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İSPANYA İHTİLALİ HER YE DE MUZAFFER OLUYOR 

İspanyadaki Faşist hare
kab muvaffak olacağa 

benziyor 

İhtılalcılar bilhassa F ransadan mal
zeme ve mühimmat tedarikine çalı
şıyorlar.. İspanyanın her tarafında f 

lıalk ihtililcılara müzaheret ediyor 
----- -

Hükumet, Cumhuriyete sadık kalmış 
mütekait olan zabitleri hizmete çağırdı 

Atatürk 
\ 

Yurddaılara teşekkür 
ediyor 

Ankara : 27 (A.A.) - Lozan ' 
muahedesinin yıl dönümü münase
betilc gelen ve vatandqlann yük· 
sek heyecanım bildiren yazılardan A. 
tatürk çok mGtahassis olmuşlar ve 
tqekkürlerinin iblatına Anadolu 
ajamlm memur etmqlerdır. 

Çekoslovak ve 
Alman gençleri 

Dop illerimizde 
seyahata çıktılar 

Ankara : 27 (AA) - Alman 
ve Çekoslovak üniversiteleri ve lise 
IOD saf talebelerinden 35 kitilik 
hir ilim kafilesi Türk ve Alman dö-

l çmtlerinin nazaretinde Dotu illeri 
mizde bir seyahat yapmaktadırl... 

So11 Sabutiyen ıelıri sokaklan11da ,.,lcın bit l&alde 
kflmelenen halk datıtılmak iıtetıiyor 

Pans: 27 [Radyo] - Haber a· ı bir para getirmiş ve harp malzemesi 
1~ göre, son bir mnbarebede almak istemiş İle de hükümet bwıa 
~eral Mola gurubuna memup 2 müsaade etmemiftir. 
ın ihtililcı ölmiiftijr. Bunun sebebi; Fransa hükümeti· 

Madrid: 27 ~adyo] - HükU- nin lap.nya ~ Hollara yar-
~etin neşrettiği bir tebJiide, dım ettiği ~ ls~I sat 
~et tayyarelerinin Polma Ma- c.enabmm ~. ~Jetin dotnı 
IOrlt u hombardman ettiklerini bildir· olmadıpun asbat ıçindir. 
llıeictedir. Barselon: 27 (A. A) -.Ui kuv· 

Barselon: 27 [Radyo] _ Res- vetle~ b~ \ıe ~ k~ ilci 
lrlen ilin edildiğine göre geçen haf- mevkiı daha 11gal etmişlerdir. 
ta Cereyan eden müsad~elerde Bar- Aragon ayaletindeki isi kuwet-
ltl~· da 300 kişi ölmüştür. Şimdi lerini lg-eriye çekil~A:i bakkmdaki 
tehir siikünet içerisindedir. Tramvay- haberler dotru değildir. 
~~ \fe otomobiller tekrar işlemeğe Madrid: 27 (A. A) - Bütün 
"'tlflaıruılardır. ayaletlerde beyazlarla kızıllar ara 

1 ~: 27 [ Radyo ] - Bir smda ~ çarpıpnalar devam et 
~Yan temisi ispanyadan 1500 mü). mektedir: .. 
~ retinn' ti Bunl kseri . ltal Ma-rid: 27 (A. A.) - HökOmet, 
v....ı:- lf r. ar e sa - Cennubu arbindeki kuvvetlerini tak-
- ~IQIF. ' 

LizL__ 27 [ d ] D d Yiye etmiftir. 
io uun: Ra yo - 8 

•- General Maglanı • clfl'eSİ altuıda 
z ~relen mülteciler bududda bir ki kuvvetler mn~ ı yiiriimektedir. 
~ çapulculuk barek~tl~ri yap~- Madrid: 27 (A. A.) _ Layala 
hiiL.'! haber vermektedir. , Portekiz • .. il tarafı dan · al 
-Ünıef b d d k "la 'al gamızonunun ası er n ııg 

ketınin..: 1 u u a 88 er1 t ar sev- - Gerisi üçüncii sahi~e -.,.,.r, 

~bta~ 27 [Radyo] - Sarolcs'un 
li IÇin iailerle hükilmet kuvvet· Denizal b ana gemimize 
be~ muannidane bir muhare- ad kondu 

evaaı etmektedir, 
ırı.lc ~i lngiiiz ye Amerikan al
t-_.. UZere bir harp filosu Cebelüt. 
~e &itınittir. 

dır~ filo ecnebi teb'uını "~ta-

Ankara : 29 ( AA ) - Bugün 
lstanbulda Almanyadan satın alınan 
ve• erkin ,. adı verilen denizaltı ana 

gemisinin bayrak çekme töreni yapıl· 
Qllfbr. 

b.,._~evre: 27 [Rady9] - lsviçre, 
~lef Kızılbaç ispanya hüku- Kralın seyahati geriye 
' nıüracaat ederek yardımda kaldı 
~ lllak iatemişlene de ispanya 
biJd· lll~ti buna ihti~ olmadıtuıi 

lroıııtir. 
)ol paria: 27 [Radyo) - Bir lspan

'->'Yarai 14QJ;a, eltuıı Uralık 

Londra : 27 ( A A ) - lngil
tere Krah , lap.nyadakj ihtilil do
layıaile tatilini Fransarun cemıbmıda 
geçirmekten vaz geçmiftir. 

Rusyadaki 
Mühendis ve .ustalarımiza 

diplomaları verildi 

Ankara : 27 - Sovyet Rusyada 
mensucat sanayii tahsil eden altlDlf 
dokuz miibmdis ve uata bqlanmaa 
elin ~- törenle diploma \ıe-
ilmittir 1 • 

Almanyada müthiş 
bir yol kazası 
Berlin: 27 (Radyo) - Alman

yada senelerdenberi wkua relen 
yol kazalarmın en büyütü dün w
lr.ua telmittir . 

Kara ormanlarda kamyonla bir 
rezinti yapaq bir gurup tamamile 
denecek derecede mahvolmufblr . 

Kamyon bir tepeyi inerken şö
för birdenbire itidalini kaybetmif ve 
kamyon iki kere taldak attıktan sone 
ra bi.r uçuruma yuvarlannuştır. 63 
kiti ölmüştür . 

----------·----------
Dlkkatler: 

Bürücek otorayı 

Büıiialae bulıuıan okuyuculannu· 1

1 zın bV ""8itdan ayıai mnmdtı 111at.e
Gddid fi./u1ya meituplan aldık . Meıele 
ıudur : 

Ha hafta CW'flGrtesi glJnii A.dmıa· 
dan Bllrlic~te bir '°k i11M111 tıil1Mkle 
ve pazartesi g#Jlıü ""ıunelaedir:"'rahmi· 
nen adetleri daima yetmtı, sekıenden 
aıatı olnuy1111 bir 4.uun yakalar bu i) 
için cahıil edilen otoray& tercih eımek- 1 
~ . Falıat a.ıanU otuz, lcırlı ki,wn 
alabikali telı bir araba her defaıuı· 
da da altmıı lıi,iden eksik olmıyan bir 
yolca lcalabalalı ile t1e İÇÜuk/rilerin 

raefeı alarnıyactJlı icatlar dolu bü- ,ekilde 
harekeı ve aynı surelkde a11det eı.ek
ıedir. 

Buna, ıaygısı az bazı yolculann ' 
berabut.rine aldıkları küfe kadar bii· 
yiU. ~ de il4oe edilecek olursa 
bir ilci .saat ıilren bu yolculutun ne 
ıalNuualU edilmeı bir ,ey oldfıtu ku
ıiri.Wilir .. 

Çoi haldı buldulunwz bu ıilıdyeti 
t.laNryoUan idaremizin ru.uan dıkkati
ne arı ediyoruz . Her hafta ilave edi-
1.ecek bir 11cıgon bu ifİ haledecete ben· 
zi.yor. Ve bu da d.erı&iryollan Ulattmiz 
ıpn bliyu"i biT Wüi ... ~. 

