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Fransa delegasyonu bugün 
şehrimizi terk ediyor 

Delegasyon reisi B. Filip David in 
Türksözüne beyanatı 

.,. MUHTELiT HUDUD KOMiSYONU NASIL BiR SAMiMiYET HAYASI 
iÇiNDE ANLAŞMIŞ iSE, TÜRKiYE, SURiYE HUDUD MAKAMATIDA 
AYNI SAMiMiYET YE HASSASiYETLE VAZiFESiNi BAŞARMAK 

YOLUNDA AZAMI GAYRET SARFEDECEKTIR. ,, 

TU,..lye · Suriye hudud komisyonu l~tlma h•llnde 

Türkiye. Suriye hudud komis. 
Yonunun müzakerelerini bitirmiş ol
dujunu dün yazmıştık. 

Komisyonda Suriyeyi temsil eden 
Fransız deJeguyonu bugün sabah
leyin komiryon zabtlanm parafe 
ettikten sonra ögle sonu Toroj eks· 
pr~iJe ,ehrimizden ayrılacaktır. 

Dün gece vali konağı bahçesindr. 
delegasyonlar şcrdıne vali T evlik 
Hadi Bı. ysal taıafından bir veda 
.:ır:)'!llıııf' •• : .. --.:ı-:_... .. 

Evvelki gün nihayet bulan mu: 
t l · hayetlen zakerelerden sonra a mr 

çahşmıştı. d 
Fransız delegasyonu A ana~ı 

. . .. b t"I şehrimizin bır zıyareh munase e 1 c 
çok kısımlarım tetkik fırsatını bul· 

muştur. . d" 13 ,. 
Heyet valimiz Tevfık Ha ı a). 

. . d k" ı sucat fabrı· salla ıehrımız e ı me 1 k"k . rb tet 1 kalanm ı~mişler ve ıma a 
etmişlerdir. B y 

F ranıız delegasyon başk~nı a 
Filip David şehirdeki endüstrı faa· 
liyeti üzerinde hayranlı\c duyduğunu 
izhar etmiştir. 

Dün akşam üzeri ziyafetten bir 
müddet evvel Valimiz ve Belediye 
Reisimiz, Bay Filip Davidi, şehrimiz 
mezbehasmı ziyarete davet etmişler 
ve beraberce mezbehııya giderek 
bir müddet tetkikle meşgul olduk. 
tan sonra Vali konağına gitmiş. 
lerdir. 

Fransız delege heyeti 
başkanının gazetenıize 

IYIUUlC.UPJi\M.'9~ ~. ~ 
son müzakereleri neticesi ha~mda 
malumat almak üzere dün bır m~: 
h . . . Fransıı delegasyonu reısı arrırımız 

B. Filip David ile görüşmüştür. Mu· 

h . imizi büyük bir kibarlıkla ka· 
arrır . . .. il 

bul eden delegasyon reı~ı . sua ere 
ğldaki cevaplan verrnışhr: 

aşa k" .. 
- Komisyonun bu yıl ı ~uza· 

kereleri neticesi hakkında malumat 
JUtf ~derrnisiniz? 

- Hudud komisyonunun bu. se-

k. üzakereleri çok memnunıyet 
ne 1 m · ~ b" hava 
bahşolmuş ve çok samını~ ır 

- Gerisi üçüncü sahıfede -

Bağdad temasları 
SON ZlY AFETTE 

VEKiLLERiMiZ ŞEREFiNE YERiLEN • • r 
Rüştü Aras ve Nacı Ası ın 

değerli nutukları 
d . 25 (Anadolu ajansının 

Bağda · . 1• • r} - lrak 
h ~ habiri bıh ırıyo 
ususı mu f d dün gece 

· · · · tara ın an hancıye vezırı . ~ 
f. verılen resmı 

vekillerimiz şere ıne . .. 
. . vezin soyle-

ziyafette Irak harıcıye f amil· 
di"'i nutukta: Tarihi v~ cogra ı t. 

ıs k .. cuda ge ır-lerin pek tabii olara vu · 
h mmı· 

d·ır.· r·· k·l ak dostluğunu e t: ı 15ı ur r . k. 
d · demiştır ı: ~~k~d~şw . 

. "'k ek meZı· - Türk milletinın yu 5 

· ı Irak her yetlerini takdir etmış o an d 
T- k. . fah ve saa e-zaman ur ıyemn re . . 

. . . · e Türkıyenın tını t~mennı etmış v B 
taalisini görmekle sevinmiştir. u 
d- ı- -t kabil samimi duyğulann· 

f ği kadar mesaisini bu kaııaat uğ 
ı d sarf etmeğe daima hahışker 

run a · · hterem 
kal mı . olan memleketımız, mu . 
T"' ki~e Cumhuriyetinin bcynelmılel 
h~;attaki mümtaz eserleriyle .bu hu

A sahalarda ve bılhassa susta umumı . . .. 
ı. k sahalarındakı mesaısını 

yaKın şar . 1 
d . b" takdir ve memnunıyet e 
erın ır k 

1 ve karşılayaca tır. 
karşı amış . A · ı· tkuna 

Rü tü Aras, Nacı sı ın nu 
ş G '" t · tıen pek de· verdiği cevabda: .os.erı t ek· 

d rk hıssıyatına eş 
rin kar eş ı ö le demiştir: 
k.. ettikten sonra ş y . . ~ı 

ur . . . 'b' enşeını ası S" ledığmız gı ı, m 
- oy l meofaatlard:ın 

d ulardan ve esas ı . . ·1 
uyg r·· ki e dostluğu ıkı mı . 

uru mu e d' k" 
d d aıml• oldugw u için ır ı, an gı asını ., . 

alan Irak- ur .. ~- l . duy"guları 
. 1· goruş en ve . d 

letın sa ım k dderatını ellerın e 
·ıı f ·zin mu a Türk.Irak dostluğu heman, bızzat ve 

k d. d' neşvünuma bulmuş en ı gen ıne k 
mı e ımı 1 klı i i anlayışları sa 
tutanların karşı 1 ~n daha \cuvvet 
yesinde her geçen g 

H ükfımetimizin 
Sancak halkına 
göstereceği 
kolaylıklar 

Hususi ve salahiyattar bir 
menbadan aldığımız habere gö
re , Sancak ta teessüs edecek 
yeni rejimden sonra hükumeti· 
miz tarafından bazı mühim ko
Jaylıklar gösterilmesi kararlaştı· 
rılmıştır . 

Bu kolayJıklıır şunlaı dır : 
. 1 - Sancakta amelelikle ge

çmen halkın Türkiye dahiline 
serbestçe gelip çalışabilmeleri 
için kendilerine parasız pasaport 
verilecek ve parasız vize edile
cektir . 

2 - Sancakta açılacak Türk 
bankaları Sancak halkına azami 
yardımda bulunacak . 

3 - Sancak mahsuliitı Tür
kiyeye gümrüksüz girecektir . 

Gaz ve 
benzin 
ucuzladı 

Gaz 290 
Benzin 315 

Petrol ve benzinin ucuzlahlması 
hakkında çıkan yeni kanun dünden 
itibaren tatbik sahasır.a girmiş bu
lunmaktadır. 

Dün şehrimizdeki bilumum ben· 
zin ve petrol satanlar fiyatlarda de· 
ğişiklik yapmışlardır. 

Gazın tenl.kesi (37 5) kuruşken 
(290) ve benzinin tenf'kesi (430) 
kuruşken (315) kuruşa inıııiş bulu 

nU)'Or. • •• , • 
Hükumetimiz benzın uzerındekı 

gümrük ve istihlak resmirıi kaldır· 
mış bulunmakla kiloda 8 kuruş 32 
para bir tenzilat yapılmıştır. . 

Gazdan yalnız istihlak resmı 

kaldırılmış ve bunun kilosunda de 
6 kuruş 24 para tenzilat yapılmıştır. 

Şehrimizdeki acenteler dünden 
itibaren son trife üzerinden satışa 

başlamışlardır. 

İngilterede 
9,000,000 gaz maskesi 

MALA AYA DAHA 
10.000 İtalyan çıktı 

Alman filosu Akdeniz yolunda 
Bilbao önünde 65000 Kişilik bir 

ordu harekete hazırlandı 
Daha yeni gönüllüler beklenmekte • • 

ımış 

Londra : 25 (Radyo) - Londra
da siyasi mahafil Almanyanın müs. 
takbeJ hat ve hareketi doJayısile en
di~e izhar etmişlerdir. Alıııanyanın 
Londra büyük elçisi Berline gitmiş · 
tir . 

