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Artık sergerdelerin atacak bir 
kurşunları bile kalmadı --------' 

I nkara: 26 [Türksözünün hususi 
telgrafı - Sabaha kaı şı - J Y mi
den üç tayyaıe filon uz Eliizizden 
Tunceline hareket etmiştir. Buradaki 
askeri hareketlerimiz yeni bir safha 
ya intikal etmiştir. 

Kuvvetle sanıldığına göre, &"İ 
kalan döküntüler de yakında teslim 
olacaklardır. 

Tabrikatçı Ali Sir Dersimin ~ar 

Vatanilerle 
Usebeler 
arasında 
kanlı bir 

kavga oldu 
Hama : 26 ( Türksözü muhabi

rinden ) - Hamada son günlerde 
garip ve görülmemiş vakalarla kar· 
şılanılı yor. 

Vatani kütle takımile Usbetül 
Amel takımı arasında nüfuz reka
beti ve dini taassup yüzünden giz
liden gizliye bazı tahrikat başlamıştı. 
Önce ferdi söğüp saymalarla baş· 
lıyan bu hareketler bilahara taarru
za geçilmesine sebep olmuş, evlere 
hücum edilmiş, kadınlar ve çocuklar 
ve genç mektepliler bile sokaklarda 
kalın sopalarla döğülmüşlerdir . 

Her iki parti arasına giren bu 
münafeıetin daha vahim neticeler 
vereceği şüphesizdir. Zira bu sokak 
döğüşmelerinde ilk günü yaralılar 
12 kişiyi bulmuş, ve bu münaferetin 
devamı kanlı hadiselerin zuhuruna 
yol açacağı anlaşılmıştır , 

Suriyede 

kına geçmek istemişse de muvaffak 
olamamıştır . Şakiler çok müşkül va
ziyete girmiştir. Çünkü hem yiye. 

cekleri ve hem cephaneleri bitmiştir. 
Seyit Riza çok ünıidsiz bir hal

de kalmıştır. ininde saklı bulunuyor. 

Sancakda vataniler bir 
hazırlıyor • 

ıs yan 
Antakya belediyesinin Tü'rkçe lev
hası indirilerek yerine Fransızca 

yazılı bir tabela asıldı ____ ,., ___ _ 
Mahpusların tahliyesinden Sancaklılar sevinç içinde 

lskenderundakl TUrk yavrularına yeni TUrk harflerlnl öjireterı 
Şaziye Arık TUrk 

Antakya : 26 (Türk sözii muha· lerce kişi tarafından büyük tezahü 
birinden ) - Sancakta bugün bü- ratla karşılanmışlardır . 
yük tezahurat yapıldı . Bunun ~ebe- Bütün Süveydiye bu münasebet· 
bi de mahpusların tahliyesiclir . - Gerisi üçüncü sahifede _ 

Şeyh Maruf Cilli efendinin kur- • ------
tulan oğulları dün sabah Şüveydiye
ye giderek Levşiyedeki evlerinde 
babalarına mülaki olmuşlar ve bin· 

nevmidi 
• 

Hariciye 
Vekilimiz 
Tahranda 

Suriye ricali, Cenubi Suriyenin Fi 
listinin bir kısmile birleştirilme te 

şebbiislerini imkansız görüyor 
---·······--

Suriyeliler diyorlar 1 ki : 
" Heyet bizi 
Bu defa da 

dan başka 

istiklal hiilyasile oyalayıp durdu . 
yine bir nevi manda vesikasın 
bir şey getirmediğine k;ıniiz ,, 

Berut ; 25 Haziran ( Hususi ) -
Savtulahrar muhabirinin Paristen 
bildirdiğine göre Lübnan - Fransa 
muahedesi yakında Fransa meclisine 
arz edilecektir. 

. F ransada kabine değişikliği Su
rıye ve Lübnan işlerile meşgul ol 
mağa mani olmuştur. • 

Kont dö Martel bu günlerde Pa· 
risten dönecektir. 

F ransamn Ankara sefiri Ponso 
Suriye hevetinden evvel Ankaraya 
giderek iki hükumet ricalinin temas· 
larına zemin hazırlıyacaktır. 

Son habere göre Suriye heyeti 

Pariste üç dı:vlet muahedesini imza· 

lamamıştır. 

Heyet Yalnız Suriye - Fransa 

muahedesini konuşmuştur. 

F ransanın lskenderun meselesini 

artık hukuku düvel kavaidine göre 
olmuş bitmiş addettiğini söylemesi 
Suriye hükumetini üç devlet muahe 
desinde müçtenip davranmağa sevk 

etmiştir. 

Heyet Ankarada üç gün kala· 
rak temaslarda bulunacağı söylendi 
ği gibi tevekkuf etmeden geçeceği 
de söylenmektedir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Tevfik RUftU Aras 

Bağdat : 26 ( Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor _ 
Gece yarısınddn sonra ) _ Hari
ciye Vekilimiz dün Bağdattan as· 

1 ~eri tayyare ile Ger~anşaha gitmiş· 
tır. Oradan otomobılle Tahrana gi· 
decektir. 

Bağdatta bulunmakta olan eke· 
nemi bakanı Celal Bayar dün tay. 
yare ile Basraya gitmiş ve Akşam 
tekrar Bağdada dönmüştür. 

döndüler 

İstanbul: 26 [Radyo]
Atatürk l u sabah Ya
lovadan avdet buyur
muşl:ır ve Dolmabah
çe sarayına gitmişler
dir. 

Hodzanın 
beyanatı 

Fransız hududunda lspanyol köylUlerl 

Alman filosu İspanyol 
sularında büyük bir 

İtalya ve Almanyanın n u•• ffi ay 1• ~e h 1 d 
Tuna memleketlerile teş y a Z 1 r an 1 

riki mesai sebepleri , lspanyol S1hhiye Nazırı milliyetperverler 
Belgrad: ' f 

_26 <R~:ÇY:~ tara ından tutularak kurşuna dizildi 
-~-~---·-----~--

Antant me 
saisi ve Tu 
na müzake 
releri hak
kında Çe
kesi ov ak 

İngiltere ve Fransa kontrol 
işine yalnız başlarına devam 

edeceklerini bildiriyorlar 
Başvekili Bay 
Hodza beya 
nalında; kü. klll Hodza 

,&iik Aııtanhıı mesaisinden bahset. 
miı ve Tuna konuımalan üzerinde 
deıniftir ki : 

• ::r una havzası teşriki mesaisi 
vücut bulmuştur. Bulgariston da da· 
bil olmak üzere Tuna havzasında ve 
altı hükumet arasında ticari, siyasi 
ve iktisadi irtibatlann husulüne ça· 
lışılıyor. 

Bu sahada büyük devletlerin de 
hak arayacakları ümid edilmekte
di.~. Tuna memleketleri en ziyade 
munasebatını Almanya ile tevcih ede 

Londra: 26 (Radyo) - Dışişleri 
bakanı B. Eden, diş politika etrafın 
da sorulan bir suale cevap vererek 
deıuiftir ki: 

"Uzak şarkta be)"lelmilel müna· 
sebetlerde salah vardır. 

ispanya işinde lugiltere hüküme 
ti, mustakil hattı hareketin tayini 
için Fransa ile müzakerededir . ., 

Londra 26 (Radyo ) - Fransa 
ve İngiltere hükumetleri, ademi mll
dahale komitesinin önümüzdeki top
t•ntısında, ispanya sularının kontro. 
lu İşine yalnız başlarına devam et 
meğe karar verdiklerini bildirecek 
lerdir .. 