FtBISTIN HADiSELER\ 

Araplar diyorlar ki: 
1Cenupta Türk akal 
liyetlerinin hukuku 

ı:··rkler zamanında Hicaz şimendöfer 
Wıttını bozduğumuz gibi , şimdi de Sah 
rci.daki petrol boruları hattını tahrip 

etıneğe karar verdik 

Arabistanda patlayacak ihtilal ate 
şini söndüremiyeceğiniz gibi , petrol 

gibi kanlarınız da akacaktır 
Kudüa : 24 ( Hususi muhabiri· 

1 
Yafada polisle halle arasında taş 

milden ) - Burada ve bütün hava· muharebeleri yapılmışbr. 
lide lcargaoafık ve çarpışmalar olan· • F'ılistin petrol borulanm bo-
ca 1-yle devam etmektedir. Mm zucular,. namile teşekkül eden ko-
talCamn Y #ildi ve Araplara müte- mite lngiliz komiserine ve petrol 
saviyen taktıimi baklandaki İngiliz şirketi müdilriine şu mektubu gön 
nCfri)'atmı teşrih eden Yahudi ajans dermiflerdir : 
dilf*tölai Şcrtok diyor ki : • Türkler zamanında Hicaz fi-

- Yahudiler böyle bir taktime mendöfer hattııu bozdutumuz gibi, 
asil razı olamazlar • Çünkü F'ılistin, şimdi de sahradaki pettof borulan 
Maverayı ,eriamn aynlmamadan za hatbıu tahrip etmej'e karar verdik. 
ten müthit bir salcmbya düfmüttür • Bütün bunlann sebebi , lngilizlerin 

Bunua için böyle bir şey mevzuubahs F'distinde takibettilderi fena siya· 
oa..t.z . setle Araplara wlcubulan taaddi-

Miilhakattan buraya gelen ha- yatbr ... Bu mektubumuzla size 
beafeıe göre, son bir kaç gün için· ihtar ~ : 

4 laıiliz askeri öldiiriilmiiş üç Proteatolariimzı bükainetiaüe bit-
te yarala vanlar . direrek rılistin Araplanmq metalibi· 

Kargaphklar clolayisiyle Ku- ni kabul ettiriniz. Eler bu sözümüzii 
clisteld bir çok Y alıudi fabrikalan tutmazsaıuz, petrol bondan parça· 
faaliyetlerini tatil etmiflerdir · Ianmn nasıl bavada uçtutunu göre· 
~ Filistinin ikti· celcsiniz. O takdirde Şarki Erdende 

adi var.iyeti izerinde büyük tesir bütün hat boymıca patlayacak ihti-
ve zararlan görülmektedir · lil ateşini söndüremiyecetiniz gibi, 

lhtililin baflangıcmdan bugüne petrol gibi kanlannız da abcakbr.,, 
kadar F'ılistiiıe bir tek seyyah ve ya 

Hükumetimiz temi 
nat istiyoı muş 

Vahdet gazetesi razıyor : 

Berutta çıkan Elrabıta gazetesi
nin yazdığına göre : 

Gey Dorsede Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Arasla Suriye 
heyeti arasında bir toplanb olmuş, 
bunda Fransa Hariciye Nazın Del 
bus ve lngilız Sefiri Klark da hazır 
bulunmuştur . 

T~vfik Rüştü Aras, Fransa ile 
Suriye arasında yapılacak muahede 
de , Suriyede bulunan Turk ırkma 
mensup akalliyctlerin hukukuna ria
yet edileceğine dair hususi bir mad· 
de bulunmasını istemiştir . 

Suriye heyeti reisi bu talebi red 
ederek bu meselenin Türkiye ile Su· 
riye arasında aynca yapılacak ko
nuşmalarda halledileceğini söyle
miştir . 

Türkiye Hariciye Vekili bu tek
lifi kat'iyen rcd etmiştir. 

Moskovada Türk 
talebeleri 

Londrada bir toplantı 

Loildra : 27 ( A.A. ) - Harici· 
ye komitesi bu sabah hariciye dai
resinde bir toplanb yapnuşbr . 

tüccar gelmif detildir . Bumm da 
başlıca sebebi bayat korkusudur • 
lngiltereden haraya sızan haberlere 
göre , Filistindeki Yahudi siyaseti 
biç bir zaman detifmiyecektir . 

Yahudi muhaceretinin durdurul
masa meselai de ancak F'distindc 
tetkikat yapmakta bulunan heyetin 
verecekleri rapor üzerinde ele alı
nacaktır. 

Fransa-Suriye muahede 
müzakereleri 

Düiı yine müsellib Ar.ap çetelen 
ile lngiİiZ askerleri arasmda çarpr
malU abnuştur.Cenup mmtıkasmda 
mütemadiyen yangınlar yapılmakta
dır. Dün gece Gazzede beş bomba 
patlamış fakat bir zarar vermemit· 
tir. 

Silih sesleri sabaha kadar de
vam etmiştir . Tulkerimde çeteler 
lagiliz devriyelerile çarpşlDlflar fa
kat mukavemet edemiyerek kaçmış
lardır. 

Mısır - İngiliz 
Yeni anlaşmanın askeri 

kısmı bitti 
Ankara : 27 (A.A.) - Mmr ile 

lngiliz mura1*ulan elim Kahirede 
lngiliz - Mısır muahedesinin askeri 
hükümleri üzerinde mutabık kalmtf · 

Esaslar üzerinde henüz bir uyuşma hasıl 
olmamıştır.Dolaşan şayialar birer temen

niden başkA bir şey değildir 

Fr sanın isteği, eski vaziyeti hiç boz 
maksızın bazı tadiller yapmaktır 
Şam : 25 ( Hususi muhabirimiz- lira daha masraf yapılacağJ tahmin 

den ) - Burada, son günlerde çı· edilmektedir . 
kan şayialara göre : Vatani hefet Fransız sağ gazeteleri, Suriye-
Fransa ile samldıit fibi anlaşama - Fransa anlaşmasına aleyhtar ve Su· 

1111fbr . riye istiklalinin tahakkukuna hoşnut. 
Fakat Vatani gazeteler bu şayi· 1 suz görünmektedirler. Ve bu hisle. 

ayı şiddetle tekzip etmekte. ve Va- rini gizlemiyerek teşrih etmektedir. 
tani heyetin muahede me.desini aza· ler. Gelen haberlere göre: 
mi 15 güne kadar muvaffakıyetle Vatani heyet ancak Atustoma 
baJJed--1.i .. i yazmaktadırlar. 15 inden sonra buraya dönebilecek-

--•... tir. Mesalihi müştereke İfİ üzerin-
Y apbiJm hususi tahkikatlara 

göre Suriye-Fransa anlaşmasıdaha 
hayli uzayacak ve muahede sanıl-

br, Mısardaki lngiliz kuvvetleri mev- dıtı gibi kısa günler içinde imzala
cudu on bini geçmemek üzere kanal namıyacaktır · 
mmtıkasında toplanacak ve yirmi se- Hükümet bir teblit netretti. Bu 

deki konuşmalarda heiıiiz matlilp ne
ticeyi vermiş olmaktan veya buna 
yakınlaşmış bulunmaktan uzaktır. 

