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BAŞVEKiLiMiZ 
i. inönü Londra'da 

sancakta Vatanilerin teşvikiyle yapılan 

Delbos mülikatları 
Türk • Fransız siyaseti için iyi bir 

istikbal kurmağa vesilelerdir 

inönD • Blum • 

İngiltere Krah Başvekilimizi bu 
gün yarın kabul edecek 

----······ 
aşvekilimiz Londrada merasimle 

inönü İngiliz Kralının misafiri 
karşılandı. 
oldu 

Taç giyme merasimi için gönderilen davetiyeler 

Davetiye çerçevesinde, Kral ve Kraliçenin armaları, lngiltere gülü, Jfoı 
dıstan Lotüsü ve a ması lskoçya arması, Aııustıtralya mimoıa8iyle arma5ı. Ce
~ııbi .. Amerika ııe ireni ietcınd'zn armalan, Kralın inisi,1alleri, J'els, lrlanda ı·e 
anadanın armeleri vaidır. 

B Paris : 10 (Radyo) - Türkiye 1 
d aşvekili İsmet lnönü Paristen Lon-

nanlılarla ve Bulgarlarla anlaşmak 
suretile ispat etmiştir. Paris gazete-

leri Türkiye Başvekilinden ehemmi
yetle bahsetmektedirler. 

Dün Blum tarafmdan ismet lnö
nü şereflerine verilen öğle ziyafetin-
de iki Hükumet Reisleri Türk -
Fransız dostluğunu ku~layan samimi 
sözler teati etmişler ve yemeği mü
te~kip ~ir saat kadar hususi görüş· 
muşlerdır. 

Hariciye Nazırı Delbus'da ayrıca 
ismet İnönü ile mülakatlarda bulun· 
muştur. 

Londra ; 10 (Radyo) - Türki. 
ye Başvekili Ekselans ismet İnönü 
bu gün Londraya muvasalat etmiş. 
lerdir. Dost millet Başvekili resmen 
büyük merasimle karşılanın'ıştır. 

ismet lnönü şerefine ilk ziyafeti 
Hariciye Nazırı Bay Eden verecek 
Jerdir. 

İnönü Kral tarafından kabul edi
leceklerdir . 

~~------·------~~-
Ekiplerimiz 

Beşinciliği kazandılar 

Paris: 10 [Radyo] - - Türk 
ekipleri bugünkü koşularda beşinci· 
liği kazandılar. 

k
ra_Ya hareketinden önce meçhul as
enn mez Ba . anna çelenk koymuştur. 
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şvekıl Blum 1 .. .. ·ı .. t ın 
1 

nonu ı e yaptıgı e· 
as ar hakk d . 

umum" . ın a Jurnal gazetesıne 
geçira~·~ı~~set meselelerinin gözden 

ıgını ve b 1 ·ı l .. sat kad eyne 'llı e muesse 
varıldı1r rosu .. içinde bir anlaşmaya 

5101 soyle · . . k' Sancak mış ve demıştır ı : 
haıı· meselesine aid müşkillerin 

1 çaresi · d leri C nt e aradık. Bu müşkil· 
'Ptensiepn~vrede ittihaz edilmiş ola_n 
rıi ararlarına ta·n kuvvetlen-
. vermek . ıcab~ l suretıle bertaraf etmek 
dır· "< er. Bizim bir tek gayemiz var· 
de\ ~.da Türk milletinin barış için· 
sulh ışafına çalışmaktır. Türkiye 
h ol~ ne kadar samimi sure~te bağ-

. 

Londra Umanmdan blr:aurunu, 
Uğunu bütün komşularıle Yu-

------·--~-=----~---~---------------~~..,_.-------~ 

Kamutayda Suriyenin yeni endişesi 

Yahudi istilası 
Suriye matbuatı Maruni Patriğinin Yahudileri 

tahrikine çok büyük bir ehemmiyet nerdi 

--~--------·-------------
d Şanı· 10 (T" k .. .. h b' . en)_ ·

8 
ur sozu mu a ırın-

Marun · un~a~ bir müddet evvel 
nand 1

• patrığınin yahudileri Lüb-

t 
a ıska na d . ~ . . ını. avet ettıgım yazmış· 

rnat~u haber Suriyede ve Suriye 
tiilt .. l~at~nda bir infilak kadar gü· 
tnafu u hır tesir yaptı. Bütün Suriye 
tı } Uatı hala patriğin bu beyana· 

nı ıatı d lrıekt d'r an çıkarmıyaı ak ne~terle-
c lr. 

Burada münteşir F etelarap gaze
tesinin bu mevzua ait son bir yazısı 
m tercüme edip aynen aşağıya alı· 
yorum: 

"Montrö konferansmdan muzaf· 
feren çıkan Mısır hükumetinin Arap 
milletlerinin başına geçmek isteye 
ceği ve hududlarını bir ecnebi teca· 
vüzi.inden korumak için Arap hükii 

- Gerisi Üçüncü sahifede -

Mermi imalathane
sindeki zarar yüz bin 
liradan fazla değildir 

Dahiliye vekilimizin 
beyanatı 

Ankara: 10 (Radyo)- Dahiliye 
Vekilimiz B. Şükrü Kaya Kamutayın 
bugünkü toplantısında beyanatta 
bulunarak ; ayın beşinci günü bir 
mermi imalathanemizde çıkan infi
lakda iki amelemizin öldüğünü ve 
1ara11n 100,000 liradan fazla olma· 
dığını söylemişlerdir • 

Gayri insani areketler 
Halk mümessilleri reisi tarafından şiddetle protesto edildi 

Martel Beruta döndü 
Irak Hariciye Veziriyle 

temaslar yapllacak 
-----······-------

Vataniler Suriye kabinesine bir 
Alevi Vezir ahyorlarmış 

Türk gazeteleri mubalağa yapıyormuş! 
,~ 

RU,tU Aras vedalaşırken 

R. Aras 
fstanbula dün gece 

hareket etti 
Atatürk Rüştü Arası 

otomobillerile istasyona 
kadar götürdüler 

~n~ara : 10 (Radyo)-Hariciye 
Vekıhmız ·Tevfik Rüştü Aras bu 
akşam lstanbula hareket etti. Ata· 
t\irk Rüştu Arası ._istasyona kadar 
otomobilile götürdüler. 

Abd~f~alik Renda, Refik Say· 
da~, ha~ı~~ye ~e elçiler, kor diplo· 
~~tı~ ~uyuk bır kafile Hariciye Ve· 
kılımızı teşyi ettiler. 

Aras üç gün lstanbulda kaldık· 
tan ~onra Bükreş tarikile Cenevre· 
ye gıdeceklerdir. 

Antakya: 10 [Türksözü muhobi
rinden] - Hatayda hep ayni idare 
tatbik edilmektedir. 

Martel Beruta döndU 

Komiser Martel dün hususi bir 
tayyare ile Cezire'den Haleb'e ve 
oradan da Beruta gelmiştir. 

Naci Asri Baruta gidiyor 

Şamda bulun~n Irak Hariciye 
Nazırı Naci Asil Beruta gide-

rek Komiser Martel'le temaslar ya
pacaktır. 

Antakya askeri mıntakalar 

kumandam Fransaya gidiyor 

Antakya askeri mıntakalar ku
mandanı Kolonel Merson Fransaya 
avdet edecektir. Mersod için büyük 
merasim yapılacaktır. 

TUrk halk mUmasslllerl 
reisi hastalandı 

Antakya Türk halk mümessilleri 
reisi Abdülgani Türkmen hafif bir 
hastalık geçirmekledir. Birkaç güne 
kadar iyil~şeceği sanılmaktadır. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Arab aleminde 
birleşme hareketleri 
lrak-İbnissuud ve İmam 

Yahya dosluk paktı 
yaptılar 

Bllbaoyu müdafa d a e en askerlerin kumandanları 

. Londra : 10 (Radyo) - Royter 
aıa~sı muhabiri bildiriyor: Irak ile 
lbnıssuud ararsında akdedilen dost. 
luk .P~ktına imam Yehya da iltihak 
etmıştır. So~ ~ir haber; gerek Irak, 
gerek Suudı .h~kumetleri diğer Arap 
me~lek.etlerını ve bilhassa Mısır ile 
Surıyeyı de bu pakta iştirak ettir· 
mek için gayret sarf edildiğini an· 
!atmaktadır. 

