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NECAŞİ, SİYASETTE BULUNMAMAK VADİNDEN DÖNDÜ 

İtalya Habeşistan - Musolini Venedik sarayı-., 
dan ne istifade J d b v d 1 

Yahudi nleclisinin 

edebilir? nın ha konun an agır ı: 
--

Berlinde çıkarı [Deuısche AllgP.nıei
ne Zeitu.ngj guzeıesınden: 

~açist İmparatorluğunun kurulur şu siyasi birçok meselelerden 
başka çok ehemmiyetli ekono

tnik problem '!erde ortaya koymak
tadır. 

İtalya, Habeşistanın ekonomik men· 
balarını işletmeyi düşünmeden evvel 
ınemJeketi baştan haşa, kat'i bir sul
ha kavuşturmiiğa mecburdur. 

İtalya, henüz yarısından çoğu işgal 
C•Jilmemiş araziyi de işgale mecbur 
Olduğu gibi, işgal altında bulunan 
nııntıkalar için kafi mikdar yol olma
ınası dolayı<iyle her tarafta müim 
tnikdarda asker beslemek mecburiye
tındedir. 

Bu, şu demektir ki; İtalya askeri 
ıaferinden umduğu faydaları toplaya
bilmek için daha çok büyük para fe
dakarlığı yapacaktır. 

Fakat Habeş imparatorluğundan 
lemin edilecek faydalar nedir? Bu 
ınemleketin kolonisasyon imkanları ne 
derecededir? 

Bunları eyalet eyalet tetkik ede· 
liın: • 

'' Hedefimize dosdoğru gittik . İstik
balde de ayni şeyi yapacağız!,, 

Roma: 25 [Rad- ~·---~~·---·--~--~--
~ 

yo )- Façist genç 
)iği bayramı dola
yısiyle Venedik sa
rayının önünde top
lanan onbinlerce 
gı::nç ve halk küt· 
lesini Duçe sarayın 

balkonundan seliim
lamış ve halka lıi· 
taben : 

- "Hedefiııııze 

dosdoğru gittik • 
istikbalde de ayni 
şeyi yapacağız . 
Roma imparator
luğunu her şey ba. 
hasına müdafaa ede- Musoli ııi hrılkı h~yec.m ı·ı• c111kurıluğa .<ürü/..·lP)·Pn 
ceğiz .demiştir . nutuklarındarı biri ııı •üylerken 
Halk ve gençlik bu sözler üzerine men tanıdığı takdirde , İtalyanın , 
coşmuş bir heyecan içinde görülme- Mısır ve şarki Afrikadaki İngiliz hu-
miş bir tezahürat yapmıştır . kukuna riayet edileceğine dair ga· 

Neşrettiği bir tamim 
Kudüs: 25 (Radyo) - Ya

hudi meclisi bir tamim neşrederek: 
Bilhassa memleketin imarı için ça· 
lışan Filistin Yahudilerinin sulhper 
verane niyetlerinden bahseden bu 
tamimde yapılan katliamlardan ve 
mezalimden bahsedilmekle beraber 
Araplarla bir anlaşma yapılması ü
midide ileri sürülmektedir . 

Hükumet goarziya içindeki gün
delik Yahudi gazetesini bugün ka
patmıştır . 

Haile Selasiye 

Usluluk vadinden 
döndü mü? 

Londra: 25 [ Radyo ] - Hükil / 
' met, Necaşinin yaklaşan ziyareti do

layısiyle çok müşküil vaziyette bulun· 
1 

maktadır. 1 

Çünkü tahtını ele geçirmek için 1 

bir propaganda seyahatı yapan İm· 
parator lngilterde her hangi siyasası 
bir faaliyette bulunmayacağı hak
kında söz vermekten istinkaf etmiş· 
tir. 

Arap - Yahudi düşman 
lığı son raddesinde ! .. 

Araplar bir trene bomba attılar ve bir 
şimendöfer köprüsünü parçaladılar 

Kudüs - T ulkerim arasındaki hatta tren işlemiyor 
~------ --- ......-- - < 

Kııdıl< : 25 ı Rorlyo) Resmi 
me11balamı ı·erdı{!i halwrlere göre 
diin ııkşnın \"n/ılıı.<te mkııa e-elen kar· 
goşal!Uıırıf,z ıkı kişı ölmiiş ı·e ıkı kı

~ı ,f,. t1{;ır ·'"'"ite 1 nrnlaunıışlardır. 
l'olı.~/p halk ,,,,,,,,,ufu nıiirlluş hir bo
f!11şr11'1 ofırı!J ~rıır. ·lraplıır .ı:.nl;uk orta
İıı·ıılffıı yapııl<farı lnınkndlar111 arka
HıuJon ill''Ş 1•/n1t•/,-f,• ıı/ı, f:/ıf'}"Cı' rff'rom 

rdcrJ hır nıtı'illd''"ırıl,-u .'ianıa ı>olt.ç, 

ı iicota mt>clıur ka/1111ştır. ffıkal hilii
luue ıuknyı· edılrn pnlıs kııJTttlrri, 
ilıtıf,il,·ılaıı dtığllmağa t'P süktineti 
iade Pfntt·\r muaı .. ı/Juk o/111u~~/11r. 

A.ııdıü : 25 (Puılyn) Sıidlılı 
Jrup rerlirisr/rri me111frkP1i11 lıer tara
fı11da dala1maktndır. Flrr tarajiıı tel
graf ı-e rel•fon telltriııı kP>mekte. as
ker ı-e pu/i., ii:erine ateş açnıaktadır
bır. 

miştir, Kudüste bir Avusturyalı, Ya
hudi zannedilerek öldürülmüş. Ak
kadada dün gece dört bomba atıl
mışsada hiç bir zayiat yoktur. 

Telabip ile Yafa arasında işleyen 
tren Yafaya varmadan beş yüz met
re ilerideki Arap köyüne trenden bir 
bomba ile beş el kurşun atılmıştır. 
Fakat hiç bir zayiat olmamıştır .. 

Yafada trendeki bütün Yahudi 
yolcuları araştırılmış fakat hiç bir 
şey bulunmamıştır. 

Salı günü 850 ton çimento yük
lii (şatriti) isminde Y oğuslavya ge
misi Telabib rıhtımında bağlı idi. 

Guggu dağlarının eteklerinden baş
layıp, Cenuubi şarkide Somali hudu
~una kadar yüzlerce kilometre üze
tınde uzanan geniş arazi bir çölden 
başka bir şey değildir Burada hiç su 
~Oktur. 

Bayram münasebetiyle her taraf ranti verip vermiyeceği süaline Mu-
donanmıştı . Musolini biraz sonra solini şu cevabı vermiştir ; 
yanında Mareşal Badogliyo olduğu - " Ben lngillereden hiç bir 

İtalyanlar 
Afrikada nakliyatı hava 

yolu ile yapacaklar 

Nablusıluki karı~ıklıklıırda \fTll· 

tlPn bir lngiliz asl.-eri onıu:;undan J'tı· 
ralanmıştır. 

l ~:-k: ... :---:--;-;-~-:-:-:-u:-.~-:-~~:h-~-:-i~-i:--.,...,i:. 

1 
çimentoları indirmek istemişse de 
Telebilı gemicileri çimentoların bir 
yahudiye geldiğini anlıyarak indirt • 
memişler ve kayıklara binerek ge- • 
minin yanına gelmişler iskeleye bağlı 
olan halkaları kesmişler bunun üze
rine möterler bunları kovalamışlar 

ve Üzerlerine ateş etmişlerdir. Gemi 
karaya hafifçe çarpmıştır fakat ehem
miyetsizdir. . Bilhassa yağmur mevsiminin ha

rıcinde, burada ancak çok iptidai bir 
hayat yaşatan bazı Golla ve somali 
kabilesi tutunabilmektedir . 

