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Garbi Akdeniz siyasetinde esrarengir- bulutlar 

ispanya asileri lngiltereyeateş püskürüyor 
Hatay işine bitmiş 

nazariyle bakılabilir 

HATAYDA 
• 

surıye 
-

, Britanya Hegemonyasını kö-
Cenevre: 27 ( Radro ) -

Anaraea111n ilk tetkiki eke
perler komlteelnce ikmal edll 
mlftlr. BugUn etatunun kan 
eeaeları Uzerlnde an komite. 
nln mUzakerelerl baflamıf 
bulunmaktadır. 

HükUmeti 
HaligOIOnç 
manevraya künden yıkacağız,, AnaraA pro)e•lnl hazır· 

llracak olan h•r•t• lnglllz baf 
murahhaeı rlyaeet edecektir. devam et

mektebulu
nuyor 

on harp tarihi en müdhiş hava hücumunu dün kaydetti . koca 
bir lspanyol şehri alevler içinde yanıp kül oldu 

Alınan Arlh ve kan malO· 
mata ..... tam bir nlefma 11• 
an komlt•r• tevdi •dll•n bu 
m• .. l•r• bltmlf nazarlle ba. 
kllalllllr. 

<:ebeJüttank: 27 [Radyo J
ran.konun Generallarmdın Lano 

- radyoda söylediği bir nutuk
lnıiJtereye inüdbit hücumlar 

PIDlfbr, 
Ge11era) laqo demiıtir ki : 
Habeı harbinden IOIV• lnıilte 

dünya nazannda bütün nüfuzmw 
betlllittir. Artık laıiltere ltaly•· 
esiridir. &n Britanyı hereomon· 

da zaferimiz ydc.cakbr. 
Madrid: 27 [Radyo] - Gırn1 
vuku.relen ve henüz tafailit aJa. 
•yan hidiseler ırumda General 

Y• b,.ı ukeri bir isyan ba 

General Lano 

bqlanıwa da sayılmakta· 

M.drid: 27 (Radyo] - Gelen 
lere röre; dün G11natada müd· 

hidiseler c~yın etmiştir. Halk 

aramda ailihll çarpttmalar '>hnut· 
tur. 

Balbao : 27 [Radyo] - Son 
barb tarihinin bydettiti en müdhif 
hava hücumu dün olmllftur. 

Verlilco tehri tam 3,S saat isi 
tayyareler tarafındın bombalannuş 
Ve ilevler içiçde yılalmııbr. Şehir 

bir yl tın tat ve toprak hal ide ge:
miştir. 

Şehir halkından ü~dört yüz kışi 
~vı~9cW.bir~ 

·~-....- ......... terbtmiflenlr. 
Şelürde ....... -- yalın 

aki P91'ilmmtO binuJyle bu bina. 
nm önünc18i a11rldc m~te ıtaa kal. 
IDlflll,. 

Maclrid: 27 (Radyo] - Hüku· 
met kuvvetleri ~ ilbao cephesinde 
i.silerid yapbldarı taarruza muanni 
~mukavemet etmektedirler. 

Madrid: 27 (Radyo) - Şimdi
ye kadar erzak dolu dokuz lngiliz 
vapuru abluka11 yararak Busk liman. 
lanna rirmitlerdir. 

ab8şistandan 
Ye ende 

sonra 
·? 1 • 

erin'in on mil yakınındaki adalara 
ir ltalyan harekdi başlamak üzere ----
111 Y ahyanın adalarına çıkan ltalyan mühendis 

leri yerli kayıkçılara ateı açtılar 

dı nüfuz ve müdahale siyuetini 
ıdım adam ilerletmete başlam11 · 
br. 

F11sat bulunca Yemeni de Faşiat 
müstemlekelerine ilh.k ctmete te· 
tcbbüs edeceti ırbk ıçak bir mese· 
ledir. 

Yemen lmanu imam Yahya A· 
rap ahranna memleketin karııl11b· 
il bu tehlikeyi ihtar etmekten F 
ri durmanufbr. 

Fabt ecnebi proparandaamm 
meuili onun nasihatlerine lcar11 A· 
rabiatan liderlerinin uyamp biriefme• 
leri ifine lcuwetl bir engel ob111kta· ... 

Araw.tanda L.,iJiz nüfuzu bir 
dereceye kadar ltaJya tabıikit ve te· 
tcbbüsabpa siper ~-

ln,ili&r fiDd ,..a. li,.eti ile 

• 

lngili: harp pmi1"ri ~tilttanlaa 

Sevil : 27 (Radyo] - Aai bah
riyesinden bir kravazör karaya otur· 
muştur. 

Talamanka: 27 [Radyo) - Düt· 
man dalmak bir ıekilJe Bilbao yo· 
)undan geri dönmüştür. Sanaabesti · 
yan demiryollan ve Balbao yollar1 
kesilmiştir. Kıt'alar Bilbaoya dot-

ru iniyorlar. 
Duraıon cephelerinde dün pi· 

yade ıtep taati edilmiş ve topçu 
clüellolan olmuştur. 

Patis: 27 [Radyo] - Havas 
ıjaaal, Bilbaodaki endişeli iaşe va
ziyeliia ıılıb edilditini bildirmek· 
tectir. 

Hazırlanacak olan anaraA 
proJ••I Halayın dahllt letlkla
llnl pUrUzaUz olarak vermlf 
llulunacaktlr. Ankara ve İstanbul 

radyolarının 
Dinlenmesi halka yasak edildi 

Suriye katolikleşiyormuş . ...... __ _ 
Türklerle konuşanlar bile tevkif ediliyor 

Antakya : 27 [ Türksözü muha tarafta da; me8eli Humusla lurlciye 
biri bildiriyor] - Suriyedcn gelen aleyhindeki propaganda olanca fid· 
haberlere göre; son günlerde Vata. deliyle devam etmekte; ve Türklere 
niler büyük bir telaşa düşmüşlerdir. sempati gösteren, Türkle lconupa 

aklıselim sahibi Araplar bile tevkif 
Buna da sebeb memlekette büyük edilmektedir. 
mikyuta bir Katolik propagan· Gerek Arap ve ıerelcse Türk 
dasımn yayalmasıd1r. hıllcma Ankara ve ilbnbu( ncl,o-

Ba 
Bir yanıta bu böyle iken diğer lan dinletihl'emektedir. 

~İng o Rom .......... ~~-~~..-.-~---::~ 
atini niçin yapmış? A atür ra1< fi ic seya 

Hitler Musolini ile şahsan görüş
meyi çok arzu ediyor muş 

Bor Hitf.t.r Bav .Mwıolinı 

Berlinden bildiriliyor - Bura Bay Mu ;olioinin 1933 de Hitle· 
aiyasi mabafilinde ısrn,la dolqan rin Vcnedikte kendisine yaptıil zi· 
bir şayiaya röre Romada bulunan yareti iide atmediti malUındur . 
8. Göring Hitler tarafmdan çok na· iddia edildiğine göre Hitler 
ıik , mühim bir işe memur edilmiş· 

nazırını kabul etti 
Rüştü Arasın Naci Asil şerefine verdiği 

ziyafeti Atatürk şereflendirdi 
~~------··--------~ iKi MiLLET HARlclYE VEKiLLERi NUTUKLAR TAATI ETTll..mt 

Ankara : 27 ( Radyo - Şeh
rimize g.!lmiş bulunan Irak hariciye 
nazm Naci Asil dün Başvekil ismet 
lnönünü, Hariciye Vekili Rüştü Ara. 
ıı , Kamutay Baıkanı Abdülhalik 
Rendayı ziyaret etmiş ve bu ziya 
retler iade edilmiştir . 

Ekselans Naci Asil öğl~ yemeğini 
hususi olarak yemiıtir . 