Franko lspanyolları 
tehdid ediyor: 

''Teslim olmazsanız size galipler 
kanununu tatbik edeceg'-' im 

" 
Hükume ·çiler daha bir kaç mevki işgal ettiler 

Madrid: 10 (Radyo) - Hükii 
m~t kıtaları mevzilerini tahkim et-
mışler ve asi mevzilerini Guvadojo· 

lngil!~- l~~~~an münaseba
tı busbutun gerginleşdi 

Londradaki bütün İtalyan gazetecileri 
Romadan geriye çağırıldılar 

L~ndra mahafHi hu vaziyeti lakayd karşıladı 
Berlın : 10 ( Rad o ) - D N 1 ı· B. ajansı bild' . . y . . ız matbuatında çıkan 1 
ı ırıyor . . ld yazı ar neti· 

.. ngilterede bulunmakta olan bü· cesı o uğunu bildirm:.ktedir . 

tun .ltalyan gazeteleri muharrirleri Alman matbuatı ' ltalyan kara· 
gİrı çağırılmışlar ve Londradan ay· rını hararetle karşılamakt 1 ·ı 

Nrı mışlardır . Dey]i Meyil Evening tere aleyhinde şiddet]' h~' ve 1 ng~ · 
evs obsever müstesna olmak u·· bulunmaktad 1 ı ucum ar a 

b·ı .. 1 1 zere ır ar 
1 cum e ngiliz gazete! · · d · B · · ya girmesi yasak ed'I ~rı~ın e ita!. u ~en 5ağırılma hadisesi Lon. 

Rom d ı mıştır . drada sıyası mahafilde iakaydi ile 

ı . a a neşreJilen bir tebliğde· karşılanmıştır . 
a ınan hır kararında ltal • . 
müsallah kuvvetleri ) y~ v; of ou~ Bır Londra telgrafı ; f ngiltererıin 

a ey ın e ngı- - Gerisi üçüncü Sahifede -

Ankara : 10 ( Türk Sözü 
Muhabirinden ) _ Milli küme 
maçlarına bu haftada Ankarada 
ve lstanbulda devam olunmuş
tur. 

Ankar ada Ankara gücü iz-
mir Üçok takımı ile 2-2, lstan
bulda Beşiktaş fzmir Doğan 
sporla gene 2-2 berabere kal· 
mıştır . 
....-....-~~ 



Sahife 2 

Sovyet-Alman-lngiliz 

Kartalları 
Havacılık, başlıca devletlerin milli müdafaala

rında gitgide daha ehemmiyetli-ve pahalı- bir rol 
oynamaktadır.1937 hava bütçesi için teşekkül eden 
mali komisyon namına mebus B. Hymans tarafın
dan hazırlanan çok dokümante raporun mütalaa
sından bu netice çıkmaktadır . 

ltalyayı bir kenara bırakarak , 
Almanya , Rusya ve lngilterenin ha· 
va silahlarında son zamanlardaki va. 
ziyetlerini tedkik edersek , bunların 
hakikaten büyük bir inkişaf halinde 
bulunduklarını müşahede ederiz . 

Aynı zamanda hem havacılığın 
yüksek idare m 1kamını , hem de ha· 
va kuvvetlerinin kumandasını bir el· 
de birleştirmiş olan Alman hava ba· 
kanlığı 6 mayıs 1933 de tesis edil· 
miştir . 23 şubat 1933 de , kara ve 
deniz orduları yanında bir de hava 
ordusu yaratılmıştı . Aynı yılın 15 
son teşrininde , hava bakanlığı , o 
zamana kadar diğer bakanlıklar ara
sında bölünmüş olan hava yolları , 
meteoroloji servisi kendi idaresi al· 
tında topladı . 

Hava ordusu baş kumandanı 
olan hava bakanına baş kumandan 
muavini ve hava bakanlığı müsteşarı 
muavinlik eder . Hava ordusunun 
dört şubeden mürekkep bir genel 
kurmay~vardır . Bunun elinde mü· 
fettişlikler vardır ki , seferberlik ha
linde bunlar , hava ordusunun muh· 
telif unsurlarının kumandasını elle· 
rine alacaklardır • Avcı kuvvetleri 
müfettişliği ; bombardıman kuvvet· 
leri müfettişliği . Merkezi idarede 
dört müdürlükten mürekkbtir . 

Bundan başka tayyare dafii top· 
lar müfettişliği ve yurdun havaya 
karşı korunması müfettişliği ve ni· 
hayet malzemesi müfettişliği de 
buraya tabidir . 

Baş kumandanlığın emri altında 
beş hava mıntıkası , bir de deniz 
hava cephesi kumandanlığı vardır . 
Siuil hava amirlikleri de, Almanya. 
nın muhtelif yerlerine taksim edil
miş on altı hava sul:-ayının elinde 
bulunmaktadır . 

Hava ordusu şunlardan mürek
keptir : Hava kuvvetleri , havaya 
karşı müdafaa topları , hava kuv· 
vetlerine bağlı kıtalar , bir de resmi 
geçid ve polis alayı , F ransada he· 
nüz yavaş yaeaş teşekkül halinde 
olan hava birliği , Rayh Almanya· 
sında tamamiyle tahakkuk etmiştir. 

Almanya hava büd;esinin tetki· 
ki 1926 dan 1934 e kadar olau se
nelerde tedrici ve son yıllarda deh· 
şetli bir artış göstermektedir . Ger· 
çekten , bu büdce 1926 dan 1933e 

kadar vasati olarak 265 milyon frank 
iken, 1933 de 475 milyona ve 1934 
de 1,281,437,000 franka yükseliyor. 
Fakat bu resmi büdce devletin ve 
kollektivitelerie sübvansiyorlariyle 
hakikatte çok daha yüksek bir ra. 
kama baliğ olmaktadır . B. Hymans 
son yıllarda hava büdcesi için veril
miş olan fevkalade tahsisatı asgari 
80 milyar frank olarak tahmin 
etmektedir . 

Alman hava ordusunuıı terkibi~i 
izah etmek teşkilatın tarifinden çok 
daha güçtür. Alman makamları ge
rek tayyarelerin, gerekse hava kıta· 
)arının mikdarları hakkında çok ke· 
tum davranmaktadırlar. Her halde 
çok emin kaynaklardan malumat al
mış olan B. Hymans, bir son teşrin 
1936 tarihinde teşekkül etmiş tay
yare filolarının mikdarı 150 ve hiz· 
mette bulunan tayyareler yekunu da 
1900 olarak takdir etmektedir. Bu 
sene sonunda filo mikdannın 200 ü 
bulacağı hakkındaki tahminlerin ha
kikakta a~lması pek muhtemeldir. 
Tayyare kuvvetlerinin en büyük kıs· 
mı yüzde 60 ı bombardmana; yüzde 

20ai avcı ve yüzde 20 si de keşif hi.z· 

metine ayrılmıştır. En büyük güclük 
tayyareci kadroları hususunda hisse· 
dilmektedir. Fakat bunları yetiştir
mek için cok büyük gayretler sarfe· 
dilmektedır: 1936 nisanında 820 as 
teğmen orduya iltihak etmiştir. As· 
subay talebeler için iki yeni mektep 
kurulmuştur. 

Faal ordunun materyelleri, harp 
halinde, sivil tayyareler ve yedek 
tayyarelerle kuvvetlendirmeye nam
zeddir. Tayyarelerin görmeden sevki 
ve radyo ile idare edilmeleri husu
sunda büyük terakkiler elıle edilmiş· 

tir. Modren motörler ve hususiyle 
kompresörlü motörler imalinde ya· 
pılmış olan hatalar her halde yakın 
zamanda tamir edilecektir. Alman 
askeri hava kuvvetlerinin büyük bir 
avantajı ağır yağlı motörlerin geniş 
ölçüde kullanılışı clacaktır. 

Bu usul, bombardman tayyarele
rinin uçuş ve taşıyış kapasitelerini 
artıracaktır. Bununla beraber ispan
ya harbinin tecrübeleri, bu hususta 

vahim yanlışlıkları meydana çıkarmış
tır. Geçen yıl, Almanya için, en 
nikbin tahminleri bile akşam tehli
kesini gösteren bir havacılık inkişafı 
devresinin başlanğıcını teşkil et
miştir. 

Sovyetler birliği tarafından elde 
edilmiş olan neticeler daha az hay 
ret verici değildir. Hava ordusu 
müstekil, fakat kara ve deniz ordu· 
)arının genel organizasyonu dahilin· 
de bir birlik teşkil eder. Rusyanın 
havacılık hususundaki masraflarını 
açıklamak oldukça güçtür, çünkü bu 
masraflar üç bakanlığa taksim edil
mektedir ve bol munzam tahsisatla 
genişlemektedir. Rus askeri mater-

yelleri yüksek kapasitede görünmek
tedir. Bir hafif bombardımancı tipi 
ve bir tek kanad avcı tayyaresi, sa· 
aite 400 kilometre sürati aşmakta. 
dırlar. Bu tayyarelerin bütün malze· 
ıııesi Rusyada yapılmaktadır. Bu 
materyellerin tamamile yenileşmesi 
1936 sonunda tamamlanmış ola
caktır; bunların çoğaltılması işine 

bu yıl girişilmiştir. 

