen nimet' 
hemen yanıbaşınd:ı bir de uğursuı 
luk denilen felaket var çünkü 1 A_~1 
rupa gazetelerinde , dünyanın ır. 

ayrı köşesinde ayrı ayrı iki insan~ 
başından geçmiş şu iki hadiseyi 
şansbhğın ve şanssızlığın iki güz 
misali sayabiliriz : 

Geçenlerde bir Rus paraşütcrı~ 
sü , muhtelif tayyarelerin akrob~ 
si nümayişleri yaptığı bir yerde) 
yüzlerce metroluk mesafeden kend 
ni boşluğa bırakıyor. Fakat , da 
tayyareyi terk etmek üzere oldu~a· 
anda paraşütü kanatlardan birinııl 
bir tarafına takılıyor ve yırtılıyor d 
Boşluğa atılmış olan adam , bu f ~ 
laket üzerine , bir taş parçası gift 
yere doğru yuvarlanmaya başlıyor 

Fak at , her şeyden ümidi kest 
ği bir saniyede , yanıbaşında , açıl .. 
mış paraşütü ile ağır ağır inmek 
olan bir başka paraşütçüyü gö 
yor ve hemen , ayağına gelmiş ~ 
nimete sarılıyor . Bu defo da , ~ 
tek paraşüt iki insanm ağırlığım ide 
reye kifayetsiz geldiğinden başl.t 
bir güdük başlıyor . Fakat , birirı 
deki şansa bakın ki , ikincisinin sıt 
tında meğer başka bir ihtiyat pJ\ 
şüt daha varmış . Her ikisi birlik!>' 
boşlukta , bu ihtiyat paraşütü s~ 
maya muvaffak oluyorlar ve, ta 
yareden atılırken paraşütü yırtıl 
olan adam, muhakkak bir ölümd 
kurtularak ağır ağır toprağa iniyılı ... 

Buna mukabil : Amerika kttç 
lülerinden birini , bahçede çaıfı 
dığı sırada bir arı sokuyor . Adaılıi 
arının soktuğu yere biraz amonY 
sürmek için evine doğru gider~ 
yolda ayağına büyük bir yılan dolti 
nıp sokuyor . Bu defa adamca~ 
büyük bir endişe ile bahçeden f 
lıyor ve , bir doktora koşmak Ü 
re kasabanın yolunu tutuyor. Y~~ 
da önüne bir köpek çıkıyor , , 1 
adamın halinden ürkerek üzerı 
atılıyor ,ısırıyor , Isıran köpek ~ 
kuduz değil mi imiş 1. ı~ 

Mezarlık şakası !. 
Amerika eyaletlerinin birinde 

bir mezarlıkta, yerlilerin söyledi~ 
göre örf ve adati rencide eder ;Bj 

münasebetsizlik yapmış olan bir c. 
likanlı polis tarafından ehemmiyt f 
aranılmakta imiş . Bu delikanlı n' 
yaptığı münasebetsizlik şu : .~ 

Mezarlardan birinin üstünde ıcs• 
le bir levha varmış : 

" Karımı bekliyorum : 26 ~ 
yıs 1840 ,, ve bunun altında : ~ 
ci bir levha : " geldim kocacığı1 
14 ikincikanun 1861 ,, . işte dete 
kanlı , bu ikinci levhanın altın.:ı k 
kelimeleri yazmış olmakla suçludtı 
" Bermutat geç kaldın Madam ! 