Su ve binnetice nebatat yokluğu, 
sıhhi şartların bozukluğu Ogaden 
tn•n iıkasının kavvetleştirilmesini he
ın •n hemen imkansız kılmaktadır . 
At!rrdan elde edilebilecek yeQ"ane 
ek ' onomik kazanç,mevcud olan petrol 
,ı. l 

-.ıır.arıarının ışletilmesi olacaktır. 

ve beyaz bir Sırp atına binmiş bu· şey istemiyorum . lngilterenin şarki 
lunduğu halde genç F açistleri teftiş Afrika ve Mısırdaki hukukna ria-
etmiş ve geçit resminde hazır bu. yet edeceğimize dair her çeşit temi-
lunmuştur . natı ver;rıeğe daima hazırım ... 

Bu bayram için Libyadan bin 
Arap genci de İtalyaya getirilmiştir. ı 

Pariş : 25 ( Radyo ) " f Entron· 
sijon ) gazetesinin muhabiri Muso · 
)ini ile bir mülakat yapmıştır . Mu· 
lıarrir Duçeye , lngiltere tarafından 
Habı>şistanın İtalyaya ilhakı res-

İtalyanın Habeşistandaki 
ordusu kalacak 

Habcşistandakı ltalyan asker 
mevcudunıın şimdiki şekli ilı- 11 ,u 
hafaza edileceği Roın;ıdan bildirili· 
yor. 

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

Roma: 25 ]Radyo] - Addis 
Ababadan bildirildiğine göre: As
keri kıtaatın hava yolu ile nakli 
için yapılan tecrübe muvaffakiyet!i 
netice vemiştir. 

Bir bombardman tayyare~i <lün 
bütün levızımiylc birlikte bir p•ya 
d" nıüfreze<.ini Maka!led ·n Addis ' 
Ababıya ikı saatta getirı •. ·~tir. 

Yakında bütiin ıııalze. ıı:,;iyle bir 

Tahakkukunu bekledi- tabulı'ı::.:ed~~c~~i~~i n·tice. hava 
yolunun her ~eyden e:nirı ve çabuk 

den) Dün Vehip paşa Kahireden 

tayyare ile Küdüse gelmiş ve Habeş 
imparatoru ıle konu~ıııu tur. Vehıp TulkeriıııJe dün ge e üstünden 

Fakat bunu~ için de muazzam 
5<rm,yeler koymak lazımdır. Çünkü, 
d~nize kadar olan mesafe çok uzak 
'>lduğ"u gibi vesaiti nakliye alat edc
V<1t ve yolsuzluk yüzünden teknik 
tııiişkilat çok büyük olacaktır. 
. Ogadenin garp ve şimali garb!
~-nde uzanan araziye gelince burası 
•lakis çifçilik bakımından bazı avan

tajlar arz etmektedir . 

1 ğimiz haberi bir.yol olduğunu.göstermiştir. 

1 
=m gözümle 

. Bu mıııfakada meyve ve sebze 
l(ıb; toprak mahsulleri elde edilebilir 
ve hayvan beslenebilir. Fakat (1500 
tııetre J yüksekliğe kadar her tarafta 
~ldürücü tesir yapan bir cins humma 1 

Urada bol miktarda beyaz ırka mcr
sup insanın yerleşmesine manidir. 
k . Yalnız burada bulunan petrol ve 1 
oınür menbaları bu vaziyeti telafi ı 

Ndecek bir mahiyettedir.Şu şartla ki; 
akil vasıtaları hususunda rastgeli

fecek büyiik tabi! manileri aşmak ve 
talyan somalisi limanlarile daimi bir 
rabıta yolu tesis etmek lıizımdır. 

[ Amerika Çukuru J adı verilen a
k•zinin Şimali şaı'kiye doğru uzanan 

1
. ısını yani, Aouache eyaleti bir hay
~ tnünbit bir topraktır. Burada bir 

1 
Creceye kadar büyük bir mahzur 
Cşkil eden şey yine susuzluktur. E
hr metodik bir sulama tesisi ile bu 
;ııahzur izale edilecek olursa bu mın
•kada pek ala pamuk ve meyve ağa

cı Yetiştirmek mümkün olabilir • 

1 
Gaubsa, Baubamo, ve Cercer daif- · 

hrına mücavir olan kısma gelince 
.~:ada da çok iyi kahve yetiştirile
a''iır · Bilhassa 2400-1600 metre yük
~:kliğ inde bulunan bu mıntıkada be
~jZların nıa hut hummadan korkusu 
llıayacaktır . 

ı· Harrar ve Diredoua İtalyan işga
~~den önce oldukça mühim ticaret 
b Ctkezleri idi . Mücavir arazi birer 
~ aınuk ve kahve istihsal mıntıkaları 
~aline getirilirse bu iki şehrin vazi-
• et; şüphesiz daha çok inkişaf ede
'C]{t· ır. Ayni suretle Aouaehe, dağla-
tı~ın bir kısmını kaplayan ormanlar 

Antakyanın Bayır ve Bucak nahi
yeleri Alevi hükumetinden alına
rak tekrar İskenderun müstakil 

Astorya sefarethanesi 

~ storya adında bir devlet tanı· 

~ yormusunuz ? Ôyle zannedi
J yo_rum ki, coğrafi mallimatı 
1 olmayanlarınız bile buna hayır diye· 

cek .. Çünki böyle bir devlet yer yü-

bağlanacakmış v sanca gına 

Şeyh T aceddinin evinde bomba patladı zünde ne vardır, ne de var olmuştur. 
Bununla beraber Londranın göbeğin· 
de Astorya'nın armasını taşıyan bir Şam : 23 - Eski Başvezir Şeyh 

T aceddinin evine meçhul kimseler 
tarafından dün gece bir bomba atıl
mış; nüfusca zarar olmamıştır . 

Bombanın patlamasını mütea· 
kip evin yakınında bulunan polis ka
rakolundaki polisler hadise mahal
line koşmuşlar, fakat kimseyi bula
mamışlardır . 

Bombayı atanların meydana çı· 
• 

biiyük bir kereste sanayiinin kurul
masına çok müsaiddir , 

Harrar ve Diredoua"nın Şark ve 
şimali şarkisinden itıbaıcn Danakille
rin taşlık ve sonsuz çoı~ başlar kı 

bu araziyi Kolonize etme!: ve ışlet

ıııenin imkanı yoktur . 
(Mavi Nil) in şimalinde (Sidanıo) 

Djimma, Kafa ayaletleri ve Sudana 
mücavir arazide nebatat Tropikal bir 
manzara .:ırzeder, 

İklim şartları ve toprak her çeşit 
ziraata müsaiddir, bundan başka 1:-eyaz
lann burada yaşamalarına mani ola
bilecek en küçük bir manı bile yok-

yap-karılması için polis tahkikat 
maktadır. 

Ennehar gazetesi 
tatil edildi 

j sefarethane son günlere kadar yaşamış 
ve Londranın en şık. en ; üksek ma
hafili bilhassa kadınları böyle bir dev
letin varlığına inanmıştır . 

Berut : 23 - Bir müddetten
beri hükumete şiddetli hücumlarda 
bulunarak memleketın asayişini boz 
mak isteyen Ennehar gazetesi on gün 

Gerisi ikinci sahifede -

- ----
tur. 

Ve nihayet garp ayaletleri İtalya
nın çok muhtar olduğu üç nıüh.m ilk 
>:naddeyı bagırlarında ta{ımaktadırlar: 
Bakır, demir, komür .. Fakat bu ma
den damarlarını işletmek için de İtal
yanlar büyük nakil yolları yaptırmak 
'"' lazım gelen makine, teknik alat 
ve edavatıda memlekete sokmak mec· 
buriyetindedirler. ·ı 
. Bizzat Adisababa mmlık~sıııa gc· 
lıııce, burnsı ıklımın (gecelen çok so· 
ğuk) ve topragm \"aziyeli dolay1>ile ı 
beyazlar tarafından ancak oturulabil
mcktedir. 

Dünyanın harilasının tabi tutuldu
gu büyük tadilAt karş•sında bir yüzü
nün bir tarafında bu adda bir devle· 
tın teessüs edivermiş olması akla gele 
bileceği düşünülecek olursa , böyle 
bir devletin mevcudiyetine inanmış 

olan Londranın yük•ek sınıfına men· 
sup bu insanları fazla calıaletle it
ham etmek doğru değildir . 