Pariste, Suriye-:--Fnmsa murab
baslan arasmcla cereyan eden mu· 
abede müzakerelerine dair şimdiye 
kadar hakiki biç bir haber alınama
llllfbr. 

ne müddetle burada kalacabr. tebliğe göre : Paristeki Vatani he- · 
Bu müddetin sonunda Mısır kuv- yet bet ay zarfında 30980 lira har

vetleri mezkur mıntıkayı müdafaaya C8Dllftlr • 
kabiliyet gösterdiii takdirde fnıiliz ı Daha bir kaç hafta heyetin Pa. 
kuvvetleri ~çekilc«ıktir. riate kalacatma g&e uprt 10,000 

Gelen bütün haberler birer ke· 
banet mertebesinden başka bir teY 

- Gerisi ikinci sahifede -



Sahife : 2 

Hamurlu ellerile erkek 
karışanlar • • 

,ışıne 

İki Macar kadın artisti düello yaptılar 

Hasmını yaralayan genç kız hınç
kırıklarla ağalamağa ve rakibinin 

ellerini öpmeğe başladı ! . 
Budapeşte : 21 - Valy Tatz kılıç iskırim M-ıcar gençliğinin en 

ve Aniko Vörös uzun zaman en iyi iki gözde bir sporu olduğu için iki genç 
arkadaş olarak kaldılar . ikisi de kız da bu işin yabancısı değildir . 
şehrin dış taraflarında bulunan ayrı Düello sahasına geldikleri za· 
ayn iki kabarede şarkı söylüyor· man ikisi de , şahitlerin uyuşma 
!ardı . tekliflerini reddetti . Bunun üzerine 

Birbirlerini ancak öğleden son- düello şiddetle başladı . her ikisi de 
ra görebiliyorlar . Ve buluştukları büyük bir süratle gelen darbeleri 
bu saatlerde ya beraberce çarşıya def hususunda hakikaten maharet 
gidiyorlar. ya bir çay salonuna uğ· gösteriyorlardı. Fakat nihayet üçün-
rayorlar veyahut da evlerinde bir- cü başlayışta Amiko'nun kılıcı Valy· 
birlerine aşk maceraları anlatıyor· nın bembeyaz alnı üzerine yapıştı . 
!ardı . Fakat ayni şarkıyı söylemiyor, Valy bu darbenin tesiriyle ge· 
ve ayni erkeği de sevmiyorlardı . riledi . Dizlerinin üzerine yıkıldı . 

Bu benzemeyiş ve uzaklıklar , Ve kılıcı elinden düştü . Bayılmıştı . 
onların dost olmaSJna bir mani teş· Doktorlar koşuştular . Valy bir di-
kil etmiyor, bilakis birbirlerinden vanın üzerine yatırıldı . Yara hafifti. 
nefret etmelerine mani oluyordu . Fakat , eski dostunun bembe· 

Birisi sarışın, digeri esmerdi . yaz alnı üzerinde bu kızıl yıldızı 
Bu iki meşhur Macar Şantözü gören Amiko birdenbir.:: luçkırıklar 

arasında büyük bir dostluk hakim- la ağlamağa başladı . Yaptığı işin 
di . farkına şimdi varıyordu . En iyi ar· 

Fakat. bu fevkalade ahengi kıs- kadaşını tahkir etmekle kalmamış , 
kanan Kader bu iki dost arasına gir· onu yaralamıştı da .. ı 
mek için bir fırsat gözetliyordu , Yarı baygın arkadaşının yanına 

Bir gün Valy, Negresko kah- oturdu , ve onun soluk ellerini ala· 
vesi tarafından angaja edildi . Erte· rak göz yaşlan arasında öpmeğe 
si gün Aniko da Brıstol müessesesi başladı · 
ile bir mukavele imzalamıştı. Bu Aradan çok geçmeden Valy 
iki müessese seslerin işitilebileceği kendine gelmişti . Amiko'nun yaşla 
kadar bir birine yakındı . dolu kıpkırmızı gözlerini gördüğü 

Bu, mütemadiyen pusuda yatan zaman kahkahalarla gülmekten ken-
Kader için bulunmaz bir fırsattı . dini alamadı . Filhakika biraz ev· 

Bir tesadüf eseri olarak bu iki vel canını alacak bir öfke ile kendi· 
müessesenin direktörleri şantözlere 

modada olan ayni şarkıyı söyleme
lerini rica ettiler . 

Valy her gece büyük bir mu
vaffakiyet kazanıyordu . 

Arnika ise her gece kazandığı 
alkış ve takdir tezahurlerinden ser· 
hoş bir halde evine dönüyordu . 

Şimdi artık birbirleriyle buluş· 
tukları saatlerde eskiden olduğu gi
bi birbirlerine çay ve pasta ısmarla
yacakları ve yahut aş~larını anlata
cakları yerde , her ikisi de muvaffa. 
kıyetten bahsediyor ve öğünüyor
lardı . 

İşte , iki güzel ve genç artist 
arasında mevcut olan dostluk bu 
suretle ve kendisini hissettirmeden, 
nefrete inkılab ediyordu . 

Biraz geveze arkadaşlar ise Valy 
nın Amikoyu ve Amikonun Valy'ı 
hiç beğenmediğini ve sesi ile alay 

ettiğini söylemek suretiyle baruta ateş 
veriyorlardı . 

Belki iki kadın arasındaki husu· 
met bu dereceyi geçmiyecekti . Fa
kat kadar bir kere işiı:ıe başlamıştı . 
Budapeşte radyosu meşhur şarkıyı 
söyletmek üzere iki artisi de angaje 
etmişti . 

Halkın zevkı:çok mütehavvildir . 
Aradan çok geçmeden Budapeşteli
ler , radyoda daima ayni şarkıyı 
eşitmekten usanmışlardı . Ve niha
yet her taraftan protestolar gelme· 
ğe başladı . Radyo direktörü , rep· 
retuarını değiştirmek suretiyle her 
şeye mani olabilirdi . Fakat ya ih· 
mal ve yahud da bir kayırma eseri 
olarak yalnız , Amikoya . başka bir 
romans bulmasını rica etti . 

Arnika bu haksızlığa karşı pro· 
testo etmekte hecikmemişti : 

- Halkın usandığı şarkı değil , 
Valy'nııı sesidir. Diyordu . Bunu 
işiten Valy arkadaşlanndan ikisini 
derhal Amiko'ya göndererek şerefi· 
ni kurtarmak için düelloya davet 
etti . Amiko'nun şahitleri bu teklifi 
kabul de tereddüt etmediler . 

Seçildi . Düello silahı olarak 

sine hücum eden rakibinin , küçük 
bir yara karşısında hıçkırıklarla ağ
laması tuhaf bir şeydi . 

iki genç kız arasında dostluk 
yeniden doğmuştu .. 

Fransa - Suriye mu- ! 
ahede müzakereleri 

- Birinci sahifeden artan -

değildir . Fransa hükumeti , bugün . 
olduğu gibi yarın da Berutta bir me- 1 
salibi müştereke meclisi bulunması 1 

ve buna Yüce Komiser yerine Fran 
sa sefirinin riyaset ederek gümrük 
varidatını Suriye ve Lübnan arasında I 
tevzi etmeğe salahiyettar olmasını 
istiyor . 

Gümrük tarifelerini ~mahalli hü
kumetler koyacaklarsa da bu hu· 
susta yine Fransanın reyi alınacaktır. 

Akalliyetler meselesine gelince : . 
Fransa, Suriyedeki akalliyetlerln hu 
kukunu Milletler Cemiyetinin vekili, 
kendisinin uhdtsine almağı arzu et· 
mektedir. Bu hususta mandalar ko · 
misyonu da ikna edilmiş vaziyette
dir. 

Kuvvetler işi : Fransız ordusunun 
suriyede, şimdiki gibi ayni kadro ile 
kalması da istenmektedir. Diğer me · 
seleye gelince : Bu da oldukça çet
refildir . 

Fransa hükumeti, ne T rablus ve 
ne de Lübnandan bir karış arazinin 
Suriyeye ilhakına taraftar olmamakla 
beraber Trablus ve diğer lslarnlarla 
meskun savahilde reyiama müracaat 
edilmesi ve Lübnana ilhak edilmiş 
olan 4 kazanın Suri yeye iadesi tek
lifine muanzdır • 

Fransa, bundan başka muahede 
{metninde Lübnanın bugünkü hudut· 
!arının kabulünü ve istikbal için açık 
kapı bırakılmamasını istemektedir. 

Yüce Komiserliğin nim resmi ga
zetesi olan " Lasirı " bu noktai na
ıarların Fransa hükum:_tince yapılan 

Türk sözü 

Yeni pa~uk_piya '. Şeker fiatlarının. 
saya ındı i d•• . J • 

Dün borsada kilosu 260 dan 
\ uşmesı mese esı 

sabldı !Vilayet işi iktisat vekaletine' sordu. Gelen 
Yeni pamuk mahsulü dün şehri· 

miz borsasına gelmiş ve kilosu 260 
kuruştan alım satım yapılmıştır. 

cevapta: Böyle bir karar yoktur . 