Hava bütçesi raportörü şu ra· 
kamları veriyor : 1933 de Sovyet· 
!er Birliği 1800 harp tayyaresinden 
mürekkep 187 filoya malikti . 1934 
de 2800 tayyarelik 321 filo , 1935 
de 3200 tayyarelik 437 filo, geçen 
yıl da 3500 tayyarelik 488 filoya 
çıktı. Fakat bu filoların kıymeti ne
dir? Bu hususta bir hüküm vermek 
çok güçtür, çünkü Sovyet milli mii· 
dofaasında her şey gizlidir. 

n rada tetkik edeceğimiz üç'incü 
büyük hava devleti lngilteredir . 
Habeş harbi esnasında kendisi için 
kötü bir akibet doğurmasına r rnak 
kalmış olan büyük bir gecikmeden 
sonra lngiltere kendine gelmiş , ve 
geçen yıl, muazzam olacak gibi gö. 
rünen, bir gayretle İşe başlamıştır. 

1935 başlangıcında lngiliz hava 
kuvvetlerinin vaziyeti çok müteva· 
zidir; bu kuvvetler şunlardan mü
rekkepti : 

Metropol filoları : 54; denizaşırı 
filolar: 24 ; gemi filoları : 12 ve 8 
yarım filo. 

1935 mayısında elde edilen te
rakkiler mahsus miktarda idi: Met· 
ropol filolarının miktarı 67 ye, de· 
nizaşırı filoların 24 e, gemi filoları 
13 ve 8 yarım filoya yükselmişti. 

Mayısla Eyliıl arasında yeniden 
kurulmuş olan filoların yekunu 24 
dü. Bundan başka , hükumet iki se-

Türksözü 

~-----------------~-----·--------... --~~----, 
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Yağmur 
Bölgelerimize 

bereketli yağmur
lar düştü 

Bölgemize birkaç gündenberi 
bol yağmurlar düşmüştür. Çiftçimiz 

ı bıı mevsimli yağmurlar karşısında 

büyük sevinç duymu.,lur. 
llilumum mıntakalardan yaptığı · 

mız tahkikat üzerine aldığımız esaslı 
nıslL.~ata göre; Gökçeliden Karata. 
şa kadar yağmur duşnıemiştir. 

Oymaklıya evvelki gece bol yağ
mur yağmışsa da dün gündüz düş
memiştir. 

incirli, Mihmandar ve Yüreğir. 
de bütün mıntakalara ayni mikdarda 
devamlı yağmurlar düşmüştür. 

Yağmur, bilhassa Karaisalı ve 
Yeniceye de çok bereketli bol bir 
surette yağmıştır, 

Yalnız Baltalı ve Yenice mıntı· 
kasına bir mikdar dolu da düşmüş
tür. 

Bu yılki yağmurlar tam mevsi 
minde düşmüş olduğundan mahsulata 
çok büyük faydalar vermiştir. 

Bu sene çiftçimiz her yılkinden 
çok bol mahsul alacak ve yüzü ıyı. 

cı- gülecetir. 

Vali geldi 
Birkaç gündenberi mülhakatta 

teftişte bulunan vali ve parti başka 
nı Tevfik Hadi Bays~I şehrimize 
dönmüş ve dün vilayette vazifesine 
başlamıştır. 

Liselerde 
Tatil ve imtihanlar 

Lisenin son sınıfları mayısın 20 
sinde, diğer sınıflar da 26 dan iti
baren tatillerini yapacaklardır. 

Sözlü imtihan 4 hazirana kadar 
devam edecektir. Olgunluk da 5 
temmuza kadar devam edecektir. 

Olgunluk imtihanında felsefe su· 
alleri komisyon tarafından hazırla
nacak, diğeı sualler de vekaletten 
gönderilecektir. 

Ekmek fiatları 
Birinci nevi ekmek kilosu 10 

para aoksanile 9,5 kuru itan ve ikinci 
nevi ekmekte eskisi gibi 9 kuruş 

10 paradan s.:ıtılması r elediyece 
kerarlaştırıl mıştır. 

neye taksim edilmek üzere oldukça 
miihim yenı bir program hazırla

mıştı . Bu program , geç~n 16 Şu· 
battJ birdenbire çok daha geniş 
olan bir y~nisiyle değiştirildi . 

Bu programa gpre, lngiliz milli 
müdafaa kuvvetleri ve hususiyle lıa· 
va kuvvetleri son derece artacaktır. 
5 senede harcanacak 160 milyar fran 
gın en büyük kısmından havacılık 
faydalanacaktır. 

ilk tesis masrafları müthiş nis· 
betler dahilinde artmıştır: 

Zeni hava meydanlarının inşası, 
filolar mikdarının artışı, Hava kıt'a · 
lan mevcudu 1934 dş 31 ,000 kişi 
iken 1936 da 50,000 e çıkmıştır. 
Tayyare endüstrisi de çok kuvvet· 
lendirilecektir. 

Havaya karşı müdafaa vasıtala
rı, bütüu müdafaa sistemlerinin tak· 
viyesi suretiyle çok artacaktır. 

Avrupanın büyük devletleri ha
vacılık hususuda kesif fakat yıkıcı 

bir inkişaf yoluna girmiş bulunuyor· 
Iar. 

Köydeki cinayet 
Katil, karısını 21 yerinden bıçakla 

müdhiş surette yaralamış 
------

Müddei umumiliğin tahkikatı 

Evvelki gün Meletmez köyü ile 
Çavuşlu lnnaplı köyü arasında ko· 
cası Reşit tarafında.1 öldürüldüğünü 
yazdığımız Asiye hakkıııdaki tahki 
kata müddei uınumilikçe devam 
erlilmektedir . 

Dün m~hallinde tahkikata giden 
müdd~i umumi muavini Şeref Gök
men den aldığımız malumata göre, 
maktul açık 6 sı sırtında lJ ü sol 
yanında ve biri göksünde ve bir de 
yüzünde olmak üzere 21 bıçak dar. 
besile öldürülmüştür . 

Reşit Karagöçerli köyünde bulu 
nan karısını en küçük çocuğile bir 
likte diger köyde bulunan hemşire-

Halkevi gençleri 

Misis gezisinde iyi işler 

yaptılar 

Evvelcede yazdığımız gibi , şeh 
rimiz Halkevi gençleri 'pazar günü 
gurup hulinde Misise giderek hazır 
!anan çalışma programını tatbik et
mişlerdir • Halkevliler dört kamyon· 
la şehirden dokuzda hareket etmiş
ler ve yolların çamurlu olması yüzün 
den .Misise ancak saat 11 de ulaş· 
nıışlardır . Halkevliler toplanan köy· 
lülerin arasına bando önde cumhuri
yet marşını çalarak gezmişlerdir . 
Toplantı yerinde bir öğretmen tara 
fmdan inkilabın köglüye verdiği bü
yük kiymeti anlatan bir söylev ve· 
rilmi~tir . Bunu müteakip doktor , 
dişçi ve ebe köylülerin hastalarını 

muayeneye başlamıştır . Muayene 
saat 14 de kadar devam etmiş bir 
çok dertlilere ilaç yardımı yapılmış· 
tır . Hastaların çok olması dolayısile 
o gün hepsinin • yoklanmasına İm· 

kan bulunmadığindan Halkevi ayrıca 
sabahtan akşama kadar Misiste para
sız muayene yapmak üzere ayrıca 

bir doktor gönderecektir . Bu gezi· 
de, bir bayan öğretmen de köy ka · 
dınlarını toplayarak onlarla yurt iş· 

leri üzerinde faydalı konuşmalar 
yapmıstır. 

Bundan sonra spor programının 
tatbikine başlanmış , tertip ediien 
mukavemet koşusunu kazanan Mi .is
li gence bir saat hediye edilmiştir. 
Köylülerimiz tar3fından yapılan üç 
güreşde de kaza~anlara ikramiyeler 
dağıtıl nıştır . Bunu mütcak;p ta· 
rafından bir bayan öğr tmcn köy· 
lülere halk şarkıları okunmuş 
ve çok alkı~la.nmıştır .. M~~is okylu: 
nun yavruları bu topluluğa iş1irak 
ederek şiirl'r okumuşlardır . 

Bütün törenler esnasında bando 
sık sık milli havalar çaldı ve bayra· 
mın neşesini artırıp Halkevliıer , be
rabrı !erince götürdükleri bir çok 
faydalı kitap ve broşürleri de köy· 
lüle.re parasız dağıtını~lardır . Saat 
17 de programın tamamı tatbik olun· 
muş ve Halkevliler köylülerin sami
mi teşyileri içinde Misisten ayrılmış: 
!ardır . 

Halkevimiz gençlerinin bu köy 
gezileri on beş günde bir devam 
edecektir. 