Diğer taraftan lngilterenin kont• 
rol vazifesini gören gemilerde bita• 
ı af müşahitlerin bulunması tekli
fini kabule mütemayil olduJu anla· 
ıılmaktadır. 

ltalyanın, ispanya sahillerini 
kontrol işinde lngiltere ve Fransayı 
yalnız bırakmağa razı olmıyacağı 

zannolunmaktadır. 
Paris: 26 (Radyo)- Havasa na. 

zaran; Londradaki Alman mahafili 
Alman hariciye nazınnın Londrayı 
ziyaretinin tehir edilmesinin lngilte· 
reyi ve Roma - Berlin mihverini 
kırmağa teşebbüs etmek için Mus· 

- Gerisi üçüncü sahifede -ceklerdir. Bilhassa lt3 Iyaya, faka~ Avus
turyanın da Alman müttefiki olmakla 
Almanyaya ehemmiyet verilmektedir. 

Tuna havzasile Küçük Antand 
yapı.cı Lir faaliyet sahasına girmiş· 
lerdır . 

Kudüs 
müftüsü 
Şam da 

Irak kabinesinde dört 
nazır istifaya kalkıştı 

Irak Başvekili buna karşı: 

Vataniler vaziyetten 
kuşkulandılar 

Misafirimiz Tevfik Rüştü Aras burada iken 
böyle şey olmaz. dedi ve nazırlara 

İstifalarını geri aldırdı 
Ş .Bağdat: 26 (Arap ajansı) - Ec-

am : 26 ( Hususi ) - Burada b b 
k L k 

ne ı mat uat muhabirleri kabine 
çı an eze o gazetesi bu sabah şu • 
haberi veriyordu : azası arasında ihtilaf olduğunu yaz-

K 
maktadırlar. Maliye, iktisad ve adli. 

udüs müftüsü Emin efendi El. 
h 

ye nazırlarının müşterek bir mektup 
~~nünün Şaıııa ansızın gelmesi,ye. 

nı ıttıhat projesile alakadar bulun- la kabine reisine istifalarını verme· 
maktadır • leri epeyce dedikoduyu mucib ol-

22 muştur. 
senedenberi Suriyeye ayak 

basmıyan "ft" .. F ' l' Dört nazırın istifaları üzerine kabi-
.. mu unun ı ıstinle Suriye d d 

ve Şarkulerdenin Emir Abdullahın ne reisi bunları avet e erek hiç 

kradl.lı~ı~da bir hükumet teşkili ha· olmazsa Doktor Tevfik Rüştü Ar .. -
va ısının şuyuundan sonra Şama sın avdetine kadar istifalarını geri 

ı · b almalarını talebetmiş ve bu 
ge mesı u mesele için olduğunu ve nazır-
Şamdan Filistin tarikile Mısıra giden lar da bu talebi kabul etmişlerdir. 
doktor_ Şehbenderinde, bu meseleyi Binaenaleyh Türk heyet' nin 
ma.ha~lınde tetkik etmek için bu yo· ___________ :...__~ 

~u 1.h.tıyar eylediğini ve hatta Mısır 
ngılız kuvayi askeriyesi kuman
danı Vt mareşal Maklennin Suriye 
seyahatinin de bu mesele ile alakası 
~lduğunu, Şamda mahafili resmiye 
ıle temaslan olan mevsuk şah 1 .. I ıs ar 
soy emektedirler, 

.. Mü~t~ efendi bugün öğle yeme
ğını Reısıcumhurun nezdinde ve ak
şam yemeğin ide reis nuzzar vekilinin 
yanında yemiştir . 

Bu temasların İşitilen havadis. 
leri teyit etmekte olduğu anlaşıl· 
maktadır. 

Bağdadtan müfarekatını mütaaki 
kabin~nin değiştirileceği muhakka~ 
addedılmektedir. 

istifaların sebebi S "I . . , u eymanıye 
ısyanı harekatında Başv k'I' t k'• b l d. . e ı ın a ı 

ey e ığı hattı hareket rüfekası ta-
rafından tasvib edilmediğidir. 

·······---
Kont dö 
Martel 

istanbulda 
Başvekil Marteli adada 

kabul edecek 
lstanbul : 26 (Türksözü muba· 

birinden) - Kont dö Mertel y1111n 
avrupadan geliyor. SanıldıiJna göre; 
Başvekilimiz yarın (bupn) kendi
lerini adadaki kötklerinde kabul edo· 
celılerdir. 



Sahife 2 

Saadet ve maymuncuğu 
V armış, yokmuş , 

vaktile zamanında 
bir padişah var

mış. Bu padişahın uçsuz, 
bucaksız bir ülkesi,sayısız 
tebeası ve altından bir 

Bir çok insanlar saadeti bir bDtün, muayyen 
ve hududlu bir zamanda yaşanılan ömür par
çası zannediyorlar. Halbuki saadet hayatımız
dan sevindiğimiz, tatmin edindiğimiz, gördüğü
müz kısa kısa anlardan başka bir şey değildir. ·--- YAZAN : NEVZAD GÜVEN 

sarayı varmış, 

Bu altın sarayın içinde peri ka
dar güzel, ceylan gözlü kadınlar 
dolaşır ve her akşam sarayda bin 
bir çeşid yemekle dolu Sultan sof
rasına hizmet ederleı miş. Elhasılı 

Sultanın bir dediği iki olmaz, kuş 
südü bile islese derhal bulunur -
muş . 

Fakat bütün bu maddi imkan
lara rağmen Suıtan mesud değ-ilmiş .. 
Tarif edilmez bir eksi~lik içini cayır, 
cayır yakar ve hiç bir şeyden zevk 
almazmış. Hatta bazı geceler, bütün 
saray uykuya çekildiği zaman o, ya
tağına girerek başını atlas yastığa 

kor ve hazin hazin ağlarmış .. 
Ülkt:nin vo komşu ülkelerin bü

tün doktorları, alimleri, sihirbazları 
Sultanın derdine bir çare bulmak 
için davet edilmiş, zamanın tibbı, 

ilmi çaresiz derd karşısında kolları 
bağlı kalmış. 

Sayısız doktcr, ali:n, sihirbaz 
acizlerini başlariyle ödemişler. 

Sultanın bedbahtlığ'ı gün geçtikçe 
artmış, yemeden, içmeden kesilmiş. 

Nihayet bir gün ihtiyar bir sihir
baz bulmuşlar. Ayaklarını hayat yo
lunun çakıl ve dikenleri üzerinde 
uzun yıllar yıpratmış aşındtrrnış olan 
bu adam fersiz gözleriyle, ülkenin 
en iyi gören bir akili imiş .. 

Sultana şunu tavsiye etmiş : 
Mesud bir adam buldurup iÖm· 

leğini almak ve giymek .. 
Derhal , ülkenin dört bucağına 

atlılar çıkarılmış , beyler beyleri , 
vezirler mesud bir adam bulmak için 
yola düşmüşler . Şehirler, kasabalar, 
köyler dolaşılmış . Bütün bir sene 
ülkenin aranmaddık yeri kalmamış , 
fakat bir tek mesud insana rastlana
mamış . Herkes halinden hayatından 
şikayetçi imiş . 

Nihayet vezirlerden biri1ıi payıtah

ta dönmek için bir dağdang eçiyor-
muş .. Birdenbire bir ormanın 
içinden şen , şakrak , taze bir ses 
işitmiş , genç bir çoban kuzuları 

ile oynuyor ve oynak bir dağ havası 
96ylüyormuş. Vezir hemen bu "çoba
nın yanına yaklaşmış ve sormuş : 

- Söyle bakalım çoban , niçin 
bu kadar neşelisin . 

Çoban cevap vermiş . 
- Hiçi ben her zaman böyleyim. 
Derhal , şeytan Vezirin yüz kırı-

şıklıklarını bir sevinç dalgası oynat
mış . 