Cebelüttarık : 25 (Radyo) -
Alınan malumata göre, Akdenize 
hareket etmiş olan Alman deniz fi. 
losu yolda bulunmaktadır. 

Londra : 25 (Radyo) - Berlin 
ve Romanın kararlarını siyasi maha. 
fil çok tehlikeli bulmaktadır. 

Yan deo : 25 (Radyo) - Na• 
)'onalistlerin jlcrlemelerine mani o· 
lunmak için Bilbao yakınında 65 bin 
kişilik bir ordu hazırlanmııtır. 

Bu ordu 100 kadar tanka büyfik 
mühimmat ve eslahaya sahip batan• 
maktadır. 

Londrada Elçinin Ademi Muc:!a. 
hele komitesine karşı istikbalde ta· 
kibedeceği hat ve hareket hakkında 
ve bilhassa gönüJlüferin geri çekil
mesi meselesine dair talimat almak 
üzere gittiği tahmin edilmektedir. Tunceli ısla hafi 

Londra : 25 (Radyo) - Cebe· 
lüttarıktan verilen habere göre; ge· 
çen hafta Malagaya 10,000 ltalyan 
karaya çıkarılmıştır, 

Yeniden gönüllüler gelmesi bek
lenmektedir. 

lngiliz Hariciye Nazırının lngil· 
terenin F ranko hükumetini şimdilik 
muharip olarak tanımak niyetinde 
olmadığını sö' !emiştir. 

Loııdra : 25 (Radyo) - lngi lte 
'·-· . j 

Sergerdeler aç 
bir halde 

Kutuderesindeki şakilerin 
teslimden başka hiç bir 

çareleri kalmadı 

Ankara: 25 (Türbözcnün hususi 
r. ı "r ı · 1 • • 1 ·ı 1 1 

Şehirlerimizin istikbali 
DördUncU Umumi MUfattlf 

General Aptullah Dahiliye Vekaleti bir 
proje hazırhyor 

bir şekilde ilerlemekte~ ve sertbde· 
leri saran çenber1gittikçe darlapnak. 

Arsa spekülasyonuna 
mani olmak lazımdır 
~ 

1 1 Ankarada ıu ... 
DUnUn kıraç ,bugUnUn Y••" Ank:r•:;~::::r: ~Ucadele için 
na yat1,t1rnen bu aOaçıara ' •• 

lllç sıklldıAm• gösteriyor 

" d kd arsa fiatları tabiatile · ( T"' k ·· ·· 1 u an sonra Ankar : 24 Hazıran ur sozu .. k h. 1 ·n manzarasını çir-
. . y d duşece , şe ır en . . 

muhabm yazıyor ) - ur umuzun k" 
1 

t' boş arsalara yem bınalar 
b. k b·· "k h' 1 . d arsaların ın eş ırcn 

tadır. 
Sergerdelerin kemale e~ekte 

olan ekinlrri de kıt'alanmızın ısgal 
ettiği bölgede kaldığından sergerde
ler iaşesizlik yüzünden bunatmata 
başlamışlardır. 

Goşgiri hadisesi amillrrinden o
lu p Seyid Rizanın akıl hocası . ~lan 
Ali Seyidin de fesatçılarla bırlikte 
olduğu anlaşılıyor. 'Sergerde Fında
kın dehaleti bir gün meselesidir. 

Kıt•atarımızın tasnifi karşısında 
Kutu deresindeki şakilerin teslim 
olmaktan başka çareleri kalmamıştır. 
Hidiselc:rin kamuyu sevindırecek 
sürpizlerle dolu olduğuna muhakkak 
nazarıyle bakılabilir. 

Umumi Müfettişlik faaliyet içia 
dedir. 

K.O. 

--~------.... · ·~---------

lrak - İran 
İhtilafı bir anlaşma 

ile neticelendi ır ço uyu şe ır erın e 1 k ve bu suretle de ev ve 
ıd ı k h ni sahibince yapı aca 

e en e e geçere ~r ye dil- dükkan kiralan inecek, yaşama daha 
biraz daha yüksek fıatla devre k l l kt RU'TO ARA& TAHRANDA 

SABIRSIZLIKLA BEKLE..W-. mesi şehirlerin kati şeklini alam'lma· 0 ay aşaca .... . " · - . . . 

h halı kalmasına Ôğrendıgıme gore; yem proıenın 
sınba vel akyta tıdn pa esasları hülasatan şunlardır : 
se ep o ma a ır. . . 

Dahiliye Vekaleti bu spekülas- 1- lmar planı h~dudu _ıçınde 
Yonu ·· leınek üzere bir takım ted· bı>ş bulunan arsa, arazı ve saır~ be· 

on . . dT · r lanına birler almağa karar vermiş ve bu ledıyece tetkık e ı ıp ıma P_ 

liak. 
Ankara: 25 [Radyo] - t't bir 

lran arasındaki ihtilaflar ka 
anlaşma ile neticelenmiftir. _._

11
'..' 

H .. v~ 
lran gazeteleri, an~ye T ]lrd 

ve her zaman böyle kala~ğı ana. 

atını vermiştir. . bulmuştur. k kın 
Bu dostluk, orta ve ya ın şard 

Londra : 25 (Radyo} - Dahiliye 
nazırı Avam Kamarasının dünkü iç· 
timaında vaki beyanatında: Gaz mas
kelerinin halka ancak tehlike vuku 
unda tevzi edileceğini ve balıhazırda 

. . . k'ld ·f z muamelesı yap-meyanda yeni hır kanun proıesı ha- uygun şe ı e 1 ra d . 
1 

. t .
1 t ı d kça tapu aıre erı esçı zırlamağa başlamıştır · yap m ma_ 1 • l d" 

miz Tevfik Rüştü Aras ~~ ~ ... ~'1 
" seuııı::;u,s; 1 ur. 

yapacağı ziyaret muna dostluk -
kiye ile lran arasında 
nuebetleri etrafında uzun 
ler netretmektedirler. 

d · · umumı· Kendi hayır ve saa etını 
1 . . . h sus'ıle etrafın. yet e ınsanıyet:n ve u . 

. J ·ııetlenn da kı kompı ve kar eş mı 

hayır ve aaadetile tev,em olduğu 
,.. et· 

d k muha e· sağlam esaslara ayanara. . Ih 
net ahengi içinde salabetlı_ hır su -
ve muhabbet mesnedi teşkıl etmek 

tedir. 

on sistem dokuz milyon gaz mas· 
~esi mevcud bulunduğunu söyle· 

mi§tir. 

.. .. .. d k. I "h fne gıdemıyecek er ır. Kamutayın onumuz e ı top anlı cı e ı 1 ı· dı d fakat be· 
d . . . ·ı . l l 2 - ma11 p anı şın a, 
evr~ . yketiştırı mesı~:_.ı~k ışlı a~ - Gerisi üçüncü sahifede -

bu proıcmn anununu uuuı o un 



Sahife 2 Türksôzti 26 Haziran 19fl 

Kahraman kartallarımızın yaşadığı yer 

Eskişehir 
r-Ş-~-lhı-ü-_rr_lhı_c§l--lb)-~-rr-0-~-rr-ü-, .. Müzik 

Hareketleri 
Genç kompozitörlerimizden ( ~ 

'---------------------------------------------------~ Ferit Alnar) ; Süvit tarzındaki ~ 
yano eserini Halkevimize gönde .. 
hitfunda bulundu. Eser hakkında "!' 
ze g!rişmeden önce genç komp011" 
törün musiki hayatını bilmek faidel 

Buranın yerinden fazla göğünde 
hareket ve gürültü var .. 

k 
ese esi 

Buğday rekoltemiz 
- - --m:ı----·--4Cll-·- Mühim farklar tesbit edildi olur. 

H. F. Alnar Aile muhitinde di
ba pek küçük yaşta iken rütkii' 
bedialarım doya doya dinlemek ~ 
tiyarlığına nail olmuş bir gençtıfi 
Annesinin musikive bağlılığı, yat/' 
rusuna da tesir etti ve çalışıad' 

Eskişehir ; güzel memleketleri· 
mizdrndir . Eskiden büyük hububat 
merkczll"rimizden sayılırdı . Yine de 
öyledir. Gayet meşhur , Anadolu· 
nun yüksek yaylaları kadar dik ba;lı 
ve sert taneli , olgun ve dolgun buğ. 
day yetiştirir • Eskişehrin buğdayla 
n , Avrupa piyasalarında bile hakiki 
bir şöhret teminine muvaffak olmuş 
tur. 

gergin, gövde körpe, mimarlık hü
neri kuvvetlidir. 