Ankara postası 
Dün beş saat rötarlı geldi 

Herzamarı saat 12 de gelmekte 
olan Ankara postası dün şehrimize 
5 saat geç gelmiştir. 

Gecikmeye sebeb hatlardaki 
tamirattır. 

sinin yanına götürmek üzere ayrıl
dığı sırada bu iki köy arasında ve 
tarla yolu kenarında yaralamak, ve 
orada görülen sürünme izlerine; ka
dını yol kenarında vurduktan sonra 
sürükliyerek buğday tarlasına yüzü 
koyun yatılı bir vaziyette bırakmış· 
tır. 

Vakayı müteakip Reşit hemşerisi 
Mecidin bulunduğu Kadı köye gide· 
rek bir yaşındaki çocuğunu " Anası 
kaçtı aramağa gidiyorum buna ba· 
kımz " diye bırakıp savuşmuştur . 

Katilin mıntıka dahilinde bulun
duğu tahmin edilmektedir . Tahki· 
kata devam ediliyor . 

19 Mayıs spor ve 
gençlik bayramı 
Şehrimizde yapılacak 19 Mayıs 

spor ve gençlik bayramı programı 

tesbit edilerek tabedilmiştir . 
Memleket ve talebe gençliği bay· 

ram için büyük hazırlıklar yapmak
tadır . Mekteplerde ekzersizler de· 

vam ediyor . 
Programı bayıaın günü neşrede· 

ceğiz . 

" İtaat ilamı ,, 

Gençlerimiz piyesi önü 
müzdeki hafta 
~ynayacaklar 

Şehrimiz Halkevi gençleri bu 
ayın 16 ve 17 inci geceleri sosyal 
yardım komitesi menfaatine "ltaa' 
ilamı,, piyesini oynıyacaklardır. 

Müsamere biletleri bugünden iti· 
haren tevzie başlanacaktır: 

İlmühaberlere yapıştırı
lacak pullar 

Doğum, ölüm ve evlenme vaka 
lan ilmühaber !erine pul yapıştırılma
ması hakkında 2576 nıımarab ka
nunun üçüncü mnddesi hükmünün 
bazı nüfus idareleri tarafından evlen. 
me bosanma ve yer değiştirme il. 
mühal;rlerinde de tatbik edildiği 
görülıı:üştür. 

IJahiliye vekaletinden vilay~tlere 
gönderilen bir taıııiınde bu hare· 
kelin hatalı oi,luğu ve nüfus kanu. 
nunun 42 ve 43 ücü maddelerinde 
gösterildiği gibi evlenme ve yerele. 
ğiştirme ilnıühaberlerine beşer. bo
sanıııe i!nıülıaberlcriıı·~ yirmiser ku 
' ruş harç pulu yalnız yer değiştirme 
ilmühaberine de on be;er kuruşluk 
damga pulu yapıştırılması lazımgel· 
diği bildirilmiştir. 

Yunus Kazım Köni 
• 

Kıymetli , genç kültür direktö
rümüz Yunus Kazım Köninin ; bir 
müddettenberi rahatsız olduğunu ve 
tedavi altına alındığını yazmıştık . 
işittiğimize göre; Köni günden güne 
iyileşmektedir . Değerli kültürcü mü· 
ze geçmiş olsun deriz . 

Borsada muamale canlıca 

Şehrimiz borsasında yaptığımız 
tedkikata göre; alLn, satım muame· 
leleri geçen haftaya nazaran bu 
hafta bir az canlıcadır. 

11 Mayıs 1~ 
:::: 

Bir talebe 
Hakkında verileııt 
Yanhş hükürt1 

Bir müddet önce şehrinıit ~ 
lisesinde idare ile talebelerindeP 
risi arasında bir hadise olmuş ~,a 
!isin müdahalesine de lüzum f"' 
müştü. ~ 

Hadiseye sebeb olan tale J j 
deli olduğu iddia edilerek Jll 
kapanmış ve talebe de verilen 1 

!arla beraber Manisa hastahan 

nakledilmişti. uı/ 
O zaman biz de bu tale 

hali daha evvel niçin nazarı di~~ 
alınmamış olduğunu, deliyse o ı" 
na kadar ııiçiıı mektepte tutul 
olduğunu. deli değılse ve iddia!~ 
nın doğruluğuna inanmak i~ka~ıti 
lunamıyacağı için neden in~ıb~tı tP 
birlere müraca1t edilmedığını 
muştuk. 

Birkaç gün sonra ver 
raporlarla beraber Manisa hpl 

tahanesinde yapılan muayene~ 

cesinde dimağen hiç bir noks ~ 
olmadığı anlaşılan bu talebe J 
şehrimize avdet etmiştir. O z~Jll M 
neşri yatımız hakkında bize gon 'f rı 
diği bir tavzihi, kanuni mecburı o 
altında bulunduğumuz için aşat1 li 
koyuyoruz: 

"Türk sUzU,, yazı ı,ıerl 
dlrektUrlUijUne 

Gazetenızın 14 .Hart 937 tar•ft 
973.) sayılı rıiishasırıırı ıl:ınri sahij 
11in üçüncü süıuııunda (bu talebe 
midiı, değıl midır?) bıışlıklı bır 

çıkmıştı. tıl 
Menbrıı çok belit endişelerle .ı_ ti 

dıldığinı ılfunısa lıastr.hanesirıdekı 
yenem neticesinde at.Jı(fım rapOf .J 
iddianın rıe kadar uydurma oldUG'f. 
isbaı edt:cek mahiyettedir. 

Hakkımda bukaılar insafsı;ca 

iddiayı oıtaya ııtarılıırı kan 
karşı karşıya ~eııreceğınıde şüplıe 
tur. 

8<Jyııı ııuz~tenı~lll bılmiyerek 
dı/tınrı inar•dığım bu neşriyatı ıa 
etnıeni:;i ncrı ederim. " 

Evvela şurasını söyliyelim ~j, ~ 
bu talebenin deli olduğunu hıçcı' 
zaman iddia etmedik, yalnıı . 
olup olmadığını sorduk. Ve 5iaıd• 
soruyoruz: . 

ManisJ hastahanesinin verd 
raporu gördük, gayet kat'idir. s~ 
halı bul,:adar şuphesiz olan bir iJ 
nın hastalığını iddia ederek bu ~o 
hakkında delidir diye rapor vtf 
hangi doktordur? 

Ve bu talebenin bir deli oldd 
iddiasını ortaya kim ve niçin 
mıştır? .. Soruyoruz! .. 

Orman fakültesi ti ı 
le bel eri şehrimizd 

Şehrimizd~ buluna'' , orman ff' 
kültesi t:ılebeleriııden 30 kişilik 
gurüp Adana ve havalisi fılorııS 
tedkik etmektedir . 

Talebeler , Namrun , Ceht p 
nemd~re ormanlarında tedkikat .>"(ıl' 
nıışlardır . Yakında tedkiklerını rJ 
tirdikten so.ıra Aııkaraya gide 
kömür sergisini gezeceklerdir . 

Koşular için kayıt başlıı' 
Dün baytarlık dair:i H~ 

Kap koşusu ~ ayitleriııe başlanııııı 

Adliyede 
-------
Kadroda değişiklikle' 

-·------
Haber aldığımıza göre ; AdliY; 

Vekaletince yapılan tahvil ve Y\ı 
tayinleri havi kararname ali tasd~ 
iktiran etmiş. Ve Adliye VekMel 
iade edilmiştir. 

1 
Bu kararnameye göre , Ada~ 

Adliyesinde bazı değişiklikler old 
1 

öğrenilmiştir . Ezcümle Sulh C~· 1 
Hakimi Nevzadın Ankara Müd e_ 

Umumi Muavinliği kadrosuna oıJr. 
!edildiği öğrenilmiştir . 



* 

Yazan: Hl. 

Mukabele 
N erede rastlasam bir kaç 

aydanberi hayabmn en 
üyük derdini teşkil eden 

halden şikayeti itiyad edinmişti; 
" - Ah, azizim, aÇ1nacak halime 

lüliiyorsun, kime anlatsam gülüyor. 
Zaten insan başma gelmedikçe baş
kalarının f eliketi hakkında bir fikir 
e.ı:_ 
-.aıemez ki 
. Nereden girdim o apartmana, 

liremez olaydım. Beş aydır, rahat 
Ve huzur ylizü gördüğüm yok. Dün· 
Ya Yüzünde insanlar türlüsü bulun
duğunu bili dim ama, bu derece 
ltepazderine rastlanacaAını da hiç 
habrımadan geçirmezdim. insana İŞ· 
lcence etmekten zevk duyuvorlar. 
Apartman mı tutacaksan, san tavsi· 
Yem olsun, alt kat kiralama. Yoksa 
benim gibi senin de başın nara ya· 
nar, Ama, yıllardır hep apartmanda 
otururvm, bu hal ilktir· başıma ge· 
liyor. Aer apartman bir olmadığı gİ· 
hi, hnr kiracı da bir olmıyor. 