Peki çoban .. Benimle gelmez mi
sin ? Seni şehire götüreyim . Altın 

Sarayın binbir çeşit çiçekli bahçele
rinde dolaşır , Ceylan gözlü kızların 
elinden altın kadehlerde şarap içersin .. 

Genç çoban, hiç birşey söyleme
miş, ayaklarının ucunda duran bir 
dak karanfilini kopararak basının 

i1ikine sokmuş ve gözlerini oynaşan 

kuzularına çevirerek uzun uzun bak
tıktan sonra birdenbire kaçmağa baş
lamış. Vezirin sevinci büsbütün art
mış, en nihayet hayatından memnun, 
mesud bir adam bulduğuna inanmış. 
Adamlarına, çobanı derhal yakalayıp 
gomle~ini almalarını emretmiş. 

Vezirin adamları genç çobanı ya
kalamışlar, abasını çıkarmışlar; fakat 
onun altında daha birşey bula
mamışlar; abanın altından meydana 
genç çobanın güzel vücudu çıkmış .. 

Ülkenin en mesud adamının göm
leti yokmuş,. 

• • 

Bu çobanla Sultan hikayesi her 
zamanın ve herkesin hikayesidir. 
Her insan hayat denilen hudud

suz çölün yolcusu ve saadet denilen. 
şey bu yolculuğ"un, arkasından koş
tutu bir seraptır. 

Çünkü; birçok insanlar saadeti 
bir bütün, muayyen ve hududlu bir 
zamanda başlanılan ömür parçası zan
nederler. Halbuki saadet, hayatımız
da sevindiğimiz tatmin edildiğimiz. 
güldüğümüz, kısa kısa anlardan baş
ka birşey değildir. Bu anlar nekadar 
fazla tekerrür ederse okadar fazla 
me~uduz demektir. 

Bu küçük memnuniyet anlarının 
değerıni takdir etmemize mani olan 
şey ölçüsüz ihtiraslarımızdır. Ve tat
minine imkan bulamadığımız hu ihti· 
raslardır ki, bizi hayata küstürür. Ba
na kalırsa s11adetin .en büyük düşma
nı hayatın sürpirizlerine insanın bir 
fevkalidelik atfetmesindedir. İşte bu 
büyük dijşmanla mücadele için insa
nın elinde bir tek silah vardır: 

( Hayatı oldu~u gibi kabul ) e 
alışmak .. 

Büyük Fransız yazıcısı [ Andrais 
Maurois] nın dediği gibi bu, çok güç 
bir san'attır. Fakat mukabilinde elde 
edilecek servetin hüyüklütü düşünü
lecek olursa, ruh ve sinirlerimizin 
bu san'at için yapacağı eksersizlerde 
harcayacağı enerjiye hiç acımama
mız lazımdır. 

Saadetin maymuncutu sayılabile
cek bu büyük san'ata sahib olabil
mek için klasik bir ahlak prensibi 
olan [Daima kendinden yukarıya de
ğil, kendinden aşatıya da bak] for
mülünü de gözden uzak tutmamalı
dır. 

Hayatını kazanmak için çalıı

mata mecbur olan bir kadının apar
tman, otomobil ve elmasların rüyası 

ile yaşaması, orta bir aileye mensup 
i'enç bir kızın milyoner bir kocanın 
hayali arkasından koşması,Küçük bir 
memurun kendi ve ailesi için lüks , 
debdebeli bir hayat rüyası bir kun
dura yamacısının muazzam fabrikalar 
tahayyülü hep saadet denilen nazik 
ve uçucu ipekliye musallat olan müd
hiş güvelerdir. 

[ Hayatı oldutu gibi kabul et
mek , [ Halinden memnun olmata 
çalışmak ] gibi formüller belki ilk 
bakışta insanları ilerilemekten , yük
selmekten ve meşru ihtiraslardan me
nedecek şeyler gibi görünür . Fakat 
hiç de böyle değildir. 

Bugünkü hayatı oldutu gibi ka
bul etmek, bugün halinden memnun 
olmak, yarın için ümit beslememek , 
yarınki hayattan fazla şeyler bekle
memek demek detildir. 

Saadetin en mühim sırlarından 
biri, mesut olma sanatının en sihirli 
anahtarı insanın ihtiraslarını , ümitle
rini kabiliyetlerine , maddi imkanla
rına uydurabilmesidir. Zaten bu söy
lediklerimiz saadetin madde ile all
kası olan tar af ına aittir. 

" Servetle ııaadet olmaz. Sözü
ne kat'f bir hakikat olarak inanmıyo
ruz. Çünkü, tatmin edilen ihtiyaçla
rın, ihtirasların insanlara verdiği hu
zur, hiç şüphe yok ki; saadetin bir 
çeşididir. Fakat servetin mutlak saa
det temin edemiyecetini de yukarı

ya naklettiğimiz Çobanla, Sultan hi
kayesi - hayatta sık, sık tesadüf 
edilen misalleri vardır - pek ali 
iÖStermektedir. 

" Hayalı olduğu gibi kabul et
mek ,, prensibinin büyük değeri asıl 
hayatın manevi elemanlardan mürek
kep cephesinde görülebilir. İnkisarla 
neticelenmiş bir aık, beklenmiş bir 
hayatı vermemiş izdivaç, muvaffaki
yetsizlikle bitmiş bir iş elhasıl haya
tın her türlü inkisarı karşısında saa
detten bir hayli uzaklaşırız. 

Eğer hislerimizi, kalbimizi [ ha
yatı olduğu gibi kabul ] prensibile 
terbiye etmiş isek bütün bu felaket
ler karşısında duyacatımız tesir çok 
az ve geçici olur. Çünkü; hayatta her 
türlü felaket ve nahoş hadiselerin ba
şımıza gelebileceğ"ini ve bütün bun
ların tabii olduğuna ve tamir edilebi
leceğine veyahut, hiç olmazsa unutu
labileceğine kendimizi, daha evvel
den alıştırmışız demektir. 

~~-------... ·--------~~ 

Dün şehirde en çok sıcak 31 
santigrad derece idi. Gökyüı.ü bu· 
lutlu, ufuklar sisli idi. 

Geceler çok ıhk ve hava rabp. 
dır. 

Mahkemelerde : 
Bir katilin muhakemesi 

Bundan bir müddet evvd kasap 
llyası öldürmekten suçlu olarak tev
kif edilen Cel41 qilu kunduraa lsa 
ve arkadaştan hakkındaki duruşma
ya ağırcezada rdün devam t-dilmiş, 

lsanın 333 doğumlu olduğu hakkın
da nüfustan gelen cevap okunmlll 
ve tahkikat bittiğinden esas haldan
da mütalaasına söylemek üzere ev
rak Cvmhuriyet müddei umumiliti
ne verilerek duruşma bqka güne 
bırakılmııbr • 

Şehir haberleri 

istanbul 
Ankara 
Adana 

Hava seferleri Ağustosta 
başlıyacak 

De-vlet Hava yollannın lzmir ve 
Adana.seferlerine Ağustosta başla 
naca~ arılaşılmaktadır. 

Hava f yolları için ısmarlanmış 
olan dört motorlu yolcu tayyarele
rinden ikisi Temmuz ortalarında mem 
leketimize gelecektir. 

Böyle olduğu takdirde Temmuz 
sonunda seferlere başlamak kabil o
lacaktır. 

Pamuk 
mlicadelesi 
Vilayetlerden şehrimize 

memurlar geliyor 

Pamuk mücadelesinde muvakka· 
ten çalışmak üzere G. Antep müca
dele memuru Kemal, lslahiye müca. 
dele memuru Feyzullah, Malatya mü
cadele memuru Asaf ve Niğde mü
cadele memuru Enis bir kaç güne 
kadar şehrimize geleceklerdir. 