Dünkü satışa heman bütün tüc· 
carlarımız iştirak etmiştir. Borsa sa· 
)onu hıncahınc dolmuş ve ilk mahsül 
üzerinde hararetli bir alaka göste
rilmiştir. 

Deniliyor 

Bu ilk mahsulu Çınarlı köyünden 
Memi oğlu Durmuş ile Şombayatı 

köyünden Süleyman oğlu Cafer ge
tirmişlerdir. 

ilk alını satım bu iki köylümüzle, 
Milli Mensucat fabrikası arasında ol-

muştur. 

Tevkif edilecekler 

Bundan bir kaç hafta önce, şeker 
fiatlarının düşmesi ihtimaline mebni 

şeker işiyle uğraşan tüccarlarımızın 
stok bırakmamaları ve bu yüzden 

şehirde bir şeker buhranı vücuda 
geldiğini yazmıştık. 

Bu işi nazarı dikkate alan vilayet 
keyfiyeti derhal iktisat vekaletine, 
şeker fiatlarının ucuzlatılması şayia· 
lan üzerine doğan buhranın önüne 

geçmek İçin ittihaz edilecek tedbir
lerle işin hakikatını sormuştur. 

Dün iktisat vekaletinden gelen 
cevapta: 

Şekerin ucuzlatılması hakkında 

bir kararın mevcut olmadığı bildiri!· 
miştir.; 

Tiirksözü : Geçen yazılarımızda 
biz bu işin asılsızlığını ima etmiş ve 

böyle bir teşebbüs halinde hüküme
tin hem tüccarı, hem de halkı koru

makta, her şeyde olduğu gibi asla 
gecikmiyeceğini kaydetmiştik. 

Ondan sonra muhakeme 
olunacaklar 1 Tayinler- Terfileri Bahçe~e şiddetli 

1 Teşrinievvelden meriyete başla· Memleket hastanesi kulak,boğaz i yagmurlar 
yacak olan (meşhut suçların muha· mütehassısı Reşat, Dahiliye müte- I 
keme usulu) hakkındaki kanun veka- hassısı Osman, Rontken mütehassısı 
Jetten alakadarlara gönderilmiştir. Ziya 55 liralık kadroları 165 er lira 

Bu kanun mucibince umumi ada
ba muagayir hareket edenlerle yol
larda söğmek harfendazlık etmek, 
adam döğme~, evlenme vadiyle kız
ları kirletmek, başkasına zarar ver
mek, suistimal etmek, kumar oynamak 
ruhsatsız eğlence yeri açmak. serhoş -
luk, otomobil, otobüs, ve tramvayla· 
rı halkı telaşa düşürecek kadar hizlı 
sürmek gibi suçları işleyenler tevkif 
edilerek muhakeme olunacaklardır. 

ücrete çevrilmiştir. 
*** 

Adana Sıtma Enstitüsü Kimya- ı 
geri Bedia, 200 lira ücretle Sıtma 
Enstitüsü Kimya ve antemaloğluğuna 
tayin edilmiştir. 

*** 
Tapu başkatibi Süleyman , 25 

lira maaşla , Bursa üçüncü mıntıka 
tapu sicil muhafaza muavinliğine ta
yin edilmiştir. 

Seyhanda yine bir Gelenler - gidenler 
çocuk boğuldu 

Cesed bulunamıyor 
--

Döşeme mahallesinde oturan 
hamal !sa oğlu 13 yaşında Kemal 
adında bir çocuk yıkanmak üzere 
Demirköprü civarında nehre girmiş 
ve ortalara doğru gidince anafora 
kapılarak boğulmuştur. 

Ke ııalin cesedi dündenberi aran
makta fakat bulunamamaktadır. 

Zabıta, kaza hakkında tahkikatı 
derinleştirmektedir. 

Hırsızlıklar 

Eşyaları çalındı 

Dün, eski istasyonda, milli Men· 
sucat fabrikası amelelerinden ibra· 
him oğlu Yusufun, arkadaşı Hulusi 

oğlu Cevdet tarafından pardesü ve 
sairesi çalınmıştır. Polis derhal Cev· 
deti yakalamış, hakkında kanuni mu. 
amele yapmıştır. 

---= * :s; 

Emniyel mbfettişi Tevfik, dün 
istanbuldan şehrimize gelmiştiı. 

*** 
lran konsolosu İsmail dün 'Suri· 

yeden şehrimize gelmiştir. 

*** 
Hicaz hariciye vezeri Hamza 

dünkü trenle şehrimize uğrayarak 
Suriyeden lstanbula geçmiştir. 

*** 
Sabık adliye vekili Mahmut Es-

at , bir davasını takip için An. 
karadan, Urfaya gitmek üzere şeh
rimizden geçmiştir. 

Fazla kaçırmışlar 

Yapıcı Kıbrıslı Galip, arkadaşı 
Muhiddin, Sebzeci Mustafa, Saba· 
haddin Kerim fazlaca içtiklerinden 
Belediye bahçesinde münasebetsiz 
bir gürültü çıkarmağa başladık· 
!arından yakalanmışlardır. 

** 
Hurmalı mahallesinden yine Os

man oğlu Hilmi, arkadaşı Berber 
Ahmet rezalet çıkaracak derecede 

Sel bir kadını götürdü 

Bahçe : 25 (Hususi ) - Evvelki 
gün öğleden sonra rnıntakada çok 
şiddetli yağmurlar yağmıştır. 

Bilalik köyünden bir kadın hay · 
vanlarını kırda otlatırken, ani olarak 
gelen selden kendini kurtaramamış 
ve sularda kayıbolmuştur. 

Cesed köyün beş altı kilometre 
aşağısında çalılara asılı olarak bu· 
lunmuştur. 

Dün hükumet doktoru ve müd
deiumumi otopsi için köye gitmişler 
ve cesedi muayeneden sonra defnine 
ruhsat vermişlerdir. 

Ekseri köylerdeki harmanlar ıs· 
lanmış ve bir çok hayvanat ölınüş
tür. Bu küçük kasabanın fakir köy
lülerini, bu yağmurlar çok sarsmıştır. 

Eğlenirken bıçak 
lar çekildi 

Bir terziyi iki yerinden 
bıçakladılar 

Sarıyakup mahallesinde evvelki 
giin terzi Kör Kemal isminde birisi
nin evinde eğlenti yapamak üzere 
toplanan, yine Kemalin arkadaşla
rından Reşad, terzi fikri, Ökçeci Meh· 
met içmeğe başlamışlardır. 

içlerinden Reşad fazla kaçırmış 
olduğundan, ufak bir münakaşadan 
kavga çıkarmış ve birden ev sahi· 
binin üzerine atılarak Kemali iki ye· 
rinden bıçaklamıştır. 

Suçlular yakalanmış ve hakların
da kanuni takibat yapılmıştır. 

Saimbeğli Müftüsü Veka 
let emrine alındı 
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Konyada zirai 
vaziyet 

.......ı 

Bu sene~Buğday:rekolte · 
3,5 milyon ton 

Konya : 26 ( Hususi ) - J<Ol 
yada Hasad hararetle devam edi) 
13u yıl mahsulün çokluğundan dol 
işler makineleşmi; tir. 

Borsada buğday muamelesi b 
kuruştan aşağı düşmemiştir . N 
fiatları ise 3 kuruştan aşağıdır. 

Türkiyenin yeni buğday rek 
3,5 milyon ton tahmin edilmek! 
Bu yıl 40,000 vagon kadar ib 
edilebilecektir. 