Hm. ~.A. 
~~~------·---------,_)lU 

~ 

Türkiyenin harpbi 
fabrikaları ne 

A k . . d fl1e: 
ne sartitos gazetesın en :.~t~ 

Bombardıman tayyarecilefl 
kullanılmakta olup muhtelif mefl ~ 
ketler ve bu meyanda TürkiY e~ 
kurulu infilak maddeleri fabrik{~ 
rı mamulatı olan bombaların tec~, ~ 
. "h' 1 ti sı a ıren yapı mışbr. j 

Türk bombalarına taaluk e :; 
tecrübe neticeleri bilhassa i t 

cihetinden tatminkar olmuştur.~~~ 
son senelerde Türkiye Cumhur1~e 
sanayiinin husule getirdiği terak r 
tın mahiyetini ifade etmektedir. ~il 

Tecrübelerin verdiği sonuç ~İt:. 
olursa olsun şunu diyebiliriz ki, 

1 

kiye fabrikaları, bilhassa harp l iltl 
sındaki nakliye vasıtalarının e[Jl~ k 
noktasıedan Balkanlar için cidd1 ~ 
!akayı cdb ve ifade etmektedir· 
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1 
Kendi kendine: ı ·-rünmeye vaktim yok .. Defol .. Çık ... 

. ft - Yarından tezi yok, diyordu.. 1 Çakır medresenin avlusundaki 
. .>;~tın şehre iner, hocaya danışıp bun- ağacın altına çömelmiş eJindeki bir 

n bit kolayına bakanın.. çöple toprağm üzerine çömlek res-
cii~·· Gece yarıyı geçmişti .. Köyden mi, ufak ufak halkalar çizip bozuyor-
~.?Ye horozlar ses veriyorlar, yol üs· du .. Bir aralık hocanın cübbesini 
e Jtı köylerdeki köpekler havlaşıyor giyip kapıdan çıkıp gittiğini gör-

ar k·· d nd ' oy e herkes uykuda .. müştü, aradan bir çok vakit geçmış 
a~ Çakır; ayağına işidilir diye pa- hoca hala medreseye dönmemişti . 
uğla· CUnu:bile giymeden danım mer- Çakır korka, korka, duvar dib-
jpiıl ıvenlerinden yavaşca aşağı indi; !erine sine sine mahsereye doğru yü-
or d nıbardaki yağ güğümünü alarak rüyordu, susuzluktan boğazı kuru-

fcij ~n arkasına geçti, çömleğin için- muş, dudakları sakız gibi bir şeyle 
gi~ e ı Paraları güğüme, çömleği de birbirine yapışmıştı; saatlerce kuyu-
or.~anındaki kör kuyunun içine attı .. nun başında oturduğu halde su ıç-
str *** mek bile aklına gelmemişti .. Güneş 
çkı~: - Ne var Çakır .. Çoktan gö. batıyor, sokaklar tenhalaşıyordu .. 
'" 11rını.. l A k d k . . h be· "(\Qtn uyordun ... şin düşmezse hoca- rtı iyi en arar vermıştı, ey 
~ hatrıru sormazsın ... yi, güğümü oradan ahp köye döne-
ıii" - Hocam, şimdi sitemi bırak.. cek onu bir yere gömüp sırasını bek-

it~k, amma .. çok büyük bir müş- liyecekti . 
it l unı var .. Sana biraz da ~ karpuz Mahserenin kapısından eğilerek 

ş 0 dunı .. girdi, kalın bir direğin kenarına çi-. ( 
10 .lioca bağdaş kurduğu mindere vilenmiş rafın üzerinde ufak bir Iam-
;ıerı !iderek biraz daha yerleşti . ba is çıkararak yanıyor, susam de-
·kt Uşagının arasından çıkardığı enfi~ ğirmenine koşulu bir beygir durma· 
1 ~ e kutusundan bir çimdik alarak dan dönüyor taşlar birbirine sürte 

lltuyU Çakıra uzattı . sürte oğtilduyor, yandaki küçük bir 

;~k.ı;- Ne imiş bu müşkül bakalım oluktan tenekelere tahan akıyor-
d ... du .... 
iyıh Çakır bir zaman şaşkın şaşkın Çakır'ın gözü karanlığa alışınca 
ka ~canın gözlerine gözlerini dikti, sol taraftaki köşede geniş bir yer 
iaın~e yeni bir sersemlik esiyordu, sedirinin üzerinde Y orgi ile hocanın 
~· tta söyleyeceği şeyi unutmuş gi- baş başa konuştuklarım görünce bir-

1 olmuştu . denbire tüyleri ürperip şaşırdı, ar-

~ b- Ne daldın öyle Çakır? Yok- kasından bir siirü zaptiyenin gelip 
olt~? aşından bir namus işi mi geç- kendisini yakalıyacaklarını, ellerıne 

~a.~ . kelepçeler vurarak hapse götürecek-

f - H h O k d b" lerini sandı .. ~uk . ayır ocam .. a ar u-
üf. ış değil ... Y orgi ona : 
~ Çakır yerinden kalkıp hocanın - Çakır nerede kaldın ? Sabah· 
fanına sokuldu ve kulağına eğilerek tanberi seni bekliyorum: sana hır 

ri~ısılda.dı : batman taze tahan ayırdım .. 
~ - Ben bir gömü buldum .. ho- Çakır hiç cevap vermedi, doğ-
anı, gömü .. ruca heybenin olduğu yere gitti, hey 

- Nerede Çakır... benin gözündeki karpuzlar, güğüm 