Şeker fabrikasının on beş daki· 
ka ilerisinde uçak fabrikaları ve mek
tebi ... Atatürk kızı, kahraman Gök 
çenin yetiştiği feyizli ocak 1 .. Türki
yenin, cennet vatanımızın semalarını 
çelik ı.arıadlarla örtecek : vatanın 

sahil ve dahilini , dağını, ova ve ba· 
yırını koruyacak kahramanlar bura 
da yetişir. 

Ad:ına gibi gelen gideni çok 
olan l>ir şehirde . yabancı ve yolcu· 
!arın zaruri ihtiyaçlarını temin eden 
lokanta ve sair yerlerin en aşağı sa : 
at yirmiye kadar açık olduğu gibi 
furunlardan bir kısmının da açık bu· 
lunması ve mutlak surette ekmek 
bulundurması lazımdır . 

Bu seneki istihsal vaziyeti hak:. 
kında Türkofisin hazırladığı rapora 
nazaran Çukurova bölgelerinde Ma. 
yıs ayı sonlaıına doğru mahsul idrak 
edilmiştir, 

ayrı bulunmaları gözönünde tutula· 
rak kalite ve mikdar itibarile geçen 
seneden çok yüksek bir rekolte bek· 
lenmektedir. 

Mahsul vaziyetinin müsait oluşu 
müstahsili her ihtimale karşı elinde 
tuttuğu buğdayı pazara götürmeğe 
sevketmektedir. 

başladı. 
Genç sanatkar daha çocuk ~ 

Şimdi ise bu memleketimizde 
pek canlı bir faaliyete şahit oluyoruz. 
Burada güzel şeker pancarı da ye. 
tişmektedir . Bu pancarları işlemek 
üzere , Ankara istikametinde tesis 
edilmiş bulunan , muhteşem şeker 
fabrikası , Eskişehire dehşetli bir 
ilerleme hamlesi vermiştir . 

Bundan onbcş , 20 sene önce 
ufak ve adeta bir kasaba halinde bu· 
lunan Eskişehir ; Cumhuriyet iJare · 
sinin tecssüsündt-n sonra Dev hamle. 
!eriyle ilerlemeğe ve yenileşmeğe 
başlamıştır • Bilhassa, uçak ve şeker 
fabrikalarının kuruluşundan sonra 
ilerleme ve genişleme ; :elele tutu· 
lur:, gözle görülür bir hal kazanmış· 
tır • 

Hububat yetiştirmek ; sadece 
butday , arpa yulaf istihsal eylemek 
pek kir getiren bir sistem değildi . 
Yayla buğdaylamun yüksek değer· 
de olmasına rağmen , bir- iki ürün 
üzerinde çalışmak ; Eskişehir çifçi· 
sini borçtan ve dertten kurtarmağa 
elveremiyordu .. Bu yüzderı öyle za. 

l . , ,. ' . ·t • • • 1 
mancı d ı· - --·- -· A•ft·-· rıs> ert ı ve gamli çeh . . lan . . . resını ta. 
de ~ ~bi ıdiler .. Onların içinden 

}'lnnı 1 otuz bin liralık bo · 
r~ rca gı· 

.r ' bankalara ve tefecilere takı. 
lanlar mevcuddu . Bunlar da b" l 
'b' h"kA , ız er 

gı ı. u umete olan borçlannı öde-
yemıyor ; sıkıntı içerisinde ya .. -ı- r şıyor · 
uzu uyor ve narap oluyorlard , s· .. E ı. 

ır gun skişehirde Dev "b· 
kocaman g "kd k. b" . gı ı 0 e ı ır bına "k ı· verine f b' yu se ı. 
Bu . e .. ş ~ ır~enbire değişti 1 .. 

( 
'k Cumhurıyet ıdaresinin kurduğu 

şe er fabrikası ) dır B . ( C h . . .. en. um· 
urıyetın eseriyı"m f ) d k . 'b. eme ıster 

Eskişehirde sabahleyin uyandı· 
ğınız zaman, öğleden evvel ve sonra 
semalarda, bir gümbürtüdür baş. 

lar. Bu, genç uçmanlarımızın ekzer 
size çık:ıkları zamandır . Onlar: 
Eskişehir semalarında bin bir hüner, 
bin bir marifet gösterir; çok tehlike
li idmanlarını cesaret ve maharetle 
icra ederler. 

insanın, bütün bunları, zevk ve 
heyecan ve kıvanç duyar'ik seyr ey
Jememesine: imkan olamaz. 

Eskişehire girerken gördüğümüz 
iki büyük, beyaz bina; ( islah istas· 
yonu) ile ( Drayfarming ) istasyonu· 
dur . ileride açılan muntazam kanal 
Sazova bataklıklarını kurutmak mak· 
sadile açılmışbr. Bütün bunlar, hep 
Cümhuriyet zamanında başarılmış, 
kıvrılmış, yükselmiş eserlerdendir. 

Şehirde içilen ( Kalabak ) suyu· 
nu da çalışkan it baylardan birisi ge· 
tirtmiş .. Kendisine dua E"den edene .. 
Feyizli, hayırlı eser doğrusu .. 

Akşam olunca bütün Eskişehir-

Eskişehirlilerin-kaİiba,. 'e· '- ~~ ı - '1-
x.ı n esas ı 

e~ ence yerleri bu çayın ı'k· h ·ı· 
d 'b • ı lsa ı ın· 

en ı aret 1 .. Çünkü b k J d ' aş a taraf. 
ar a hareket ve neş'e k O J k yo .. rta. 

Her akşam yüzlerce kişi şehrin 
sokaklarında ekmek almak için fu· 
runlara baş vurmakta fakat ekmek 
bulamamaktadırlar . 

Şehrimiz furunlarda ekmeğin da· 
ha saat on yedi ve 18 de tükendiği 
görülmektedir . Bu hal bir kaç gün 
değil , uzun zamandanberi böyle 
devam etmektedir . 

Şehirde ; furuncular şirketi mev· 
cuttur . Bütün furuncuları b1;1 şirke
tin tek elden idare ettiğine göre , 
furunlarda akşam geç vakta kadar 
ekmek bulundurulmasını şirketin te 
min etmesi ve bu vaziyete bir niha
yet verilmesi çok yerinde ola~aktır. 

Kaza ve Nahiye 
isimleri 

Vilayete gelen tamim 

Mıntıkamızm her tarafında ha· 
sad yapılmıştır . 

1937 buğday rekoltesini henüz 
rakamlarla ifade etmeğe imkan gö· 
riilememektedir. 

Yalnız zeriyatın geniş bir saha· 
da yapılmış olması ve iyi şartlar al
tında yetişen başaklarıp dolgun ve 

Belediyece 
cezalandırılanlar 

Son on gün zarfında belediye 
tenbihat ve yasaklarına aykırı hare· 

ket eden bozuk gıda satan 3, nok. 
san ekmek satan 4, süde su katan 
6, Hamamını pis tutan 1, hanını 

pis tutan 3, ehliyetsiz otumobil SÜ· 

ren 2, ehliyetsiz araba süren 2, sıh· 
hi muayeneye gelmiyen 15, lamba· 

sız otomobil süren 1. seyri sefer 
muayenesine gelmiyen 4, kaçak et 

Dahiliye Vekaletinden Vilayete satan 5, sokağa başıboş hayvan 
gelen bir emirde: Haziranın üçün-

bırakan 5, seyyar berberlik yapan 
den itibaren Balıkesir vilayetinin 3, ahırında fazla gübre bulundu. 
Gönen kazasına bağlı Kavak nahi-

ran 2, Muayenesiz işçi çalıştıran 2, 
yesinin adı (Buğdaylı) olarak değiş· 
tirilmiştır. sokağa çirkef suyu çıkaran 2, ruh. 
deki T t h · - satsız inşaat yapan 7, açıkta yıkan. 
K a van na iyesinin merkezi de ğer muhtelif yasaklara aygırı hare-

otum'a kaldırılmış ve kazanın adı k 
Tatvan ve nahiyesinin adı da Fot et eden 26 ( ki cem'an 116 ) suç· 
olarak değiştirilmiştir. um ı lu haklarında belediyece ZP.bıt tu· 

ı . daha saat yirmiden İtibaren ko· 

~u ve sıkıcı bir karanlığa gömüıu ... e· Kızılay para t . 
rı:.or .. : Ve sanırsınız ki şehir, sabah e V ZI-
guneşınin ilk altın ışıklarını heyecan atına devam ediyor 

tul~uş ve muh~elif para cezaları ile 
teczıye edilmişlerdir. 