Hariciye Vekilimiz Rüştü Aras 
tarafından doktor Naci Asilin şere
fine bir akşam ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafeti bir süvare ıakibetmiş ve 
Atatürk bu süvareyi huzurlaril~ şe
reflendirmiılerdir. 

Rüştü Aras ziyafetinde Türk -
Irak dostluğunu tebarüz ettiren bir 
nutuk söylemiş ve kadehini iki dost 

C& ±&eza zzwza 

memleket şerefine kaldırm1Ş, Dok. 
tor Naci Asil de bu nutka ~.ok sa· 
mimi bir lisanla karşılık vermiı,ayni 
hisleri duydupnu söyledikten sonra 
kadehini Atatürkün ve necip Türle 
milletile Başvekil lnönünün ve Riljlü 
Arasan şerefine kaldarmışhr. 

Ankara : 27 [ Türksözü muhabi· 
rinden ] - Büyük Şef Atatürk Irak 
Hariciye Vekili N2ci Asili bugün 
kabul buyurmuşlar ve bir saat ka
dar yanlarmda ahkoymuşlard1r. 

Rüştü Aras da bu kabulbc hazır 
bulunmu~tur. 

--~------·----------
"Kuş adam 
düşerek öldü' 

ti. Mutolini ile bir mülakat yapmayı ve -
r. K t d General Görinpl Romada Mu- geçen eylülde takibine karar verdik- a m U ay 8 

solini ile görüşerek bir Hitler - )eri müşterek politika bilhassa orta 

Vin~enne~ ·-:-. Paris _ (R.dyo)~ 
200 bın seyırcmın bir çok hava o,up 
la~ı~ı .seyrettiııdcri Vincennet hava 
mıtıngınde feci bir kaza olmuttur. 

Musolini mülilcabnm zamanım ve Avrupa meselesi etrafmda Musolini D •• k •• t 1 t 
yerini tesbitc memur edilditi mu. ile şahsan görüşmeyi çok arzu et . un u op an ı-
-~~b-k _a~--~-~-k_~_~_r .~~~m-e_~_d_~ _·~~~~~ da kabul edilen 

kanun projeleri: Araplaı ın timdiki iıtildilini koruma· 
t• hizmet etmit oluyorlar. 

Maaır muahedesile ve Filistin ai· 
yaseti ile yeni bir veçhe alan foıi. 
liz siyueti Adendeki yeai rejim 
ile ~abistao aiyuetini de teabit 
ediyor. 

Yemen ve ticaı tiındilik bu a· 
yede az çok müatakil bir halde ,.. 
pyorls. 

lngilterenin Arabbtln siyaseti 
orasam ikinci bir Hindiıtan yapmak
tan ziyade ıimdilik Hind yolunu te· 
min eden - himaye altında - müs· 
takil yahut yan müstakil bir mınbka 
yapmak yolunda inkitaf ediyor. 

Şap drnizinde ltalyan siyaseti 
İle bütün bütün -L..:_ - _ı· 

~ır. 

Bu iki liyuet Akdenizdcn Şap 
- Geriai üçüncü sahilede _ 

Ankara: 27 (Radyo)_ Ka· 
mutay dün Abdülhalik Rendanan 
haşkanhğmda toplanmıştır. Bu top
lantıda Şark demiryollafl imtiyaza 
ile Şirkete ait mallarm sabn almma· 
sına dair kanun bbul edilmiş ve 
ulceri, orman koru~ tefkilit ka
IMmlllMUI birinci müıakercti yapl. ..... 

Amerikada kendisine •Kut adam. 
ismi verilen meşhur tayyareci Solm 
3000 metreden kendisini •bntt ve 
her zaman olduğu gibi havada ken• 
disini paraşütsüz idare ederek tay• 
yare meydanının tam ortasında bir 
noktaya geldikten sonra 400 ~ 
rede evveli s1rtına bağh panflltİ 
ve bunun açılmadıtını röriince ... 
da rökaüne bath par1şütü -açmlf ... 
f alcat bu da işlemedili için bir tllf 
gibi yere dilfmiiftür . 

Tayyarecinin ~reli~· 
kit henüz hafifçe nefel ...... 
miiftiir. Fakat bldlnfclila WJPl) .. 
dUa y ...... -..ww.., ••. 
•• 



Sahife 2 Türk sözü 

• 

lngiliz krallarının 
Uyük yemini Şehir haberleri 

İngiliz krallat ı nasıl taç giyerler? 
1 Belediyenin 
ısigc:>rta meselesi ------. ------

I• ngiltere Kralı altıncı Jorj'un 12 
mayısta Vestministcr kilisesinde 

taç geymesi münasebetiyle yapıla

cak olan ve bi.iyük bir kısmı bin yıl· 
lık bir ananeye dayanan törenlerinin 
cereyanını, cihan kamoyu, llundan 
yirmi beş yıl eyvel kral b~şinci 
Corc ve kraliçe Marinin taç giyme. 
sinde tasavvur bile ed.lmesine im
kan olmıyan bir ölçüde takip edile
bileçektir. 

Ogün, seremoninin ilk dakikasın 
dan itibaren bütün teferruatırıı, ye
ni kralın yalnız yüzlerce milyonu bu· 
lan tebaası değil, bütün medeni 
dünya radyo vasıtasile öğrenecek 
İştirak edecek ve gözü önünde can. 
Jandırabi lecektir. 

Bu törenlerin, dini bir mahiyet 
taşıyan ilk kısmı, eski devirlere nis
betle biraz daha kısatılmış olduğu 
için, iki saatten fazla ."Ürrniyecek
tir. 

Bunun için lngiliı, dilini bilenler 
törenleriq hersafhasını adım adım 

takip edecekJerdir. fngilizce bilmi· 
yenler ise, koro ve müziğin fevkala. 
deliği sayesinde bu tarihi törenin 
büyüklük ve haşmeti hakkında bir 
fikir edinebileccklcrdir. 

Ancak, Vestminister kilesindeki 
taç giyme töreni esnasında cereyan 
edecek şeyleri anlıyabilmek için, bu 
tÖrf'nİn dini cihetleri hakkında. iyi
den iyi malumat sahibi olmak ge· 
rektir. 

Bu itibarla, Bı itanya hükumeti. 
nin emriyle Londıadaki müzik mü. 
esseselerioden Novello b&sımevinin 
hazırlnyıp neşretmiş olduğu resmi 
progıama müracaat edilmesi çok 
faydalı olacaktır. 

D:ni tören, daha kral ve kraliçe 
kiliseye gelmeden Vestminster de· 
kaniyi'! koronun kiliseye geldiğine 
işaret olan uzun bir dua ile başlan· 
maktadır. Ve bunun arkasından, bir 
müddet sonra, Vestminster mektebi 
talebe'>İnin korosu kral vt: kraliçenin 
vürudunu selamlıyan bir parçayı 
terennüm edecek ve hu esnada da 
kral ve kraliçe "tiyatro,, adı verilen 
ve hükümdarlara mahsus olan sah· 
neye doğru ilerliyeceklerdir. Kral 
Corc ile kraliçe Elizabet kendilerine 
ayrilmış olan ve seremoninin asıl 
cereyan edeceği bu yere vardıkları 
zaman, orada hazır bulunanlar mu. 
zikal bir ahenkle kral ve kraliçeyi 
"yaşa,, diye alkışlıyacaklardır. 