Hele Avrupanın büyük milletlerine 
mensup· insanların kendi hudutlarından 
ötesini göremiyecek kadar burnu bü
yük oluşlarını da ilfıve edecek slursak 
büsbütün mazurdurla. 

Dış çehreai hakiki hayat sahne-
sinde oynanmış güzel bir komediden 
ibaret olan bu hikayenin hepimizi ala
kadar eı!en [ bilhassa evlileri ) çok 
ciddi, çok düşündürücü birde iç ta
rafı vardır. 

Nevzad Güven 

- Sonu ikinci sahifede -

Soıı karı§ıklıklarıı .~n lı111~ ol<ın Jiııy{ııdıırı lıir gihiini(• 

paşa bir müddet Kudüste kaldıktan / teren geçen köprüye meçhul kim-
sonra tekrar Mısıra dönecektir. 1 seler hucum etmişler ve nöbetci bu-

Filistin grevi devam edeli bu lunan dört polisi yakalayıpbağlamış, 
gün otuz üç gün olmıştır. Bütün Fi- lar ve ellerindeki silahları alarak 
listinde muhaberat kesilmiş gibidir. gözlerini siyah bezlerle bağlamışlar 

Yafa ıle Kudüs-Hayfa ile Nab- fakat öldürmeyerek polislere şöyle 
lus arasındaki telefon telleri kesil- • - Sonu ikinci sahifede -

Negüs 
/ Londrada nasıl karşılana

cakmış? 

Londra : 25 (Radyo) - Negüs 
burada, milletler cemiyetinin hara· 
retli trafdarları tarafından parlak bir 
istikbale mazhar olacaktır. 

Fransada 
1871 İhtilalinin hatırası 

Paris : 25 ( Radyo ) - Sosya· 
listlerle komünistlerin 1871 Komu-

n~~t l~tilalinin hatırasını yad İçin 
d_un bır merasim yapılmışbr. Mera· 
sı~~ büyük bir kalabalık iştirak et
mı.ştır . 

Rüştü Aras Avrupadan 
döndü 

Ankara: 25 ( A.A ) - Tevfik 
Rüştü Aras bu sabak Avrupadan 
lstanbula gelmiştir . 

Katolik gazetesi 

Vefd partisinin zaferi için 
ne diyor? 

Brüksel : 25 (Radyo) - Kato
liklerin naşiri efkarı Laıts gazetesi 

Vefd partisinin kazandığı muzafferi
yet geçen bütün hatalann örtüsü ol
du. diyor • 

İngiliz komiseri 

Arap belediye reislerini 
1 • 1 az etı ve .... 

Kudüs : 25 (Radyo) İngiliz 
ali komiseri Kudüs, Nablus, ve He
ridondaki Arap belediye reislerini 
azlederek yerlerine Yahudileri tayin 
etmiştir. 



Sahife : 2 

,, n ~ 

YAP~A~~.-:-

Alman yada 
karşı yeni 

- :. - - - .... -- - . -- --. 

antisemitizme 
bir tedbir 

P ara her işin ha1ikıdır ! sözüne en çok inanan milletlerin başında 

hiç şüphesiz Yahudiler gelir . Onun içindir ki, bunların asır]ardan
beri ne bir vatanları, ne bir hatırı sayılır bayrakları, ne de otur

dukları memleketlerde hor görülmeyen bir varlıkları olmadığı halde bu 
gün hangi taşı kaldırsanız, hangi iktisadi işin altını yoklasanız orada mu-
hakkak bir Yahudi parmağı bulursunuz . . 

Para ve menfaat kaygusu, onları bazı yüksek mefhumlara paye verme
mek hususunda öyle sarmıştır ki, dünya milletleri arasında aşağı yukarı 

15 milyonluk dağınık bir mevcudiyet olan Yahudilerin, belli başlı bir dev
let, siyasi bir hakimiyet sahibi olmamalarına ve bu yüzden de zaman za
man ayak altında ezilmelerine rağmen onlar para kuyvetile bir çok mem
leketlerde hala " bey gibi t ,, yaşamak imkanın~ daima bulurlar !. 

Ama bilmem ki, bu biçim yaşamak ta yaşamak mı ? Buna, şimdi size 
anlatacağım şu fıkrayı okuduktan soma cevap vermek daha doğru ola
cak ; 

Biliyorsunuz ki, Hitler Almanyasında Yahudilere karşı çok şiddetli ka
yitler ve hükümler konmuştur . Mülkiyet, çalışma ve hatta söyleme hakları 
gibi en tabii haklara kadar genişletilen bu kayitler karşısında, Yahud_iler 
de boş durmuyor, bu hükümlere mani tedbirler bulmağ'a çalışıyorlar . Işte 
size bu tedbirlerden yepyeni, taze taze, çiçeği buı nunda bir tanesi : 

Günün birinde Alman gazetelerinde bir illn çıkıyor , Bir Alman kadın 
imzasını taşıyan bu ilanda deniliyor ki : 

" .. on iki yıldanberi bir Yahudi ile evliyim . On ya~mda b:r de oğ. 
lum var . Fakat şimdi bütün Almanyaya itiraf ediyorum ki bu oğlumun 
babası kocam değildir. Onun babası sütbesüt halis Alman olan aşıkım 
filandır . Çocuğumun Yahudilik şaibesine kurban gitmemesi için bu haki
kati söylemek mecbariyetindeyirn. ,. 

Bu ilan çıkar çıkmaz bu kadının bir çok Almanlar tarafından alkışlan
dığına şüphe yok! Fakat tahmin edilebilir ki bu ilanı yapan Alman kadını, 
Yahudi kocasının bulduğu bir tedbire vasıta olmaktan başka bir şey yapma 
mışbr. Ve belki de masumdur! 

. Filhakika iş böyle ise , bu apaçık çaltaklı boynuzu kabul eden koca
sının bir tek düşüncesi olabilir : Çocuğunun üzerindeki Yahudi damgasını 

silmek ve onu servetine varis yapmak .. Ama bu emelin tahakkuku velevki, 
geyiklik bahasına bile olsa ! Para için öz çocuğunun . babalığını , karısının 
muhayyel bir aşıkına ciro edip elalemin ortasında, karısının koluna girerek 
göksünü gere gere dolaşmak 1 Her halde bu, değme erkeğin yiyebilece~i 
bir nane olmasa gerek!. 

Şimdi anlayor musunuz , para düşüncesinin bir Yahudiyi sürükleyebilece
ği istikameti 1 

E 

Tahakkukunu bek
lediğimiz haber 

Ak verdi 

mr ı ::::::ı a ı mır:eı _ _ z:e ı: 

Blumün programı 

Umumi intihabat nasıl bir 

- Birinci sahifaden artan - j netice verdi? 
Paris : 25 (Radyo) - Ekodopa- 1 

ri gazetesi diyor ki: 
müddetle tatil edilmiştir . 

Berut : 23 - Filistin heyeti bu
raya gelerek, tiiccarlarla görüşmüş 
ve Lübnandan Filistin Yahudilerine 
yiyecek ve meyve gönderilmesinin 
teminini rica etmiştir . 

Heyet, istiklal ve hayat müca
delesinde bulunan kardeş ülke hal
kımn hissiyatına hürmet edilmesini 
istemiştir. 1 

Lübnan tüccarları bu dileğe mu
vafakat ederek Filistine hiç bir şey 
göndermiyeceklerini vaad etmiş
lerdir. 

Antakya : 24 ( Yeni Gün ) -
Müstakil lskenderun sancağının ay
nlmaz ve tabii bir parçası olan ve 
bu gün bile en aşağı 15 bin Türk'ün 

sakin bulunduğu Bayır, Bucak nahi· 1 
yeleri, manda idaresi kurulduktan j 
sonra ve General Gronun Yüce Ko
miserliği zamanında Ankara itilaf
namesmın hazırlanmasile imzası 
arasında çıkarılan bir kararla 

BJum 4 haziranda Saro ka
binesinin istifasile açılacak kabine 
buhranını asgari müddete inhisar et
tirecek tedbirleri almıştır. 