Veteriner umum 
müdürü gitti 

ve ıztırapla beklemektedir J ... 

Eskisehirin istasyonundak" 
iile · h . ı gece 

?11 oş:. Bılhassa gençler, trenler 
gelıp geçtıkçe İstasyonda t 1 [ op anı · 
yor. stanbul, Diyarbekir ve I . 
t J • • zmır 

Par~. almayanlar derhal 
muracaat etmelidir 

Şehrimiz K ı b . 
ti . ~enu~ ~ifa~et ve kazalarını tef. 
ş ıçın ' vılayetımize gelen ba t 

gı ı .' Eskişebirin bir yanına baş· 
metlı g",~d · J 0 6 esıy c yaslanan gu· 
rurla t f ' e ra ma bakınan · ''k 
sele d"lb ' yu · ve ı er hatlarını gelen . 

ren erı 'g~çtı mi idi, artık son ha· 
yat .neş esı ve sesi de ölmüş gibidir 
Yanı gece hayatını Eskişehirde ara~ 

k ızı ay şu esınce sel fela · 
etzt:delerinden yardıma mnbtaç 

olan ve kendilerine nakden }'ard 
cd'J ,. ım 

ı 'Tiesı karar la şan 991 ft•ı c1 571 aıe en 

umum .. d .. - B yar 
.. mu uru ay Sabri Ak t dun h · . uman 

şe rınıızden Maraşa h k t ctmi t ' are e 
ş ır . 

çenlere büyük h'!}'ret ve t"kd" h~e 1 • J n ır ıs. 

~ayın . Bu kadar canlı ve hareketi' 
hır şehir için bu ne ı,·· ··k k 

1 

l k ' uyu no san-
30 ·'ııe 2 l ~.ı 6 lira tevzi edilmiştir . ;:,anıldığına göre umum ··d-Os . mu ur , 

nıanıye , Dörtyol ve diğer kaza· 

Bu sebeple Mayıs ayında olduğu 
gibi bu ayın ilk igi haftasında da iç 
pazarlara arzedilen mal fazla olmuş·: 
tyr . Bu yüzden ziraat bankasının da 
mutad iştiraki artmışbr. 

Odun , kömür 
fiyatları 

Şehrimiz kömür pozarında para· 
kende kömürün kilosu 5 - 6 kuruş· 
tan toptan 4,5 kuruştan , odunun ki· 
losu da parakende 2,5 - 3 kuruş· 
tan toptan 2 kuruştan satılmaktadır. 

Payasa liman reisi 
tayin edildi 

Bir müddettenberi münhal bulu
nan Peyas nahiyesi liman reisliğine 
20 lira asli maaşla lzmir e~ki k'avuz 
kapdanlarından Bay lsmail Hakkı 
tayin edilmiştir . 

Yolları sulama 
" )• j.! 

Sıcakların f azlalaşnıası dola ·ı 
h . . d k' yısı e 

şe rımız e ı umumi yollar belediye 
sulama arabaları taraf; d 

ın an munta· 
zaman tıer güu sulanmakt d K b . a ır. eza 
azı ıç mahallelerin de sulanmasınn 

gayret edilmektedir. 

Zabıtada: 

Kadını döğmüş 

cek bir çagda "Daruttalim mu•~ 
de mühim bir eleman olarak ~ 
çarpıyordu. Kendisinin bir hey1111

"" 

birlikte verdiği konserlerdeki~ 
biliyet ve istidadı, (Şehbal) . l.r 
Hüseyin Sadeddin gibi temıı . 
musikiyi müdafaa oden bir şab.,.C 
tarafından keşfedildi ve bir . ~ 
arkadaşlarile birlikte kendilerllll' 
(Armoni) dersleri verilmeğe 'otl 
landı. ..:.1 

Bu arada çıkan 10 sazst~ 
genç sanatkarın orijinalitcsini ~ 
terdi. Çok sesli musikiye baııl1' 
genç, garbin musiki üstadl;~.,df 
istifade emeline düştü. O so~ 
açılan bir müsabaka imlİhAll~ 

maalesef çok sakim bir dü~. 
bu müstait genç alaturkacıdır ~ 
ihmal edildi. 

Bundan sonra (H. Alnarı ) ~ 
l)qrülbedayile birlikte Almanyada 
Mıs.rdaki konserlerinde gö 
Bunu takip eden seneler nihayet 
disini gaip musiki alemine ka 
du • Ciddi bir çahşmadan 
memlekete döne:ı genç bestekit 
hocası Hüseyin Sadettini ih~ 
mcdi . Hepimiz ( lstanbul s 
rmda ) kalbindeki hazin ve cani 
kın musikiyi dinledik . Bu ; h 

• ... ....... ---· :.at 
.. .~undan sonra ( Yalova ) tü 

sunu ve diğer eserlerini veri 
memlekette kıymeti takdir edildi 
g_enç ; musiki müesseşeferimizde "- n 
zıfe aldı ve çalışmağa tedri.s 
mından da başladı M"h' b' . u ım ır s 
eseri Avrupanın miihim tabileri il' 
rafından basılmak suretiyle takcl 
gördü . 

. Memlekette musiki inkıJiblt'- 5 

hızmet edeceklerin öz .:-.- ~ . • b" muııkiJIP""ı 
Rahimiye mahallesinde t 

Al d o uran 
ııne oğlu Mustafa ism· d b' . 

ın e ırı 
akrabasından Ali Riza kız F ' .. ı atmayı 

ıyı ılmeleri lazımdır. Bunu mer 
.< R.au~ Yekta ) da sık sık yazıla 
ılerı surerdi. Ve bu vadide mü • 
muhataplarından biri de ( Ce 
Reşit idi. 

H. F. Alnarın eserini l u kısa 

ağır surette doğınüştür. 
Suçlu yakalanarak hakk d k • 

1 
ın a a. 

nunı muame e yapılmıştır. 
eny e seyrettiren bu binanın k 1 

•u . E k' h' uru u. 
y ' ~ ışe ır çifçisini tam 'J "h 1 . manası e 
ı ya ey emış bulunmaktad K 1 
d kt b' ır . uru -
u an ır sene sonra Eskişehir hal. 

lana tam 1,500,000 lira dağıtmış ve 
tayana hayret derecede mu'"k J 

ı olduğunu saklamakta fayda yok· 
tur . 

. ~~nül, büyük ve heyecanlı Es. 
kışehırın ve Eskişeh" 1•1 . . . ır ı erın gecele· 
nnı de gündüzleri .b. , . 
zevkli görmek istiy:;. ı neş elı ve 

~ı ~ henuz gelip paralarını alma 
mış ar ır . Bu yurddaşların derhal. 
Kızılaya müracaat ctmele "J" d 

rı azım ır. 

Şehrimize gelen 
Saylavlar 

Iarınııza da gidecek tedk'kl 
caktır 1 er yapa 

Sıtma mücadelesin
de bazı tayinler . 

On beş lirasını aşırmışlar 
Aksaraylı Hasan oğlu Mehmed 

Şahsen taı.~ıya~ağı Hasan oğlu Mah: 
mud ve Huseyın og"' lu AJ' . . d k' 

ı ısının e ı 

şahıslar tarafından mant 1 k 

tunlarda tahlil etmek . ~.,.., 
k'" d- gayrı mu ... 

.un ur. Yalnız bir mukayese i • 
yıııe kıymetli kompozitörlerinıizddl 
(U. Cemal) ın ( beş damla ) sı i"" 
karşılaştırılınca bu jamde daha nuı 
vaffak olmuş bir eser olduğu mey· bir .. . .. emme 

llraı teşkılat sayesinde ta k"" ı
ye bda · · oyu 
'nkiJa r ınmış ' pancar ziraatinde 
ı P. yapmış bulunan bu fabrika 
o muhıtte büyük bir kalk ' . le.. .. ınma yap-

~---------·--------~-
Ceyhanda Adana Saylavı Bay lb h" M d" ra ım, Vilayet sıtma mücadele sıhhat 

memurluğu 937 

arcı ı sure· 
tiyle ?" ~eş lirasının aşırılmış oldu· 
ğunu ıddıa ve şikayet 1 d.,.,. d . eye ı6ın en 
tahkıkat başlamıştır. 

dana çıkar. 

. Eserde ( Ritmi que ) ve ( MoJô 
dıqne ) hususiyetler kayde deJer 
Bun~an madi parçaların hemetl 

~ ~ylü ve çifçi az çok borçla-
t lan u~lduktan başka hükume· 
e o ödvergı borçlarını dahi tama. 