Asıl şaştığım nokta şu ki, bizim 
:ın tavanı sanki tavan değil de 

lllegafon. Adeta l:tir muzib usta· 
nın, sırf sesleri büyübün diye hara· 
?• hususi bir şey katfıtma insanın 
~anacatı geliyor. Monfer, üst katta 
bar arıtın dolaştığını bile oturduğu· 
muz Yerden işittiğimizi söylersem. 
bana inanır mısın? Fakat bu halci· 
kati çok defa, bizim çocuklann oda
nın içinde bana söyledikleri sözü 
İfibaecliiim olar, ... ülf: kat kira· 
çabmmn muhaverelerinden en kü. 
çGlt bir kelimeyi bile kaçırmaya im· 
kta ,alc. Megafon, MSk!ri Wrc kaç 
nıialine çıkararak alt km ...... 
Yor. 

Bu Allabın belim tavanın kötü· 
lfitinii tamamlamak için bir üstO· 
rniizdekiler gibi kiracı eksikti Şimdi 
tamamız. Ah, kardeşim, sabahın sa· 
at altısı dedi mi, Ne de kalabalıklar 
•üri.isüne bereketi paldır küldür, bir 
gürültüdür başlar, zelzelemi oluyor 
diye, dehıetle yataktan dışan uğra· 
ranz. Her sabah bu ayı haldir. Bir 
gün rahat uyku yüzü görmıdim. Ge· 
celeri de ı,irclen, ikiden evvel yat· 
bldan yok. KMpmı istersin var, 
rramafon mtt var, radyo mu var, 
yeai '-- dena .a. acemi gıygıy· 
ala -~ da var. '!i emin ederim sa· 
na~ bir tabur uker, bizim üstü· 
mzüdeki kiracılar kadar gürültü 
çıkaramaz Ne mübarek şeylereir 
onlar. 

Dost"mun, her görüşmemizde 
tdcrarJadıtı hu nakarat benıle bir 
lllerak uy andırôUfb. Bir gece ken· 
eli.in- fÖrle bir utrayun, dedim, 
beQı d dünyanın sekiımci garibesi 
il ı ballandıra ballandıra anlattığı 
~ltu hikayeleri bak ında bir fi-
ur M=-!-·. · G'n: beni misafir 
od~ ı,...,..m, . 
h. ....,a aldı, selim sabah edıp da-
m· 0turmatntştık ki, çürük tahta ze· 

1 ın Gzerinde dolu bir fıçmm .yuv:r· 
lhıtına benzer dehşetli bir gümbur· 
tüyle gözlerim tavana kalktı 

Dostum: 

l 
- Dar bel.. dedi sana sefa it din ..., ' 

f-.ı ' diyorlar. Bu sazın akortudur, 
-. tilndi betlar. 

d Ve hakikaten iki dakika geçme 
li e~!asıt batladı. Evveli tuzlu biber· 
dulc k~~". koca kavgasına şahid ol 

ı, 19İftde bir hayli yakası açıl· 
:mıı naşeninde küfürler geçiyor-

• 
Dostum: 

lı Çocuklar cM. ~ok defa bıı mu 
d avere.lenn masum dinleyicisi oluyor 

8 Yerın dibine ı~iyorum, diyordu. 
f Biraz sonra, bOzuk bır gramo· 
011 plağında çatla bir zurna sesi 
~ lliksJ•ol· 

maz ,, meselini tekzib eden bu nu· 
maradan sonra, bir kaç çocuğun bir 
ağızdan söyledikleri ve tahtalarda 
trampet gibi tempo tuttukları bir 
marşı dinledik. Sonra, radyo açıldı. 
Anlamadığım bir dilde heybetli bir 
nutuk söyleniyordu. Hatibin bağır· 
maktan gözlerinin dışarıya fırladığı
nı görür gibi oldum. O devam eder· 
ken, iki kişinin güreşmesine benzer 
daha baskın bir gürültü başladı. Çıp
lak beton zemin üzerinde gümbür 
gumbür bir şeyler yuvarlandı durdu. 
Arkandan bir bölük asherin man· 
ga golunda geçişini andırır munta 
zam nalça seslerinden b ynim delik 
deşik olunca, tahammülüm de sona 
erdi, yerimden fırladım : 

Beni mazur gör, dostum de
dim, bir ahbaba daha söz vermiş

tim. 
işte allahın günü ve gecesi 

hep bu işkence içinde yaşıyorum, di· 
yordu, ne zaman. şiöiyet etsem, inad 
için iki misli gürültü ettiklerinden 
artık tikiyetten de korkuyorym. Ev 
sahibi de aldırış etmiyor. Apartma. 
nmda uğradığım bu akibetin bana 
mukaveleyi feshetmek hakkını vc-rmi 
yeceğini söylüycr. Ne yapacağımı 
şaşırdım. 

Heline alJah acısın. dedim, 
gene görüşürüz, ama burada de· 
ğil 1 

Aradan bir iki ay geçti. Ona bir 
gün kahvede rastladım. Bu defa gü · 
Jer.ek. , •• _ ,+· ıfa .. 

N tM&tıc')fiitita llpatt-

GWKlan -- mı ? 
- HayD", ckdi, çıkmadım. Bu 

kadar basit bir şeyi bunca zasıl akıl 
cdemedım diye kendı kendime şaşı-
yorum. 

- Anlat allahesen, diye abl· 
dım, bana merak veriyorsun 1 

- Dur, anlatacağım. Buluşumun 
Kristof Kolombun yumurtası kadar 
basit olduğunu sen de itiraf edecek
sin. Ne yaptım, hilır misin ? Hiç ta· 
mmadığım üçüncü kabn kiracılariyle 
ahbap oldum. Once onlara meseleyi 
açmadım. Aitece sıkı fıkı ahbap ol
duk. Bize gelip gittikçe, onlar da 
nasıl bir cehennemde yaşadığımızı 
anlayarak üstümüzdekilere i~er~emi
ye başladılar. Bu bi~dett~n ıs~ıf(ld~ 
ttim • Bir plin tcrtibettik. Bır ge 

ce b~ ıadyoyu, eakidea kalma bir 
defi, ~aba bir kaç gürültü çıkaracak 
ötebenyi alarak. çoluk çocuk hep 
birlikl'e yubn kata çıktık. Onlar da 
kalabalık arlar. Aynca, üç çocuğile 
lstanbuld n yeni bir misafirleri de 
helmışlerdi. Radyoyu sonuna kadar 
açtık. Odun parçalarile tramp tler 
hazırladık, bir def, bir keman, ve 
bir sürü gürültücü hep birden baş· 
ladık. Ben orkestra şefliği ediyordum 
ve orkestrayı canlandırmak için 
dökmediğim ter kalmadı. O gece, 
geç trakte kadar bu minval üzere 
devam ettik. Aşağıdan dayanama· 
yık şikayete gönderdıkl rı hizme~· 
. yi bir kaç defa paylayarak keyfı
~ize kanşmıyacaklannı söyledik. 

Bu tecrübeyi bir iki defa te~rar
ladıktan ~onra, bizim üst kat kira· 
cıları sulh yapmak için elçi gönder
diler. Uzun boylu müzakerelerden 
ve çok ağır şartlar koydukta~ son~a 
nibl) et akdi sulh ettik. Şımdı sankı 
hep kulaktan kulağa konuşuyorlar. 
Tıs yok 1 

Sana tavsiye ederim, başına ay· 
nı hal gelirse, tedbir birebirdir. Tat 
bilete hiç tereddut etme l 

Nehirde bir adam 
boğuldu 

Misis nahiyesinin Küçük Kapıla 
koyünden Hacı Mehmet çiftliğinde 
amelelik eden G. Antebli bir adam 
(ismi tesbit edilememiş) yıkanmak 
üzere Ceyhan nehrine girmiş ve su· 
yun ceryanına kapılarak boğulmuş 

ceset henüz bulunamamıştır. 

Elindeki çifte patla
y, rak kendisini 

yaraladı 
Pekmez köyünd n Hüseyin adın 

da birisi tarlasından köyüne gelirken: 
yare düşmüş bu esnada elinde bulu 
nan çifte ateş alarak patlamıı ve 
Hüseyin elinden yaralanmışnır. Has. 
taneye kaldıjlan Hüseyin tedavi al 
tına almmıştır. 

Yeni Nefrlyat 

Görüşler 
Halkevinin çıkarmakta olduğu 

"Gör""şler,, m cmuasınm ikinci sayısı 
çık uştır. 