· Bundan sonra sıra, yeni hüküm
darların tanıtılmalarına gelecektir. 
Konter huri peskoposu ve yüksek 
payeliler birbirleri arkasına ve şima-

le, Ct'nuba, doğıu ve batıya doğru va· 
ziyet almış bulunacaklardır. Tam bu 
sırada, kral da tahtının basamağın. 

da ve ayakta olduğu halde, milletine 
bu dört istikameti güsterecektir. Bu· 
nun üzerine pe-skopos, kralı hazır 

bulunanlara lıirbiri arkasından dört 
defa takdim edecek, onlarda "Yaşa,, 
ve alkışlarln krallarına. tebaiyet et· 
meğe hazır bulunmalarını ilan ede· 
ceklerdir' Ondan sonra, pe;kopos, 
kralı yemin ettirecektir. Kral, Büyük 
Britanya, lrlanda, Kanada, Avustu· 
ralya, Yeni Zeland, cenup Afrikası 
birliği ve Hindistnn halkır.ı kendi 
kanun ve adetlerine göre idare ede· 
ceğine. hüküınlcrtni, adalet ve ka
nun:ı istiııad ettireceğine, Tanrı ka. 
nununu, incili var kuvvetiyle müda. 
faa ve birleşik krallık içinde kanuna 
istined eden prote3tan reformıtör 
dinini lngiltere kilesesiııin nizamı ve 
Lu kilisenin disiplin, idare v.:: kültü· 
rünü İngilterede meri kanunlara göre 
koruyup himaye ve nihayet, fskoçya 
kilcsesinin hukukunu ve bu kiliseye 
menwp olan rahiplerle kilise imti· 

yazlarını muhafaza,, edeceğine ye· 
min edecektir. Yemin, İncil üzerine ı 
el koymak suretiyle yapılar.nktır. Belediye bankasından dün vila-

Y emin töreni biter bitmez, Ken- yete gelen bir emirde Belediyenin 
terburi peskoposu, dua etm,.ğe baş. sigortalan hakkında nihai müddet 
lıyacaktır. bildirilmektedir . Gelen tamimde 

Bunun arkasından, gene pesko- şöyle denilmektedir. 
pos tarafından kralın alnına göğsüne Banka vasıtasiyle anadolu sigorta 
mukaddes yağ sürülecektir ki asıl taç şirketine sigortalı olan belediye ve 
giyme töreni bundan sonra başla- hususi idarelerin gayri menkullerine 
maktadır. Bundan iki yüz yıl ewel, ait sigorta müddetleri 13 mayısta 
kral ikinci Corc,un taç giymesinde hitama ermektedir. 
terennüm edilmiş ve 0 tarihtenberi Bu maddelNin kıymetlerinde bir 
bütün tnç giymelerde terennüm edil· değişiklik varsa 13 mayıs tarihine 
mesi anene halini almış olan .. Gel,, kadar bildirmeleri lazımdır, Yapılan 
ey mukaddes ruh,, adındaki parça tetkiklerde bazı belediye ve hususi 
koro tarafından terennüm ediledur idarelerin sigortasız malları bulun· 
sun, kadife bir yastık üzerine kon- duğu ve bazılarının da bankamız tav-
n~uş olan bir çift altın mahmuzla bir sit edilmeksizin mallarını sigortala· 
kılıç krala verilir. Gene bu arada, dığı anlaşılmıştır. Bankamızın büyük; 
peskopos katolikliğin müdafii oldu· bir alaka ile takip eylediği bu işlere 
ğuna delalet eden bir yüzüğü kralın belediyelerle hususi idarelerin ayni 
parmağına geçirir. Diğer taraftan derecede ehemmiyet vermeleri fai· 

V t · t d k d b delidir. es mıns er e ·;ını a irinin ucunda 
Hr haç öbürünün ucunda bir gı..ver· j ~i~~iye kadar sigortalanmamış 
cin bulunan iki hükümdarlık asasını l em.lak ıçın evvelce gönderdiğimiz 
krala verir. Bundan sonra, peskopos teklıf varak.ıılarının doJdurularak han
tacı alarak kralın başına geçirir; bu ı kamıza gönöermelerini eger. başka 
esna~a büy~k Lo:dlar, biçimleri paye şlr~e.tler nezdin~e sigortalanr~ış em-ı 
ve rutbelerıne gore değişen kendi lakınız me\cud ıse bunların sıgorta 
taçlnrını başlarına yerleştirirler. Bo· edildikleri şirketin İsmi ile sigorta l 
razanl<ır çalmağa, Londra kalesinden bitim tarihi ve police numaralarının 
taplar atılmağa başlar. kısa bir zamanda bildirilmesini iste-

l'u birinci sıro, peskoposun krala' mektedir. 
hitap etmesine gelir. Evvela kors ta- ! 
rafından kıs.ı bir parça terennüm 
ediidikten sonra, peskopos krala 
dönerek şunları söyler: 

Vilayet encümeni 
dün toplandı 

''Güçlü, uvvetli ol! bir erkek 
gibi hareket eti Tanrının emirlerine 
itaat et, onun gösterdiği yollardan 
ayrılma!,, 

Seremoninin "Confortare,, deni
len bu kısmı, 200 yıl tatbik edil
memişti. Tekrar tatbikine yedinci 
Edvard'la başlanmıştır. 

Buiseremoni de yapılınca, taç 
giyıııeniıı krala ait olan kısmı bitmiş 
sayılır. Bundan sonra, sıra kraliçenin 
taç giymesine gelmiştir. Kraliçenin 
taç giymesi de hemen hemen aynı 
tarzda yapılır. Org ve koro, her bi · 
rinin ayrı bir tarihi hatırası olan 
müzik parçl'lariyle törene refakat 
eder. 

Dün vilayet daimi encümeni Qğ' 
leden evvel vali Tevfik Hadi Baysa· 
lın riyaseti altında saat 10 da top· 
lanmış idari işler üzerinde kararlar 
alınmıştır. 

Metereoloji 
İstasyonu kadrosuna bir 

stajyer ilave edildi 

Şehrimiz Metereoloji istasyonu 
kadrosuna daha bir stajytr ilave 
edilmiştir . Bu yeni vazifeye Adana 
dan Bay İlyas tayin edilmiştir . 1 

Bir Şarkının davası 
Güzel Tonya mahkeme huzurunda 

Çı rıl çıplak 
Soyunarak güzelliğini isbat etmek istedi 

1680 senesinde ondokuzuncu 
Louisnin bir emirnamesiyle kurulmuş 
olan "Comedie Francaise,, isimli 
Fransız milli tiyatrosu artistlerinden 
Tonya Navar, vücudünun hala eski 
tenasübünü muhafaza etmekte oldu· 
ğunu isbat için mahkeme huzurunda 
soyunmağa hazır bulunduğunu söy· 
lem iştir. 

Mesele şuradan çıkıyor: 
Monmarter barları şarkıcıların. 

dan Jan Marask, şarkılarından bi. 
rinde Tonya Navar'ın güzeıllik şere· 
fini nakisadar ederek bir ~arkı söy· 
!emiştir. Bunun üzerine Tonya Na
var bu şarkıcı aleyhine 5000 İngiliz 
lirası zararı manevi talebiyle bir da. 
va açmıştır. 

Monmarter semtinin, "Dt!ux a. 
nes,, yani " iki eşek ,, tabir edilen 
barında Jan Marak, Tonya Navar)n 
artık g'.!nçliğinio ilk r ani tısını mu . 
hafaza edemediğini, gençlik çizgile· 
rinden bazılarını kaybetmiş olduğu·: 
nu bir şarkı içinde söyJemekteydi. 

Bir gün Madmazel Navar başına 

1 sarı bir pernk takarak bara gitmiı 
ve kendi hakkında şöylenen bir şar· 

kıyı kl!ndi kulağıyle işitmiştir. 
Tonya Na var hadiseyi gazete

cilere şöyle anlatmıştır: • 
" Biz artistl~r. hakkımızda eğ· 

lence1i laflar söylenmesine, daha 
doğrusu bizimle alay edilmesine a 
lışmışızdır. Monmarter barları şar 
kılan şayanı dikkat derecede zevkli
dirler. Fakat Marask'ın şarkısını 
işittiğim zaman, fazla ileri gidilmiş 
olduğunu gördiim. 