• A 

zıraı vaziyet 
ar ın Saylavı Bay Ed' K 

S 
ıp , asta" 

monu ayJavı Bay Sanıı· K h" S , ırşe ır 

aylavı Bay AJi Rıza Ank . d 
Ş h . . ara an 

t na , senesi Seyhan 
Si ma ku 1 rsu mezun arından Bay M 
tafa M h'dd· us. 
del u ı ın ve diğer sıtma ınüca· 

~epsı (Descriptive) dir . Bu iddiah 
d arekette genç kompözitörün ne 

er:ce. muvaffak olduğuna ancık m men emeğe muvaff k 1 a o muştur 
Eskişehirin basık tuh k b' · · ta. ' sı ıcı ır 11 yonu; var. Peronları var 1 t 

d ·· s as· 
yon mey anına çıkıp da otobü b' 
ne h se ı-

. r ve ıe. re doğru uzanırken sola 
dildcat edın: ince hatlar) ve sema la . 
ra~na il ·ı ilQ zar sı uetile nazarları 
bnnalayan b' b' ·ı . ır ına ı e karşılanacak· 
fm•z.. Bu bına; siJodur T." Jc' . .... bü _._ .1 • ur ıyenm 
.... 1Ua sı osu 1 Esk" z· kili M hl' E ... ı ıraat Ve· 

u ıs rkmen'in en muvafık 
m~ete --ı. f da ve 
b. . Bu b. ~ ay lı eaerJerinden 
· •P.- lllanın al!'ndan geçerken 
..... adeta korku kapJ ... a· .. tii .. d . .., .. ına us. ..:k: evnJecek ıanırıınız. Fakat 

ym : lll§aat ağlan, hatla: 

. . Ceyhan : 25 [ Hususi muhabi
nmızden J - Çiftçilerimiz tarlalar· 
da bir yandan hububat mahsuı·· -
çıkarmağa uğraşırken diğer yan~;~ 
da pamuk mahsulünün çapa i ile 
ıneşguJ olmaktadır. ş 

Hububat mah ı·· .. 
d ·· 1 su unun bir kısmı 

ogen e sürül Jc b" 
rıl lıarıl . l me te, ır kısmı ise ha· 

b k hış eycn batozlarla t hem ça 
u ve em det . 

makt d emız olarak çıkarıl-a ır. 

. Pamuk mahsullerinin çapa işine 
gelınce: 

def Şimdiye kadar bu mahsuflar iki 
a kara kazma ile çapa/anmış ve 

e rımıze gelmişlerdir. Adana Sa : 
lavı Bay Ali M·· ·r d C Y 

e memurluğuna yine Adana kursu 
mezunlarından 8 S f . h . . unı e eyhandan 

şe rımıze gelmiştir . Cd ·ı . . ay ey eddın tayin 
ı mıştır , 

2 

şimdi ise henüz .. .. .. 
uçuncu ve son ça 

pası yapılmaktad 
ır. 

Hububatın, döğen 
k .. . ve patoz, ve 

pamu mahsulunün çapa 1 . h .. 
bitmemiş ise de, bazı çı"ftşı ·ı :n~z 
· d' l çı erımız 

şım ıc en nadas " felhan k 
ğ b I 

,, ÇI arma· 
a aş amışlardır. 

Bu yılki hububat rnahsullarımı
zm bo'luğu dolayısile ·ı ·1 çı tçı e-rimizin 
yüzü gülmüştür. 

Parnuk mahsulunun da gecen se· 
nelern n:sbeten daha bereket)' l 
ğ t h . . ı o aca 

ı a rııın edıJmektedir. 

s -gor~ası. mal yanınca lı:a bol 
yanıı ca, beJ 1 d h ) ur • Sıgortalı mal 

1 t r al lidenır 

G u·. VEN Sigorta 
Sosye -

SO fesi • 
MER BANK 

EMLA ve 
K ve EYTAM BANKASI 

Gü , Kurumudur 
Ven e güveniniz. Ve . Si 

gorta/arınızı ü · • 
MUr g verıerek veriniz . 

acaaı · H .. " 1 , N • ı ... a u <.l ırı Sarav 
,, o: 11 A. Bebekli Kilise sokak 1 rosta kutusu . 9S Tdrfon !lo ~65 

3 
8221 5~30 

Dün h. d . şe ır e en çok sıcak 32 
santigrat derece id" H f.f b" - • ,. • b 

1 
ı . a ı ır ruz 

gar sa a ıtan gece yarısına kadar 
devam etmişti G-k .. .. f k · o yuzu ve u u -
Iar sisli • ruyet sahası pek dardı . 

-----------·-----------
Fransada 

K~~ünistler şotan par
tısıne azami yardımı 

göstereceklerdir 

Paris : 25 (Radyo) K _ 
· l - omu· 

nıst er, şotan partisine azam"ı d ·· k yar ım 
gorece ferini tekrarlamışlardır. 

eserı dınlemelcle hüküm verilebilir. 
H Memlekette ve b i 1 h a s s • 

alkevlerimizde çalışan musiki şi· 
naslar bugün eser itibarile çok 
mahrum bir durumdadır Hal -
k l . d . 
dev erın e tamamile garp eıerlerin· 

en mürekkep konserler verilmekte 
~el~unlarda açık söylemek lazımsa 
te a ı?1ız tnrafından bazan nezake· 

n dınlenmektedir Çu·· le" h ile 
haklı l .. · n u a ımıJ 
r o arak oz nağmelerinin ih· 
ızazını İşitmek . t [ ıs er . 

Ad F. Alnar, N. Kizim, A. Cemal, 
. nan, Mesud CemH J gibi gençle· 

~hın. memleket nağmelerini ve ruhunu 
ı tiva eden J . • .. . eser erı ııc mevcuttur. 

Kilı değilse bile bunların he· 
,:en__ he~si halk türküleri ve su eser 
b.J.nduıerınde - veJevlci tecrübe ka· 

ı ı en oJaun çaı.n.Jardır. 

kc 
bas 
Hal 

zat 
lar 
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~ HiKAYE ~ 
TAMiR 

Yazan Nihad TangUner 

Belçika' da 
Eski muhariblerin 

nümayişi 

Asri sinemanın 
Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşamdan 

itibaren bu senenin en güzel ve en muhteşem 
iki filmi birden 

O tuzunda vardılar .. Çocukluk ı 
ve mektep hayatlan fa~ıla~ız 
beraber geçınış ve hatta bı· 

rer hafta ara ile ikisi de aynı ayda 
evlenmişlerdi. 

. _Naciye orta boylu ince, sarışın, 
bıslı bir kadındı. Lamia da Naciye
nin esmer bir modeli idi. 

söylemeden hızla yürüdü. Mantosu
nu, şapkasını almağa lüzum gör~ 
meden bahçenin arka kapısını geçtı 
ve umumi caddeye çıkan otlu yol
ların üzerinde hıçkırıklarla yürüdü. 

Bir saniyede yıkılad saadetin bu 
faciasından sersemleyen iki erkek 
göz göze gelince yutkundular. Nüz
het dayanamıyarak, uzaktaki çamlı
ğın köşesini dönmek üzere bu~~na~ 
Lamiaya baktı ve bir anda gozlerı 
duldu. 

Halebde 
mevkuf 
Türkler 
salındı 

Antakya: 25 [Türhsözü muha· 
birinden] - Haleb hapishanesinde
ki Reyhaniye ve Antakyalı Türk 
mevkuflar bugün tahliye edildiler. 
Antakyadan bir heyet mevkufları 

büyük tezahuratla karşıladı. 

Muharibler hükume
tin istifasını 

istediler 

Aljolson-Ruby Keeler 
Casino de Paris 

filminde 
Göz kamaştırıcı sahneler .... Muhteşem rekor ... Yüzlerce figüran cazip 

musiki ... Hazin ses ... kuvvetli mevzu 
iLAVE.TEN: Sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı Tom Miksin en 

güzel ve en heyecanlı filmi 

iki genç kadın, bahçedeki ka 
meriyenin altında oturan kocaları 
~~zbet ve Samiyi yalnız bırakarak 
koşkün arka tarafındaki kış bahçe
sine gelmişler ve sık çamlığın altın 
daki bir kanapeye oturmuşlardı. 

Suriye heyeti 
lstanbula geldi Naciye, uzun zamandanberi içini 

kemiren bir suali Lamiaya açıkça 
sordu: 

- Lamia doğru söyle, sen çok 
başka oldun .. Mes'ut değilmis!n yok
sa? 