Zabıtada: 

Hırsız kadınlar cüımü 

meşhut halinde tutuldu 
Ahmet kızı F atmll , Ömer kızı 

Fatma, Ali kızı Ayşe adında tiç 
kadın Döşeme mahallesinde oturan 
Ahmet oğlu Mahmudun gündüz evi· 
ne girerek eşyalarını kanştınrken 
cürmü meşhut halinde yakalanmış· 
lardır. 

Birbirlerini taşla 
yaraladılar 

Re.şatbey mahallesinden Kasım 
oğlu 10 yaşında Yaşar ile ayni ma· 
halleden Mustafa oğlu İbrahim i:ı· 
minde iki çocuk kavga ederek bir· 
birlerinin başlarından taşla yarala· 
D111lardır • Suçlu!~ hak~ak~owi 
muUaele _vıp .... etw • 

Fazla .1Gmll 
Sabekalılardan Erzurumlu Meb 

met otlu Alinin fazla derecede sar 
bot bir halde gelıp geçenlere teca· 
vüzdc hu!undutu görulerek yakalan 
mış hakkında kanuni muameJe ya 
pdmıtlır. 

Bıçakla yaraladı 
Sugediği mahallesinden lbrahim 

oğlu Ali , Gani otlu Seyfıyi bıçakla 
yaralamıştır . 

Suçlu yakalanarak hakkınd1 ka · 
nuni muamele yapılmıştır . 
Cürmü meşhut halinde 

yakalandı 
Kantaran mahallesinden Hacı 

Ali kızı.Zeynep, komşusu Şemsed· 
dinin evi ktnarında istif edilmiş kire
mitlerinden bir kısmını çalıp götü. 
rürken cürmü meşhut halinde ynka 
lanmıştır • 

Zabita Zeynep hakkında icap 
eden mu meleyı yapmıştır . 

--~-------·--------~-

Franko İspanyol
ları tehdit ediyor 

(Binci sahıfeden artan ) 

etti. Aksi hade le lim olmayan h .. lk 
için "galibler kanunu,, tatbik edile· 
c ğini i ive etm ştir. 

Baak cebheelnde 
Madr d : 10 ( Radyo ) - Asi 

kuvvetler Bask cebhesmde yeniden 
taarruza geçmişlerdir. 

Bilbao: 10 ( Radyo ) - Bask 
cebhesindeki ııükGmet kıtaları as"le· 
re büyuk zayiat verdirmişlerdir. 

Salamanga:lO (Radyo) Hindeya. 
daki lngilız sefiri Burgos hüküme· 
tin , m lliyetçileri taşıyan vapurlan 
himayc!ye devam ede-ceğini bildir 
miştir. 

Berl'n: 10 (Radyo) -Doyiçland 
zırhlısına ikinci torpido filosu nöbet 
detiıtirmek u;in bu sabah lspanyol 
sularma hareket etmiftia. 

Sahife : :J 

Sancakta gayri A 
İnsani hareketler ' srA sinemada 

- Bırinci sayfadan mabad

Surlye kabinesinde 
dellflkllkler 

Şamdan alınan malumata göre; 
Suriye kabinesinde mühim değişik 
likler olacaktır. Doktor Abdurrah. 
man Şehbenderin Hariciye Vezirli 
ğine getirileceği, yeni vezaretler de 
ihdas edileceği söyleniyor. 

Kabineye bir de alevi Vezir ah· 
nacaktır. 

Bir yalan haber 
Cemil Merdüm'ün yakında An· 

karaya gidec ği ve temaslarda bu· 
lunacağı hakkındaki haberler doğru 
değildir. 

Sancak meselesinde Vantailerin 
resen konuşmağa hakkı olmddığı 
aşikar olduğuna göre bu haber gayri 
mantki ve mcvsimsizdir . Bu Hatay 
yasa ı yapıldıktan sonra mevzuuba
histir . 

ZulmU protesto 
Birkaç gün evvel bir evin tahar. 

risinde bulundu diye kırbaçla döğül. 
düğünü yazd ğım Meşrefiye köyü 
muallimi ve evi taharri edilerek eş 
yalan tahrip edilen Kadri Mursala 
yapılan gayri insani hareketi, halk 
mümessilleri reisi Abdülgani Türk. 
men protesto etmiş ve delegye işin 
ehemmiyetle nazarı dikkate alınması 
lüzumunu tc1grafla bildirmiştir. 

ı, Bankası mufettlfl 
Ankaraya dBnUyor 

Bir müddettcnberi şehrimizde 

1 

bulunan Türkiye iş bankası müfettişi 
Bay Said Kuray birkeı.ç gi.ıne kadar 
Sancaktan ayrılarak Ankaraya döne· 
cektir. 

Said Kuray iş Bankası umum 
müdrlüğüne raporunu verecek ve 
derhal Banka şubelerinin açılma ha 
zarlıklarına başlanacaktır. 

Müfettiş şerefme büyük ziyafet. 
ler verilmiftir. ............. ""'* ........... 

Kınkban ,...m eıalik rem Hasan 
Hayrullah Vataail na bir karanyle 
Halebe tayın edilmiş ve yerme bir 
Halebli memur tayin edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre Kmkhan 
lılar bu memuru kabul ktmiyecekler. 
dir. 

Çünkü bin türlü dolablar çevrı. 
len bu emlak işlerinde emniyet 
olunabilecek bir m ... mur lazım 

dır. 

Şam: 10 (Türksözü muhabirinin 
telgrafı] - Cemil Merdüm bugünkü 
beyanatında, Tiırkıye gazete! rinin 
Sancak meselesinde çok mübalağa 
ettikleaıni, halbuki Hataydaki vazi 
yetin çok sakin olduğunu söylemiştir. 

İngiliz .. İtalyan 
münasebatı 
B ın ı s hır d n artan 

bu babda bir teşbbüste bulunmıya· 
c ğı ve ltalyadan izahat ıstemiyece· 
ğini bildirmek edir . 

Rom : 10 ( Rad}o) - Stafani 
ajan ı bıld riyor : 

ltalya imparatorluğunun :rcurulu· 
şunun hırinci yıldömirnü bugün te it 
edilmış ir . fngiliz hükumetinin bu· 
lun~aması J'>lavısıyle ltalyada mu· 
habırlerını çekmiştir . 

Blümberg Londrad~ büyük 
merasimle karşılandı 

Londra: 10 (Radyo) - Blüm. 
berg Londra} a gelmiştir. Blum· 
berg büyük mera imle karşı • 
lanmış ve krala misafır olmuştur. 

Polonya adliye nazırı 
Berline geldi 

~erlin : 10 (Radyo) - Polonya 
Adlıye nazıaı, yanında yedi Polonya 
h~k~kcusu olduğu halde Berline gel. 
mıştir: Nazır bu akşam bir konferans 
verce ktir: 

8 Mayıs cumartesi gündüz matinesinden itibaren 
bu senenin en nefis ve en muhteşem filmini 

sunmakla kıv!lnç duyar 

(SAADET) 
LEBON HEUR 

Baş roJJerde : Tercih ettiğiniz yıldızlar . . . Sizi memnun eden ırtistler 

Ceharles Boyer-Gabi Morlay-Mişel Simon 

Ayrıca : Ekler Jurnal 
PEK YAKINDA : 

(Petresburg geceleri) 
8080 

TAN SİNEMASINDA 
Bu Akşam 

Daima en büyuk fılmlerin en büyük yaratacıları 

FREDERIC MARCH ME.RLE OBERON HERBERT MARCHALE 

Tar fından mis isiz bir tarzda yaratılan ve uzun zamanlardanberi sinema 
perdelerinde hiç goriılmiyen ve sessiz sinema zamanında üç defa filme çekileı 

ACIKLI iÇLi HEYECANLI MÜESSiR BiR MEVZU TAŞIYAf' 
senenin en büyük fılmi olan 

ÖLÜM PERiSi 
filmini sunar 

ilaveten: Çok güzel b·r 

( Si ili Senfoni ) 

Suriyenin yeni 
endişesi 

Bırınci hifeden arlan -

metlerile ittifak muahedeleri aktet. 
m sı muhtemeldir. 

Oldukça kuvvetli bir Arap hü. 
kumetinin bu tefevvuku elde etme i 
ni kıskanmıyoruz. Fakat, Suriyede 
yerleşen lngıliz, yahudi, Türk ve 
Maruni gıbi unsurlar dolayısiyle, 
Suriyenin bu rolü deruhde edeme· 
diğine de beyam teessüf etmekten 
kendimizi alamıyoruz. 

Mezhep tefrikaları Suriyeyi için 
den harap ediyor! 

Hele sahil kısmı halkının sosyal 
seviyesi dahildekinden daha yüksek
tir. Arada Maruni Patiriği gerek 
dini ve gerek dünyevi nüfuzunu is
timal etmektedir. 