- Burada ... duruyordu, güğümü yavaşca kaldır* 

1 ~ Burada mı ? f. dı içi boş değildi ağırlığı yerinde 

r ~· · - T ahancı Y orginin mahsere- idi, arkasını sedire çevirerek güğu- j 
c. 1nde . mün kapağını açtı, elini içine soktu, İ 

eli d Hoca eteklerini yoklayarak ye· eli dirseğine kadar cıvılc bir şeye 
ı J\tn en fırladı, iki elinin parmaklan- batmış, bumuna taze bir tahan ko-

lı ~lcınca gerginliğile açarak ha- kusu gelmişti • 
' t ı : Direğin kenarında yanan lamba-

Mtıaı - Ahmak . .1 Ahmak seni boğ
~· ?ı •· Kurda kuzu emanet edilir 

1 ı . 

d~e Ç~kır_ yerinden fırlayıp bir kö
t ~~ sındı, hocanın gözleri aç kara 

dcı~ 1 gözü gibi fırıl fırıl dönerek ya-
Yordu 1 •• 

· ~l - Ona bir şey söylemedim .. 
>· tınlar h b d ki t h ..... .. .. .. ey e e a an gugumu-Un .. 
~k ıçınde .. Nereden aklına gele~ 

bi - Tevekkeli allah sizi bir çöl 
rı: k~encerecik yapmamış ya .. Dese-

1 bu gün Y orginin işi gümüş ... 
ltıe :- Hocam sana bir zarar gel

:.!İ~ın ~iye, danışmadan buraya ge
rıc ••ıedım . 

rı n fioca minderin albndaki çiçekli 
e;·Cnd·ı· · /tıi 1 

•• uu ~ldı başındaki takkeyi rah-
. ,tit ~ Uzerınde açık duran büyük bir 

ya doğru yürüdü parmaklarından, 
kolunun yenlerinden tahan sızıyor

du ... 
Hoca, Yorgi yerlerinden fırladı-

lar, hoca bağırdı . 
- Bu ne hal Çakır ? 
-Gömü ... 
- Hangi gömü ? 
- Sana söylediğim gömü ho-

cam .. 
Y orgi hocaya döndü : 
-- Ne gömüsü hocam ... 1 
- Canım bu adam giiya bir ger 

mü bulmuş .. Bana geldi .. Burada 
olduğunu söyledi .. Yoksa Y orgi bu 
adamın gömüsüne hiyanet mi ettin? 

- Tövbe de hocam .. Ne gö 1 
müden, ne altından haberi var .. Ça-1

1 

kır aklını oynatmış olacak ... 

Sonu var -
tia .1n_ üzerine fırlattı, alnının ter-

~ 
tıı sılmeğe başladı . Başım ilci ·- -----• 

taf 
Otd~ •• sallaya saJlaya homurdam· 1 Filimler için 

~
JtU - Vay ahmak Çakır .. vay; gö
?•ereb~ı. Onu da götür Yorginin mah 
~ sıne bırak .. 

J
~1Çaktr. hocanm telaşına bakarak 

: tt· tıın hır ateşe yandığım sanıyor, 
lt t' ıtreyordu ; 

atı.._ Gözüme görünme çakal su· 

ı, ~1 
herif ... Başımı bdaya mı soka- ' 

dı a.ıt sın~. Hükumet kapılarında, hapis-
·, c koşelerindt sürüm sürüm sü- • 

Yeni bir talimatname 
hazırlanıyor 

lç bakanlık, sinema film ve senar· 
yolarınin kontroluna dair olan tali
matname hükümlerinin bu günkü ih 
tiyaca kafi gelmediğini göz önüne 
alarak yeni bir talimatname projesı 
hazırlanmıştır. 

Türk sözü 

Suriye hadiseleri 
- Birinci sahifeden artan -

demiştir. Şöferler, grevlerinde devam 

Fransız komünist
leri ne diyor? 

- ikinci sahifeden artan -
etmişlerdir. 

Hayfa ve Yafa da yüze yakın nun sermaye boyunduruğundan kur-
Yahudi tüccarı grev yüzünden zarar tulmuş olan çocukları hep birlikte: 
ettiklerini hükümete bildirmişlerdir. " Bir karış yabancı toprağında 

Dün Hayfada Arap mahaUesinde gözümüz yoktur, fakat yurdumuzun 
dolaşan üç Yahudi ve bir Yahudi kı- bir karış toprağına dahi dokunul 
zında tabanca bulunarak tevkif edil. masma müsaade etmeyiz . ,, 

mişlerdir. Bunun üzerine Araplar he· Diye bilsinler; ,, 
yecanlanmışlar Yahudi mahallesine "Her şeyden evvel fakirlerin se· 
inmişlerdir ve arka arkaya dört daf a faletini azaltmak, işsizlere iş ve ek-
hücum yapmışlardır. Polis yetişerek mek vermek, iş gündeliklerini doğ-
numayişcileri yakalamak istemişsede rultmak, küçük memurlara ayrılan 

Sahife : 3 

Asri sinemada 
'--·-------------------------13 Mayıs çarşamba akşamından itibaren 

küçük Jak eserinden alınmış 

Gaston Roudesin 
Harikulade bir filmi 

( Yavrum ) 
Ayrıca : ( Ufa ) jurnal 

Araplar üzerine sıkı bir ateş açarak yardım ve tazminatı esaslandırmak, 
kaçmışlardır. Bir çok şehirler arasın_ devlete hizmet etmiş kimselerin te-

daki telefon telleri Yahudiler tara- kaüdiyelerini, eski savaşçılann ma- Pek yakında . GünahkaA.r 
fmdan koparılarak şehirler arasında aşlarını düzeltmek, sanatkarlara, kü- • kız !. .. 