Genç kadın, arkadaşının bu sü· 
""'- aline, derdini dökmek ihtiyacım his 

edenlerin isticalile cevap verdi: 

iki erkeğin hislerini tahlille meş 
gul olan Naci ye, Niizhetin bu ha re
ketini göztlen kaçırmadı, onnn zaa 
fını anlamıştı. Kafasında, bir dakika 
içinde tasarladığı planı tatbik etme· 
ye karar verdi ve atıldı: 

- Yazıktır Bay Nüzhet .. Doğru 
değil yaptığınız ... Hakikati bilseniz ... 

Genç adam yeisle içini çekti: 
-Evet ... Kulaklarımla duydu· 

ğum hakikati değil mi ... 

lstanbul: 25 [Hususi] - Suriye 
Başvekili Cemil Mürdüm, Hariciye 
Nazırı Sadullah sabahleyin şehrimi
ze geldiler. Başvekil şehrimizde bir 
hafta kalacaktır. Yanında refikası 
ve çocuğu da vardır. 

~ - Evet. .. Hiç hiç mes'ut değilim 
1' Naciye ... 

·--· 
- Demek sezişimde aldanma· 

dım ... Peki sebebi? 
- Tavsayan bir aşk ... 
Lamia gözlerini yumarak, arka

daşına içini döküyordu: 
- Senden saklıyacak değilim 

fakir bir kızdım bilivorsun.. O beni 
alırken belki de asalet talakkisi ve 
gururundan tfedalcirlık zapmıştır. 

Ve evlendikten sonra da belki dün
yanın en iyi kocasının yapabilecek
lerini bana gösteı'nılatir. Fabt bü
tün bunlara rağmen onu daha ilk 
~enberi layik olduğu derecede 
sevemedim. Ve, bu sebebi meçhul 
hissim günden güne köleleşti, ve sev

h,,..,, .. gim günden güne zayıflıyarak bir 
hiç oldu .. Belki bundan sonra içim-

tii de ona karşı bir nefretin de vücud 
~ri W bulmak istidadında olduğuna ... 
ılell _, Bir erketin gür sesi, genç kadı· 
ıde run,I hissiyatını döken cümleyi ta

mamlamasına vakıt;bırakmadan yük-

me'J' 

Molo' 
e~r· 
meıl 

dialı 
rıe 

ncık 
ilir • 5. 
i şi· 
çok 

~I . 

ıe: 
msa 
akır 

:ımıs 

n ih· 

mal, 
ıçle· 

ıunıı 

ur. 
he· 

seldi: • 
- Şu halde ne duruyorsun! 
Nüzhet, Lamianın söylediklerinin 

son kısmını tamamiyle duymuştu. 
Nüzhetle Sami, kanlarının yan· 

!arından kayboluşlalarını hissedince 
onlan aramağa çıkmışlar ve kıt bah
çesinde görerek sessizce yaklaşmış
lar ve konuşulanları işitmişlerdi. 

Sami Nüzhrti kollarından tut
masaydı, belki de genç adam, evli
lik hayatında yapmadığı bir hareketi 
bu dakikada Lamiaya gösterecekti. 

iki kadın, bu ani cürmümeşhud 
altında buz kesildiler. Fakat Lami
anın hıçkırıkları bu sükutu bozdu: 

- Gidiyorum işte .. 
Genç kadın, bir kelime fazla 

Bu sanatkarların eserlerinin, Halle 
evlerimizde mevcut küçük orkestra
lar tarafından çalışacak surette ve 
partisyon halinde notalarının basıl· 
ınasına yardım etmek zamanı gelmiş 
ve hatta geçmiştir. Basım işini bu 
gayretli gençlerden beklemek biraz 
da maddi cihetten de haksızlık o· 
lur . 

Bu işe Halkevleri Ankara mer
kezinin el koyması ve icabederse 
basım masrafını temin için umum 
Halkevleri büdçelcrinden bir kısmı· 
nın tahsisi çok faydalı ve ameli bir 
tedbir olacağı düşüncesini kaydeder· 
ken kültürel alışmalarımızda müzik 
işlerinin aksi takdirde müsbet netice
~er vereıniyecği kanaatini serbestçe 
ızhar edebiliriz. Bize bu dilek ve ar. 
zularımızı yazmağa da vesile oldu
ğundan dolayı genç sanatkarlanını· 
za teşekkürlerimizi sunar ve başarı
lar dileriz. 

M. Era1t 

- Fakat Lamia sizden bahset
miyordu ki ... 

- Rica ederim Bayan Naciye ... 
Kocanız da duydu bunu ... 

Genç adam heyecanla ilave etti: 
- içinde , bana karşı gittikçe 

bir nefretin büyümekte olduğunu 
Lamianın dili söylemedi mi ? Bu 
sözler+ onun dudaklarından dökül
mı:di ıtıi? Rica ederim ? 
~ Hayır bu sözler sizin için söy-

lenmiyordu .. 
Nüzhet hırsla güldü : 
- Ya kimin için .. 
- Bir prova için ! .. 
- Bir prova için mi ? 
- Evet ... Bir mü~re pro-

vası." Karınız , Şifli Halltevinjn oy
nıyacağı • ihanet • piyeliiıde roı al
dığını her halde ~ •öylememif ola
cak." Yazık Bay Nüıhct .. Lamiadan 
hiç bunu ümit etmelr, doğru olar
muydu? işte sizin bu ılflthücıımunuz 
karşısında hakikati anlatamadı..Onu 
ağlattınız .. 

Naı;iyenin soıı sözlerini ortada 
dinliyen kalmamıştı. ilci erkek bütün 
kuvveflerini ta1ıanfarma vermişlerdi. 

Çok geçmedi. Naciye; Lamianın, 
iki erkeğin orta,sınC:la çamlığın kö
şesinden köşıce doğru kıvırıldığını 
gördü. Mırıldandı : 

- Artık ötesi onun ... Nüzhet 
af dilerken şüphesiz Lamia tamir 
planı mı keşfederek hareket edecek. 

tir . 

Şehirlerimizin 
istikbali 

- Birinci sahifeden artan -

' 

lediye hududu içinde kalan yerlerd,e, 
mahalle teşkil edilmesine veya mün- j 
ferit ev yapılmasına ruhsat verilmi
yecektir. 

3- Bağlarda, mesire yerlerinde 
yapılacak inşaat içi_n '..ev .ve köşk
lerin ne miktar arazı u,zerıne ve ne 
kadar aralıkla yapılacağı belediye 
meclislerince tayin olunacaktır . 

4- imar hududu içinde şüyu· 
)arın izalesi ayrı bir usule ve temi· 
natlı bir makanizmaya bağlanacak 
ve arsa spekülasyonuna meydan ver-

. cek hükümler tesis olunacaktır. 
mıye .. 

5_ imar planının tatbikatı ıçın 
belediyelerin yapacağı istimlakl_er 
dolayısile fazla kalacak arsalar _ıs· 
timlakten evvel ayni arsalar üzerınde 
hak sahibi olanlara mahdut arttırma 
suretile satılacaktır. Bu kabil arsalar 
üzerinde beş sene içinde inşalt ya· 

ı pılmazsa belediyeler ·bu arsaları is
timlake salahiyetli olacaklar · ve bu 

1 arsal an talip olanlara inşaat yaptır 

Yarın Ankaradan gelecek olan 
Başvekilimiz de Parapalasa inecek
tir. iki Başvekilin son meseleler etra· 
fında uzun uzadıya konuşacakları 

anlaşılıyor. 

Hariciye nazırı Sadullah Toros 
la memleketine gitti 

Kamuran 

İspanya işleri hak
kında Çemberla

yinin beyanatı 

Londrı. : 25 (Radyo) - Umumi 
mecliste lngiltere baş v~kili ispanya 
meselesinden ~bahsederken lng!liz 
siyasıeti· ispanya harbinin büyüme
sine mani olmak veya sulhu koru
maktır. Şimdiye ka'dar aldığı tt:d
birler ve tuttuğu hattı hareketle 
muvaffak oldu. ispanyadaki iki ta
raftan birinin galib gelmesini iste
yenler olabilir. Fakat bunun bir Av· 
rupa harbine sebeb olmasını arzu 
eden yoktur. 

Alman gemilerinin tehlikeye ma· 
ruz kalmasına müsaade edilmemesi 
hakkında ki Almanya talebi makul
dur. Almanlar gemilerini çekmek 
tedbiı ilede itidal eseri göstermiş

lerdir. Fakat yani hadiselerin zuhuru 
imkanı bertaraf olmadığına göre Al 
mantarla ltalyanların boş bıraktığı 
kontrol sahasını doldurmak lazımdır. 