Gazete : Blum tarafından meclise 
verilecek programın başlıca esaslan 
şunlar olacaktır. diyor. 

1 - Umumi af proje~i 
2 - Sanayide haftada 4 saat 

mesaiyi mecbur kılan proje 
Dün bütün memlekette mebusan 

ve ayan meclislerinin umumi İntiha· 
batı yapıldı. 

Bu intihababn en büyük zaferi yeni ı 
teşekkülün ümidin fevkinde bir ek- 1 
seriyet kazanmasıdır. Malum olan 1 

son vaziyete göre : l 
Katolikler 63, Sosyalistler 70, 

Liberallar 23, Veft partisi 21, gaze 
teciler 16, muhtelifler 9 dur. 

En fazla azalık kaydedenler 
Sosyalistlerdir. 

Alevi hükumeti mmtakasına ilhak Belçika intihabatının neticesi 
edilmiş ve o gündenberi bu mınta· 

kada sancak Türklerinin tanınan hak
Lnndan mahrum olarık yaşaıpağa 
..... lfb. 

Bu büyük Türk kütlesinin böy-
Je her türlü inldtaf ve tesbilittan 
1JU11uum bir halde üüınip gitmek
ı. olmım bnı,.,,., bizleri daima ve 

Brüksel : 25 ( Radyo ) - Umu· 
mi intihabat bitmiştir • Alınan neti. 
ce1erden 70 Sosyalist , 60 Katolik , 
13 Fliman, 9 Komünist saylavm 
seçildifi anlaşılmıştır • 

Qcldi bir aurette alikadar ederek resmi mahfıle atfen verdiği maliimata 
ilıiı luusta uman zaman yazdığı- göre ise, bu işe fimdiden olmuş, bit-
maıa mevzu olan ve umumi bir is- miş göziyle bakmak lazımgelmek· 
tıate hedef t .. eden köklü bir tedir • 

_.., halinde kalnuttır . Memnuniyetin ve sevincin de 
.,alc.at biı kaç gündenberi şeb vkinde bir ehemmiyetle karşılan-

iimizde dönmete batJayan bir şayia r olan haberi bu gün he-
" ~ taraftan lskendenmdan ve- y sütunlanmıza geçirirken, 

~:~ın bit haber, bu düğümün arbk bir gün evvel ve resmen de tahak-

~ üme buhmduğunu ve Ba· ı kuk ebneslhi sabırsızhkla bekliyor, 
- Bucak Türklerinin, müstakil hltta efkin umumiyemizin bu ha-

Ulbcaj~ iıde edilıDeaine karar ve- her ve şayiaya karşı göstermekte 
" oldutunu mijdelemektedir. olduiu derin alikaya binaen mande-
~ mulaabirimmn bu se- ter hük6met makamabnm bu husu· 
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j Benim g~zür:ıle : 

Astorya sefarethanesı 

Birinci scyfadan artan -

Vaka şu : . 

Mübadilleri sevindi- ! 
recek bir karar 

dana at koşuları 

Londranrn diplomatik sosyetesi 
mensup beş on genç - hepsi 
K. L. B. K olacak-kanlarmın elincl 
haftada bir veya iki gece çalabilrtı 
için - her halde bütün vasıtaları 
çareleri hatta yalanlan kullanıp bi 
dikten sonra-bir yol aramağa ba 
mışlar. İçlerinden birisi hakikaten d 
eseri sayılabilecek bir çare düşünm' Kamutaydan çıkan tefsir 

kararı tebliğ edildi 
Büyük Millet Meclisi tarafından 

1771 numaralı tasfiye kanununun 
4 iincü maddesinin tefsiri hakkında 
verilen karar dün Dahiliye vekale
tinden vilayetlere gönderilmiştir . 
Tefsire göre 1771 numaralı kanu -
nun 4 üncü maddesindekı ( gösteri
len müddet zarfında müracaat etmi
yen mübadiller ) hakkındaki hüküm; 
hiç mal tefevvuz etmeyen veya ,iska
nı adi derecesinden az mal tefevvuz 
eden muhtaç mübadi!Jere de şamil 
dir . Bu tefsir kararı , bir çok mü 
badillerin lehinedir . 

Pazar günü yapılan dört koş~ çok 
güzel oldu ve çok rağbet gördü 

Astarya adında bir devlet i 
ederek Londrada bu devlet namı 
bir Sefarethane kurmak ve hafta 
bir gün resmi davetiyelerle bu se 
rethane tarafından yemeğe ~veya 
her hangi siyası bir meselenin mü 

----·······-

Orman vergisi 
Kamutay encümeninde tedkik 

edilmekte olan orman kanunu , hü
kumetin lüzum gösterdiği yerleri 
ağaçlandırmak maksadiyle yol para
sı veren her vatandaş bir lira or
man vergisi vermeğe mecbur tutul
maktadır 1 

İlk okul imtihanları 
başladı 

Dün şehrimtzin bütün ilk okulla
rında , kültür dirf'ktörlüğü tarafın· 
dan tayin edilen mümcyizler tara· 
fından imtihanlara başlanmıştır . 

Ge enler 
Parti teşkıJatını teftiş ed"n Dört

yola gittigini yazdığımız parti İJyön· 
kurul başkanı balıkesir saylavı Örge 
Evren , Dörtyoldan ve saylavımız 
Damar Arıkoğlu da Ankaradan şeh
rimize gelmişlerdir . 

Kon1isyonlarındaki istifa ve 
tayinler 

Mayıs 17 sinde yapılması mukar· 
rer olan Adana İlk bahar at koşu
ları, o hafta havanın çok yağmurlu 
ve sahanın çamurlu olmasından do
layı bir hafta tehir edilmişti . 

Bu koşu, bu pazar güzel bir ha
va içinde, pek alakalı ve heyecanlı 

bir şekilde olmuştur . 

Koşu yeri yalnız Adanalılar de
ğil Çukurovarun heman her tarafın. 
den gelen meraklılarla dolmuştu .. 

Koşu -saat 14 de başlamış ve 
16,30 za doğru bitmiştir . 

Koşu tertib heyetinin büyük bir 
• dikkat ve titizlikle idare etmiş oldu
ğu bahsi müşterek işleri bilhassa ı 
koşuya bir canlılık vermiştir . 

Yapılan dört koşuya aid rekor 
tafsilatlannı aşağıda gösteriyoruz . 

Birinci koşunun sürat rekoru bin 
metre de bir dakika 13 saniye, ikin
çinin 2200 metroda 2 dakika 43 
saniye, Üçüncünün 1800 metroda 
2 dakika 12 saniye Dördüncünün 
1600 meroda 2 dakika 2 saniye o
larak tesbit edilmiştir . 

:uı:ıc::: 

1 

Şehrimiz borsasında ı 

Alış veriş gidişatı nasıl 

bir vaziyette ? 

Şehrimiz borsasındaki alış veriş
i re nazaran ve mevsim sonu olmak 
dolayısiyle pamuk alım salımı artık 
tamam le kapanmış gibidir . 

Y ni buğday 5,25 den alınıp sa
tılmaktadır . Buna benzer diğer yr
ni mahsulün alım .&atımı hararetli· 

dir . Mevsim sonuna kalmış sair 
mahsulat satışı hemen hemün yok 

Kozan arazi tahrir komisyonu 
reisliğine seçilen Kamil Akçalı istifa 
etmiş olduğundan yerine Saimbeyli 
reisi Ha~-nn Tahsin tayin edilmiştir. 

ı gibidir. 

j Adana borsasının 935 he
sabatı tasdik edildi 

Saimbeyli tahriri arazi komis· 
yon reisliğine <le Kilisli Emin tayin 
edilmiştir . 

Bir iskelet bulundu 

--·---
şehrimiz ticaret ve zahire barsa. 

sının 935 mali senesine ait hesabatı 
Vekaletçe yapılan incelemeden sonra 
tasdiken iade edilmiştir. 