muhabere kesilmiştir. çük tücarlara yardımda bulunmak ve 6852 

D~b~Y~u~b~ç~~illdfu bnmm~m~ri~~nid~krym~e~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rnüşlerdir. dirmek için, zengilerin para verme-

Kudüse yakın bir Yahudi çiftliği mesini istiyoruz. 
ile (Kefr Seba) isminde bir de köy Biz, fakirleri zarara sokmak için 
yanmıştır. Çiftlik yüzlerce hayvan . ortaya atılmış riyakar bir usul olan 
larla beraber yanmıştır. Yakanların Devalüasyon'a karşı kati surette 
kimlere olduğu belli değildir . Mı- frangın korunması tarafdarıyız. 
sır hududuna yakın bulunan bir ara· Artırımı korumak ve frangın mü-
zide yaşayan bedevi kabileleri bir dafaasmı temin İçin ve devlet bütçe. 
birleriyle içtima yapacaklardu . ~inin muvazenesini mümkün kılmak 

içtimada Filistine gelip Yahudi- için gene zenginlerin para vermesi 
lere hücum etmelerini kararlaştır- lazımdır. 
mışlardır . Gelecekleri vinada İngi· Komünist partisi 500,000 frank-
liz mümessili reisi ile bir içtima yap- tan fazla olan büyük servetlerden 
mışlar ve anlaşmışlardır . İçtimaın ı fevkalade olarak mütezayid bir ver
neticesi belli değildir , gizli kalmış- gi alınmasını teklif eder; Şu suretleki: 
dır . Şamdan Yahudileri şiddetle 500,000 franktan 1 milyona kadar 
göndermelerinden menedilmişlerdir. yüzde 3, 1 milyondan 2 milyona ka-

Arap fakirlerine grev dolayısiy- dar, yüzde 5, 2 milyondan 5 milyo-
le para dağıtılmaktadır. na kadar, yüzde 7, 5 milyondan 10 

Yafa~ ve Telaviv Yahudileri 1 milyona kadar, yüzde 9, 10 milyon-
kendilerini Arap hücumlarından 1 dan 20 milyona kadar, yüzde 12, 20 
muhafaza etmek için Suriyede sır bu- 1 

.. milyondan 50 milyona kadar, yüzde 
lunan Yahudi Çerkeslerinden beş 15, 50 milyondan fazla servetler için 
yüz kişi getirterek Yafa ve Telaviv de yüzde 20,, 
Yahudilerinin emniyeti tnmin edil " ... Refah için, sefalete karşı; 
miştir . 1 Hüriyet için, esarete karşı; 

l 
Dün Tulkermde gece yarısı bir Sulh için, harbe karşı, sizi çağı · 

çok bomba sesleri işidilmiştir . Bu- rıyoruz.,, 
nun üzerine polis kuvveti vaka ma 1 

halline koşarak İngiliz askerlerinin 1 ------• 

oturduğunu görmüşler evin kimin ta- ! 
rafindan bombalandığı belli değil- 1 
dır . Polis tahkikat yapmaktadır . 

Teşekkür 
Ailemin tedavisi hususunda bü

yük bir hazakat ve maharet gös
termek suretile hayatını kurtaran 
Memleket hastanesi baş hekimi Tev
fik ve dahiliye mütehassısı Osman 

Akkada bugün grevin on altıncı 
günüdür . Dün yo1lara çivi ve cam j 
koyarak Yahudi otomobillerirun sey- · 
rine mani olan otuz kadan çocuğun 
muhakemesine başlanmıştır . Karar 
gelecek haftaya talik edilmiştir . 

Filistin mektepleri talebelerin 
mektebe gelmeyip nümayiş yapbk· 
ları için hükumet . tarafından kapatıl

Bozkurda açık teşekkürlerimin sayın 1 

gazetenizle bildirilmesini saygılanmla 1 

1 

dilerim. 6860 

1 

Çakal kuyusundan 
ŞÜKRÜ 

mıştır. 

Filistinde karışıklık devam etti
ğinden Yahudilerin ( İydişaleğ ) de 
nilen bayramların yapılmasınıda hü-

[Adana Türk hava kurumu 
1 başkanlığından : 

kumet menetmiştir . · 
Fakat Tabarya Yahudileri hüku-1 

metin emrini dinlemteerek bayram· 
larını sokaklarda nümayiş şeklinde 
yapmışlardır . 

Tabaryadaki Araplar Yahudileri 
hükGmete şikayet etmişler ve hü
kumet Y ahndil ri yakalamıştır . 

Dün Akka, Nasso, Hayfa ve 
~udüste Araplar gürültüsüz nüma
yışler yapmışlardır. 

10 - 5 - 36 Razar günü: 

Suriyeden gelen Yahudi Çerkes
le~i hü~Gmet tarafından tevkif edil
mışlerdır. 

Gazete.nin yazdığına göre, ya- / 
kında İngıltereden Filistine yirmi 
bin asker gelecektir: 

Pazar günü bütün Flilistinde sü· 
kunetle geçm~tir. Hiç bir vak'a 
ve hadise olmamıştır. 

Şube binasının üst kısmı bir yıl 
müddetle kiraya verilecektir. ihale , 
30 Mayıs cumartesi günü saat 11 
dedir. 6824 8- 10- 12-14 

Adana ikinci sulh hukuk 
hakimliğinden : 