Patr ğin Şekada bir çimento 
fabrikası, bir alektrık imtiyazı var. 
dır. Birçok küçük bankalar ıdare edi· 
yor, Yahudi malı}ecileri ile itilaflar 
yapıyor ve yahudıleri Lübnanda 
ikamet etrneğe çağırıyor. 

Din noktai nazarından Patriğin 
zeki, mün vver ve kendisine muti 
bir cemaat üzerinde nüfuz ikamesi 
vardır. Fakat yürüttüğü bu cemaat 
mil ı vazifelerine itaat edecekleri 
yerde müslüman olduidarından clola· 
yı Arap amal ve efkarıile mücade· 
lede devam ediyorlar. 

işte Suriyenin, Arap akvamının 
pişdarı olmamasının başlıca sebeb. 
leri!,, 

Fakat bu tarzı neşriyatın, Lüb 
nanda fena akisler yapmakta oldu 
ğu, Loriyan gazetasinin 6 mayıı ta
rihli nushasında, F cttilaraba verdi
ği cevaptan anlqdllllfbr. 

Prens Pol Londrada 

8079 

Baş pehlivanlık 
müsabakaları 

Ankara stadyomunda 21-22 ve 
23 mayıs tarihlerinde baş Pehlivan
lık müsabakası tertip edilmiftir. 

Baş pehlivana 500 lira ile bir 
madalya, dığer pehlivanlara da 700 
lira mükif at verilecektir. 

iştirak etmek i~yen mmtakamız 
pehlivanlanmn vakit geçirmeden 
Ankara çocuk esirgeme kurumu 
genel merkezine müracaat ederek 
kaydedilmeleri lizımdır. 

Delbos Brüksele gidiyor 

Brüksal : 10 (Radyo) - Framaz 
hariciye nazıı ı bay Delbosun 20 ma. 
yısta Brüksele geleceği haber alın· 
mıştar. 

Ad, na Doğumevi 
Baştabipliğinden : 

Müessesemizin bir senelik yiyecek 
ve yakacak ihtiyacı açlk eksiltmeye 
konulmuştur. 17-5 937 saat (14) 
de Sağlık Direktörlüğünde ihalesi 
yapılacaktır. Şartlan öğrenmek için 
müessese idaresine müracaat edilir. 
8041 30-5-11-16 

Adana Ziraat mektebi 
müdürlügünden : 
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1 memurluğundan: BELEDİYE İLANLARI 
Do. No: 937
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1442 "--------_, ______________ _ 

Ali Galibe borçlu avukat Ahmet 
Sabihin tapuca iki parça bağın sa· 
tılması. 

No: 29 88 Tarihi:ka.evvel 928 
Mevkii : Yılanlı 

Hududu: Şa. Ahmet Sabih Ga. 
Hasan Fasih zevcesi Düriye Şi. tari 
kiam Ce. Rabia iken elyevm Ala· 
iddin. 

Cinsi: Miktarı 
Müfrez bağ yeri Üç dönüm 300 

24 89 Mayıs 928 arşın 

Mevkii: Yılanlı bağ yeri bir dö· 
nüm 400 arşın. 

Hududu: Şa. Kadriye garben şi· 
malen Hacı Hafız iken mücedd!den 
küşat edileıı yol cenuben Gergerli 
ile mahdut. 

Gayri menkullerin bulunduğu mev· ı 
ki ve mahallesi ve hali hazır vazi. 
yeti : 

Tapunun Ka. evvel 1928 tarih ve 
293 88 ve yine tapunun mayıs 928 
tarih ve 24 '89 numarasında ka} itli 
iki parçada 4 dönüm 700 arşın ba
ğın yerlerini tapuca her ne kadar 
iki parçada olup hududu görülmekte 
ise de elyevm birleştirilerek bir par-j 
çada olup hududu (Şa. Kadriye gar· 
ben Hasan Fasih karısı Düriye ve 
kısmen terzi Mehmet şiınalen terzi 
Mehmet kör Ali cenuben Alaiddin 
ile Mahmut olup içinde alt katı dört 
oda ve bir mutbah ve bir hamam 
ve kömürlük ve hela ve üst katta 
bir odadan ibaret ve önünde zemini 
çimento döşeli bir kan;enye ve su 
tulum bası mevcut kargir bir ev ve 
bağın içinde üzüm ve mandalina 
ve tu·unç ve çam ve servi ve oka· 
liptus ve muhtelif genç müsmir ve 
gayri müsmir mevcut olup . 

Takdir olunan kıymet : 
Tapuca iki parçada görülen ve 

elyevm bir parçada bulunan 293 88 
ve 2 ve 24 89 numaradaki bağlnra 
da altı yüz lira kıymet takdir edil· 
miştir. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün, saat: 
Adana birinci icra memurluğunda 
12 61937 cumartesi günü saat 10 
elan 12 ye kadar birinci vf! 28 6 937 
tarih pazartesi günü ayni saatlarda 
ikinci artırma yapılacaktır. 

1- işbu gayri menkulün arttırma 
şartnamesi ilan tarihinden itibaren 
1442 No. ile Birinci icn dairesinın 
muayyen numarasında herkesin gö· 
rebilmesi için açıktır . ilanda yazılı 
olanlardan fazla malumat almak is · 
tiyenler, işbu şortnanıeye ve 937 
1'142 dosya numarasile memuriyeti 
mize müracaat etmelidir. 

2- Artırmaya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin c,0 7,5 nisbetin. 
de pey veya milli bir bankanın te· \ 

minat mektubu tevdi edilecektir.(124) 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla,di

ger alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve mdsrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari· 
hinderı itibaren yirmi gün içinde ev 
rakı müsbitelerile birlikte memuriye· 
timize bilciirmeleri icap eder . Aksi 
halde hakları tapu sicili le sabit ol· 
madıkça satış bedelinin paylaşma· 
sından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartnamesiııi 
okumuş ve lüzumlu malumat almış 
ve bunları tamam~n kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya sa. 
tış istiycnin alacağına rüçhani olan 
diger alacaklılar bulunup da bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarını mecmuundan faz 
laya çıkmazsa en çok artıranın taah-

üdü baki kalmak üzere artırma on 
beş gün daha temdit v . on be~inci 
günü ayni saatta yapılacak artırma 
a,btdeli satış istiyenin alacağına 

1 Asfalt cadde kenarında yaptırılacak kanalizasyon işi kapaıı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur . 

2- Keşif bedeli 8534 lira 75 kuruştur . 
3- Muvakkat teminatı 641 liradır . 
4- ihalesi Mayısın 20 inci perşembe günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır. 

5- Bu i şe ait hususi.fenni şartnamelerle keşif, ölçü, tahlili fiat cedvel
leri, umumi plan, tevzi planı ve sair evrakı isteyenler belediye fen mü
dürlüğünden parasız alabilirler . 

6- Taliplerin ihale günü teklif mektuplarile birlikte saat on dörde ka· 
dar belediye encümenine müracaatları ilan olunur .8057 4-7-11-15 

1- Araba ve otomobiller için 2330 çift ve bi.ikletler için de 1600 
tek numara levhasının yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Muh:ı.mmen bedeli: 1507 lira 50 kuruştur. 
3- Muvakkat t e minatı: Yüz on altı liradır. 

4 ihalesi Mayısın 20 inci perşembe günü saat on beşte belediye en
cümeninde y2pılacaktır. 

5- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenlere parasız verilir. 
6 Taliplerin muayyen gün ve saatta teminat makbuzlarile birlikte be· 

lediye encümenine müracaatları ilan olunur .8058 4-7-11-15 

1 - Temizlik işleri hayvanatının bir yıllık saman i h t i y a c ı olan 
60,000 80,000 kilo saman açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2- Muvakkat teminatı yetmiş beş liradır . 
3-- ihalesi Mayısın 17 inci pazartesi günü saat on beşte belediye en 

cümeninde yapılacaktır . 
4 - İsteyenler şartnamesini her gün yazı işleri kaleminde görebilirler. 
5- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile birlikte 

belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8049 1-6-11-15 

Evvelce üç sene müddetle kiraya verilecekleri ilan edilmiş olan kasap 
dükkanlarına bu şartla talip çıkmadığından bu dükkanlar yeniden bir sene 
müddetle kiraya verilecektir. 