1 

1500 liralık mücevher ve 100 
Dün , zahire borsası yanındaki lira parasını çaldılar 

İstanbul otelinin alt kısmında yapı- , 
lan tamirat esnasında amelelerin kaz- j 
dığı bir tı:>mel dibinden teşkilatı tam 1 

bir iskelet çıkmıştır . 

Kurnaz hırsızın birisi cvcli gün 

yapılan jmnastik şenliklerinden isti- ı 
1 

fode ederek, Sofu bahçe mahallesin
de oturan Sıdika isminde bir kadı 
run ev kapısını demirle açmış ve 

13u iskeletin , işgal zamanında 
ölen bir Ermeniye ait olduğu tah 
cdlmiştir . 

Birinci koşu 
Birir:ıcisi : Ali oğlu Memilinin 

( Uçar ) isimli tayı, İkincisi : Süley
manm ( Şirin ) adL kısrağı, Ücüncü
sü Cemilin ( Doğan ) adlı tayıdır . 

İkinci koşu : 
Birinci : Gerdanlı Hüseyinin atı. 
İkinci : Zabıt katibi Abidinin 

kır atı . 

Üçüncü : Bozhüyüklü İhsanın 
doru atı . 

Üçüncü koşu : 
Birinci : Ahmet Cevdetin al atı. 
İkinci : Tarsuslu Yakubun atı . 
Üçüncü : Mangınlı Duranın atı. 

Dördüncü koşu 
Birinci : lsmail oğlu Alinin doru 

atı . 

ikinci : Salcı Osmanın kır atı . 
Üçüncü : Karaisalıdan Duranın 

doru ab. 1 
Yukarıda gösterilen dört koşuya 

.. 27 ,, hayvan iştirak etmiştir. 

Kazananlar, neşredilen proğram 
mucibi paralarım dün almaga baş
lamışlardır . 

a: 

Dünkü hava durumu 

Şehrimizde dün zevaldan sonra 
tazyiki nesi mi 7 56,8 en çok sıcak 28 

. en az 1,5 , rutubet vasati yüzde 55 
olarak kaydedilmiştir. 

Ruzgar ekseriya gün batıdan sa
niyede 8 metre süratla esmiştir. 

Tahminlere göre Çukurovada bu 
sene çok sıcak olacaktır. 

Çakı ile yaraladı 

Pamuk pazarında Tevfik oğln 

Koço Hayli adındaki sabıkalılardan 
birisi ile Hasan oğlu Namık Mah-
mut isminde bir adam arasında bir 
kavga çıkmış ve neticede Hayri , 
Mahmudu ağır surette çakı ile yara
lamıştır . 

Hayri yakalanarak hakkında ge
reken muamele yapılmıştır. 

Arap - Yahudi 
düşmanlığı 

keresi için davet olunmak .. 
Proje tatbik edildiği zaman şaya 

hayret bir muvaffakiyetle neticelen 
ği ve müessir olduğu görülmüş. 
torya devletinin armasını taşıyan 

veliye geldiği zaman bütün akan 
!ar duruyor, ve zavallı genç ve t 
kadınlar bunu siyasi hayatın geçil 
mez bir icabı olarak kabul ediyor 
boyunlaıını büküyorlarmış .. 

Genç diplomatlar işi daha il 
vardırmışlar. Davetiyerin sıksık t 
kerrürü nazarı, dikkatı celbetm 
tehlikesini de düşünerek, bu işe k 
rılarım iyice inandımıak için bir 
Astorya sefarethanesinde büyük 
kabul resmt tertip etmişler. Ert 
gün evlere şöyle bir davetiye g 
mış: 

" Sun Eksell<ins Astorj a sefirı 
sefiresi son Altesruı:ayyal Astorya p 
sesi ile son Altas ruı·a)yal KaraıO 

velialıtinin nişanlanma ıörenleri müTI 
sebetile yapılacak kabul resminde h 
zır bull{nmamzı ilah ... ,, 

O akşam için müdhiş bir haıı 
Jık başlamış, yeni yeni tuvaleti 
yapılmış ve kabul resmi de fevkal 
de muvaffakiyetle geçmiş .. Bil 
şa sefirenin güzelliği, kibarlığı büt 
Londra kibar muhitinin sempati 
ni kazanmış .. 

işin en tuhaf tarafı, biraz f 
cesaret eseri olan bu alaya ve bö 
le bir sefarethanenin mevcudiye · 
inanan diplomatlar da olmuş :. 

Bittabi genç diplomatların bu 
için büyük bir para sarf ettik! 
muhakkaktır . Çünki, o gece i 
büyük bina kiralanmış, hademe! 

:kavaslar tutulmuş ve sefir r 
zengin bir Cenubi Amerikalı tüc 
ra, sefire rolü de güzel bir mü 
Hol artistinc oynatılmış .. 

Dünyada sonsuz rüy~ olurmu 
Bir gün gen-; dipJomatlann bu s 
dctleri de sona ermiş, .hilc•leri me 
dana çıkmış .. 

* 
Bana kalırsa " Astorya sefar 

hanesi ,, karı koca hayatında kılı 
Jık ve kazaklık denilen anormal 
lin güzel bir hikayesidir . 

Her aklı selim sahibi kadın ' 
erkek kabul etmelidir ki, sevgi ' 
anlaşış esaslan üzerine kurulmuş 
ailede ne kadın ve ne de erkek l 

- Birinci sahifeden artan - hine tesis için bir hakimiyet ka 

demişler : edilmez . 
Biz sizleri öldürebilirdik fakat Kılıbıklık da kazaklık da kör 

~izler arap olduğunuz için öldürme egoizmin eseridir · 
dik ve sonra köprüye dinamit koya- Kadın erkeğin, erkek de ka 
rak köprüyü yıkmışlardır. Tren yolu nın karı koca hayatının dışında 
boztılmuştur. Şimdi tren Tulkerim ile ğer ihtiyaçlan olabilecepil 
Kudüs arasında işlememektedir. il lizımdır • • 

F abrikalann iş 
cedvelleri 

Ziver Cerrah .Bir erkeğin bütün saaaeıs girerek 500 lira kiymetindeki mücev manuu kansına hasr 
her ve 100 lira nakıd parasım aşır-ı '· Nablusta'polis karakoluna kadın, ve bir kadlDlll bitiiit 

Adana çırçır fabrikası ve Cap
par oğlu Mustafa fabrikasının 935 
senesine ait iş cedvelleri Vekiletçe 
tastik edilmiş ve dün vilayete gel
rtıiştir. 

Kaçak kerester yakalandı 

leyman hakkında kanuni takibat ya-

mışbr. h ·· m 1 kocasınm arzulanna lmlıırillnelı 
Sıdikanm zabıtaya yapağı ili&rj Ankara: 2 A)..,.. rılistinde I edemi.Y~.de er\ek.cuw .. 

ve şikayet üzerine, tahkikata başlan. 1 Bir ı L .. ..:.:.u.1 • ...,,.,. 
vaziyet gayet ciddidir. Hayfada n.. aı e ıçm ıwu.....- "!" 

mışbr. giliz askerlerine karşı silah lcu8an.L kaqabkh itimad kadar 
Zarla kumar oynarlarken 

yakalandilar 

mış Nablusta numayi§Çilerle pOlia teaiel olamaz • 
arasmda arbedeler olm.111•· Hu.na· .. Aksi tak~e bir A#.{)!:y 
yişciler gece sokağa çıkılıamak ~ nu kurmak ve hır Ast~ 
tını kaldınnak için ikide bir polis hanesi yapmak mec~ 
rakollanna hucüm ebnektedirleı olur • 

Veft partisi 

Liderinin söyledikleri 1 . 

mı.11· ICi .. habere ek ._ ve yan IU aydınlatmUIDI dileyor:uı • 

Reşat bey mahallesinde oturan 
Hüseyin oğlu Süleyman adında biri· 
sin~e yedi parça kaçak çam kereste 

yakalanarak müsadere edilmiş ve J 
orman idaresine teslim edilerek Sü-

pılm,ışhr. 