131 
inhisarlar vekili Cemal Ergin ta

rafından Çınarlı mahallesinden deli 
Mustafa oğlu Mehmet aleyhine açı

lan alacak davasının cereyan etmekte 
olan muhakemesi sırasında müddea 
aleyhin ikametgahı malum olmadı
ğındm ilanen tebligat yapılmasına 
ve muhakemenin 17-- 6-936 tari 
hine talikına karar verilmiş olduğun
dan mezkur günde mahkemeye gel
mesi veya bir vekili kanuni gönder· 
mesi lüzumu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur.6~57 

Zi ı·er Cerrah AKKA 

:I< * 
* 

lar, hadise çıkarmak istemişlerse de 
1 

heman yetişilerek önüne geçilmiştir. 
Kudüs : 13 ( Radyo ) _ Dün 

Yafada, belediye civarında bir bom· 
ba patlamış isede hiç bir zarar ver
memiştir . 

Bazi kimseler tevkif edilmiştir . 
Araplar, eski Kudüs mahallesin

de iki Yahudiyi yaralamışlardır. Ya· 
ralılardan birisi hastahanede ölmüş-

1 TAN Sinemasında j 
Bu akşam 

Sinema merakliları ve sinema severler sinemanın en şöhretli artisti 
hareket ve canlılık timsali büyük sanatkar 

( Doglas F airbanks ) ın 
fevkalade bir surette temsil ettiği bütün kendini sevenleri fazlasile mem

nun edecek son eseri olan 

(Aya Aşık) 
isimli mükemmel filminde alkışlamıya koşunuz. Sizlere tam iki saat heye .. 

can ve güzellik zevkini tattıracaktır 
Beraber oyruyan : Ateşin ve güzel yıldız 

Bebe Daniels 
Pek yakında : 

Siyah gözler filminin yarabcısı 

Harry Baur 
çok kuvvetli Dramatik bir eser olan 

( Gaip fener ) 
de emsalsız bir muvaffakıyet kazanacaktır 

6845 
--~---------------~~--~~·--~~.-..~~~~----------

Alsaray sinemasında 
12 salı akşamından itibaren en güzel proğ

raml~rından birisini daha 

Bir fakir 
1 

delikanlının 
Mümessili : 

Mari Bel 
2 

Umumi istek üzerine 

sunuyor 

hikayesi 

büyük 
Türkçe 

Leblebici 
film 

Horhor 
Gelecek 

... 
program • 

• 

6845 

Kara Yılan 

Sivas Elektrik santralı için bir makinist alınacaktır. Makiniste 60 ]ira· 
dan (120) liraya kadar ücret verilecektir. Ve santral yanındaki evde otur
ması kirasızdır. 

istekliler askerlikle ilişikleri olmadığına ve şimdiye kadar nerelerde 
çalıştıklarına dair olan vesikalarını veya lastikli suretlerini Sivas Elektrik 
birliği başkanlığına göndermelidir. 

İsteklilerin Ali tevettür kısmı bulunan Elektrik santralında çalışmış ol-
maları şarttır. 

Su ile işler santrallarda çalışanlar. 
Sanat mektebi Elektrik kısmı mezunları. 
Nafia Vekaletinin ehliyetini haiz olanlar tercih edilirler.6859 14-21 

Diş macunlarının en birincisi Kozmindir 
Nümayiş yapmak istiyen halk 

kendilerini dağıtmak isteyen asker- 1 

}erin üzerine sop<> ve taşlarla saldır- l 
mışlarsada kuvvet kullanmak sure- ı' 
tiyle bunlar dağıtılmıştır . 

tür. Kudüstc bu günden itibaren ak- ·~- --· 
şamm sekizinden sabahın altısına Reklamlara aldanmayınız. Dostlannıza, çocuklarınıza , velhasıl her ta· 

Yafa ile Remle arasında Arap· 1 

kadar sokaklarda dolaşmak yasak v K • tavsiye ediniz. Halis Türk malıdır.Fiatı 
edilmiştir. Buna aykırı harekette bu nıdıgınıza OZmJfl her yerde 15 kuruştur. 6829 4 
lunacaklar tevkif edilerek Divanı ı ~ 8 
harbe verileceklerdir . www • -.~· 
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Adana Borsası muameleleri 
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Kiralık yazlık sinema 
1- Kolordu civarında ırmak kenarındaki yazlık sinema üç sene müd-

detle açık artırma suretile kiraya verilecektir . 
2- Tahmini üç seneliği 150 liradır . 
3- Muvakkat teminatı 7,5 liradır. 
4- ihale 18-Mayıs-936 pazartesi günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapilacaktır. 
İstekliler her zaman belediye hesap işlerinden şartnameyi görebilir. 
5 - istekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikle belediye en 

cümenine gelmeleri ilan olunur. 6789 2-6-10-14 -Beya_z ______ ,, _60 ___ 
1
62,50----=-,--------

-Siyah _- ----------•l----------------'---·---------
Ç J G 1 T 