Kimse bir Avrdpa harbi isteme
diğine göre buhran mevzuu sayıla· 

bilir . yalnız hadiseleri soğuk kanlı· 
lıkla takip etmek ve siyasi ricali ile 
matbuatın sözlerini tartarak söyle. 
mesi lazımdır . Demiştir . 

Maliye nazırı ise müdafaa büd
çesini artırmak için bir layiha ha 
zırlanıaktadır . lngiltere bahriye ne· 
zareti ispanya sularındaki ecnebi 
gemilerin sayısını ve nevilerini tes 
tesbit etmiştir . 

Amerikanın 
askeri bütçesi 

663 milyon dolar 

Nevyork : 25 (Radyo) - Birle
şik Amerika senatosu eske~i büJçeyi 
663 milyon dolar olarak kabı:! et
miştir. 

mak kayit ve _şartile satabilecekler
dir . 

6- Ebniye kanununun 50 sene 
evvelki ihtiyaçlara göre hazırlanmış 
bulunan 16 ıncı maddesi bugünkü 
ihtiyaçlara ve yapı yollar kanunu 
esaslarına göre tadil edilecektir . 

Brüksel: 25 [Rayo] - Belçika. 
da eski muharibler tarafından umu- 1 
mi af aleyhinde Kral Sarayı civarın· 
da yapılan nümayişte, nümayişçiler. 
den ve polislerden yaralananlar ol 
muştur. 

... Kanlı intikam -. 
Bugün gündüz iki buçukta : İki film birden 

1-Her şey kazananın 2-Kadın avcısı 
8263 

Kral tarafından kabul edilen bir 
heyet, Krala verdikleri istidada hü 
kiimetin derhal istifasını ve Meb'u 
san Meclisinin feshini istemiştir. ·---------------------------------~.-.------------------·· 

Eski muhariblerin bu hareketı 
etrafta büyük heycan uyandırmış 
tır. Muhariblerin bu talebine heniiz 
cevap verilmemiştir. 

Mersinde 
Bu yıl İzmir fuarına geniş 
mikyasta bir programla 
iştirak için hazırlık var 

Mersin: 25 ( telefonla ) - Her 
yıl, 9 eyliil lzmir fuarına iştirak et 
mekte olan Mersin ticaret ve sana· 
yi ohu yıl, daha geniş bir prcgram· 
la iştirake karar vermiş ve şimdi 
den hazırlıklara başlamıştır. 

Ova, bölge mahsullarını daha 
yakından tanıtmak için ayrı ayrı 
numunelerini teşhir edecek ve her 
mahsulün muhtelif yıllara ait istihsal 
ve ihraç seyirini gösteren güzel gra· 
fikler hazırlıyacalCtır. 

Fuarda her türlü propaganda 
vasıtalarından istifade edilecek bil
hassa, maddi fedakarlıklardan çekı · 
nilmiyerek çok mükemmel bir bro
şür hazırlaracaktır. 

Büroşürün yüksek bir reklam, 
aynı zamanda bölge mahsullarını 
tanıtacak iyi bir ')ilgi vasıtası ol· 
ması için tabı işine ehemmiyet ve
rileçek ve yüze yakın kılişelerle süs 
lenecektir. 

Büroşürdeki yazılar mutahassıs 
kimselertarafından hazırlanmaktadır. 

Şehrin su lelerl 

Burada diğer içme sularına na 
zaran menba sularına daha 
çok rağbet gösterilmekte ve su sar
fiyatı hararet derecesile mütenasi
ben artmaktadır. 

Belediyenin de şehir içme suyu 
tesisatı çok ilerlemiştir. E.yliilda bi 
teceği zannolunnıaktadır. 

Orta okul lmtlhanları da 
tamamen bltmı,tır 

Bu yıl Mersin oı ta okulunJan 44 
genç mezun olmuştur. Sözlü sıııav· 
)arı biten diğer sınıfların da karne
leri dağıtılmaktadır. umumi randı
man iyidir. 

Seyhan Valiliğinden 
(20) lira maaşlı Hususi Muhasebe 

kaza tahsil memurluklarile (40) lira 
ücretli yaya ve yine (40) lira ücret 
ve ayrıca (10) lira hayvan yem be
deli tahsisatlı atlı tahsildarlıklar ve 
( 2 ) lira yevmiyeli katiplikler için 
temmuzun dokuzuncu cuma günü 
saat on beşte müsabaka imtihanı 
açılacaktır . 

Müsabakaya kanuni evsafı haiz 
olmak şartile Lise veya Orta mek. 
tep mezunları veya bu derecelerde 
tahsil görmüşler girebileceklerdir . 

isteklilerin imtihandan bir gün 
evvel evrakı müsbitelerile Vilayete 
müracaatları ilan olunur . 

8260 26-29 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

( Siyah inci ) 
Uzun zamandanberi filmlerini seyretmediğiniz meşhur artist 

Jozefin Beyker 
Tarafından önemli bir tarzda yaratılan ve daha bir çok opera parçalarile 

süslü bir müziki ve güzellik şaheseri seyredeceksiniz 

GELECEK PROGRAM : 

Hayat mücadelesi 
Büyük bir filmde büyük bir roman bir kadının fevkalade 

ve içli hayatı 
heyecanlı 

PEK YAKINDA : 

Moris Şov aliye ( Neş' e ile ) filminde 
- -- - - . 

100 sene sonra 
Sızleri hayrete, heyecana, düşünceye sürükleyecek görülmemiş bir tarzda 

l 
yapılan ve size yüz sene sonra olacak dünyayı 100 sene evvel perde 

üzerimle canlatacaktır 

Fransız delegasyonu 
bugün şehrimizi 

terkediyor 
- Birinci sayfadan mabad -

içinde geçmiştir. Her iki tarafında 
ileri sürdüğü teklifler karşılıklı men· 
faatlere uygun bir şekilde kabul 
edilmiştir. 

Size müzakeratın mahiyeti hak
kında maalesef tafsilat veremiyeceğim 
çünkü, bu hususta izahat vermek ve 
bernatta bulunmak, delegasyonla· 
rın içtimaına riyaset eden Seyhan 
valisi bay Tevfik Hadi Baysalın 
salahiyeti dahilindedir. 

- Veıilen kararların tamamile tat
biki hususunda müşkilata uğr~tılaca· 
ğını zannediyormusunuz.? Geçen yıl
larda hududlarımızda zuhur eden 
bir takım nahoş hadiselere manı 
olunamadığını görmüştük. 

- Bilirsinizki, huıludlar lekeli 
İnsanların , şahsi cürüm sahiblerinin 
en çok toplandığı bir yerdir. Hu. 
du<llardaki herhangi nahoş hadise 
!erin vukuuna meydan vermemek 
maalesef hiç bir devletin tamamile 
elinde değildir. 

Bu gibi hadiseler dünyanın bütün 
hududlarında vukuagelir. 

Nitekim Belçika . Fransa, Fran
sa · ispanya hududlarında olduğu 
gibi. Bu hadiseler ancak vukuundan 
sonra hükumetlerin kuvvet ve ted· 
birleriyle tenkil "edilir. 

8256 

Teşekkür 

iki ay evvel çaldırmış olduğum 
fotograf makinesini tahkikat netice
sinde meydana çıkartan Pamuk Pa. 
zarı Karakolu amirlerinden kıymetli 
ikinci komiser Fehmi ve üçüncü ko
miser Kenana teşekkürlerimin sayın 
gazetenizle kendilerine iblağını rica 
ederim . 

8261 Adanada 
ELi BENYEŞ 

Karataş Altınkum 
plajı açıldı 

Türk dostluğunun istikbali hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

- Cenevre anlaşmasından son· 
ra daha fazla kuvvetlenen Türle • 
Fransız dostluğunun istikbalinden 
hiç bir suretle şüphe edilemez. 

Türk - Fransız dosluğu hiç sar· 
sılmadan inkişaf yolunda devam ede· 
cektir. 

B. Filip David bundan sonra 
sözlerini şu suretle bitirmiştir: 

- Delegasyonumuz bütün te· 
maslarının neticesinden fevkalade 
memnun olarak dönmektedir. 

lntıbalarımız çok derin ve sami· 
miyetimiz sarsılmaz bir haddedir. 

Hiç şüphe yoktur ki, iki taraf da 
komisyon kararlarının hakkiyle tat· 
bikine, ötedenberi olduğu gibi bun- ı 
dan sonra da, çalışmak azmindedir. 