Şarkıyı daha fazla dinlemeğe 
tahammül edemezdim. Derhal ye 
rimden kalktım ve Marsak'ın yüzüne · 
doğru: 

- Fazla ileri gidiyorsun! Diye 
haykırdım. 

Şarkıcı Marsak durdu. Ve bir
denbire benzi sabsarı oldu. Sözüme 
devamla: 

- Mösyö Marsakl. dedim . Şa
ka şakadır. Fakat bu y~ptığınız turif 
kötü bir zevkin eseridir. Hatta Mon· 
marter gibi bir yn için haddinden 
aşırıdır. 

Şehrimiz Belediyesi 
Daimi ve büdçe encümenleri 
toplanarak tetkikler yaptılar 

Şehir meclisi bugün toplanıyor 

Belediye daimi encümeni yaptığı 
mutad son toplantısınd~. aşağıdaki 
kararları vermiştir. 

Sıhhi durumları çolr fena oJan 
bazı fabrikaların para cezasiyle ce
zalandırılması, şehrimizde rnevcud 
her üç un fabrikasının son hafta zar· 

fında ki ..satış fiatları vasatını ~etkik 
etmiş ve 9,30 para ve 9,10 paradan 
ibaret olan bugünkü ekmek narhınm 

değiştirilmesine lüzum olmadığına, 
Dört yol ağzından itibaren vali ko· 
nağı caddesine kadar olan asfalt 
caddl! kısmının iki tarafındaki tretu. 

E! 

Barometre 
Dün hararet santigrad 

28 derece idi 

Bugün hava 
mütehavvil 

Dün şehrimizde ve bölgede ha
va sabahtan gece y:msma kadar 
açıktı . Dün en fazla hararet 28 san· 
tigrad derece idi . Barometreye gö
re bugün hava mütehavvildir • 

varların yapılabilmesi için ilk önce 
inşası icabeden yatmur sulan kana· 

lının yapılış keşfi mucibince ka~lı 
zarf usulile eksiltmeye konulm1sına 
karar verilmiştir. 

Dünde Belediye meclisi büdçe 
encümeni toplanarak 1937 yılı mas· 
raf bütçesinde; geri kalan kısmı tet· 

kik ve esbabı mucibesini izhar eyle 
miştir. Bugün öğleden sonra Belediye 
meclisi toplanacak ve encümence 

hazırlanmış ve meclise sunulmuş olan 
masraf büdçesini müzakere ede
cektir. 

Muamele vergisi 
. ~ kafUiy(;f 
Muamele veı gisiı1in kaldırılarak 

gümrüklere Çir miktar zam yapıl
ması hakkındaki tasavvurlar kuvvet 
lenmiştir. 

, Muamele vergi~i. ithalattan se
nede 12 · milyon, dahili ' sanayiden, 
5 milyon liralık ' bir hasılat temin 
ediyor. · 

Umumi icaiıaata göre: bu vergi 
gmrüklere zammedilecek olursa, ver· 
gi kaçakçılığının da önüne geçilebi. 
lecektir. 

Ulus parkı iVilayette: 
Belediye parkı bundan 
böyle bu isimle anılacak 

ı ______ _ 

1 

Ş~hrimiz belediye parkına , be· 
lediye tarafından Ulus parkı ismi ve· 1 

rilmiştir . 
Ulus parkı busene geçen yıldan 

daha güzel bir şekilde tanzim edil
miş ve yeni kanapekr konulmuş ve 
bazı ilaveler yapdmışhr . 

99 amele geldi 
Dün şehrimize, Kilis, Eliziz, Di

yarbekir ve Fevzi Paşadan 99 ame
le gelmiş -ve 17 si Şarkışlaya git · 
mittir. 

Dün gece karşıyalcadaki amele 
çadırlannda 63 amele t~sbit edil· 
miştir. 

Sonra arkadaşlanm araya gi
rip beni teskin ettiler. Ve beni bar· 
dan çıkardılar. 

Kendimi fazla beğenmek mana· 
sına gelebilir. Fakat şunu şöyliyeyim 
ki, benim vücudum hala güzeldir. 
Ve bunu, dava görüldüğü zaman 
mahkemede isbata hazırırım 

" 

*** 
Ton ya Navar bundan önce de 

bir lngiliz film kumpanyası aleyhine 
8000 sterlinlik bir zarar ziyan da. 
vası açmıştı. Sebebi de, bu film 
kumpanyasının Tonya ile bir film 
~evirdiği halde, fılmi i i çekmeyip 
sinemalard~ gösterildiği zaman ken 
disini iki çürük göz ve lekeli bir 
cildle teşhir etmiş olmasıydı. 

1333 senesinde Tonya Navar, 
güzelliğini daha artırmak için bir 
giizellik operatörüne giJip burnuna 
ameliyat yaptırmış ve böylelikle btır
nunu daha küçü

0

ltmek i~temişse de 
ne yazık ki, burun biraz kartal ga· 
gası şeklinde olmuştur. 

(Daily Expres) 

Tapuda tayinler 

Vilayr.t kadastro fen memurla· 
rından Muhtar Çorluda açık bulunan 

tapu tahrir müdürlüğü fen amirliği

ne terfian tayin edilmiştir . 

Belediye b ytarlığı 

Vilayet merkez sıhhiyt~ baytarı 
Bay lsmail Hakkının , munzam 
vazife olarak 50 lira ücretle şehrimiz 
bele diye baytarlıA-ına tayin edildiği 

ziraat vekaletinden vilaxete geltn I 
emirden anlaşılmıştır . 

Gelenler - gidenler 
iktisat vekaleti iş dairesi müfet· 

tişi bay Avni şehrimizden Elazize 
gitmiştir. 

Tahrir müfettişi bay Ah: ı ı et 
Ankaradan şehrimize gelmiş ve Ela 
zize gitmiştir. 

Arazi alan muhac.irler 
hakkında bir tamim 

Hükumetten emlak ve arazi sa

tın alan muhacirlerin borçları hak· 
kında Maliy: vekaletinden vilayete 
miihim bir tamim gönderilmiştir. 

Buna nazaran; iskan kanununun 
n~şrinden önce, iskan muamelelerin 
den dolayı lıükurnete borçlu olan 

göçmenler sekiz yıllık ödeme ve 
tecil bitmeden borçlarını tamamen 
ödedikleri takdirde yüzde elli t~nzi 
lat yapılacaktır. 

lstcan kanununun neşrinden iti' 
1:) nen iskan edilen!~ sekiz sene 

müddetle hiç bir ödeme ile mükellef 
tutulmadıklarrndan bu sekiz senelik . . 
müddet jçinde hnuileri borçlarını 
ödedikleri takdirde bu borçlanmanın ı 
yarısı affedilecektir. . • . 
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A lmanyanın D. 
sağlık müzesı .'' ,
fennin bir harık 

elan adamı ile şöhret' 
tin bu camdan ada 
milel Paris sergisine 
tur. Sergiyi gezenler 
görecek erair. 

Canh bir i~ 
gibi uzuvlar vaısa es 
bunların hepsi vardır: 

Kafa tası içinde dı 
iskeletini teşkil eden 
ciğer, kara ciğer, kalb ... 
saklar, böbrek ... ll~h. p 
lar gözle görüJebUrf· 
elek1,rik düğmesine ilk 
tasının içerisi apaydın 

Diğer bir düğıne 
hançerenin ve boğafı:ı 
"I'" M'd L• ğ <'<\"'' ru ur . ı e ua ır .... 

ler kara ciğer kalb 
1 • 

böyle elektrik ziyası ııe 
iş bununla da kalı:JI 

adamın vücudundaki u 
biri , tıpkı hayatta olJll 
hareket ederler . M 
ciğerlerden" içirıde , r 
yiden ibaret olan kaf111t 
damarlarda cereyan et 
'takib edilebilir . 