Toroslarda 
Tetkik seyahatı 

Konya lisesi tarih ve coğrı ta 
öğretmeııi Celaleddin Ali lmer 
kında Toroslarda bir tetkik seY; ııı 
tine çıkacaktır. 

lmer bu tetkik seyahatını b3: s 
üç kısımda yapacaktır. ııı 

Bozkır, Hadim ve içe! . h 

Cumhuriyet 
yazıyor 

a 

lstanbul : 27 ( A. A. ) __. 
günkü Cumhuriyet başmakale~J 
Boğazların tahkimi dolayısile ' 
ve komşu memleketlerin yenid 
hücuma maruz kalmaları ihtiıll' 
meydandan attığını yazmakta 1 

,, can 
vaziyı-tin dünya sulhunu ta.• 

dr ~ife 
eden manasını izah eylemekte 1 hu 

Irakta Mısır heyeti hah 
tan 

Elkabes gazetesinden : Cet, 

Irak hükumeti bilgilerinde!l Vec 
leııı fade etmek için Mısırlı meııı 

getirtmektedir . 0h 
Evvelce Sati beyin bu İŞ \'ası 

Mısıra gitmesini müteakip bi~ Sek 
muallimler ve müderrisler . ~1~~ 

d'SI' lliırj mıştı . Bu kere 8 su mühen ı .. ı 

son bir teklif olduğunu , Suriye he· 
yetinin bunu ya kabul ve yahut red 
mevkiinde bulunduğunu yazmakta· 
dır. 

sarhoş olduklarından bekçiye haka· 
rette bulunmuşlar ve bunun üzeriae 
yakalanmışlardır. 

doktor ve yüze yakın mualliıtı ~illi 
Saimbeyli Müftüsü Dbuzer Tufan caktır . 8 talebeyi de Mısıra h ~1 

1777 numaralı kanunun 3 üncü mad· tahsiline gönderecektir . ./ ada 
desine tevfikan Vekalet emrine alın· ----;;.,,,,..,,,,,,,,,,,,.. ...... ..,.,.,,.,.,.,_ eyle 

Mamafih beynelmilel bütün müza· 
kerelerin daima böyle çetin bir saf· 
haya girerek birdenbire müsait bir 
neticeye vardığı son Montrö konfe
ransile de görülmüş olduğundan , ı 
Suriye - Fransa konuşınalarındai:i 
noktai nazar ihtilaflarının da tarafey
nine hüsnü niyetleri sayesinde hal· 

1 edileceği ümıt edilebilir • 

Odasından ·eşyaları 

çalındı 

lcadiye mahallesinde oturan Ma· 
car Türk tabasından Yanoş'un evin
ıfen, sokağa bakan odasının açık bu. 
lunan penceresinin iç tarafında asılı 
olan elbiseleri şahsımeçhul tarafın 
dan dün çalınmıştır. 

Zabita. t04hkikata girışmiştir. 

mıştır. 

Caddede koca bıçaklarla 
dolaşanlar 

Adanalı kalaycı Yusuf, sabıkalı 
Maksut ve Hıdır oğlu Ramazan 
adında üç kişi cadde ortasında koca 
bıçaklarla-geı:diklerinden yakalan· 

, mışlardır • . . 

Anadolu atta 

J turk 
Arkadaşımız 26 yaşına$: (ıııeı 

lzmirde çıkmakta olan " Al 
lu " arkadaşımız neşriyat sa.lı 
daki 25 inci yılını bitirmiş '" 
yaşına girmiştir. 

Arkadaşımıza, faydalı neŞ~ 
daha çok ~şamasını dileriz . 

O{at0 
llıerı: 
~I Sa 

bud, 
~ald 
liiıı , 
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Ankara Musiki Muallim Mektebi 
talebesinin 

. .....-'. 

te· 

J( 

edi) 
dol 

Ordu evindeki konseri 

Geçen gece bir davetiye aldım . 1 
i Jı: Ankara Musiki Muallim Mektebi ta-

1 
Ar !ebesi bir müsamere verecek; sizde 
r. gelin diye 1 ••• Çoktandır, klasik, gü· 
ek ~el bir musikinin hasretini çektiğim 
kt ıçin bu davete tehalükle icabet ede· 

ib rek bu müsamerede hazır bulun· 
dunı . 

Müzik noktasından bir istihale 
devrinde olduğumuz muhakkaktır . 
1-falkımız, henüz bu vadide nereye 

teveccüh ve neyi tercih edeceğini bil 
oJl nıiyor .. Aydın kimseler de iki cami 

ortasında kalmış beynamazlara ben· 
Zedi 1 ••• Alafranga mı, :yoksa Ala· 
türkayı mı tcreih edeceğini pek te 
b~len yok gibi ! ... Musiki; ruhlara 
hıtap eden; insanı ulvi hislere gark 

rar eden nefis bir sanattir l ... ilahi ve 
p ebedi bir kudrete maliktir .. insan 

ıa kafası, hiç şüphe yok. en yüksek 
"lıı' kudretini ve ibda kuvvetini bu sa

h.~da göstermiş; ve bir insanın bü
hın hislerini ; Gayzini, kinini, nefre
tini, sevincini, neş' esini, coşkunluğu· 

ı1l n~, izbrabını ifadeye muktedir ola· 
te bı!nıiştir ... Bu itibarladır ki, musi
ek kiden hoşlanmayan adam dünyada 

Yok gibidir ! ... Kimi, bakarsınız, oy
nak ve şakrak havaları seçer; kimi, 
&'Öriirüz ki, ağır parçalardan hoşla
nır . Bazı kimseler Alaturkayı; ba· 
zıları Alafrangayı sever .. Bazı insan 
Yardır ki. memleket havalarını işitin 
ce &'aşyolur .. Yine öyle bazı insan 
~ardır ki Opera janrından, opret 
ıanradan hoşlanır 1 ••• 
d Biz, Türkler, henüz, - yukarıda 

lıf\ a demiştim, ya 1 -, musiki bakı· 
~ından bir istihale devresi geçirdi-
f1llliz İçin bu hususta henüz müte· 

el!ir bir kanaatimiz yoktur !.. Bu
k~n İçindir ki. çok defa, bize, ( ha· 
ıkt musiki ) yerine sunulan par-

Çaları adeta vecd içinde dinlediğimiz 
~ ~ur 1 ? ... Musiki sahasında d~hi ~ir 

et b kını spekülatörlerin ve parazıtlerın 
yt ulunduğunu hiç hatırdan çıkarma-

lllak lazımdır .. 

3, Doğrusunu söylemek lazımgelir-
se; bu tipler, şimdiye kadar, halkı
~ızı istismar etmişler; ve onun bu 
~sustaki ince zevkini ve anlayışını 

/ a eta tereddiye uğratmışlardır l ... 
Çoktandır, hakiki musikinin has

retini çektiğim için geçen. geceki 
illsiki ziyafetine adeta koşarak git-
nı K" "k b' h S . ı· ... ucu ır sa ne ... evım ı, 

, llıütev . af . 1 l azı, s ve temız genç er ... 
Karşımızda Adananın musikiden 

arılıyan . . 1 1 • M" sı , ınce sıma arı .... usame· 
' t~; Erkek Lisemizin Pmusiki öğretme

~! Nuri Çeliğin, muslki hakkında gü· 
el bir hitabesi ile başladı . 