~~~~;:Yemlik ,,I ..____ 3 
- --ı'-- J c HE v R o LE T 
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-Buğday Kıbrıs 1 
- ,-, -Yerli----!--4-=--,.=55=----•·---
--.-. --m-e-nt-a-ne---•-4,82,5- ---------

2,82,5- -----
--··----------·-

-Arpa 
-Fas~ul~y-a _____ _ 

-Yulaf •-----
-Delice 
-Kuş yemi 

Kcten._to-:-h-um-u---ı-----.,-ı-----ı-------·-
-Mercimek --·-- ----- -

1-;-_.s.isa~m~-----------:.....;1~6,~50;..... __ ~ı ________ ~ı:::::::::_-_-_-_-_-_-_-_-_·-~-~ 
UN 
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Kısa zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Sağlam yapıvc binnetice 

Ucuz maliyet temin ve 
Size en iyi hizmet edecek 

Yegane nakil vasıtası 

Chevrolet 
Otomobil ve Kamyonlarıdır 

1936 modellerimiz geldi 
Merkez Kınnandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 

1 
Hastalarını istiklal mektebi karşısındaki muayenehanesinde her aJl 

kabul ve tedavi etmektedir. 6652 19-30 

Seyhan Vilayeti daimi 
encümeninden : 

1- ilk mekteplere lüzumlu bir 
tane Filips markalı sinema makinesi 
ile bir tane Kodak markalı dar filim 
makinesi, yine bir tane Zais ikon 
markalı filim çekme makinesi satın 
alınacaktır . 

2- Satın alınacak bu makineler 
Adanada teslim edilecektir. 

3- Bütün masraflar satana ait
tir . 

4 - Satın alma işi 936 senesi 
Mayısının 29 uncu cuma günü saat 
11 de Vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır . 

5- istekliler , şartnameyi gör
mek üzere her gün maarif müdürlü
ğüne ve yukanda yazılı satınalma 

gün ve saatında da 0/o 7 ,5 pey pa 
1 ralannı yatırdıklanru gösterir mak· 

buzlarla birlikte vilayet daimi encü-

Seyhan Vilayeti daimi 

Seyhan defterdarlığında 
Seyhan vilayetinin Karataş n 

hiyesindeki Karataş dalyanın kan 
ve nizamlanna göre 936 ve 93 
mali yıllarında balık avlamak hak 
balık resmi iki sene müddetle 27 
4 - 936 tarihinden itibaren ka 
zarf usulile arbrmağa çıkanlnuştır 
18 Mayıs 936 tarihine müsadif 
zartesi günü saat ( 15 ) de Sey 
defterdarlığında ihalesi yapılacak 
iki senelik muhammen beddi 14 
lira olup taliplerin yüzde yedi 
çuk muvakkat teminat ile teklif m 
tuplanru 2490 numaralı kanuna t 
fikan ihale zamarundan bir saat e 
veline kadar Seyhan Defterdarlı 
verilmesi meşruttur. Şartnameyi 
mek istiyenlerin Ankarada Mali 
Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğü 
lstanbulda av vergileri Müdürlü 
ve Adanada Defterdarlıga mü 
caatlan ilan olunur. 6779 

30-5-10-14 

Liverpol Telgraflun 1 Kambiyo ve para 
13 I 5 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

1 

menine gelmeleri ilin olunur. 6862 
14-19 23-28 

1-5-9-14-18-22-27-30 6457 1 encümeninden : 1--------- _______________ __. ( 450 ) lira muhammen bedelli 

Doğruluk un ve çırçır 
rikası işletme sosyetesind 

'unııın l'.ınr -.::--:-----------

Hazır ı 6 47 Liret 1 lU 1 
---------- -- - - - Rayşmark l 97 
~yıs vad_el_i ____ --6 - -1~ -Frank_te_F. ransız ,. -