Camdan adanıdatı 
dan eksik. ol.an yalnız fı 
Bu da kendi yanına gt 
uzuvlarıı.a kadar ba 
utşnm~ıdır. 

Etrafım ihata ecfeP 
lera karşı ne düşündiİ 
$aaıasıdır. 

Cimdan adam. 
tibi heyecana lr.apıl~ 
ce ıoğukkanlıdıt C-~ 
den korkar. Bir ker~ 
bir daha işlemez. f-ljl. 
adamın kalbi istrnildill 
atle buelcet eder, · 
hareket yav•elar· N' 
zaman hart'ket b ....... _..,, 
Camlı adam için kol 
ölüm dell\ek aeğildl~ 
parçasiyle ~ucuduncr 
bin parça olur. lş1e cB 

ölümü budur. 

·Zabıtada: 

Bir sigara yüt 

Nişasta fabrikast 
Durmuş o~lu Mehırıtl. 
oğlu Bekir aralarında b 
zünden kavga Ç1kmlf· 
kiti sopa1le d6ğüp, ..pr• 

Zabıta haklarında 
mele yapmıştır. 

Bir kadın kocası• 
Şabaniye mahalle ., 

Emine ikbal adında bı 
sı Ahmed oğlu Meh 
elinden yaraladığı ıab1 

edildiğinden suçlu kadtCI 
mışlır. 

Caketini ç• 
Seyhan parkında b 

ğı yapan Ahmet o~JıJ 
parkta işiyle meşguli 
de ederek Dtirtyollu 
Ahmet ~ar afınrian bir 
şapkasının aşırılmış ol 
sikayet edildiğinden 
narak tahkikata başla 

' 
50 lirasiyle eŞf 

çahnıf 
. ~ 

Saçlıhamit mah~Jlt "J 
Cümali kızı Hatıce, 

r~k yaşadığı Halil oğlll 
fmBan 50 lirasiyle cşY' 
r ılmış olduğunu zalııt~Y~ 
şikayet etmiş bunun ııı 
yakalanarak tahkikata 
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DARULBEDAYI TEMSiLLERi MÜNI :~:TIL~ 

Bizim ten·kid v 
takdir ölçülerimiz 

Geçen geceki temsil esnasında 
dışarı çıktığım zaman; sonradan şe
hirde konuştuğum ve görüşt_üğü~1 
sırada; baıı kimselerden, tem~ıl edı. 
len eserlerden bazılarının hafif oldu. 
ğu hakkında· artistlerimizin işi cid · 
diyetle karş .. lamadıkları, şöyle, böy
le, böyle bir temsilde bulundukları; 
sahneye ve Adaıı41 halkına fazla 
ehemmiyet vermedikleri tarzınd~ 
bazı sözler işittim. Giiya, Adanalı
ların bu defa Darülbcdayie fazla 
ehemmiyet vermeyişlerinin sebebi; 
bunlarmış ? ... 

Darülbeda)j, onun ciJden değer. 
li nrtislerini aşağı, yukan yirmi sene
ye yakın bir zamandanberi tanırım. 
Bu uzun tanıJmarıın verdiği lcuv· 
vttle s~lemeliyım ki: Ertuğrul Muh
sin gibi, Galıp ve Hazım gibi, Mah-

mud gi~i, Neyyire Neyyir gibi sarıa~
karlar; Avrupada bile misline nadır 
tesadüf edilir kimselcrdeııdir. 

Bir müessese için, bir teşekkül 
İçin, bit ideal uğn?na yirmi - yir· 
mi beş yıllık bir ömür çüriitmck L .• 
Ertuğrul Muhsini olsun, Galibi ol-

ıun, Neyyire Neyyir ve Bcdiayı olsun, 
bizler, yalnız artistlik zaviyesinden 
değil, Y<'lnız l,,irer idealist ol;ırak da 
tebcil eylemeliyiz .. Yani, onların 
idealistlik tarafları, artis!lik tarafla· 

rı kadar kuvvf.tlidir. .. . 
Cümhuriyet devrinde, Cumhuw 

yetin bin bir çeşit feyizlerine erişerek 
yelişen ve büyüyen; istediği sahaya 
atılmak imkanını bulabilen bu günün 
gençleri, bundan 20 25 yıl önce 
Türk gençlerinin meslek seçerken; 
istediği branşa atılacakları sırada, 

ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını 
ltlünıkün değil takdir edemezler . 
f~te, bizler, hepimiz, o sıkıntılı dev· 
rede yetişmiş kimselerdeniz ... Ertuğ· 
ruı Muhsin, Galip, Bedia da: hep o 
devirleri idrak etm'i\i insanlardır. 

Ertuğrul Muhsin, - bir kaç ve 
fakar arkada:;.ile birlikte - . pek 
uzun süren yıllar, tiyatro sevgisini, 
tiyatro fikrini ulusa aşılamak yolun· 
da canla, başla çalışmış, değerli bir 
l'ürk münevveridir. Galip de, eh· 
Zat da, Raşit Riza da, Bedia da, Ne. 
Yire Neyir de öyledirler .. O tarzda 
Çalışmışlar; o tarzda yıprnıımışlar· 
dır. Bu, uzun st·ne]rr esnasında on
lar ne ıztıraplara katlanmışlar: ne 
cefalar çekmişler; r.e mahrumiyetle· 
lf"re uğramamışlardır? ... 

Geçen seneler. Eskişehirden iz. 
mire gideı ken, trenin içinde Galip· 
ıe karşılaştım. Galip Arcar; kuvvet· 
li v~ kültürü sağlam Turk sanatkar 
larındandır . 

Büyük bir vasfı da : Ertuğrul 
~uhsine çok sadık knlm.:sıdır . _Bu 
ıtıbarta, kendisinin takdir edilmesıne 
a~rıca ihtiyaç vardır. Çünkü : Di· 
sıplinli ve tiyatro tekniğine uygun 
bu hayat sürmt•k istenıİ)en bazı 
T·· k 1 

Ut artistleri tanının ki, Ertuğru 
~u_hsirıin kurmak istediği teknik ve 
dısı 1. · d ·· . P ını ağır bularak Darülbe ayıın 
sın"sind . . 1 d. ı . n ayrı ıp gıtmış er ır · ···· 
Galır· b n k· ,. 1 Papasa kızıpta oruç oza 
le ımselerden olmadığını gösteren bir 

arlakter adamıdır da ? 1 1 
şte b S t. ·• ·• k ' u ayın ve tiyatro .a tutu 

lJVvetlj .I"• 'I .... " k ş··z 
1 . • .. an ı e gonı•ur ~I\. - · 
erııniı - . ' . . 

led· . • e!kı zamanl l'a> ıntıkal ey-
\' ığınde : Galibin çehrt"sim hitz(in 

e melal le • b' •- ttplamış; b•r zamanlar ır 
Kaç ter ·ı 
tikle . nsı vermek maksadile git· 
lnizdtı ıneşhur ve biiyük bir şelıri 

B
e aç kaldıklarını söylemişti !?!. 
ediay 1. d •· 1 d 8 a ge ınce· Bed a a oy e 

ır. .J· • 

d c"'ıa; Kadık:>y-Hale sınema 
ın a ilk 

pol. ~ temsiline çıktığı zaman , 
ıs tnud.. .. T h Uru Anıavud Hasan· a · 

' 1 t • 
T h . ~ ,> ve tazyiklerine uğramış, 

4 sının d k·r 
•>lun ~ aınları tarafından tev ı 

illik lile<tği bir sırada , Kadı-

köy gençleri tarafında.1, gizlice, ar
kadan kaçırılmıştı? ... Bir ideale vur
gun olmayan insanlar, bu kadar zah· 
met, iztirap ve takiplere nasıl göğüs5 
gerebilirler ? .. 