Ca Nuri Çelik, musikinin kütleleri 
fr°l~ndırmak hususundaki eşsiz vah esınden ve Alaturka musikimizde 
b \Vasfın bulunmadığından israrla: 
ta seyledikten sonea; ( tanzimat ) 
can bu Yana başlayan milli musiki 
.,:r~Yanı ile alakası olmadığını kısa, 
le c'.2 ve canlı bir surette teşrih ey· 
ö~IŞtir . Erkek Lisemizin değerli l 
., :tmeııi; musikinin, inkilabı neşr 
8~1 cası olarak haiz bulunduğu yük

ı nı kıymete işaret etmiş ; ve bir za
lı'kanlar memleketimizde garp tek-

~ t ıni a] • · ii 
1
. arak Alaturkadan guya orı-

d ıı ı, Canlı bir musiki yaratmak sev· 
a~ına kapılan kimselerin ne kadar 
eyi an~ış olduklarını l vüzuhla ifade 

enıış .. 

arta fialktan anlayanların gittikçe 
t~ k n alakası karşısında sözünü ala· 
(~ a musikiys geçiren hatip; bunun 
oJ enıleket havaları) ve (klasik kısım) 
tıı arak ikiye ayrıldığını bildirmiş; ve 
~ 1 eıııleket havalarından, - halkımı
b~~atan ve asıl alakadar eden kısım 
haldur-. menşei; (Orta Asya) olduğu 
M· e; (alaturkanın klasik kısmı) nın 

ırıd A A 'k·ı · · • cem ve rap muşı ı ennın 

adeta muhassalası gibi bir şey oldu. 
ğunu; ve bütün musikilerin ise (eski 
Yunan sanatı) nın temadis!nden iba
ret bulunduğunu kuvvetli bir şekilde 
izah etmiş; ve demiştir ki: 

- .... (Alaturkacıların ikide, bir
de iftiharla ileri sürdükleri, meşhur 
[ Çeyrek sesler); daha Fisagoriyen
ler devrinde bile vardı!.... 

Fisagor; musiki hakkındaki 
nazariyelerini ileri sürerek, bu (Çey
rek seslerden) de bahseylemiş ve 
musikinin böylece zenginleştiğini 
iddia eylemişti.. Halbuki, meşhur 
Eflatun ise: (Çeyrek seslerın bilakis 
ahlakı b.zduğunu; musikiyi kat'iyen 
zenginleştirmediğini; ve onu bir (se
faht musikisi) haline getirildiğini; ga· 
yet kuvvetli bir şekilde söylemişti .. 
Bilahare Yunanca eserler Arapçaya 
tercüme edilirken, - büyük bir Türk 
Btliginin olan, Farabi· , Yunan ses 
nazariyelerini almış; ve böylece ala
turkanın ilmi nazariyeleri kurmuştur .. ) 

Böyle güzel ve istifadeli bir kon -
ferans veren çelik; alaturkanın hatalı 
noktalarını işaret etmiş; ve (yeni bir 
musikinin kurulması lüzumunu hara. 
retle anlatmıştır ... 

Hatibin alkışlarla karşılanan , 
bu sözlerinden sonra , Koro - ; 
tecrübe mahiyetinde olarak armo· 
nize edilen yerli havalara geçmiştir. 
ilk adımda bunu bir muvaffakiyet 
saymağa imkan yoktur . Bu vadi · 
ilerisi için , ümitlerle doludur . Uma· 

rız ki, genç sanatkarlarımız bu vadide 
de büyük muvaffakıyetler kazanırlar. 

Koro'yu takiben Viyolonist Ri· 
fat ; ( Yunusun mezarı ) ile Brams 
dan bir valsi pek güzel, anlayışlı şe
kilde çaldı . Bu gencin rnuvaffakıye
tini ve arşesine hakiyetini nazarı_tak
dir ile seyreylememeğe imkan yoktur. 
Umarız ki , ileride kendisinden çok 
bahs edilecektir . 

Rifattan sonra Bariton Azmiyi 
işittik . Bu gencin , henüz pek yeni 
olmasına rağmen , kuvvetli bir isti
dadl · olduğu göze çarpmaktadır . 
Mesleğinin ne kadar güç ve asil ol· 
duğunu bilerek çalışırsa , ileride , 
her ı halde çok muvaffak olur ; sanı
rım . 

Şimdi , sıra Viyolonselist , Esat 
ile Hüsnüde .. Bu hençlerin ikisi de 
muvaffak olmuşlardır. Bilhassa (Hüs
nü ) nün parçaları çalarken göster
diği hassasiyet , parmaklarındaki 
maharet ve çapukluk , ruhlu ve an· 
layışlı çalış çok takdirimizi celp etti. 
Bunlardan sonra Cahidin Trombon 
ile bir konser vermeğe başladığını 
hayretle gördük .. Şizde , bakır saz
larla konser verildiği çok işttilmiş 
hadiselerden değildir . Bu itibarla , 
bu gencimizin muvaffakıyetini de al· 
kışlömağı uazife sayarız . 

Viyolonist lsmail !.. Sarazaddan 
( karlı dağlar ) parçasını çalmağa 
başladı .. Allahım, o ne güzel parça 
idi l. Kemanından billür gibi , sü
zülmüş , gayet temiz sesler çıkartan 
bu genç , çaldığı parçalar üzerinde 
ne kadar çalışmış !. Belli onda de
vamlı ve verimli bir gayretin izleri 
görünüyor !. Ve bu gencimiz , işinde 
hakiki bir tekamül derecesine var
dığını bihakkin isbat eyliyor . lşma· 
U-n , Mozardan çaldığı parça üze· 
rinde de çok durduğu ve çalışmış 
olduğu pek belli .. 

Şimdi . ( Karmen ) operasının 

şen , şakrak , canlı , kıvrak , olgun 
nağmelerini : Bariton Süleymanın ağ 
zından işitiyoruz . Henüz yeni bulun
muş olan bu istidat , opera için pek 
vaidkar görünüyor .. Ben , Avrupa. 
da Tta Rofo Tita' Roffuların 
telmizlerini işittim .Bu itibarla , bu 
gencimizin ' adeta o ' yüksek sanat· 
k!r!arı h;ıtırıatacak şekilde tağanni 

Türksözü sahife ; 3 

Atatürk ve inkı 
lab anıtları 

Proje merkezce tasdikten 
sonra yapılacak 

Bu güne kadar olan yapılışları 
muhtelif şekillerde ve kismen kor.t. 
rol edilmekte olan Atatürk ve inkı
laba ait anıdların inşasını lç bakanlık 
yüksek bir fen heyetinin tam müra· 
kabesine vermeyi kararlaştırmıştır. 

Türk milletinin; Büyük Önder 
Atatürkle devrime karşı duyduğu 
hayranlık ve bağlılığın bir ifadesi o· 
lan bu anıdlardan bazılarında rast· 
lanmakta olan sanat eksikliği ve este· 
tik noksanlığı yerine değerli eserle· 
rin yer bulmasına imkan verecek o· 
lan bu karar şudur. 

Vilayet ve belediyelerin Ulu Ön
deri ve büyük inkılabı tebcil için 
yer yer anıdlar yapmak teşebbüsün
de bulundukları memnuniyetle görül
mekte ve haber alınmaktadır. 

1 - Herhangi bir sahaya diki· 
lecek bir abidenin şekli ' resim ve 
ifade itibarile taşıyacağı hususiyetin 
tayini yüksek fen ve ihtisas bilgisi 
aynı zamanda muayyen bir planın 
tatbikatı ile alakalıdır . Bu itibarla 
gerek vilayet ve gerek belediye ida · 
relerinin yaptırmak tasavvur ve te· 
şebbüsünde bulunacakları anıdların 
resim ve planlarile keşif evrakını 
merkeze gönderip tasdik ettirmeden 
tatbikabna ve hiç bir teahhüde gi

rişmemeleri münakasaya konduktan 
sonra da merkezden istizan ve mü
saade istihsal edilmedikçe ihaleleri
nin yapılmaması tamimen tebliğ olu 
nur. 

İspanyada F aşİst 
harekatı 

·-Birinci sahifeden artan -

edilmekte olduğu haber verilmekte· 
dir. 

Madrid: 27 (A. A.) - Hüku
met bugün bir kararname daha ne~
retmiştir. Bu kararnameye göre: 

Cumhuriyete sadık kalmış va 
hareketlere iştirak etmemiş müte
kait zabitler tekrar orduda çalışma
ğa davet ediliyor. 

Madrid: 27 (A. A.) - Ecnebi 
filoları ispanya sahillerinden hala 
ayrılmamıştır. 

Ecnebi deniz kuvvetleri filolar 
haline gelmektedirler. 

Londra; 27 (A. A) - ispanya· 
daki dahili muharebe devam etmek· 
tedir. ı 

Paristen bildirildiğine göre, bu ı 
mücadelenin beynelmilel bir takım 
aksülameller hasıl etmesinden endi
şe edilmektedir 

Bütün devletler tebalarının ha -
yatlannı temine uğraşmaktadırlar. 