Sinema kartefacdanndan Meh· 
met oğlu Aziz ve Mavjli Mahmut 
adındaki iki kişi dün taş mağaza ar
kasındaki yerde zarla kumar oynar. 
larken cürmü meşhut halınde yaka
lanmışlar ve zarlariyle önlerindeki 
50 kuruş para müsadere edilerek 
~ında kanuni muamele yapıl· 
ınıftU- • 

Bürüksel : 25 ( Radyo ) - Veft 
Partisi Lideri Lion Dügrel, gayreti
miz temamile M~rutiyet çerçivesi i
çinde olacak ve Ukeri barekitlarJa 
.&ikamız olmıyacakbr • clyor • 
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~:~~Seyhan Adanaspor - İdman Yurdu 
~ nıaçı 1 - O Yurdun galibiyetiyle bitti 
c t - - ---· ...... ···----
eçi 
or Dün spor severler yine çoktanberi 

seyrine hasret kaldıkları heyecanlı 

Ve güzel bir maç gördüler. 

Dünkü maç, senenin en mühim 
llıaçı idi . Çünkü bu maçı idman 
Yurdu kazanır ve veyahut berabere 
kalırsa şampiyon olacaktı. Aksi hal
de mağlup olduğu takdirde Sey
han - Adanaspor ve Torosla pu-

g Van cihetinden ayni durumda bulu
nacak ve bu yüzden büyük bir avan
taj kaybetmiş olacaktı. ırı 

Bu maçın ehemmiyetini gözönün
a ro d ıü e tutan futbol heyeti e~ki kıymetli 

p 

e h sporcularımızdan lzmrr Altınordulu 
Zekiyi hakem intihap etmek sure· 
tiyle tam bir isabet göstermişti. 

bo 
kle 

Dün, Zeki güzel idaresiyle bü
~ün oyuncular ve seyirciler üzerinde 
1Yi.bir tesir bıraktı. 

Sahaya evvela idman Yurdu bir
taz sonra da Seyhan Adanaspor 
çıktılar. idman Yurdu eski kadrosu-

!ar ayni kadroyu muhafaza ediyor
lardı. 

Birinci devrede gol çıkaramıyan 
Yurdlular ikinci devrede de gol çı
karamasa bile beraberlik için büyük 
bir.: enerji serfediyorlardı. Çünki be
rabere kalsalkr bile yine bölgenin 
şampiyonluğunu kazamış vaziyette 

idiler. 
Seyhan Adanaspor arasıra Yurd 

kalesine yaptıkları akın cidd~n teh
likeler doğuruyordu. 

Kemal Azizden aldığı bir pası 
sürerek kalecile karşı karşıya kal
dığı halde atamadı. Yurd, bu go
lün kurtuluşunu kalecilarinin feda
karlığına borçludur. 

Seyhanlıların bu akınları da ne
ticesiz kalınca, bütün seyircilerdeki 
kanaat, her iki takımımın beraber 
kalacakları idi. 

Aradan çok geçmeden, Seyhanlı
ların karışmalarından istifade ederek 

idman yurdu 

tıu muhafaza ediyor. 
kazandı ve rüzgarı 
aleyhlerine aldılar. 

Parayı Yurd Yurdlular kendilerine bir gayret ve 
lehine, güneşi rerek hakimiyete çabucak sahip ol

Seyhanlılar takımlarına eski o -
n ' Ylınculanndan Azizi almışlardı. Es-
ş ki ve tecrübeli olan bu oyuncu Sey

han takımının hareketlerini güzelce 
1<ınzim ediyordu. 

Nitekim haftaym başlar başla
tııaz 20 dakika kadar Yurd kalesini 
sıkıştırmakla büyük tehlikeler yara

a ~Yo~lardı. Fakat bundan sonra ha 
1 1lııyeti ele geçiren Yurd, haftay

a ~1 sonuna kadar Seyhan kalesinin 
~nünden ayrılmamakla beraber gol 
k e çıkaramadılar ve attıkları şutlar 
I <ıleci Hacı tarafından soğukkanlı-
1kla tutulup geri çevriliyordu. 

Bu oyunda Seyanlıların şanlı 
oldukları göze çarpıyordu. Çünki 
~Uzaffer, Kadir, Edip kaleci ile kar
şı karşıya kaldıkları halde gol ya-

l flaınıyorlardı. 
0 Bu dakikalar içinde Yurd 
re 1lluhacimleri Seyhan kalesini tekrar 

~zyik içine aldılarsa da Edhem ve 
Qiaydarın birkaç tehlikeli şutu kale 

l 
ıteklerini sıyırarak avutla netice
end· ı. 

b· Ve bu suretle birinci devre 0-0 
itti. 

~ 1 O dakika teneffüsten sonra ta -
Q1trılar tekrar oyuna başladılar. Bu 
bela Seyhan Adanaspr kadrosunda 
<lzı değişiklikler yapmıştı. Yurdlu-

dular ve bu dakikalardan sonra 
Seyhan kalesi önünden ayrılmıya
rak, küçük fırsatları bile kaçırmı
yorlardı ki, nitekim soldan gelen bir 
pası Edip kaparak sıkı bir vuruşla 
Seyhan Adanasporun ağlarına taktı. 

Bu golün neşesiyle Yurdlular 
daha iyi oynamağa başlamışlardı. 
Seyhan Adanasporlularla beraber· 
lik veya galibiyeti temin etmek için 
olanca kuvvetlerini sarfettilerse de 
bir netice almaktan uzak kaldılar ve 
bu suretle Yurdlular 1-0 galibi· 
yetle sahadan ayrıldılar. 

Seyhan Adanaspordan iyi oyna
yanlar şunlardı: Halim, Aziz, Ke
mal, kal' acı Hacı. 

Yurda gelince: Her zaman ken· 
dilerinden böyle oyunlar bekleyerek 
tebrik ve diğer takıma da çalışma
lar dileriz. 

Yalnız şurada birkaç kelime yaz· 
ıııağı faideli görüyoruz. 

Bölgenin takımlariyle yapılan 
maçlarda galip gelinmiş, mağlup 
olunmuş, bunlar ehemmiyetli şeyler 
değildir. 

Asıl mesele yarınki davadır 

o da, hariç mıntıklardan gele
cek mıntıka şampiyonlarına ve bu 
şampiyonluktan sonra da, Çukurova
daki spor randmanını gösterebilmek 
için Türkiye birinciliklerine iltihak 

Türksözü 

r-------------------, 
Şair Ziya 

Adana 

-7-
Bunun için de çocuk denilecek 

bir yaşta bulunan Adanalı şair Zi
yayı yakalayıp bir hicviye yazdır
dılar. 

Nihayet şair Adanalı Ziya yaz
dığı kudretli hicviyesini bir gece 
paşanın evinin kapısına atarak kaçtı. 

Sabahleyin kapı önünde bulunan 
bu kağat parçası Vali Şair Ziya pa
şaya verildi. 

Öfkeli bir çehreyle imzası meç
hul hicviyeyi okuyan şair derhal 
zabıtaya bu cüretkarın bulunmasını 
emreyledi . 

Memleket birbirine karıştı . iki 
gün devam eden sıkı bir araştırma 
yapıldı . 

Kahveler ve toplantı yerleri ba
sıldı. En sonra bir ip ucu yakalana
rak hicviyeyi yazan Adanalı Ziya 
bulundu. 

Bir sabah suçlu sıfatile Adanalı 
Ziya Vali şair Ziyanın huzuruna çı
karken yiyeceği kuvvetli tokatları 
düşünüyordu . 

Titreyerek içeri girdiği zaman 
şair Ziya paşa Adanalı Ziyayı süzdü 
ve hicviye yazılı kağadı göstererek : 

-- Bunu sen mi yazdın küçük ? 
dedi . 

Aldığı cevap : 
- Evet, ben yazdım ... Oldu. 
Bu cevabı veren genç o anda 

ceza olarak ana yurttan sürgün ola
rak uzaklaştınlacağını veya sene
lerce hapishane köşelerinde çürü· 
yeceğini tahmin ediyordu . 