Bu kıraatta, bu scciyede adamlann 
temsıl işlerini , - Adanada bulu
nuyoruz diye - , ciddiyetle karşı· 
lamamalanna; şöyle, böyle bir tem. 
silde bulunm::ılarına; halkımıza ehem. 
miyet vermer..elerine katiyen imkan 
va ihtimal verilemez. Tiyatroda vazı 
sahne edilen her eser , tabiidir ki , 
ayni kuvvet ve k·•drettc olmaz.Sonra 
her adamın tiyatro ze\ ki de bir ola · 
maz. Kimi adam vardır : 

Haileden hoşlanır . Kimi adam 
vardır: Komediye vurgundur. Kimi 
adam da, mesela , operadan ; bazı· 
tarı operetten; nıhayet bazı kimseler 
de opera - komiklerderı hoşlanır. 

Bugün bir adam gördiim: ( Da
rül bedayi , niçin , Hamleli oynamı. 
yor? ) dedi. Başka birisi :. ( Darül. 
bcda} iin operet 'cısını , neden Ad:ı· 
naya hiç gelmiyor, saııki?L) süalini 
tevcih etti. Bir başka ad::ım , ağır 
eserler karşısında kendisine ağlama 
hissi geldiğini; beş •riyetin ağlamak 
tan ziyade gülmeğe ihtiyacı oldu· 
ğunu gayet ciddi bir şekilde tek· 
rarladı .. Bazı kimseler,nilıaret,(Baba) 
pi) esinin ne zaman oynayaca~ını 

sorup durmaktadırlar f?l.. 
Demekki : insanların zevki bir

birini tutmuyor, ve tutamaz da ... Fa· 
kat, hal böyle iken, şahsiyetlere hü· 
cuma kalkışmak doğı u olamaz.Ola~ 

bilir ki , ( Hulleci ) veya ( Biiyük 
Hala ) veya ( TosuR ) bazı kimse· 
!erin hoşuna gitmemiştir. 

Mizaçtan bahsolunmaz . Fakat , 
artist hakkında hüküm verileceği 

wman , -o temsilde artistin yarattığı 
Tipe: tabiilik veya sunilik derece
sine; piyesin temsili esnasında umu
mi bir nhenk y.:ıratılıp yaratılama· 

dığına; artistlerin vazifelerini tabii 
sekilde kavrayıp kavrayamaclıklarına 
'\ .. 
ınüellifın lıayalındc yaşayan tıpı 

canlandırıp canlandıramadıklarma ; 
ve daha bir sürü noktalara ayrı , 
ayrı dıkkat edılmek lazımdır. 

Böyle bir tcıhlil yapılacak olursa: 
_ ( Büyük Hala ) da Neyyire 1, 

Neyyire 2 ile Galıbin ; Hüllecide 
Hazım ile Mahınudun ; ( 13ahar te
mizliği ) inde Bedianın : Sürtü~tc 
Ney) irenin ; ve daha 11e bı!?ıın 
beıı , mesela , Tosun komedısınde 
Reşit ve Neyyirenin hakikaten. mu
vaffak olduklarmı ; müstesna tıpler 
yarattıklarını kuvvetle söyliyebiliriz .. 

Bütün bu yazdıklarım; benim sa
mimi ve tahli i düşüncelerim olma~ 
tan ileri geçemez . fşi başka zav,. 
yeden görenler varsa, ortaya çıka-

)' ( Türk özii ) siitunlarında ten-
ra k"I .. 
kide girı~meleri ; men leket . ·~ tur 

arzu edilectk \'e ıftıharla namına • .. 
karşılanacak bir had~sedir. f_ndı hu · 

k.. 1 1 kup kuru bır tcnkıtten ve um ere, . 
afakı ıııutalaalardan bir netıce çık-
mayacağını da bilmek ve unutma· 

rnak şartile 1 • · • 
Ragıp MaAden 

____ .. ~~--....... ~-----
Bir kadın düşmanının 

26 saat süren konferansı 
L.ehistandaki Lubhin şehri d~ 

• 1 da garabetler merkezı 
~on zaman ;:ır 

oldu. k' A e 
Ş. d' anlatacağımız va a ın • 1111 1 d·ı ha ı ıkada bile nadir tesadüf e ı erı . 

diseıcrden lnridir. 
Lublin 'de şarkı den İ veren pr~· 

f esör Arıtoni Skupiak isminde. b~r 1 

a j,1111 müthiş bır kadın düşmanı_ ı_ınış. ı 

Bu nıüasebetlc hitabe~ kab_ılıye 1 
tini de ortaya dökmek ıstemış ve 

Türkıözü 

Göring bu gün Ro-
1 

madan ayrılıyor 

Roma : 27 {Radyo} - General 
Göring gerek Mussolini ve gerekse 
Kont Ciyano ile mühim temaslar 
yaptı. 

Bu günkü Roma ve orta Avru· 
pa gazeteleri Duçe-Göring müla· 
katına biiyük yer ver .. rek teşrihe ça· 
lışmaktadırlar. Göring yann Roma
dan ayrılacaktır. 

Karahan 

Tuna taştı 
5000 ev su altında kaldı 

Sofia : 27 (Radyo) - Yağan 
~iddetli yağmurlar Tunanın taşması· 
na sebep olmuş ve 500 ev sular al· 
tında kalmıştır. 

insanca henüz zayiat verilme
mişse de maddi zarar bir milyondan 
fazla tahmin edilmektedir. 

Hükumet seylap mıntıkasına tah· 
lisiye vasıtaları ve kuvvetleri gönder 
miştir. 

İtalya Krahnın 
kızı lstanbulda Sovyetler dahiliye komi

serliğine tayin edildi 
1 Prenses Mari bir çok mü 

zelerimizi ziyaret etti Tokyo: 27 ( Radyo) - Alınan 
malumata göre ; Sovyetlerin eski 
Ankara Elçisi Karahan Yoldaş Sov· 
yet Rusya Dahilıye Komiserliğine ı 
tayin edilmiştir. 

Karahan Yoldaş evvelki gün An· I 
karadan hareket etmiştir. f 

Irandaki heyetimiz 
Tahrandan ayrıldı 

Tahran : 27 (Hususi} - Türk 
heyeti düıı gece buradan Ankaraya 
müteveccihen hareket etti. 

Macar Harbiye Nazırı 
Hitlerle görüştü 

Berlin : 27 (Radyo} - Macar 
Harbiye Nazırı berline gelmiş ve 
Hitlerle görüşmüştür. 

lstanbul : 27 ( Türksözli muha
birinden ] - ltalyan Kralnın kızı 
Prenses Mari şehrimize g~lıniş bulu. 
nuyor. 

Prenses Marinin bu ziyareti ta· 
maınile hususidir. · 

Prenses Mari şehrimiL güzel yer
lerini ve bazı müzelerimizi ziyaret 
etmişler, tedkikler yapmışlardır. 

Kocatepe 
Dün Akdenize açıldı 

lstanbul : 27 [ Türksözü muha. 
biı inden ] - lngilteredeki taç giy 
me merasiminde yapılacak deniz şen 
liklerinde bulunarak Türk bahriyesi· 
ni temsil edecek olan Kocatt!pe tor· 
pidoınuz bu sabah lngiltereye mü. 
teveccihen limanımızdan Akdenize 
açılmıştır. 