Bu memurl.ar bölgemiz mücade· 
le işlerindeebir müddet çabşacaldar
dır. 

Fransız de· 
legasyonu 

dOn gitti 
Suriye hariciye vezi • 

ri de cenuba geçti 
Türkiye. Suriye hudud komiı· 

yonu müzakerelerinin nihayet bul 
duğunu yazmıştık. 

Komisyona iıtirak eden F raosaı 
delegasyonu, dünkü Toros ek.fl>r~ 
sile şehrimizden Suriyeye hareket 
etmiştir. 

F rensız delegasyonu garda, Vali 
Tevfik Hadi Baysal, Bel~iye reisj 
Turhan Camal Beriker, Kumand~ 
hudud komisyonu Türk delepsyonu, 
Emniyet müdürü, daire direktörü ta· 
rafından merasimle uğurlanmıştır. 

Dünkü ekspresle Turiye hariciye 
veziri Sadullah Cabiri de cenuba 
geçmiş bulunmaktadır. 

1-Iaşarat profesörü 
Bay Ramme Diyarbekire 

hareket etti 
Şehrimize geldiğini ve Dörtyola 

geçtiğini yazdığımız Alman haşarat 
(bilhassa çekirke) mutahass.ısı profe
sör Bay Ramme, Ziraat vekileti ıube 
müdürlerinden Bay Şevket Tunç otlu 
ile b:rlikte ıehrimize gelmiş ve bir 
iki gün kalchktan sonra dün Diyar
bekire hareket etmiştir. 

Dere içinde bir 
çocuk cesedi 

bulundu 

Viliyet ilk okul öğret
menlerinin zamları 

Zam alan öğretmenlerin listesini 
aşağıda bulacaksınız 

Vilayet , merkez ve mülhakat 
ilk okulları ötJetmenlcrinden bir 
çoğunun , 937 eylülünden itibaren 
işlemek üzere uıaaşlanna kültür ba. 
kanlığı tarafından zam yapıJmıştır • 
bunlan aşağıya yazıyoruz : 

Tahsin Kumbaracı Adana Cum· 
huriyet O. Baş öğretmeni , Zeynep 
Türe Kadirli Cumhuriyet o. öğret· 
men , Rabia Atik Ceyhan Cumhu 
riyet o. öğretmen , Reşat Adana 
Tuzla nahiyesi o. öğretmeni , Nuri 

-Ünsal Feke Maasurlu köyü o. öğ. 
retmen , A Tevfik Savrm Kozan 
Akçahuşağı köyü , Hasan Aybars 
Feke Beliııköy o. ötretmen , M. 
Şukrü Duyut:Kozan Gaziköy o. baş 
öğretmen , Bekir Kemal Karaisalı 
Çukurköy o. öğretmen , Dürdane 
Okan Adana lstilclil o. öğretmen , 
Orhan Orenç Adana lnlcilip o. öt
retmen , Kemal Adana Cumhuriyet 
o. öğretmen , Münıre Akverdi Ada · 
na S kinunusani o. öğretme.-., Omer 
Sanver Adana Namdckemal o. baş 
öğretmen , Hamdiye Karaduman 
Adana Dumlupınar o. öğretmen , 
Hikmet Bölıen Adana Gazi o. öt· 
retmea , Zehra Alancı Adana inici· 
lip o. ötretmen , ismet Tekolc Ada· 
na latilclil o. ötretmen , M. Kimil 
Sevük Ce,ban lstiklil o. bat öpt· 
men , Pakiı.e Y urdadoğ Adana Na· 
mıkkemal o. ötretmen , Ali Çetin 
Kadirli Azaph köyü o. öğretmen , 
Akif Yüksek Adana Çmarh o. öğ· 
retmen • A. :iupbi Ôztaş Kozan At· 
zıkaraca o. öğretmen, Nacip Güven 
Karaisali Rumkuş köyü o. öğretmen, 
Nusret Şenal Adana lnönü o. ötret· 
men , Mevhibe Adana Misis nahiye· I 
si o. öğretmen , Mediha Bayrakdar 

Mesleki tedrisat 
umum müdürü 
şehrimizde 

Mesleki tedrisat umum müdürü 
bay Rüıtü Uzer şehrimize gelmiş 
bulunmaktadu. 

Bay Riqtü Uzer, birkaç gün 
kalarak kültür totkiJibnda tetkikler 
ve mekte~ tdtitler yapacakbr. 

ld 

lclmanyurdu ile Toroııı"r ku
Jüblerirun "A" takımlara btMt aW 
17 de tehir stadında bir -~ 
caklardır. 

Sigortasaz mol ra11ınca U,bolıu . Sİ.prlGft, 1M4 
yoııınw: bedeli derhal &kniT 
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MUracut : Rı:a Satıh Sar.ar 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

• 

Adana Seyhan o. ötretmen , Faik 
Adana Havutlu köyü o. öğretmen , 
Zeki Yeter Adana Ziyagökalp o. 
oğretmen , Ali Rıza Yürük Karai· 
salı Bozanb o. baş öğretmen , Züh
tü Şahin Adana Yamaçlı o. ~ öi 
retmen , Ali Ulvi Sebüktekin Dört. 
yol Erzin nahiyesi o. ()tretmen , 
Şükrü Ôzger Ceyhan Sakarya o. 
öğretmen , Şükrü Gök Kozan Gazi 
o. öğretmen, Makbule Adana loönü 
o. öj'retmen, Muhterem Ardıç Ada· 
na Namıkkemal o. öğretmt"n , Neri
me Yaratw Ceyhan Cumhuriyet o. 
öğretmen , Makbule Aka) Adana 
Necaribey o. öğretmen, M. Turan 
Ant Dörtyol Gazi o. baş öğretmen, 
ve murif memuru , Şefika Arkut 
Adana 23 Nisan o. öğretmen , Ali 
Rıza Akatay Adana Karataş nahi
yesi o. baş öğretmen , irfan Baykal 
Saimbeyli merkez o. baş öğretmen, 
ve kültür işyarı, ikbal Güclü Cey· 
han Cumhuriyet o. öğretmen , Sami 
Ôneş Ceyhan Yeşilhüyük o. öirtt· 
men, Bahri Ôzkan Dadirli Mehmetli 
o. ötretmen , Hasan Çınar Kozan 
Jıtildil o. ötretmen , Ayşe Çamur -
dan Adana S kanunusani o. öğret· 
men , Hatice Kihç Adana lnönü o. 
ötretmen , Hamdi Olcay CeybAn 
Yumurtabk o. baş öğretmen Nedim 
ln11l Adana lokilip o. öğretmen , 
Fevziye Erten Adana Kurtuluş o. 
öğretmen , Şadiye Adaoa Dumlupı 
nar o. öğretmen, Fahri Erzin Adana 
Çınarla o. ötretmen , Hilmi inal 
Kndirli Cumhuriyet o. öğretmen , 
Cevat Esen ilk öğretim lspekteri 
250 şer ve 500 er ICuruş zam gö,. 
mek suretiyle birer derece terfi et· 
miılerdir. 

Heryotis ve kara 
derina mücadelesi 

Merkez viliyet bölgeleri ve Cey
han, Oamaniy,ede heryotis ve kara 
Derina mücadelesi heniiz IOQ bul· 
mamışhr. Mücadelenin ay 1011Una ve 
temmuzun ilk haftasma lcadar de· 
vamı muhtemeldir. 