1 __ T_em_m_u_z_v_a_de_l_i _____ 6 _,~02_ S\erlin « ingil~-- -62"S--
1 __ H_it_ha_z_ır _______ 4 _1~8 ... =Dolaı-7"Amerika » -ıı.ı _, __ 92 

Nevyork 11 58 Frank te isviçre » --2- -

Adana 
ğundan 

orman 
• 
• 

muamelat memurlu -

Karar No:SO 
Adedi 

40 
118 
20 

234 
23 

442 
28 

1651 
357 
194 
58 

7 

kilosu cınsı 

Çam kereste 
,, salma 
,, dilme 
,, tahta 

Ardıç tahta 
çam katran topak 

,, çatal 

" 
mertek 

,, baskı 
Saban oku 
meşe ökçe 
kurulu saban 

Beher parçası ve 
kilosuna konan 

muhammen bedeli 
Lira K. 

1 80 
40 
15 
15 
15 
90 
60 
16 
10 
50 
35 

590 beşyüz doksandır. 
45 

kazma ve bel sapı 
digen 

1 ()() 
5 
5 

15 
5 

2 ()() 

10 
50 
16 

294 
24 Kilo: 

kürek 
meses 
Çıknk 

Saban kılıncı 
ardıç kazık 

5 
16 

para 
103340 çam odun 30 

14515 mahlfıt odun 30 
50 kök odun 20 

1395 mahliit kömür 02 00 
905 . çam kömürü 02 00 
349 ,, çıra 03 00 

Devlet ormanından kaçak olarak çıkarılmasından müsadere olunarak 
idare anban ile yedi eminlerde mevcut ve 12 mezat kaimesinde dahil yu
kanda cins ve miktan yazılı emval orman ihale komisyonunun 28 ' 4 936 
gün ve 50 sayılı kararla 28- 4 - 936 tarihinden 18-5-936 tarihine ka
dar 21 gün müddetle aşağıda yazılı şeraitler dairesinde açık artırmaya 
konulmuştur . 

1- Talipler yukanda envaı ve miktarı yazılı emvala pey sürmeleri için 
evveliemirde bedeli muhammeninin yüzde yedi buçuk kuruş pey akçası
run emaneten teslimi sandık ederek makbuzunu ihale komisyonuna göster
meğe mecburdur. Aksi halde peyleri kabul edilmez. 

2- Taliplerin almak istedikleri emvali görüp muayene ederek ona gö· 
re pey sürmeleri muktazi bulunduğundan bedeli ihale teslim ve tesellüm 
esnasında maim çürük ve ebadının noksanlığı hakkında vuku bulacak iddia 
ve itirazJarı İnesmu olmıyacaktır. 

3 - lhalei katiyesi icra kılınacak emvalın tahakkuk edecek bedeli , 8, 
gün zarfında mlifteri tarafından temamen teslim ve emvalın tesellümü meş
ruttur. bu müddet zarfında bedel verilmediti takdirde ihale münfesih ad 
olunacak teminat akçası irat kayıt edilmekle beraber emval yeniden mü
zayedeye konulacak ve takarrür edecek bedel evvelki bedelden dun ol-

,, ,, . 
UVALE.T VE PARFUMOR 

. . . ' 

,· . JG./f,yacınızı 

.'f/ıf NASiBİ EczANı ~'>INt>r 
. . · .. -... - LJ l /'11:?.,, 

~ •• •. ~ ..... ~:~ ·./ ... : .'• • ._ Aı~ :.;,_~. . ...... • . • • ' . . • 

, .. c.&Z1.siiR~- : ~-~··-~-~ · · · -:~."!-:- ·._.: ~: Doa#ııı~'' 

Hafif kırıklık ve soğuk algınlıkları 

Kendinizde ufak bir üşiitme ve kırıklık hisseder~eniz derhal 

Nevrozin alınız. Günde 3 adet Nevro-
zı·n sizi bütün hastalıklara karşı korur. 3 tanelikleri 20 kuruştur. 

6828 4 8 

6748 16 

duğu ve fazlasına talip çıkmadığı takdirde fark bedeli talibi evvelinden 
alınacak ve buna karşı talibi evvelin bir giina zarar ve ziyan iddiasına bir 
hakkı olmıyacaktır. 