Sahife : ! 

IAs isinemad 
28 Nisan Çarşamba gündüz 

Matinesinden itibaren 

(Şirley Temple) 
En güzel, e rı n .ş' eli filmi 

Güldüren gözler 
Ayrıca : Ekler Jurnal 
Pek yakında: 

Monte Karlo 
8057 

TAN SİNEMASIND 
Bu akşam 

Sinemanın üç büyük siması 

EDVARD G. ROBINSON·-MIRIAM HOPKINS JOEL MAB CREA 
tarafından misilsiz bir tarzda yaratılan ve mevzuu yüz sene ev.velki Sili 

Fransisko ayaletinde geçen heyecanlı korkunç ve elim sahnelerle dohı 

( Kanunsuz Şehir) 
Fevkalade filmi görünüz. Yapılan cinayetler, akan kaniar, parıa1bk, 

sefalet, lnştan a~ağı heyecanlı sahnelerle dolu nefis bir eser 
Bu filmin Rejisörü: Şafak keşif kolu unutulmaz filminin yarabalı 

HOVARD HAVKS'dır 
ilaveten: Çok güzel bir Miki Mavs 

Pek yakıııda : 

İngiltere, Fransa 
Amerika 

( ölüm perisi ) 
Habeşistandan l Frederic March -Merle Oberon-Herbert Marı 

Y • ? taraf mdan yaratılan şaheserler faheseri sonra emen mı 8029 

----------------~-----Neden dolayı 

Açık verdiler? 
Bu sene lngilız , Fransız ve 

Amerikan büdçelt:rİ biizük açık verdi. 

lngiliı hiidçesinde , vakıa esas 
itibariyle müvazenrde; 863, 100,000 
lngiliz lirasi gelire mukabil 862,838· 

000 1 giliz lirası masraf var . Fakat 
büdçenin l>u masarif kısmına , fcv· 
kalade tahsisat olarak , bu sene için 

tam 80 milyon lrgiliz lirası ilave 
olunuyor . Bu tahsisat silahlanma 
İçindir. 

Bu suretle fngiliz büdçesin'n mil · 
yonlarca açığı var demektir . 

Amerika ise , her şeyde olduğu 
gibi, açık vermekte de rekor kırıyor: 
Tam 2 milyar 557 milyon dolar açı. 
ğı var . Diğer taraft~n , Fransa da 
Lüdçesinde otuz milyar frank kadar 
bir nçık hösteriyor . 

Bu büd..;e açıklarını tahlil eden 
Franaızça L'lntransigeant gazetesi 
bunlarıd sebcblcrini şöyle gösteriyor: 

" lngilterenin açik vermesine se
b. b silahlanmasıdır . Amerikanın 
buhrandan ileri geliyor . F ransanın 
ki ise her lki':>inden . " 

"kadınların fenalığı,, hakkında bir 
konferans vermek teşebbü ünde 
bulunmuş. Lulin'de bir salon tutmuş 
ve böyle dedikodulu bir mevzu 
etrafında konfernns vereceğini duyan 
herkes konferaı 0sa gelmiş. Antoni 
Skupiak bir aksam saat 19 da söze 
başlamış, ve konferansmı bitirdiği 
zaman ertesi günü akşam 21 imiş. 

26 .,aat mütemadiyen konuşan 
bu adam, karşı.!ında ancak dört kişi
nin kaldıkını görünce: 

- Ga!iba biraz uzun söyledim 
demiş ... 

- t3ırıncı sahifeden artan -

1 denizine kadar, Cebelüttarıktan Men ı 
d~p boğazımı kadar böylece çarpış 
maktadır. 

Akdeııizde centlmen anlaşması 
henüz bu meselt>yi genel barış yo
lunda halledememiştir . lngiliz gaze· 
teleri halyanıu Yemende gözü oldu 
ğundan ve lngilterenin l una karşr 
tedbir alması lüzumundan açıkça 
bahsedip duruyorlar . Nihayet fili 
bir hadise bu işi açığa çıkarmıştır . 

Hadi .. c şudur : ltalya gemicileri 
hal yan mühendislerini Y ~men sahil· 
terinde imam Yahyaya tabi küçük 
adalara çıkarmıştır. Ve ltalynn ge· 
mileril'e yaklaşmak isteyen yerli 
kayıkcılara ateş edilmiştir . 

lıalyanların istikşaf yaptıklan 
bu adalar Perinıden on mil nıesa · 
fededir 

lngilizler Adenden .sonra Perim 
de ele bır üssii bahri yapmağa te· 
şebbüs ettiklerinden ltalyanların ona 
karşı bu adaları ele geçirmek iste· 
dikleri anlaşılmaktadır . 

Ondan sonra ltalyanlar dörtyiiz 
mil uzunluğuııda bulunan Yemen sa · 
hillerini işgal ederek 7400 ınurah· 
ba mil nıt-.sahasındaki Yemenin zen 
gin w işlenmemiş tabii servetlerine 
konmak için fırsat bulunca harekete 
geçmesi ihtimali Habeşistan mace· 
rasını görenle, ıçin acı bir hakikat 
gibi hatıra gelmektedir . 

Esasen ltalyanlar Yemen ile bir 
muaheJe yaparak ticard işlerini 

t orada inkişaf ettirirken Yemen or· 
1 dusunu ıslah etmek bahanesiyle Ye· 

ınene ltalyaıı zabitler ve silah gön· 
dermeyi de kurmu~lardı . Araplar 
bunu çabık anladı . lngilizler de 
mukabil tedbirler aldı . 
Araplar ecnebi müdahalesine karşı 

birleşmek zaruretini hissettikten son. 
ra faaliyete geçtiler . 

Bulgaristan ın 
Balkan misakına 

• • 
gırmesı 

Bir lngiliz gazetesi buna 
yegane mani olar·ak 

Yunanistanı gösteriyor 

Dünkü posta ile gelen lngiliz 
Morning Post gazett.:sinin Belgrad 
muhabiri yazıyor: 

Siyasi •nahafilde beyan edildi. 
ğine göre, 'I ürkiye Başvekili ismet 
lnönü ve Hariciy~· vt·kili Tevfik 
Rüştü Aras Sofyayı ziyareti, Bul
garistanın yakında Balkan misakına 
girmesine yol açınaga yardım et· 
miştir. 

Türkiye ve Yugoslavya bakı 
mından böyle bir tedbir alnıağa 
mani olac.ık eıı uf ak lıir güçlüğün 

mevcud olmadığı söylenmektedir. 
Çünkü, Bulgaristan bu iki memle· 
ketle dostluk ve ademi tecavüz mi· 

sakı akdetmiş bulunuyor. KarŞılıklı 
nıünasebdleri de gittikç,. inkişaf 
etmektedir. 

Yegane mani Yunanistandır. Çün· 
kü Ete denizinde Bulg:uistanın mah- ı 
reç istemesi ve diğer bazı ufak me. 
seleler henüz halledilmemiştir. 

-~..._·-== ---------
Yemen Hicaz harbının kan dök. 

meğe hacet kalmadan barış ile neti 

celenmesi yolunda imam Yahyanın 
sarf ettiği mesai o sebeble olmuştu . 
En yeni bir hareket de Bağdattan 
Cemil Medf ainin riyasetinde bir Irak 
heyetinin bu maksatla Hicaz tari 
kiyle Yemene gelmesidir . Yemen 
Hicaz , Filistin , Suriye ve Irak ara· 
sanda bu muvasala devam edecektir. 