,-·----..-... ......... ~---, 
Türk evinin en şerefli aMeıi 1 

kilerdir. 
Kavanoz, kavanoz reqelleri, şi

ıe, şişa şuruplan olmayan bir ev, 
çocukauz bir yuva kadar zarar~dır. 

1 
Bu güzel annemizi yaşatalım 1. 

Ulusal Ekonomi ve artırma kurumu 

İki çocuk bir 
harmanı yaktılar 

Danacıh köyünden (Ceyhan) 
Mehmet oğlu Halil ve Haca otlu Ra
mazana .aid bir arpa baı'manı. Vey. 
sel otlu 12 yaılar1nda.Eeyzi ve 11 
yqlarmda Ahm~ otJu. Jbrabim ı.. 
..,inde ilci çocuk tarafmdan yakd
mıştır. Madama köyüne 1* kaç yüz 

metre m"safedeki m~ dereli 
içinde dün beı ayWc bir çocuk ce, 
aedi bulunmuttv .. 

Zabıta ite vuıyed etlütı!A Uh· 
kikata baılamııbr. 

1 PNl4 822ı : 95 6~30o. : ~65 

Hadisede kaad olmadığı tahki
kat neticai aol8flhmthr. Çocuklar 
Mmr pifirmek için etq yalcmqlar 
ve etrafa ııçrıyan k·valamlardaa 
harman ıtet .ı.ılfbr. 
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Mersind 
Deniz şenlikle 

Mersin : 26 ( Hususi ) -
rimizde bir temmuz günü bü 
niz şenlikleri yapılac1kbr • 
idares• büyük bir program h 

Program gündüz ve gece 
üzere ilci kısımd1r. 

Gece deniz üzerinde te 
yap1lacak, hava fişenkleri a 
Bütün halk resmi motorlar a 
dan gidecek kayıklarla deniz tJ 
tisi yapılac~ktır . 

Ceyhand 
yaylaya g 

Ceyhan : 26 ( Hususi muba 
mizden ) - Ceyhanda artık 
geçirmeksizin yaylalara göç e 
başlarulmışhr. 

Bu yda gelinceye kadar ,
giden halkın ekserisi Niğde ve 
havai.isine gibnekte iken bu y.I 
Osmaniyenin Givurda~lar tabit 
len .. DÜLDÜL ) yaylasına 
lır. 

Buna da sebep , Düldül ya1 
nın daha serin ve suyunun iyilif 
ayni zamanda hayabn başka 
lara nisbeten ucuzluğudur . 

Kasaba ve köylerde iş gü 
hibi olan kimselerle memurlar 
lerini yaylaya kadar götürüp 
vazife ve işlerinin başına dönii 

Havalann gidişine bakıhrd.( 

yıl yaz mevsimi Ceyhanda çok 
geçeceğinden yaylaya gide 
miktan her senekine nazaran 
olacaktır • 

Şu, on on beş gün içinde 
dül yaylasına giden hane adedi 
geçmiştir, ve her günde bir iki 
meğe devam etmektedir. 

Hindistanda 
çarpışmalar 

Bombay: 26 [Radyo) - ipi 
kiri taraftarlanyle müsademe 
vamdadır. 

Son bir çarpışmada 
biri Miralay olmak üzere 
34 yarah vermişlerdir. 

Romanya Kralt 
Varşovada 

Bükre,: 26 (A A.) - Ro 
Kralı, Veliahd ve Hariciye Na 
birlikte dün V arşovaya gitmi,ştit 

Arkadaşımız 
Fahri Gülser 

Yazı arkadaşlaı ımızdan ve 
sin Ticaret mektebi müdürü Fa 
Gülser dün şehrimize g~lmiş va alı 
şam treniyle Mersine dönmüştür. 

Zabıtada: 

Demirle J&raladılar 
Emin otlu Mutafa, Muatm• 

lu Ahmet, Mutafa oğ}p Mehmet 
minde üç kişi Ômer oğlu Abdo İl" 
minde birisini d()terek demirle 
tından yara)alDlfl .. du-. 

Suçlular yakalanmıı, haklan 
kanuni muamele yapdmııtır. 

Bir kumarcı partisi 
yakalandı 

Ali oğlu Mehmet, Ömer 
Kamil, Mevlüd otlu Ali, MuıW• 
ağlu Sabri, kardeşi Vakkas, 
yin otlu Mehmet, Cumali otlu R_. 
zi ve Selibettin iırninde 1elciz 1"" 
mara zırla kumar oynaıladcen, r#' 
bıta tarafından cürmü mqbad 

de yalcalanm.,&ardar. 
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Fransa adliy(3sini 
hayrete düşüren dava 

Parisli bir delikanlının macarası 

Boşanma davasında cürüm 
ortağı bir hortlak! 

1
. Fransada bir şehirde dünya ad. 
ıye t 'h' . 
b 

arı ının en garib bir davasına 

akıldı. 1 
Bu dava bir boşanma davaeıdır. 
Hele boşanma devasında suç or-• \ 

~~ğı. olarak bir ruhun göster11mesi 
b akırnleri büsbütün şaşırtmıştır. iş 
. u kadarla kalsa ne iyi· ne boş bir 
ıdd' , ıa deyip geçilir. Fakat dava olu· 

Geçen güvey ihtiyar uşağın bu 
hikayesine kahkahaJar'la gülmüştür . 
Fakat aradan bir hafta geçmeden 
kocasının güzel ruhu görmeye J:>aş· 
tadığını Madelon mahkemede söyle· 
miş.;tir . Verdiği ifadeyi beraber oku-

yalım: 
" - Kocam ilk önce korkmuştu. 

Fakat zaman geçtikçe ruh onu büyü· 
ledi . Bana karşı bütün hararetini 
kaybetti . Hortlağı görmek ümidiy
le geceleri mağ:ıra gibi koridorlar 
da dolaşmaya başladı . 

Başvekilimiz ve 
diğer büyüklerimiz 

İstanbulda 
1stanbul:26 [Radyo] - Başveki· 

!imiz ismet lnönü ailesi erkaniyle, 
yanlarında Dahiliye Vekili ve Partik 
Gene] sekreteri Bay Şükrü Kaya ol· 
duğu halde lstanbula gelmişlerdir. 

Hariciye siyasi Müsteşarı Nu. 
man M~nemenci oğlu da bu sabah 
Ankaradan lstanbu]a gelmiştir. 

Büyüklerimiz Garda Vali, Ku 
mandan ve büyük memurlar tarafın. 
Jan karşılanmışlardır. 

Paris lokanta ve kahve 
sahiplerinin grevi 

Paris: 26 ~adyo) - Paris 
kahve ve lokanta sahibleri 40 saat. 
lik haf ta kanununu protesto etmek 
için grev yapacaklarını ilan etmiş· 

!erdir. 

Ta yyarelerimzin 
propaganda 

uçuşları 

Ankara: 26 (A. A.) - iki tay· 
yareden mürekkep bir Türk fılosu 
dün Yozgat, Yerköy, Kesrin, Yahşı· 
han, Bogunce, Çankırı, Ilgaz, Kasta· 
monıı ve Tosya üzerinde uçuşlar 
yapmış ve gezı:liği mıntıkalarda ha
va kurumuna yardımı, hava hücum 
)arından korumayı ve Türkkuşuna 

aza olmayı tavsiye eden beyanna· 
meler atmıştır, 

Fransızlar 
İtalya hududunda 
manevra yapacak 

Paris : 26 ( Radyo ) - Fransız 

ordusu ltalya hududunda büyük 
manevralar yapacaktır. 

Sahife : ! 