Fransız kabinesi ispanyaya silah 
ihracını yasak etmeye karar vermiş· 
tir. Yalnız ticaret tayyarelerinin ih
racatı serbest bırakılmaktadır. 

Paris: 27 (A.A) - Fransız 
gümrük memurları lspanyol asileri· 
ne petrol götüren bir çok kamyon· 
lan yakalamışlardır . 

Madrid : 27 (A.A.) - Adliye 
Nazırı asilere karşı yapılacak hare· 
kata nazaret ' etmek üzere Madrid 
yakınında asilerin bulunduğu mınta· 
kaya gitmiştir . Asilerin mikdarı 
8000 kadar tahmin ediliyor . Elle
rinde tayyarede vardır . ispanyanın 
bir çok noktalarındaki isyan hare
katının hükıimet kuvvetleri tarafın· 
dan mağlup edilmekte olduğu söy-
lenmektedir . 

ettiğini söyleyebilirim . 
Sonlara doğru piyanist Recep'in 

çaldığı Şopen'den bir vals ile Debü· 
si'den Kekvalt namındaki modern , 
orijinal eser ; cidden pek müstesna 
b'ir liyakat ve büyük bir atılayı§ ve 

\ 

Türk paviyonu Gaip aranıyor 

Reisicumhur, hükümet erkanı ve bir çok 
yüksek zevatın huzuriyle açıldı 

Kuvvei milliye zamanında arka. 
daşım Adanalı Yusuf ve üçüncü 
Kafkas hücum taburunda Selanikli 
Yusuf isimlerinde iki arkadaşımı 
kaybettim. Bende bir kaç kuruş ala
cakları olduğundan gelip beni bul. 
malarının gazetenizle ilamnı istirham 
eylerim. Beş gün zarfında müracaat 
etmeleri . Şam : 25 (Hususi muhabirimiz· 

den) Bura sergisinde tertp edilen 
Türk paviyonu törenle açılmıştır. 

Açılış merasiminde cumhur reisi, 
yüce komiser deleges~ Baron Fan ve 
refikası, vezirler reisi, vezirler, sergı 
müdürü, Şam kadı ve müftüleri, Hi
caz konsolosu, kütlei vataniye erkanı, 
gazeteciler ve sair davetli bir çok 
yüksek zevat bulunmuşlardır. 

Saat altıda bir jandarma müfre
zesi sergi kapısında mevki alarak 
resmi zavatı selamlıyorlardı. Türk 
komiseri bay Baha da paviyon kapı
sında bütün davetliileri beşuş bir 
çehre ile karşılıyor ve ellerini sıkı
yordu. 

Davetliler, paviyonu gezdikten 
ve gördükleri intizam ve zenginlik 
eserinden dolayı fevkalade memnun 
kaldıktan sonra kendilerine takdim 
edilen latif Türkiye maden suyunu 
içmişler, çok beğenmişlerdir. 

Bundan sonra Delege Müsyö Fan 
Türk komiserinin elini sıkarak teb
rikte ve muvaffakiyet •temennisinde 
bulunmuş, bunu diger zevatın· teb
rikleri takip etmiştir. 

Bunu mütaakip paviyon memur· 
lan davetlilere Türk tatlı ve şeker· 
lemelerinden ikram etmişlerdir. Da
vetliler Türk paviyonundan çok hay
ran ve takdirkar hislerle ayrılmışlar
dır. 

---~ .. -····----
Kahraman kılıbık 

• 
Ingiltere kralına Hayd Parkta 
kurşun sıkan Mac Mohon Banni· 

gam polis Gordon Dick yakaladı , 
elinden silahını aldı , yakasına 
yapıştı, salıvermedi. 

Bu Gordon Dick muvazzaf polis 
değildir. Merasimlerde Londra polis 
kıtaatının takviyesi için derlenen po 
lislerdendir. 

iş Bankası karşısında Anadolu 
Otelinde Mersin bahçe M. 

den Ali Haddat Oğlu 
ISMAIL 

7127 4-5 

Hizmetçi aranıyor 
Evde hizmet etmek üzere bir 

hizmetçi aranıyor . İdarehanemize 
müracaat edilsin . C. 

Mektepliler okusun 
Orta mekteple Liseden ikmale 

kalanlarla müsabaka imtihanına gi
receklere bilumum Riyazi ve Fiziki 
bilgilerden ders vereceğim. İstiyen. 
]erin kırtasiyeci Mehmet Sadık va. 
sıtasile Yüksek Mühendisten Recaiye 
müracaatları .7108 
16-19-21- 22-23- 26-28-3 

Sergi komiserinin hitabesi Dik seyyar komisyoncudur, kun
dura boya ve cilası satar . Sabahtan 
akşama kadar dolaşır , akşam sular 
kararırken evine gider . 

-

Sergi komiseri Baha. davetlilere 
hitaben güzel bir nutuk söylemiş ve 
bunda demiştir ki: 

"Şam sergisinin, Suriye cumhu -
riyetiyle mücavir hukümetlerin ikti
sadi ve ticari münasebetleri üze
rindeki ehemmiyetine binaen, Tür· 
kiye cumhuriyeti bu gün huzurunuz
da küşadile müşerref olduğum şu, 
pavyonu hazırlatmıştır. Türkiye ile 
Suriye farasındaki ticari mübadele
nin tevsii ve iktisadi münasebetin İn· 
kişafi maksadile Türkiye arazisinden 
ve türk ellerinden çıkan maddeleri 
mümkun olabildiği kadar şu salonda 
teşhir ediyoruz. 

Bu kıymetli fırsab ganimet bile. 
rek buradaki eşya hakkında sizlere 

O gün karısı geç vakta kadar 
bekledi, gelmediğini görünce fena 
halde kızdı, içine şüphe de girdi , 
kıskandı. 

Dik bunu bildiği için bir akşam 
gazetesi alıp evine döndü.Gazetede 
hadise yazılıyordu , kendi resmi de 
konmuştu. Karısına. ilk işi gazeteyi 
göstermek oldu. Ertesi gün gazete
cilere de beyanatta bulundu ; 

- Karım gazeteyi okudu, bana 
darılmak şöyle dursun, boynuma sa 
rılıp öptü 1 • . 

BELEDİYE 

Rıza Salih Saray 
Komisyon evi 

( Bebekli Kilise Sokak N : 11 A } 

Telefon No . 265 - Adana Posta 
kutusu N: 95 - Adana Kod: Cogef 
Lugagne 1929 Kod: Bentcey's 

6991 8 

Bu gece nöbetçi eczane 
• Kalekapısı civarında 

M. Rif at eczanedir 

İLANLARI 
biraz , malumat vermek isterim.. 1 

"Cümleniz biliyorsunuz ki, Tür
kiye arazisi ancak ziraab ile meşhur 
du. Fakat bugünkü şeflerimizin her ~--------
sahada olduğu gibi ticaret ve sanayi 
sahasında da gösterdikleri yüksek 
idare sayesinde - hepinizin takdir 
ettiği bu uyanışın - şu gördüğü
nüz eserleri meydana gelmiştir . 
Size bu hususta bir fikir vermiş ol
mak için cumhuriyet devrinden evvel 
ve sonraya ait bazı rakamlar ~söyle· 
yeceğim : Mesela, Türkiyede cumhu. 
riyetin ilanından evvel 17 banka var-

936 yılı içinde fakirlere verilecek ilaçların şartnamesi mucıbince açık 
eksiltmeye konulmuştur. ihalesi A ğ'ustosun onuncu pazartesi güiıü saat 
on beşte Belediye encümeninde yapılacaktır. 

Teminatı mu vakkate akçası (7 5) liradır. 