Sovyet Rusyada 

Bir Rejisör 

Halk düşmanı olarak 
tevkif edildi 

Moskovanın tanınmış tiyabolu 
" Mali tiyatrosu " reiisörünün bun· 
dan dört beş gün evvel 11 tahrib .. 
suçiyle tevkif edildiği ani.amale 
tadır . Bir sanat mecmuua Olaa 
" Sovyetsko Skutsvo ,, da yazdan 
bir hücum makalasinde mevkuf • 
jisör " halk düşmanı ., olar• taWiİ 
edilmektedir . 

Bu tabir T roçki , Zinoviyof , Pif 
yatokof için kullanılmışbr . Ve en 
ağır siyasi ıuçları işliyenl r hakkın. 
da kullanılnıakta.lır . 

Gazete , Liadof'un muvaffaki· 
yetsizlik , itimadsızlık ve yeis uyan 
<lırmak için vesile olarak ku'lancbta 
nı yazıyor. 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

zammedilir . 

2 - lllnlar için 

aat oc:hlmelidlr · 
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Seyhan defterdarlığından • • 
Tarh defteri Ticarethanenin Dükkan Kazanç vergisi Jhbarn:ırııe 

.:sıra No. Mükellefin adı Yaptığı işi mahallesi No. Lira K. No. 
161 Ali Gerger o. Abdulkadir Knhveci Eskihamaın 24 6 90 y /54 

5 Samdin o. Arif Bakkal Taşçı kan 183 11 00 5 ' 12 
27 Murtaıa o. Zekeriya S?.man ve kepek " bila 3 73 10 69 

194 Lamof o. Abdülmecit Çerçi Bucak 7 müfrez 1 50 1 95 
197 lbrahim o. Ahmet Kebapçı 

" 
6 ·6 17 10/76 

201 lsmail o. Osman Tenekeci 
" 27 müfrez 12 39 10/80 

24 Jbrahim o. Abdo Beıber Sucuzade bila 9 38 10 89 
47 Mehmet o. Osman Bakkal Sisli 37 8 84 10/ 49 
46 Nazif o. İbrahim Araba tamıri Nacaran 281 müfrez 13 50 6j65 
54 Bekir o. Osman Ciğer kebabı Yarbaşı 78 6 28 10/ 103 
55 Şihman o. Mehmet ilkbahar Gazi-

" 
bila 15 56 9147 

zmosu 

Yukarıda isimleri, iştigal nevileri, ticarethanelerinin mevkii ve numarası ve vergileri miktarı yazılı kimsele 
rin mükellef oldukları kazanç vergisine ait ihbarnamelerin tebliği için aranıldığı halde bulunamadığından tebli • 

gat yapılamadığı anlaşılmıştır.Hukuk muhakemeleri usulü kanununun tebligata ait 114-148 maddeleri mucibince 
tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur.8033 

Adana Borsası Muameleleri 

P MUK ve KOZA 
Kilo Fi}ab -- ı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
X. S. K . S. 
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Liverpol Telgrafları 
27 I 4 / 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 
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Hazır ı 7 1 52 ._-_,ı,_"-"'....,.--------1 \ 
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int hazır - -1--------- ı Dolar (Amerika) ı~-ı~ 
Nevyork - 13 - 25 Frank ( isviçre ) 

----·--------------~ 

Kelvinator 
Sağlığın mi · 

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da. 
ima taze gıda 

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unutturur ,evini zc 
sıhhat ve neş'c 

verir. 

Kelvinator 
Buz dolapları 

yiyecek ve içe. 
ceğinizi mu hafa 
za etmekle mid 
ve hanlilc has· 
tıbldanna mani 
olur,ateşli hasta 
bldarda en bü· 
yGk yardımcısı· 
dır. 

Peıin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

18 
7966 

1 

Halkevi başkanlığından: 

Sosyal yardım komitamız, bele
diye bahçesi karşısında, Seyhan o 

teli altında yoksul hastalar için bir 
muayene evi açmıştır. Doktorumuz 
tarafından burada her gün saat 12 

den 14 e kadar parasız muayC"ne ya
pılacaktır. İlan olunur .8034 GLETRAC 

6 silindirli tam Dizel mazotlu TRA TÖRLEtı 
~-----------··- Sağlam, uzun 

O. T. J'. A. S. 

.. .. 
omur ve işi çok ucuz temin eder 

Kaçakçılar vatan 
hainidir Beyoğlu: istiklal caddesi İstanbul 

M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi : A D A N A 

BELEDİYE İLANLARI 1-.------~ 
1 - Nehir kenarındaki belediyeye Bit Seyhan gazinosunun iki sene 

müddttle ve açık eksiltme ile icara verileceği evvelce ilan edilmişti. lh~le 
günü isteklisi çıkmadığından müddeti on gün uzatılmıştır. 

2 - Senelik muhammen bedeli 500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 75 liradır. 
4 - Şartnamesi belediye yazı işlerinden parasız alınabilir. 
5 - ihalesi mayısın onuncu pazartesi günü saat on beştt: belediye en

cümeninde yapılacaktır. 
isteklilerin o gün teminat mahbuzlariyle birlikte belediye encümenine 

müracratları ilan olunur. 8035 

1 - Temizlik işleri hayvanatımn bir senelik ihtiyacı olan 60000 80000 
kilo arpa veya yulaf açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (100) liradır. 
3 - ihale Mayısıa 17 inci Pazartesi glinü saat on beşte beledizt: en· 

cümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada görebi· 

lirler . 
5 - Taliplerin ihaie günü teminat makbuzlarile birlikte daimi encii 

mene müracaatları ilan olunvr. 8036 28 - 1 - 4-7 

1- Belediye emlakinden siptilli mevkiinde knsap dükkanları 937 Ha
ziranından itibaren üç sene müddetle ve şartnameleri mucibince kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır . 

2 - Bu dükkanların muhammen bedelleri eski sene kira bedelidir. 

3 - ihale 3-Mayıs- 937 pazartesi günü saat on beşte Belediye dai 
resinde daimi encümende yapılacaktır . 

4- Muvakkat teminat muhammen kira bedelinin yüzde yeıli buçuğudur 

5 - Talipler ihale gün ve saatında yatırmış oldukları teminat makbuz 
larile birlikle belediye daimi encümenine ve şartnameleri görmek istiyen· 
ler her gün belediye muhasebesine müraci\at etmeleri ilan olunur. 

20 - 23- 28- 1 8002 

1-Mayıs-937 cumartesi gününden itibaren 15-Mayıs-937 tarihine 
kadar hususi binek arabalarile piyasa körük arabalarının muayeneleri baş 
lıyacaktır . 

Muayyen müddet zarfında bu gibi araba sahiplerinin arabalarını pa· 
muk pazarındaki belediye seyrüsefer karakoluna getirerek)nuayene ettir· 
meleri lazımdır. Bu müddet i~erisinde muayeneye gelmiyen araba sahip· 
!eri hakkında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur . 8032 

1- Toprakkale bazaltından yapıl~ak şartile 2000 metre tulundc bor. 
.dür taşı açık eksiltme ile satın alınacaktır . 

2 - Keşif bedeli (4144,80) dört bin yüz kırk dört lira seksen kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı: Üçüyüz on lira seksen altı kuruştur. 
4 - ihalesi Mayısın 3 üncü pazartesi günü saat on beşte bc'ediye encÜ· 

meninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan parasız ala

bilirler. 
6- Taliplerin ihale günü teminat mektupları ile birlikle muayyen sa

atta belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
15-20 - 23-28 7992 

Kayadelen sıhhat ve gençlik kayna 

Ka yadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bjt 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerindc vagonlar• 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün ik~iridir 
Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayaclel" 

rına dikkat ediniz 
Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen de 

Büyük damacanalar : 100 kuru~a evlerinize t6 
7953 

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

Umumi Nqriyat 

M. Bakf1 

Ada1Jı Türksöıil 