Asri sinemanını 
Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşamdan 

itibaren bu senenin en güzel ve en muhteşem 
iki filmi birden 

Aljolson-Ruby Keeler 
Casino de Paris 

filminde 
Göz kamaştırıcı sahneler .... Muhteşem rekor ... Yüzlerce figüran cazip 
,. musiki ... Hazin ses ... kuvvetli mevzu 

iLAVETEN : Sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı Tom Miksin .e.n 
güzel ve en heyecanlı filmı 

.,.. Kanlı intikam .... 
8263 

------------------------------------------J 

' YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

( Siyah inci ) 

~an adam mahkemede "ruha karşı 
cslt:diği aşkını !" da itiraf etmiştir. 
. Ancak romancıların hayalhane
sınden çıkarabilecek bir hikayeye 
ben.~iycn bir davada suçlu lngiliz 
tabııyctinde Leonard Riç adlı bir 
~e~ikanlıdır. Karısı Madelon verdiği 
ıstıdada "kocasının bundan dört yüz 
sene evvel ölmüş olan güzel bir kı· 
zın ruhuna aşk bağladığını!,, zikret· 
miştir. 

Evlendiklerinin heman akebinde 
Madelon ile kocası bal aylarını ge· 
çirmek İçin Liyon 'ırmağı üstünde 
eski bir şatoyu kiralamışlardı. Ko· 
caman kargir binanın etrafı büyük 
bahçelerle kuşatılmıştır. Bir müddet 
için genç karı koca bahçelerde do· 
laşaralc, geniş ormanları atla dola· 
şarak ve Liyon ırmağı üstünde meh · 
tabı seyrederken saadetli bir hayat 
geçirmişlerdir. 

Nihayet günün birinde bana açık· 
tan açığa itiraflarda bulundu. Ha· 
yatta ondan başka hiç bir kimseyi 
~evemiyeceğini söyledi . ilk önceleri 
kocamın çıldırmış olduğunu sandım. 
Bir ço\... doktorları ve bütün arka· 
daşlarını şatoya davet ettim . Bütün 
teşebbüslerim boşuna gitti . 

Kocam gündüzleri uyuyor , ge· 
celerini ise sev<liği Hortlağın yanın· 
da geçiriyordu . Son zamanlarda ar
tık benimle konuşmaz oldu . 

Alman filosu İspanyol sulerında 
Uzun ı.amandanberi filmlerini seyretmediğiniz meşhur artist 

Jozefin Beykcr 

Karı koca şatoda ruhların bu· 
lunduğuna dair müphem bir takım 
hikayeler iıitm!şlerdi. Söylenen söz· 
lerin ne dereceye kadar doğru ola
bileceğini anlamak için bütün haya· 
tı?ı şato sahiplerinin hizmetinde ge
çı~en ihtiyar bekçiyi sorguya çek· 
mışlerdir. Bekçi "bu hikayelerin 
hiç de yalan olmadığını, şatoya bun· 
dan dört yüz sene ev~I gelin sıfa
tiyle gelmiş genç bir kızın ruhunun 
şatodan hiç ayrılmıyarak burasını 
mesk~n ittihaz ettiğini söylemiş ve 
hikayeye şöyle devam etmiştir: 

Hatta ruhun kıskanmakta oldu 
ğunu ve derhal şatoyu bırakıp git
memi söyledi . ,, 

Kadının bu hikayesi üzerine Fran· 
sız hukuk hakimi uzun uzadıya dü
şünmüş ve boşanma kararını verir· 
ken şu sözleri söylemiştir : 

" - Delikanlının bir hortlağa 

bilfiil aşık olması veyahut böyle abes 
bir sabit fikre saplanmasının hiçbir 
ehemmiyeti yok . Asıl bizi alakadar 
eden mesele nikahlı kansına karşı 
so~uk davranması ve sevdiği ruh 
kıskanıyor diye onu evinden koğmı
ya kalkışmasıdır . ister bir hortlağa, 
isterse etli canlı hir ziruha aşık ol
olsun madem ki karısını betbaht et
mektedir , bu zavallı kadını ondan 
ayırmamak bir zulümdür . 

.. _ Zamanın adetine göre bu 
kız anne ve babası tarafından şato- Suriyede nevmidi 
nun sahibi olan ihtiyar, gecimsiz, 
mendebur asilzadeye verilmişti. Kü 
çük gelin ise evlenmeden evvel ev
lerini ziyaret etmiş olan meteliksiz 
bir Saray mensubuna,. gönül vermiş 
bulunuyordu. 

Babası yerinde hiç sevmediği 
bir adamın karısı olarak bu şatoya 
gir!nce sevgilisine kendisini kurtar
ması için bir haber gönderdi. Fakat 
bu haber kocasmının eline düştü. 
ihtiyar tilki mektubu 1 okuduktan 
sonra yerine gönderdi. Ve karısıyla 
aşıkını avlamak için bir tuzak kurdu. 

Kadına sadık olan delikanlı şa· 
toya geldi. Ge-ce karanlığında içeri 
ye girdi. Mektupta okuduğu tariften 
kadının yatak odasını buldu ve içe· 
riye girerek onu .uyandırdı. Lakin 
daha kadıncağızı kucaklamıya vakıt 
bulmamıştı ki, şatonun ihtiyar sahibi 
arkasında yanm düzüne kadar uşak· 
la odaya girdi. 

Delikanlı gerek kendisinin, ge· 
rekse sevgilisinin hürrİyt"tleri için 
bütün varlığıyla döğüşürken öldü
rüldü. 

Kızhınlıktan küplere binen herif 
karısını, genç adamı ölüme sürükle· 
rnekle ve daha binbir türlü ağır suç
larla itham ettikten sonra boğdura· 
tak, cenazesini şatonun altındaki zin. 
danlardan birine gömdürttü. 

Ogündenberi bu güzel kadının 
tuhu şatoyu hiç terketmemiştir. 

Dörtyüz senedir taş binanın so
ğuk koridorunda gece gündüz dola
hrak gençliğindt: doymadığı dünya
~ndan şimdi şatoya gelen genç er 
ekleri kandırmak suretiyle kam al· 

lrıQktadır." 

- Birinci sahifeden artan -

Heyet Şama döner dönmez va
tani kitle toplanarak Paris müzake· 
relerinin neticelerini öğrenecektir. 

Geçen akşam Hani Cellad Dok
tor Şehbendere verdiği ziyafette ıhu
halifler bir hayli tenkidlerde bulun
muş ve ( onlar yani Parisi heyeti. 
ni ) bize istiklal getirdiklerini söy
Jeınişlerdi. Halbuki yine bir nevi 
manda vesikası getirdiler .. ) De· 
miştir. 

Şehbender cevabında hal ve mev 
kiin ınüşkilatmdan bahsetmiştir. 

Bir taraf tan Lazkiye ve Cebeli· 
düruzda daha geniş bir idari muhta· 
riyet verilmesi mevzuubahsolurken 
bir taraftan da Mısırda, Filistinde, 
Şamda, Suriye, Irak, Suriye, Şarki 
Erden ve Filistinin birleştirileceği 
ve üç aydanberi bu meselenin Lon· 
dra ile Paris arasında müzakere mev· 
zuu olduğu ve Filistin raporunun neş. 
rinin tehir edilmesi ve Filistin reji· 
minin henüz tesbit edilmemiş oıma=
sı bundan neşet etti~i söyleniyor. 
Suriye siyasi ricali bu habere (balon 
uçurma) demektedir. Filistine gelin
ce orada Yahudi hükumetini ayır
mak ve Fılistin Araplarını Şarki Er· 
denle beraber Emir Abdullah ida· 
resine vermek suretinde halli lngiliz 
tahkik heyetinin raporuna uygun bir 
şekil olarak Avrupa gazetelerinde 
de hir kaç defa yazılmıştır. 