Talipler ihale günü teminat akçalarile Belediye encümenine ve şartna
meyi görmek istiyenler, her gün Belediye yazı işleri kalemine müracaat 
etmeleri ilan olunur .7140 28-30-2-6 

1 

ken bu gün 43 banka mevcuttur.,-•------·--------------------, 

Fabrika adedi 400 iken, 1300 e ha- ı Sahibinin sesi acenteliğinden : 
liğ olmuştur.. -

Bay Baha bu sözleri mütaakip y • "' 
Suriye - Türkiye arasındaki Tica- enı magaza açıldı 
ri mübadele üzerine nazarı dikkatı 
celbederek Suriyelileri lzmir sergi· 
sini görmege davet eylemiş, bu mc· 
rasiıne iştiraklerinden dolayı davet 
lilere teşekkürle Türkiye hakkında 
istenilen malumatı vermeğe amade 
olduğunu söyliyerek sözlerini bitir
miştir. 

Türk komiserinin nutkuna cevaben 
sergi müdürü Arif Renket söz 
alarak, tarihi ve iktisadi bağlarla 
merbut bulunduğumuz Türkiyenin 
terakki ve inkişafını gıpta ile karşı-
lar ve şu paviyonun tertibinde gös-
terilen itinadan dolayı Türk arkada· 

S h• b' • • Plak, gramofon hakiki. Kelvinat~r'. buz do-a 1 ının SeSI lapları, dondurma makinaları, Vıtrınler. 

M k • Radyo ve Radyo gramofonları , İsparton radyoları , ar onı 12 kat Ceneral kamyon ve otomobil lastikleri, Fok-
lender fotoğraf ve ıualzemesi bulunur . 

Vadeli satış yeri : 
Belediye karşısında 

1-5 
Ş.Rıza İşcen yeni mağazası 

7138 

şına ve sergimize iştirakından dolayı -------------·---------------! 
da Türkiye cumhuriyeti hükümetine 1 Seyhan Eczanesı"nde ı'la"çlar 
teşekkürler ederim.,, Demiştir. 

teknik kudret ile başarılmıştır .. Bu 
genci , hararetle tebrik eylemeği va
zife sayarız . Nihayet , Koronun oku. 
duğu muhtelif parçalar ve mektep
lerinin marşı ile bu güzel ve eşsiz mü· 
samere sona ermiştir . Bu kotlar 
güzel bir geceyi bize hazırlayanlara 
teş~kkür , borcumuzdur . 

Rogıp Mağden 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay&delenle 
Eczacı tarafından yapılır .... 

ve 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S 1,ulu l .... 

Celal Bayer 
.. . -· -- -- .... ' .... • . 
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Kambiyo ve para 

27 I 7 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 
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Hazır I 1 40 
Liret 

1 ı-Temmuz vadeli -7- 07 Rayşmark 

1 : 1 ~; Birinciteşrin vadeli 
Hit hazır 

\) 

Nevyork 

Frank « Fransız » 

Sterlin « İngiliz )J 631 25 
Dolar « Amerika » -
Frank « İsviçre ,. 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo 

deli yeni bir 

alınız . / 
Frigidaire 

-

Türksözü 
. 

Borsa Encümeninden : 
Borsa salouunda Tüccar ve Sim

sarlar için yeniden localar yaptırı
lacak ve salonun iç kısmı yağlı boya 
ve dış kısmı da sulu boya badana 
yaptmlacaktır. Yapmağa istekli olan. 
far Borsa muhasebesine baş wrarak 
şartnameyi görebilirler. Üç Ağustos 
pazartesi günü Borsada Komisyon 
huzurunda münakasaya konacaktır. 

28-29-30 7139 

Çukurova harası direk
törlüğünden : 

G:eyh~ kazasının Tumlu köyünün 
Kesik köprü mevkiinde binbaşı Meh
met Hulusi zade Mütekait binbaşı 
Ömer Abdülkadir ve kardaşı Ab· 
dülbeia ait : 

Şarkan şif, garben Hasan dede, 
şimalen keli, cenuben Mehmet kahya 
hududu ile mahdut 45 dönüm . 

Şarkan şif, garben yol, şimalen 
şif, cenuben şif hududu ile mahdut 
43 dönüm. 

Şarkan şif, gar ben şif , şimal en 
Mehmet kahya , cenuben Hüseyin 
tarlasile mahdut 100 dönüm. 

Şarkan yol, garben Arap Ali , 
şimalen şif, cenuben Arap Ali tar 
lasile mahdut 50 dönüm ki : Dört 
kıtada ceman 238 dönümden ibaret 
tarla Seyhan Vilayeti idare Heyeti
nin 10-6-936 tarih ve 1023 nu
maralı menafii umumiye kararına is 
tinaden Çuk"Urova harası müdüriye
tince istimlak edileceği ve Ceyhan 
Belediyesi muhammen heyetinin 12-
7-936 tarihli mazbatası ile de mez
kiir tarlaların beher dönümüne üçer 
lira kıymet tahmin edilmiş olduğu 
ilan olunur.7128 23 - 25-28- 30 

Satılık ev 

Yeni istasyon asfalt caddenin 
Vali konağl caddesi dönemecinde 
(2000}arşın murabbaındaki arsa üze
rinde Şakir Bozdoğanın bahçeli evi 
satılıktır . 

Muntazam teşkilatlı çiçek bah· 
çesindeki Nadide fidan ve tezyinat 
ağaçlarından başka yetişmiş yüz 
ağaçtan fazla portakal ve mandalina 
vardır. 
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Yeni Frigidaire 
Bir kat üzerinde üç odayı taks · -

mat Holunu,mutbağı, bodrumu,ban
yosu ve motorlu su tesisatile her 
türlü konförü havi evi ve bahçeyi 
görmek istiyenler her gün öğleden 
sonra saat dörtten itibaren görebi
lirler. Fiat hakkında Selanik Banka
sında Bay Murat Ülgensir' e müracaat 
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F • •d • Soğuk 
rıgı aırehava do-

labında muhafaza edeceğiniz 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 
kalırlar . ' 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatım 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

kompresörü ile mücehhezdir. 

Ekovat Kompresörlü F rigidaire sa.bip olanlar elek" 
tnk faturası ger-

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklannı anlarlar. 

Frı.gı·daı·re'den daha üstün ve daha idareli soğuk hava 
dolabı yoktur . 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir-
dikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 12 

Muharrem Hilmi 

,,....----------------------------------------------
Evinizi, Mobilyanızı, Fabrikanızı, Pamuk ve her çeşit tüccari eşyanızı 

- Yangına karşı -

Sümer Bank 
Güven Türk' Anonim Sigorta Sosyetesine 

Sigorta ettiriniz . 

1 

------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

edilmesi .8130 3-10 I --------

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

; -· '· -·· .... -.. 

• 

Bebekli Kilise so ~k No.11 

A. No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

Öz Türlr sennayesile kurulmuştur 
ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI : 

Yarım litre Ankara Birası 
1 105 Gram Ekmekten 
2 385 .. Sütten 
3 32 .. T ereyağından 
4 82 ,. Etten 

• 5 325 ,. Balıktan 
6 3,5 adet Yumurtadan 

Alınacak gıdayı temin eder . 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi· 

Müracaat : Adana'da [ Rıza Salih Saray ] . rasını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 
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Çiftehan Kaplıcası 
b 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük liitf ve nimetinden istifade ed ~! 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinde taı 
yüksektir he 

Pc 
Romatiz ua, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mid: 

muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidJiki 
Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müst h 

mes'ut olmuşlardır . ca 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri " ea o 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuı iki 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır l'tıı 

ha 
Fiyatlar şunlar- Kuruş ( 

1 

dır : 200 Bir gecelik 
otel odası . 

125 Bir gecelik l 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci ,, 

30 Hususi banyo ! 
15 Umumi ,, 

Odalar dört kişilik~ ıi. 
Faz lasın dan fark alı tu 

Pıl 

l'tıi 

ka 
Bir kişi ücreti günde ha 

defaya kadar ele 

Yazın Çiftehana gdmiyenler kışın ağnlardan uyuyamazlar. Kışın il~ 

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
20 
~ ~; 

lis 

Umumi neşriyat müd~ "e 
\ti! 

Celal Bayer ıI~ 
Adana Türk sözü matDı•~ 