Fakat hiç de umduğu gibi bir 
netice çıkmadı. Şair Ziya paşa : 

- Aferin evladım .. Sende bü
yük bir istidad var 1 • dedi. 

Ceza yerine takdir alan ve bu 
neticeden afallaşan Adanalı Ziya 
ellerini oğuşturmağa başladı ... 

Vali derhal şu teklifi de ekledi : 
Seni tahsil için lstanbula gön· 

dersem gider misin ? Kabiliyetini 
burada körletme ! . . • 

Bunu paşanın ağzından işitmek 
inanılmıyacak bir definenin bulunuşu 
idi . 

Karşısındakinden ölüm , darbe 
bekleyen Adanalı Ziya bir iki gün 
sonra Vali Ziya paşa tarafından Is. 
tanbula tahsile gönderildi . 

* * * 
Ziya paşanın eseri keşfi olan bu 

değerli istidadın burada hatırasını 
tazelemek bize kıvanç verecektir. [1] 

Adanalı Ziyayı işitmeyen ede. 
biyatçı yoktur sarurım. Onun gazel· 
leri hala yaşlı kafalarda yaşamak· 
tadır. Ziya değerli bir muharririn 
dört sene evvel ( Sonposta ) da yaz· 
dığı gibi nevi şahsına münhasır bir 
şairdi. Onun gazelleri kadar gazel-

[1] Adanalı Ziya hakkında [Adana 
alim ve şairleri l adlı hazırladığımız 
kitapta uzun sahifeler ayırdık . . Bu
rada da kısaca yazmağı uygun bulu
yoruz . 

temin İçin de edebilmektir ki bunu 
çalışmsk lazımdır. 

SPORCU 

lstanbul maçı 

Güneş muhteliti Fener Be
şiktaş muhtelitini yndi 

Ankara: 25 (A. A,) - lstanbul· 
da Galatasaray, Güneş muhtelitiyle 
F enerbahçe Beşiktaş muhteliti ara· 
sında yapılan maçta Fenerlilerle Be
şiktaşlılaar üç sıfır yenilmişlerdir. 

)erine yapılan nazirelerde meşhur

dur. 
Onu Hamit takdir etmiş, Süley

man Nazif de hayran olarak sev· 
mişti. Hayatı istibdat düşmanlığile 
geçen,uzun yıllarını Trablusgarp ve 
Mısır illerinde sürgün olarak geçiren 
bu şaire nedense zamanı layik ol
duğu değeri verememiştir. Ve ünsel 
Ziyayı pek erken unutmuştur. 

Bereket versin Afyonlular Ziya· 
yı unutmadılar. Son yıllannı Afyon· 
da geçirdiği için orada intişar eden 
( Son haber ) gazetesi Ziya için fev
kalade bir nusha çıkarmıştı. Bu nus 
hada Namdar Rahmi Adanalı Ziya· 
nın felsefesini canlandırdı . Bir çok 
kalemlerde şairin hatıralarını naklet 
tiler. Bu meyanda Süleyman Nazi· 
fin eski bir mektubu da neşredildi . 

Sırf içindeki edebi hızla Şair Zi
ya Paşaya yazdığı bir hicviyenin tak
dir edilerek lstanbula gönderilmesi 
Adanalı Ziyayı olğun ve feylesof bir 
şair yaptı . 

Ayni zamanda ruhundan kayna· 
yan vatan ve hüriyet mefhumları da 
kuvvet buldu. Adanalı Ziya evvela 
lstanbulda Tıbbiyeye girdi .• Eakat 
yaratılışı ve tıbbiyenin hassasiyeti 
ölüler üzerinde verilen dersleri din· 
!emeğe mani oldu. Bu sebepten mek 
tebi terketti. Artık serseriyane ge
ziyordu . 

Böyle geçmekte ise ömür ıı:i zim 
mıyrım 

Şuradrı, gah burada, serst>riyıine 
eli hoş .. 

Çıkarıp bir vakai gayri marazi 
Nanı ta) in ile mnhbeıte geçinmek 

dnlıa hoş ! 

Boş gezmekten usanmıştı. Niha
yet bir baba dostunun yardımiyle 
Evkafa katib oldu. Üç sene sonra 
mümeyizliğe terfi etti. Burada za
manın şairlerile tanıştı . 

Artık ~er akşam Balık pazarın· 
da içiyor, lstibdad aleyhinde hicvi. 
yeler yazıyordu . 

Bir akşam fazla içmiş, köprü ba
şından geçiyordu. Ser askerin deb
debe ile oradan geçtiğini görünce 
arabasına yaklaşarak küfre başladı. 
Bu hareketi Ziyanın felaketine se 
bep oldu. Tarablus Garbe sürüldü. 
vatanından ayrılınak onu çok üz· 
müştü 

Sen erbabı hamiyeıten cüdasın 
Ben nhranı vefadan bi na3ibim 
Bana bari kerPııı kıl illi{ at eı 
Vatan bende suna bımser gari-

bim .. 

1894 de ( Fizan ) dan Mısıra 
kaçtı. Mısırda iken afa uğrayıp Bur 
sa Evkaf müdürlüğüne tayin edildi. 
Bursada uzun müddet kaldı. Fakat 
Hamid ve istibdad aleyhine yazılar 
yazmaktan geri durmuyordu . 

Sonu Var -

Açık teşekkür 

Oğlum Aydın Yurtcunun sünne
tini ağnsız acısız olarak şimdiye ka· 
dar görmediğimiz bir kolaylıkla ya
pan kıymetli doktor operatör Basri 

Recep Uzel ile ona yardım eden de
gerli sınıkçı Bay Mehmet Asriye 
borçlu bulunduğumuz teşekkürümü· 
zü sunanz. C. 

Aydın Yurtcunun babası 

Hüsnü Yurıc:u 

Sahife 3 

Asri sinemada 
23 Mayıs cumartesi akşamından itibaren 

iki büyük film birden 

1 

( Günahkar Kız ) 
Fevkalade hissi ve son derece meraklı bir eser 

2 
Kahkahalar kralı 

Düz Taban Bastı Bacak 
( Kadın avcısı ) 

6899 

l TAN Sinemasında 1 
Bu akşrım 

Hareket, canlılık ve güzellik 

İtalyanca şarkılar, Ateşin ve Sehhar yıldız 

Grazia Del Rio 
tarafından pek mükemmel bir surette temsil edilen aşk ve şiir filmi 

Kadın peşinde 
isimli filmin gösterilmesine bu akşam başlanıyor . iki saatinizi güzel bir 

film seyretmek ve nefis şarkılar dinlemek isterseniz bu eseri görünüz 

Pek yakında : 

En büyük Alman yıldızları tarafından temsil edilen büyük bir film 

Büyük ihtiras 
isimli eseri göreceksiniz 

6909 

·-~-~~~-~~-·~~-----·---------------------

Alsaray emasında • 
Si 

Bu akşam 

Çok güzel bir proğraın sunuyor 

1 

AVLANAN Gönül 
Mümessilleri: 

Gary Grant - F rance Orak 
2 

Bütün dünya havadislerini toplayan beş kısımlık 
film gazetesı 

Gelecek program : 

Herkes ondan bahsediyor 
6910 

BELEDiYE iLANLARI l 
---------' 

1 - Seyhan parkında projesi mucibince yapılacak yazlık barın etra· 
fının tahta perde ile çevrilmesi ve diğer ahşap ve beton tesisatın inşası. 

2 - Bu parkın etrafının projesi mucibince demir parmaklıkla çev. 
rilmesi . 

3- Parkın yaya kaldınmlannın yaptırılması. 

Yukarıdaki muhtelif işler 28-Mayıs-936 perşembe günü saat 15 
de belediye encümeninde ayn ayn pazarlıkla ihale edilecektir. 

Bu işlere ait keşif ve şartnameler yazı işleri kalemindedir . isteyenler 
görebilirler.6908 1-2 



Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

-1\.ılo Fıveıı 
ClNSl J<:ıı En çol. 