Doktor Şehbender siyasi bir se· 
yahat maksadile Mısıra gidecektir. 

Heyet yolda olduğu haber alı· 
nınca mesalihi müştereke ~ omisyonu 

...... 
Tarafından önemli bir tarzda yaratılan ve daha bir çok opera parçalarile 

süslü bir müziki ve güzellik şaheseri seyredeceksiniz 
Birinci sahıf eden artan -

soliniye bir takım teklıflerde bulun· 
:nağa sevk etmesinden endişe et
mektedir. 

Londra: 26 (Radyo) - lngiliz· 
lerlc Fransızlar, Alman ve ltalyan 
ların deniz kontrolundan çekilmele
ri üzerine lspanyanınşark sahilleri 
açıklarında husula gelen açığı ka 
patmak meselesini görüşmektedir 

ler. 
Royter, ltalyanların ispanyaya 

tekrar asker çıkardıklarma dair ge
len habef'Clen başb henüz bir malii· 
mat almamıştır. 

Valansiya: 26 (Radyo) Em-
niyeti umumiye, vatan hainliği yapan 
büyük bir .şebeke \ceşfetmiş ve bir 
çok büyük ~ahsiyetleri zan altına 
almıştır. 

Madrid: 26 ( Radyo ) - Asiler 
]aramaya hakimdirler.. Fakat yap 
tıklan iki hücum muvaffakiyetsizlikle 
neticelenmiştir. 

Milisler Aragon cebhesinde asi· 
lere şiddetli"bir hücum yapmışlardır. 

Düşmanın bütün taarruzları akim 
kalmaktadır. 

Madrid: 26 (Radyo) - Alman 
gemileri Barselon ile Valansiya ara
sında dolaşmaktadırlar. 

Alman deniz filosunun büyük 
bir nümayişe hazırlandığı anlaşıl· 
maktadır. 

Berlin: 26 (Radyo) - Siyasi 
mahafıller; Eden tarafından Avam 
kamarasında vaki beyanatı müsait 
karşılamaktadırlar. 

Londra: 26 (Radyo) - ispanya 
sıhhiye naz.ıra B. Spimozanın milli· 
yetperverler tarafından esir edile
rek kurşuna &ıildiği haberverilınck· 
tedir. 

Yalnız bu haber şu ana kadar 
teyit etmemiştir. 

Londra: 26 (Radyo) - Royter 
muhabirinin bildirdiğine göre: lspan· 
yada asi kuvvetler Mariride karşı 

t~~lanmış .~e 5 Temmuzda Suriye
Lubnan muzakerelerine sureti kat'i· 
yede başlanmak üzere lıa~ırlık yap· 
mıştır. 

& Doktor Abdurrahman Şehben· 
der Cebelidüruz seyahatinde orada· 
ki vatani kitle ile temas ettikten son 
ra Sultan Atraş Paşa dahi müca· 
hitlerile:beraber Süveydaya gelmiş 
ve iki lider görüşmüşlerdir. 

Bu toplantılar ve temaslar neti
cesinde Cebelde tefrika zail olumuş 
olduğu haber verilmektedir. 

geniş mikyasta taarruz h:ızırlan· 

maktadır. 
Madridden verilen lıaberde asi 

kuvvetlerin Santandara karşı ilcrile· 
melerine mani olmak üzere Bilbao 
nun takriben 20 kilometre gar bindt! 
65,000 kişilik bir kuvvet tahşit edil· 
miştir. 

Santander vilayetindeki silah 
fabrikası fasılasız bir surette çalışı· 

yor. 

GELECEK PROGRAM : 

Hayat mücadelesi 
Büyük bir filmde büyük bir roman bir kadının fevkalade heyecanlı 

ve içli hayatı 

PEK YAKINDA : 

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

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

yapılan ve size yüz sene sonra olacak dünyayı 100 sene evvel perde 
üzerincle canlatacaktır 

8256 

Cebelüttarık: 26 (Radyo) se-

1 
klz har'> gcmisind~n mürekkep bir 
Alman filosu CebeJüttarıktan şarka 
geçmiştir. 

Nevyork : 26 ( A.A. )- Ame- ----------------~----------
rika hükümcti Berlin elçisine Al. 
manyanın Valansiya hükumetine 
karşı her hangi bir şiddet hareke· 
tinde Lulunrııaması için lngilterenin 
sarfedeceği gayretlere iştirak etme· 
si hakkında talimat vermiştir . 

Londra : 26 ( Radyo ) _ Dün 
Jspanya sahillerinde evvelce Yalan· 
siya kontıolunda bulunnıtş olan iki 
Alman gemisi görünmüştür , 

Sancakta 
bir isyan 

Vataniler 
hazırlıyor 

- Birinci sayfadan mabad _ 

le adeta bayram yapmış ve her ta· 
raftan gelen. birçok heyetler Şeyh 
Maruf (,lfeııdıye tebı iklerini sunmuş . 
larclır . 

Evvelce <le haber verdiğimiz 
gibi , dün sabah Mümessili r namı· 
na bir heyet Levşiyeye gidip gel
miş ve bizzat Şeyh efendi tarafından 
karş~la~~rak izaz. edilmiştir . H ~yet 
?artımızın lebrikatını ve başkaııımı 
~ın hususi selamlarını bi dirmiş ora· 
da iki saat kaldıktan sonra binlerce 
kişinin büyük tezahürat ve " Yaşa 
sesleri arasında uğurlanarak h " 
d

.. .. .. şe re 
onmu lur. 

Bu~dan başka Kuseyr ağaların 
dan ~~-teşekkil bir heyetle Orhani· 
ye ( ortayak ) mıntıkası n Jmına 
bir heyet de ayni zamanda Levşi · 
yeye gitmiş ve mıntıkalan halkının 
tebrikler ini bildirmiştir . 
.. Arap aiansının Antakya muha

bırıne atfen verdiği Lir habere gö. 
re ' Sancaktaki Arap gençliği Ce· 
nevre kararına olan muhalefetlerini 
açıkla.mak için mahalli hükumete 
karşı ısyana karar vermişlerdir . 

Sancak Araplarının hukukunu 
ve menfaatlerini korumak içı' n b 
d "f' . un an mu ıt bır hareketin icrası kabil 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden : 
Aylığı beş lira tahmin edilen Adana ş~hir istasyonundaki 16 numaralı 

antrepo bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul. 
muştur. 

Artırma 8 temmuz 937 perşembe günü saat 10 da Adana işletme 
müdürlüğü binasında yRpılacaktır. 

Muvakkat tf minah 450 kuruştur. 
Kira şartnamesi İşletme merkezinde görülebilir 
isteklilerin 2490 numaralı artmna ve eksiltme kanununda yazılı vesaik 

ve muvakkat teminatın Adana veznemize yatırıldığını gösterir makbuz 
ile vaktinde artırmada bulunınaları.8247 24-27-1-4 

olaınıyacağını hatipler verdikleri 
konferansta beyan ediyorlarmış ı 

Mahalli hükumetin tuhaf bir ha 
reketine daha şahit olduk . Bu sa· 
bah Antakya belediyesinin kapı· 
sındaki Tükçe levha indirilerek Fran· 
sıı.ca Municipalite d' antiache yazılı 
b:r levha asılmıştır . 

t~kenderun . 26 [ T"' k .... · ur sozu mu 
habirinden ] lskendcrun kadınlığı 
küıtür davasında büyük bir ıol o)· 
namaktadır. 

Bütün şehirde altı yaşındaki ço· 
cuklardan 40 yaşındaki kadınlara ka· 
dar, lskenclerun kadınlığının hemen 
yüzde ellisi okutma ve okuma hare· 
ketine geçmişlerdir . 