4-İşbu kaimede yazılı emvalın bulunduğu mahalde teslim ve tesellümü 
m~rut olup dellaliye, pul, tezkere vesaire masrafları müşteriye aittir. 
5-lşbu kaimede miktar ve adetleri yaZllı emvalın ambara kadar nakli 

için sarfedilen 193 lira 96 kuruşun da müşteriye ait olup hazineye yatı-
' nlması lazım gelen emval bedeli ile birlikte yatırılması m~ruttur . 6781 

3(\- 6-10-14 

Şevrole markah Vilayet eski hizmet 
otomobili peşin para ve açık artırma 
suretile satlığa çıkanlmıştır. 

istekli olanların yüzde 15 pey ak 
çalannı Bankaya yatırarak Banka 
makbuzlarile birlikte 2-6·936 salı 
günü saat (11) de daimi encümene 
müracaatlan. 6863 

14- 20-26-30 

Adana ikinci sulh hukuk 
ı hakimliğinden : 

47 
inhisarlar idaresi vekili avukat 

Cemal Ergin tarafından Misis kö· 
yünden makasçı Mehmet oğlu Ali 
aleyhine açılan alacak davasının ce· 
reyan etmekte olan muhakemesi sı
rasında müddea aleyhin ikametgahı 
malum olmadığından Türksözü ga
zetesinin 3503 sayı ve 17-Nisan-
936 tarihli nüshasilc 13-5-936 
tarihinde mahkemeye gelmesi için 
tebliğat yapıldığı halde mezkur gün
de de mahkemeye gelmediği ve bir 
vekili kanuni de göndermediğinden 
gıyap karan tebliğine ve muhake· 
menin 10-6-936 iarihine talikına 
karar verilmiş olduğundan o gün de 
mahkemeye gelmediği ve ya bir ve· 
kili kanuni göndermediği takdirde 

· hakkında t.erilen gıyap kararı tasdik 
edilerek gıyabında mahkemeye de· 

, vam olunacagı teblig makamına kaim 
1 olmak üzere ilan olunur.6856 

Adana ikinci sulh hukuk ha
kimliğinden : 

46 
İnhisarlar idaresi vekili avukat 

Cemal Ergin tarafından Karalar bu
cağından Ahmet oğlu Osman aley
hine açılan alacak davasının cereyan 
etmekte olan muhakemesi sırasında 
mü4deaaleyhin ikametgahı malum 
olmadığından Türksözü gazetesinin 
3503 sayı ve 17-Nisan ·936 tarihli 
nushasile 13-5-936 tarihinde mah-

1 kemeye gelmesi için tebliğat yapıl
dığı halde mezkur günde de mah
kemeye gelmediği ve bir vekili ka
nuni de göndermediğinden gıyap ka
ran tebliğine ve muhakemenin 10 -
6 - 936 tarihine talikına karar ve
rilmiş olduğundan o günde mahke
meye gelmediği ve ya bir vekili ka
nuni göndermediği takdirde hakkın
da verilen gıyap kararı tasdik edi· 
)erek gıyabında mahkemeye devam 
olunacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur • 6855 

Fabrikamızın değirmen kısmı 
lışmaya başlamıştır. Unlanmız h 
kesi memnun edecek nefasetted' 
Sayın müşterilerimizin fabrik 
müracaatlan menfaatleri icabınd 
dır . 6853 14-16·19·21 

Adana ikinci sulh hukuk 
kimliğinden : 

124 
inhisarlar idaresi vekili avu 

Cemal Ergin tarafından Hocalı 
yünden Ahmet oğlu lsmail aley · 
açılan alacak davasının cereyan 
mekte olan muhakemesi sırası 
müddeaaleyhin ikametgahı mal 
olmadığından Türksözü gazetes' 
3503 sayı ve 17 -Nisan-936 
rihli nushasile 13-5-936 tarihi 
mahkemeye gelmesi için tebliğat 
pıldığı halde mezkur günde de 
kemeye gelmediği ve bir vekili 
nuni de göndermediğinden gıyap 
rarı tebliğine ve muhakemenin 1 
6·936 tarihine talikına karar ve 
miş olduğundan o gün de mahk 
ye gelmediği veya bir vekili kan 
göndermediği takdirde hakkında 
rilen gıyap karan tasdik edile 
gıyabında mahkemeye devam ol 
cağı tebliğ makamına kaim ol 
üzere ilin olunur.6858 

Adana sulh 1 hukuk ha 
Jiğinden : 

Adana inhisarlar İdaresinin 
köyünden Durmuş oğlu Meh 
aleyhine açbğı 80 kuruş alacak 
vasından dolayı müddeaaleyh M 
met namına çıkanlan davetiye 
maileyhin nerede olduğu biline 
diti şerhile bila tebliğ iade kılın 
ve ilanen M. aleyhe davetiye te 
ğine karar verilmiş olduğundan 
ruşma tarihi olan 16-Haziran-9 
salı günü saat 9 da mahkemeye 
meai veya bir vekil göndet'mesi 
zumu aksı taktirde gıyabında 
l'U§ma yapılacağı ilanen tebliğ 
nur.6861 

Yitik şahadetna 
Kuleli Askeri idadisinden 326 

nesinde aldığım şahadetnameyi 
bettim . Bulanlar gösteren ad 
getirsin. Adana tohum islah is 

6854 

yonu pamuk üretme 
liği ayniyat memur" 

NURi DiNÇ 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türksöz:ü matbauı 