Satılan Mikdar ... 
/(, s. 1 K. s. KUo 

K~pımalı pamuk - ,_ -
Piyasa parlağı 

" __]4,50 35,50 
Pizaaa temizi " 31 
iane 1 33 --

iane 2 -36 
Ekspres 
Klevlant 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 
60 '62,50 

1 Silah 1 
ç 1 (, ı T 

-Ekspres • 

iane 3 
Yerli " Yemlik ,, 1 

" T Öhumluk .. 1 
3 1 ----

" 
HUBUBAT -

Buğday Kıbrıs 1 1 
Yerli 5,25 ---

" 
" mentane 4,82,5 

Arpa 2,82,5 
ı-.!: asulya 

Yulaf 
~ 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu ------· --
Mercimek 
Sisam 17 1 

-- 1 ---·-· - -
UN 

1-?ört yıldız Salih --;~--=1---~ - uç » » ..o- -
.!!! Dört yıldız Doğruluk - -- -----"' üç " " Eı:: -?ört yıldız cumhuriyet ___ ----- - -------- ---o - 750 :-:: r; -----"' > uç " " 700 ::ı 

"' <> -Simit " " 
Alla " 

Liverpol Telgraflurı 

p, ••• I Kambiyo ve para 
25 I 5 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

~(UlJlll'I 

Hazır 1-~--;~ 
Liret 

l-1~-1-97 Rayşmark 
Mayıs vadeli 

Frank « Fransız " 
Temmuz vadeli 6- 06 

-Sterlin « İngiliz • ı-628 -5Ô --
Hit hazır 4 1 97 -DÖ!ar " Amerika " 121 -92 
Ne;:ıork 11 39 Frank « İsviçre ,. ,--2-

6748 25 

~--------------~·~~----------------------------~ 

SOCONY - VACUM 
Müstahsilatı 

Gaz : Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ej erli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 
Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilabmızla her za-

man hizmetinize amadeyiz . 6457 
Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
2-6 7-11-13-15-19-21-23-26 -----·---• 

1 
' · 

ı 

1 

ı 

.! 
1 

ı 
1 
• 

ı 
! ,, 

Türlc:aöw 

Seyhan Vilayeti daimi 
encümeninden : 

( 450 ) lira muhammen bedelli 
Şevrole markalı Vilayet eski hizmet 
otomobili peşin para ve açık artırma ' 
suretile satlığa çıkarılmıştır. ı 

istekli olanların yüzde 15 pey ak
çalarını Bankaya yabrarak Banka 
makbuzlarile birlikte 2-6-936 salı 

günü saat (11) de daimi encümene 
müracaatları. 6863 

14- 20- 26-30 

Seyhan Valiliğinden : 
( 300 ) lira eski bedelli Ceyhan 

kazasına ait taş, kireç, kiremit, ve j 
emsali ocaklar rüsumu 1-6-936 gü
nünden Mayıs 937 sonuna kadar bir 
sene müddetle müzayedeye çıkarıl· 
mıştır . 

istekli olanların °/0 15 pey ak
çalarile birlikte 9-6-936 Salı günü 
saar ( 11 ) de daimi encümene ve 
şartnameyi görmek isteyenlerin her 
gün Hususi Muhasebe Müdürlüğüne 
müracaatları. 6898 

23-26-28-30 

Kiralık dükkan 
istiklal mektebi yanında merhum •ı 

Doktor Süleyman Sım veresesine 
ait iki dükkan kiralıktır . lstiyenler 1 

Ziraat bankası veznedarı Osman , 
Ataya müracaat etsinler. 6886 ı 

21-23-26 • 
' 

sulh hukuk 

26 Mayu 1936 

in 

ce 
e 
va 

1 

Adana İkinci 
hakimliğinden 

289 
Evkaf idaresi tarafından Çukur 

. 

1 
mescit mahallesinde Ali oğlu rene· 
ber Eyyup aleyhine açılan alacak 

1 
davasının cereyan etmekte olan mu
hakemesi sırasında müddeialeyhin 

1 ikametgahı malum olmadığından 
1 21 5 936 tarihinde mahkemeye gel· 

mesi lüzumu ilanen teblığ edildiği 

halde gelmediğinden hakkında gı· 
yab kararı verilerek muhakeme 22 

~DARA ·· 
~iRiKTiREN 
RA~AT ~D~Q 

, 6 936 tarihine talik edilmiş olduğu 

cıhelle yevmi ınezkurda da mahke· 
meye gelmediği veya bir ve kili ka
nuni g:::indermediği takdirde verilen 
gıyab tasclık edilerek gıyabında 

mahkemeye devam olunacağ-ı tebliğ 
ınakamıııa kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

6S07 

En güzel en temiz 

Vitamin evi 

DOCU lokantası 
Olacaktır 

26-27-28-29-30-31-2-3 6904 

• 
• ilaçlarınızı ve 

otun uzu (Naftalin) ( Naftalin ) güve 

Ali Nasibi eczanesinden alınız. 

Temizlik 5370 293 Ucuzluk 

Adana ikinci sulh 
kuk Hakimliğinden : 

l ........ ı .......... 11111!!! .... lm!!lll~--------.-.-----
Kozmin Diş Macunu 

hu- ı -----'---·· -
Mektep talebelerine bilhassa tavsiye ederiz. Reklamlara kapılmayınız 

Kozmindiş macununu bir kerre tecrübe ediniz. Hem Vakfi Arpacı oğlu 

292 
Vakıf idaresi vekili tarafından 

Yortan mahallesinden Mehmed oğ
lu Hasan aleyhine açılan alacak da· 

ucuz, hem sıhhi dünya nmen meşhur diş macununun formülünü el

de ctmeğe muvaffak olan Nevrozin laboratva· 

vasının cereyan etmekte olan maha- rının yeni müstahzarıdır . 
kemesi sırasında : Müddaaleyhin ika- Fiatı her yerde 15 kuruştur . 
nwtgahı malum olmadığından 21 ·5· ı._ __ , _____ .... _ 
936 tarihinde mahkemeye gelmesi -

2 18 1 6815 

lüzumu ilanen tebliğ edildiği halde 
mahkemeye gelmediği cihetle hak
kında gıyap kararı verilmiş ve mah· 
keme 22-6-936 tarihine talik edil· 
miş olduğundan mezkur günde de 

muhakemeye gelmesi veya bir vekili 
kanuni göndermediği takdirde veri
len gıyabm tasdikiyle gıyabında 
mahkemeye devam olunacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olu· 

nur . 6906 

.. 

1 H" ~:;,~~~~~~~" :2: .:=~~::( geçeook çuk 
~ kıymetli ilacı her evde bulundurunuz . 1 
1 Bu ilacın ismi N evrozindir • Bir defa 1 
1 tecrübe ederseniz başka ilaç kullanmazsınız . 

Fiatı her eczahanede 7,5 kuruştur . 2 6814 18 I - . .. ...... -.. mı-------

tı 

Adana ikinci sulh hukı b 

hakimliğinden : B 
\> 

293 laı 
Evkaf idaresi tarafından Karslı D 

köyünden Ali karısı Hatice aleyh bir 
açılan alacak davasının ceryan !rı~ 
mekte olan muhakemesi arasıo bu 
müddealeyhin ikametgahı malünı dı 
madığından 21 5 936 tarihinde _lla 
kemeye gelmesi için ilanen tebli. 1ze 
yapıldığı halde gelmediğinden ha ıni 
kında gıyap kararı verilmiş ve J1l y~~ 
hakeme 221 6 936 tarihine talik e il 
miş olduğundan mezkur tarihte ıı b~ 
kemeye gelmediği veya bir vekili llu 
nuni göndermediği takdirde hak 
da verilen gıyabın tasdik edile 
bir daha mahkemeye kabul edil 
yeceği tebliğ makamına kaim ol 
üzere ilan olunur. 

6905 

Yitik senet 
Resmi senedimi gaip ettim. Y ak, 

sini çıkaracağımdan eskisinin hü ;ıu 
olmadığını ilan ederim. C. 'Yu 

Mütekait askeri cerrahı ~f 
Abdullah llrf(ıı Var 

bı•,· ' . 
Kaçakçılar vatarı 

hainidir 
______ , __ _..,6 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü matbauı 