Bir çok bayanlar şahsi hiç bir 
menfaat mukabil olmayarak yavru· 
lan evlerde toplayarak ) eni Türk 
harflerini öğretmekte çocuklara ve 
kadınlara ma\ısus olmak u·· 

A zere ayn 
ayrı hu~usı kurslar kurmaktadırlar. 

Halıhazırda şehirde ok 
.. w uyup yaz. 

ma ogrenenlerle, öğretıncğe çalışan· 
ların adedi bini mütecavizdir. 

Mahalli idarenin muhalefete rağ. 
men her türlü fedakarlıkla yürütülen 
bu işin ne kadar ehemmiyetli oldu· 
ğu ve bu nisbetin ne kadar şayanı 
memnuniyet derecede bulundutu 
açıktır . 

Kutup tayyareleri 

Moskova: 26 [Radyo] - Kutup 
seferine iştirak eden tayyarelerden 
dördü bu sabah Moskovaya dön
müştür. 

Tayyareciler Stalin, Molotof ve 
diğer büyükter tarafından karşılan· 
mışlardır. 

Pastacının on lirasını 
çalmış 

Osmanlı bankası civarında pas
tacılık yapan Mustafanın yanında 
ç~lı~n Abdullah kızı Remziyenin, 
duk~cında açı\c gördüğü para çek. 
mecesi gözünden iki tane beş liralık 
aşrrarak gizlendiği zabıtaya şikayet 
e.iilıniştir. Tahkikat yapılmaktadır. 

---------------------------
Karataş Altunkum 

Plajı açıldı . 

Hususi kurslar geceden ziya· 
de gündüzleri faaliyettedir, 

Gönderditim reaim bu karılara 
devam eden l.Jceoderunlu Türk yav· 
rularını öjıelmenJeri Biıy• Ank 
TüMe birlikte ~&ternıekeeclr• 



Sahife : 4 

1 BELEDi
.YE . "' 1 Seyhan Vilayetinden: 

iLANLARI <1> Bahçe 1cazuna bath Haru· 1 niye kapbcasuun 1/6/937 ıününclen 
----------------------- 31/5/9'38 gününe kadar bir 1enelik 

1- Belediye memur ve müstahdemlerile ıehir fukarasırun bir yıllık 
ilaç ihtiyacının satın alınması açık eksiltmeye konulmuştur . · 

2- Muvakkat teminatı (150) liradır. 
3- ihalesi temmuzun 15 inci perşembe günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır . 
4- Şartnamesi belediye başkatipliğindedir. lstiyenler oradan parasız 

alabilirler . 
5- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir-

likte belediye encümenine müracaatları ilin dlunur.8265 27-1-4-8 

Münhal bulunan memurluklar için 29-6-937 salı günü saat 15 de 
imtihan açılacaktır . 

imtihana girebilmek için en az orta mektep tahsili görmüş olmak ve 
askerJikle alakası bulunmamak şarttır. 

isteklilerin evrakı müsbiteleri ve bir tane vesika fototraflan ile bera
ber beJediye reisliğine müracaat etmeleri ve imtihan günü hazır bulunma-
lan ilan olunur.8257 25- 27 

1 Şehir yolları için 150,000 adet Toprakkale parke taşının satın 
alınması kapalı zarf usulile rksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif tutan ( 14325) liradır 
3- Muvakkat teminab (1074) lira (50) kuruştur . 
4- ihalesi Temmuzun 12 inci pazartesi günü saat 15 de beleJiye 

encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartname, keşif ve sair evrakı belediye fen işleri müdürlüğün

dedir. 
6- Taliplerin ihale günü saat on ikiye kadar teklif mektuplannı be

lediye reisliğine vermeleri ve ihalede hazır bulunmaları ilin olunur • 
8251 24-27-30--4 

Siyah 

Bira 
DA 
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Geldi !.. AN~RA &iW.---ı"r·f•·.ı... 

Ankara birası 
Her depoda, her J•rde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını 

içiniz l . Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANTASI : 

R • S }"h S . (Telefon No: 265) 
ıza a l aray • ( Bebekli Kilise sokak No: 11 A ) 

12-26 .. a.2.-06..._ _______ _ 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile dolduıulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraalablır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su dtiil, sıhhat ve gürbüzlüpn iksiridir 

Kayadelen Gazozlannı aİırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalanna dikkat ediniz. 

Kayadelen Tramitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolandır 
Büyük damacanalar : 100 kurup evlerinize gönderilir 

1953 66 

.......--- DOKTOR-·-... . 

Ziya Tümgören 
Birinci sınıf Röntgen müt~bassısı 

Abidin pap caddesi numara 125 hergün basta kabul eder 
3-15 1· A. 8150 

kirası açık arttırmaya konulmuıtur • 
(2) Arttırma 29/6/937 salı günü 

saat (11) de Vilayet daimi encüme· 
nincle yapılacaktır. 

(3) Şartname Hususi Muhasebe 
müdürlütjnde görülebilir • 

(4) İsteklilerin (22) lira (SO) ku
ruşluk muvakkat teminat makbuzu 
veya kefalet mektubu getirmeleri 
lazımdır . 8262 • 

Karataş Altınku 
plajı açıldı 

Zayi şahadetname 
935 senesinde Adana Sanayi mek

te ,inden almış oldutum şabadetna. 
memi zayi eyledim . yenisini çı. 
karaca~mdan eskisinin hükmü ol· 
madıtım ilin ederim • 

Saracan mahallesinde 
62 numarah hanede CLETRAC 

6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLE C. Hüseyin otlu 
KEMAL 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Sağlam , uzun ömür ve iıi çok ucuz temin 
O. T. T. A. S. 

eder 

Beyof lu : istiklal caddesi : İstanbul 
M. Hilmi Remo Abidin P... Caddesi : A D A N A 7949 

• 
Çiftehan kaplıcası 

Ar.Idı 
Tabiahn bu büyük liitf ve nimetinden istifade edini 
Radyo aksiyotesi bütün Clünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane tafl, Karaciter ve mideden 

muztarip olanlarla Cilt baıtalıtı olanlar mutlaka bit ıllcaya gelmelidirler. 
Senelerce çocutu c>lmayanlar Kudreti fabra111n bu feyzinden müstefit 

ve mesut olmutlarchr. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her ,eyi ucuzdur • 

Tren ücretleri yan yanya tenzilitlıdır' 
Fiatlar ıunlar· Kuruı 
dır : 200 Bir gecelik 

otel oduı 
125 Bir ge~lik 

tat odalar 
7 S Birinci baraka 
50 ikinci .. 

30 Hususi banyo l 
15 Umumi • ~ 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

Bir kişi ücreti günde 
iki defaya kadar. 

Yazm Çiftebana relmiyenler klflD atrılardan uyuyamazlar. Kı11n çek" 
tipiz iztirabt unutmayınız.8264 1 

SACLll·50CUllDl-EKD•nl 

KELVINAT.Olt lld defa Uha u lfldllt ..... .,... flYMll•• ........ ,...... ................. ... 
8966 9 

• ÇIKTI 

Bürücek vE Kaya~ 
RAKILARINI 

içki bayilerinde bulacaks1 
H. 8193 15 

Akdeniz Karataş Al 
kum Plijı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefil: 
ve mezeler, her türlü içkiler ve buzlu meşıulat, ~B)l"ak ıuları, 1 
takb odalar ,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

lıtiıabat yerleri aile ve ~ekArlarm yerleri aynlmııbr. 
Her g&n pazar da dahil sabahlan saat 6 da ve cumartesi günl 

16 da Orozdibak civannda Kolaylık evi önünden husuıi kamyonlar 
ket etmektedir • 8194 H. 14 

• 