Mezkur dükkiinların 20-Mayıs-937 perşembe günü saat on beşte ye. 
niden ihaleleri yapılacağından taliplerin ayni gün ve saatta belediye en. 
cümenine müracaatları ilan olunur .8066 5-11-15-19 

- - -

Eczacı ve Tabip alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğünden: 
Ankara civarında Kayaş, Küçükyozgat ve Erzurumda kullanılmak üzere 

Lir Operator ıle iki Tabip ve bir Eczacı alınacaktır. isteklilerin istida ve 
vesikalarile Umum Müdürlüğe müracaatları.8037 29-3-7-11-15 

Adana pamuk Üretme çiftliği müdürlüğünden: 

Cinsi Miktarı Muhammen kıymeti Depozitosu 
Çuval 2150 52,5 Kr. 84.66 Lira 
Binek arabası 1 adet 500.00 lira 38 50 " 
Yük n 1 " 100.00 n 7.50 n 

Müessesemiz için yukarıda cins ve miktarı yazılı çuvnl ve arabalar Ma 
yısın 19 uncu çarşamba günü saat 14,30 da Adana Ziraat müdürlüğünde 
müteşekkil komisyon marifeti!" ve açık eksiltme ile alınacaktır . 

Eksiltm e kanunu mucibince isteklilerin pey akçalarile komisyona gel
melerı ve ş~rtnameyi görmek istiyenlerin her gün Adana pamuk üretme 
Çiftliği müdürlüğüne müracaatları. 8063 4-7-11-14 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 

Menbamdan sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapaları na dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 27 
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rüçhani olan diger alacaklıların o 
gayri nıenku! ile temin edilmiş ala· 
cakları ınec nuundan fazlaya çıkııı ı k 
şarti le, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle 1::-; bdel elde edilmezse ihale 
} ıla n z V s ılı ~ tale' i diişer. 

o Gav ı ıı- e ul kend 'le ıha!~ 

olunan k ı .. se dc ı 1 ' \a \ ' ı n 

mnhlet içinde p:ır.ıyı vermezse ihale 

kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa ra· 
zı olursa ona, razı olmaz , veya bu· 
lu ı ııazsa h~rııen on 1 ~ş g:in müd
deti~ arttıı maya çıkarılıp en çok ar· 
t ı rana iha!e edılir . iki ihale arasın
dak i fark ve ge1,en gü:ılcr i;in o 5 
ten hesap olunacak faız ve diger za· 

Adana 1 inci icra ) Adana Orman 
memurluğundan : luğundan : 

Muamelat 

Makinist Şükrüye borçlu kahveci 
Necibin tapunun T. sani 931 tarih; 
ve 114 No.lu döşeme M.de 2 dönüm 
54 metre murabbaı aarsa maa hane 
ve hududu rakamı eb•ıabe mütevec- Adedi Kilo Cinsi ve nevi 

Beher kilo ve 
adedine konan 

muhammin bedeli 
L. K. Santim 

cihen sağı ve solu ve arkası ve cep · 
hesi tarikiam ile çevrili olup hali 
hazırda tuğladan mamul alt katta 
bir oda bir mutbah bir odunluk bir 
abdesane bir su tulumbası ve üst 
katta dört oda bir abdesane bir 
mutbah mevcut olduğu . 

Takdir olunan kıymet : 
tamamı sekiz yüz liradır . 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Adana birinci icra memurluğunda 
birinci artırması 12/6/937 cumar· 
tesi günü saat 10-12 de ve ikinci 
arttırması 28/6/937 pazartesi günü 
saat 10-12 de yapılacaktır. 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden itibaren 
1231 No. ile B i r i n c i icra 

dairesinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak İsi iyenler , işbu şartnameye ve 
1231 dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin 0/0 7,5 nisbe· 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevsi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahipJerinin gayri menkul üzerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 

alacaklılar bulunup ta bedel bun 
!arın o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada 

bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih::ıle 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev· 
ve! en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar- 1 

tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
Gayri menkul Yukarıda göste· 

rilen tarihlerde Adana 1 inci icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi dai
resinde satıhıcağı ilan olunur. 8087 

rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksı· 
zın memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 

Yukarıda gösterilen tarihlerde bi. 
rinci icra memurluğu odasında iş bu 
ilan ve göster ilen artırma şaı !name· 
si dairesıııde satılacağı ilan oluııur. 

8088 

571 
1366 

615 
1365 
114 

3997 
1 

18 
1 

23 
7 

Çam kereste 1 80 

• salma 40 
• dilme 15 
• tahta 20 
• topak 90 
• baskı ve mertek 13 
• Çatal 60 
• kurulu düğen 200 
• taşlı düğen 220 
• düğen tahtası tek 100 

• kurulu saban 100 
17 6 yüz yetmiş altıdır • saban oku 50 

44 
4 
8 
2 

29 
79 
45 

980 
500 

35 
52 
16 
83 

~21 
3 

912 

!J 18 

10 
12 

• • kulpu 20 
• tahta kürek 15 

• ceviz tahta 20 
Ardıç kereste 80 

• tahta 20 
Dirgen 05 
Digeç 16 
Meses 05 
Ardıç halka 03 
Kamçı sapı 05 
Kazma sapı 05 
Ekmek tahtası 50 
Evregiç 05 
Oklağı 05 
Çıkrık 200 
Gürgen kaşık 002 
Çomça 003 
Saban ökçesi 050 
Araba oku meşe 020 
Boyunduruk 040 
Yaba 025 
Kazık 016 

15670 Meşe odunu 000 
109437 Çam ve karışık odun 000 

16340 Karışık kömilr 002 

75 
75 

ı~ 

n' 

ve 
b 

se 
dil 
lci 

r 
90 Çam çıra ,; 1 

Devlet orm_anlarından, kaça.k olarak çı~arıl'.11asından müsadere olu~Sııf a 
idare ambarı ıle kasaba ve koylerde yedı emınlerde mevcut,(41 ade 
zat kaimesinde dahil yukarıda cins ve miktarı yazılı ( muhtelif cinste 'V 
kalem emval orman ihale komisyonunun 5-5-937 gün ve 78 sayılı 1 
rarı ile (20 Mayıs 937 gününe rastlıyan perşembe günü saat ( 14 deli 1 
ye kadar aşağıda yazılı şeraitler dairesinde on beş gün müddetle açık ' 
tırmaya konulmuştur. . .. . İÇ~ 

1-Talipler yukarıda enva ve mıktan yazılı emvale pey surmelert 1 
evveli emirde bedeli muhammenenin, yüzde yedi buçuk kuruş pey akç'el 
nın emaneten teslimi sandık ederek,makbuzunu ihale komisyonuna gii5

1 

meğe mecburdur. Aksi halde peyleri kabul edilmez . g1I 
2-Taliplerin alma~ istedikleri emvali gö~~ muayen~ ederek o~a et 

pey sürmeleri muktazı bulunduğundan bedelı ıhale teslım ve tesellu~d~ 
nasında ır.alın, çürük ve ebadının noksanlığı hakkında vukubulacak 1 

ve itirazları mesmu olmıyacaktır. . ~ 
3-lhalei katiyesi icra kılınacak emvalin tahakkuk edecek bedelı .~ s el 

gün zarfında müşteri tarafından tamamen teslim ve emvalin tesellüm~ ıtıJ • 
ruttur. Bu müddet zarfın~a bedel ve~ilmediği takdirde ihale m~nfesıb iiı' 
olunacak teminat akçası ırat kayt edılmekle beraber emval yemden ııı r 
yedeye konulacak ve takarrür edec.!k bedel evvelki bedelden dun ,,(dO 
ve fazlasına talip çık.m~dığı t~kd'.rde fark bedeli tal'.bi ~vv~linden .alı~ 
cak ve buna karşı talıbı evvelın bır guna zarar ve zıyan ıddıasına bır 

kı olmıyacaktır. il~ 
4-lşbu kaimede yazılı emvalin bulunduğu mahalde teslim ve tese. 

mü meşrut olup dellaliye pul tezkere ve saire masrafları müşteriye ait~'ı· 
5 işbu kaimede miktar ve adetleri yazılı emvalin ambara ve yedı ı' 

minlere teslim edilinceye kadar nakli için muhtelif şahıslara borçlanrıı3 ~ 
reti ile yapılan ve zabı~ var~kala_rında tahak.kuk ettirilen(208 ~ira 69 kO ~ 
nakliye ücretinin de muşterıye aıt olup hazıneye yatırılması lazımgeleıı 
val bedeli ile birlikte yatırılması meşruttur.8073 7-11-16 

D. demiryolları Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli (42000) lira olan 100 ton üstüpü 24-5-37 ~ ~ 
zartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasııı b 

satın alınacaktır. . . . . . . ıJll 0 
Bu işe girmek ıstıyenlerın (3150) lıralık muvakkat temınat ıle kanuıı 'f 

tayin ettiği vesikaları, resmi ~azetenin 7-:5-.936 gün ve 329_7 No.lu ıı~. 
hasında intişar etmiş olan talımatname daıresınde alınmış vesıka ve te i 
liflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazııııd~: Y 

Şartnameler (210) kuruşa Ankara,Haydarpaşa, lzmir ve Adana veııı 
!erinde satılmaktadır. 8081 8-11-12-14 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksö2ü matbaası 