- Hatay meselesinin hallinden 
sonra yeni bir safhaya pcn Franmıı 

Muhtelit hudud komisyonu naaıl 
büyük bir samimiyet havası içinde 
anlaşmış ise, Türkiye, Suriye buducl 
makamab da ayni samiaıiyet ve Jıu. 
auiyetle vazife.sini baprııı•k yolıpda 
isamt wa,ret sarfedecektir. 
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Seyhan Defterdarlığından: 

Mahallesi 

Çınarlı 

mevkii 

Bağlar yolu 

miktan 

284 M. 2 

cinsi -
Albnda üç bap matua ve ahır 
üstte beş oda mutbah ve müştemi
libnı havi hane avlu ve kapu 

Muhammen bede& 
Evrakı nakdiye 

900 

Gayn mübadil Bo. 

16800 

kadastro 
Ada Parsel 

386 68 

Hududu 

Şarkan mataza 69/ 
rek avlu 6 7 /386 gar 
yol şimalen 8/386 
ben 67 /386 müşteı• 
kapu yeri 

Çmulı Bağlar yolu 161 M. 2 

Çınarlı Bağlar yolu 477 M. 2 

yeri müşterek. .. 
Koza matazası 

Müşterek avlu ve kapu yerini ıamil • • • 
müfrez koza mağazası ve üst11 açık 
mağaza. 

450 8400 

450 8400 

Sahibi 
' 

386 66 

386 69 

Şarkaan 11\ataza 69 
terek avlu 67/386 
mi yol timalea 67 / 
rek avlu ve kapu 
han 6/386 
Şarkan ev 54/386 ve 
ve müşterek avlu 62 
ben müşterek avlu 
ri 67 /386 Şimal~ 

cenuben han 6/386 

Yunan tabasından Kosti Tiryani kerimesi K adinko iken maliye h ni. e i. 
Yakarıda mahalli ve evsafı yazılı Yunanlı metı ükitından olup bu kerre kadastroca tesçil olunan aiç kıt'a hane ve matazalar mülkiyetinin satışı hizalannda gösterilen evrakı nakd;ye ve gayn 

nosu olarak muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf usulile 18-6-937 tarihinden itibaren 22 gün müddetle artınlmağa çıkarılmıştır. Artırma bedelinden nakid kısmı sabit olmak ve yalnız gayrı mübadil bonosu 
rılmak hususu şarttır. isteklilerin yüzde 7 buçuk hesabile muvakkat teminat vesikasile teklif ınektu~rına kapalı zarf usulile 937 Temmuz ayının 9 uncu .Cuma günü saat 14 e kadar Seyhan Defterdarlığında 

satış komisyonuna vermeleri ve diğer şeraiti öğrenmek için de Milli Emlak kalemine müracaatlan ilin olunur. 8233 20-26-1-8 
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PAMUK ve KOZA 
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Kilo Fiyab 

ÇIKTI 

Bürücek vE Kayaba CiNSi En az F.n çok Sahlan Miktar 
K. S. K. S. Kilo 
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Kambiyo ve Para Uverpol Telgraflan 
25 I 6 I 1937 

Sonlia Pene 

iş Bankasından abnnuşbr. 

._H_az_ır ______ I 66 17977. -~-~..:...;i....:...om_a __ __,.. __ ı-\ 96 
Temmuz vadeli ·- - -Frank ( Fransız ) 17 68 
B. Teşrin vadeli 6 l 82 ı--;S,..;..te~r:.;:lin~( .,..:..in""'"'gil=iz~)-- 1 627- 00 

1----- ---_512-ı' 9
1
5
1 

Dolar ( Amerika ) 1 78 _ -,5-
rank ( isviçre ) 

Akdeniz Karataş Altun.I 
kum Plijı açıldı 

1 - Darülaceze ve emrazı zühreviye hastahanesinin yıllık ihtiyacı o· 
lan 12367 kilo odun, 5843 kilo ekmek; 1345 kilo 11tır. eti, 1314 kilo ku.. 
ru erzak, 3062 kilo yaş sebze açık eksiltme ile sabn alınacakbr. 

2 - Muvakkat teminab : Odunun 14 lira, ekmelin 33 lira, etin 22 li. 
ra, kuru erzakın 17 lira, yaş sebzenin 7,5 liradır. 

3 - Şartnameler yazı işlen kalemindedir. lstiyenler orada görebilir· 
ler . . 

4 - ihalesi Hazirana.• 28 inci Pazartesi ~ü saat.on bette daimi en· 
cümende yapılacakbr . istekliler o gün muayyen ... tte teminat makbuz· 
larile birlikte belediye encümebine müracaat etmeleri ilin olunur. - ' 8205 13-17-22-26 

.. ı 

Aman~s tepelerinin Şerbet kaynafı 

·KAVADELEN 
Kaya~elen -$ı§ta ,ve iençli:k >k~yn~ğıdır 

Kayad~len Kaplanna·.ıo ""'yagerleriır elile dolduıulİmbir kriıtaldır 
Kayadelen Fenni anaılÜla, raylann üzerinde vagonlİnalatılır 
Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir ıu detil, 11bbat ve gürbüzlütün iksiridir . 

Kayadelen Gazozlaniu alırken ıifelerdeki kırmlZI Kayadelen 
tapa~anfia dikkat ediniz". ~ , ~. 

Kayadelen Transitleri: qenin ve Adana Kayaclelm-depolanchr 
Büyük damacanalar : 100 kurup evlerinize rönderilir 

79.53- 65 

• 1 

Siyah 

Bira 
Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 1 

ve mezeler, her türlü içkiler ve 
0

buzlu meşrubat, kaynak suları, bmuıi ya· 
takh odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

DA 

istirahat yerleri aile ve bekirlann yerleri aynlmışbr. 
Her gün pazar da dahil sabahlan saat 6 da ve cumartesi günleri saat 

16 da Orozdibak civarmda Kolaylık evi önünden hususi kamyonlar hare· 
ket etmektedir. 8194 H. 13 

·-----------------------------------------·· 
.........---DOKTOR-1--~ 

Ziya Tümgören 
Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 

Abi•plll& caddesi numara 125 hergün buta kabul eder 
lı-15 g. A 8150 

• 1/f,' 

•• '""' "· (t11tl,, Geldi! .. AN~RA ailAS' 
Ankara birası 
Her depoda, her 7erde w•rdlr. 
Herkes gibi siz de : Bu bdleyici ııthk koruyucu Ankara Birasını 

içiniz 1 • Her yerde israrla anymlz. 
ADANA ACANTASI: 

R S l•h s (Telefon No: 265) 
ıza a ı aray : < Bebekli KiJile _. No: 1 ı A > 

11-26 8206 

RAKILARINI 

İçki bayilerinde bulacaksı 
H. 8193 

Bürücek yaylasınd 
Çafşak mevkiinde 

Her tiirlü lconförii haiz, her keaeye elverifli,temiz yatakla otel._ 

müıterilerimizin emrine amidedir • 
Temiz hava, İ~ ıu, alm• iatiyenlerin behemehal bur 

ih edece'1erine ıüphe yoktu .8249 3-3 

Seyhan Vilayetinden : ı Niğde vilayeti 
( 1 ) Bahçe kaza11na bath Ha· 

nmiye kaplıcuman 1 /6/937 günün· 
elen 31/S/935 gününe kadar bir se· 
nelik kir .. ~çak arttırmaya konul
m111tur • 

( 2 ) Arttırma 29/6/937 sah p· 
nü sut ( 1 t ) de Viliyet daimi en· 
cümeninde yapalacalctır • 

( 3) Şutoame Hu..ı Mulat• 
miidilrlitüncle rörülebitlr • 
• ( 4 ) lateldilerin ( 21 ) .. ( 50) 

kurutluk mavaldcaf w.·:at •bu
m veya kefalet mek• f'lk•eleri 
liluDcLr • 8262 

T.H.K. Adana fllbesi Bq
kanlıtındaa : 

Şaftii.ne , plh ve ka.ö"ihdlll 

villyet -.. 111~Qrliiti ile 
~ bıa iakb ~~ .. 
tur. 

3 - lnP•bp heyeti 
analatar teslimi ~tile 
pbi kaza iıibarile lmna 
verilebilec;elcl.ir • A n c a k 
na birden ia.teldi c+.btı · 
cib olqnaeak ve ..,pJGne tevlitl 
minata bet)aaacak•.8259 

Umumi koDlfe karan üıerine 
Genel Med-.den gelip itpekterlik· 
çe yapdan teblitata gMe, mercimek. 
...... ,...,., börülce, elan, balda, _..__m!!l!!l!ll_.._ ..... 
lmfyemi ve donyatı sibi ıaaddeler
den de yüzde üç Hava Kurumu ia
nesi almacatı ilin ohmur. 
8241 22-24'"'?'26 
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