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Ferid Güven -~- Salı .. •• •• SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

31 Mayıs 938 
Ondördüncü Yıl - Sayı : 4ı42 Kur.ıluş Tarihi ( 

1 Kanunusani - 1924 ) 
' 5 Kuruş 

--------------~--l ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SİY ASI GAZETE Ulucami yakımnda hususi daire Pk. 44 

HATA YDA iNSAFSIZLIK 
SON HADDiNi BULDU 

Taşnak 
diyede 

Ermeni çeteleri Süveyve 
dün baskınlar yaptılar 

Köylerdeki Türkler şehirlere kaçıyor 
. . Antakya ; 30 ( Hususi muhabi-
rımızde ) . · tik n - Halayda hadıselar gıt-
int~e artmaktadır . Süveydiyede dün 

ıhap başlamış ve herkes serbestçe 
re · · M Y•nı kullanm•ğa hazırlanmışsa da 

usa dağından, Kesepten hususi di
r~ktiller ve malum maksatlarla geti
•ılen Ermeniler ortalığa mütemadi 
tedhiş salmışlardır . Ve bu yüzden 
serbest bir tesçil yapılamamıştı . 

Moses Derkarlosyan adlı ittihatçı 
~le. başılarından Taşnak partisi reis
~rınden biri buraya, aldığı emir üze
;•n~ sevkett ~i silahlı çeteler gece-
. en serbest dolaşmakta ve gündüz 
ınrh 1 ap sandıklarının etrafında resmi 
ıreçit yapın ık ta , Eti Türklerde mü
ternadiyen tedhfş olunmaktadır . 

Askeri kumandanlıkça bu nahi
Yede bazı tedbirler alındık• söyle
niyorsa da bunların tesir ve şümulü 
hakkındaki tereddütlerimi izhar et
inekten kendimi menedemem . 

Önümüzdeki günlerin göstereceği 
çehre yapılan ve alınan tedbirlerin 
katiliki hakkında kafi bir fikir verir 
mahiyetindedir . 

Diker taraftan bu çeteler tarafın
dan tazyika u~rauan Türk ve Türk 
taraftarı köylüler evlerini yerlerini 
terkederek şehrimize iltica etmişler· 
dir . 

Affan Eti Türklerinden Fadıl Tü· 
leyli ve okulları Türk yazılmak iste
mrkte, fakat tehdit ve tethişe maruz 
kalmakta idıler . Evvelki gün Fadıl 
Tülsyli cebir ve tehdit altında tesçil 
kalemine getirilerek Al.:vi yazdırıl

mıştır , Oıtlu Salih Tüleyli , her ne 
olursa olsun mutlaka Türk yuılmak 
istediğinden evden çıkmamış ve teş· 

gitmemiştir. Dün 500 e yakın haydut 
makulesi eşhas Salihin evini basmış
lar, kekdisini adam akıllı döğmüşl~r 
ve bu halile tesçil kalemine getirm'ş
lerdir. Snlihin üzerinde dö~mc eseri 

mevcut, rengi sapsarı idi. Tesçil ka
leminın dışından ise mütecavizler el. 
!eri sopalı tüfekle, taşla beklemekte 
idiler . 

Türk mümessili kalem reisinin 
nazarı dikkatini celbetmiş ve şu şe
rait içinde yapılacak bir tesçilih sahik 
olmıyaca~ını, müntehibievvel namze
dinin serbestçe beyanda bulunmasına 
herek hali, gerek gürültüleri uyuka 
çıkan tethişçilerin mevcudiyeti mani 
teşkil eyliyece~ini söylemişse de , 
kalem reisi ( ben yaparım 1 ) ceva· 
bını vermiş . Salihe hüviyetini isbat 
etmesir'i söylemiştir . 

Salih cevaben üzerinde hiç bir 
vesika bulunmadığ-ını bildirmişse de, 
kalem reisi, [ ceblerini arayıp ka
ğıdı bul ] teklifinde bulunmuş , ne. 
ticede Salihin cebinden bir mektup 
zarfı çıkmış , bu vesikayı [ 1 ] kafi 
görmeden kalem rei~i efendi , Türk 
Salihi Alevi cemaatına yazmıştır. 

İşviçre matbuatı ve 
memleketimiz 

IBir otomobile ateş 
1 

1 Edildi ve iki kadın elle· 
rinder yaralandılar 

''Fransa, taahhüdlerine riayet etmiyor 
Kereste ve yolcu yüklO bir kam 

yon Sorgun yaylasına giderken ka· 
za merkezine bir kilometre mesahı· 
de bulunan Karacalar köyü civarın
da kamyona bir el ateş edilmiş ve 
çıkan kurşundan lbrahim karısı Ay
şe sol kolundan ve Mehmet karısı 
Fatma da sol elinden yaralanmışlar· 
dır. Bun arın arkasından gelen diger 
bir kamyonda bulunan yolcuları~ 
verdikleri ifadeye göre kurşunun bır 
tavşana atılırken kazaen kamyona 
isab~t ettiği ve kazanın bu yüzden 
ileri geldiği anlaşılmıştır. 

1 
Türkiye-Fransa, ve Hatay mese

eler; hakkında Aund Ab. Blatt,Bern 
~dlı bir lsviçre gazetesi bitaraf görüş 
u bir yazı ncşretmektedir E.hemmiye 
Lne binaen bu yazıyı alıyoruz: 
b lskenderun sanca~ındaki intiha
& at İcin kayıd muamelesi başlamıştır. 
u Yolda şimd;ye kadar elde edılen 

~et'.?e SancaktaaTürk'ün h~kimiyetini 
ı;-atı olarak göstermektedır. Fakat 

akat Türklü~e düşman olan ve Fran 
:ııJaı tarafından yardım gören Arap;r ötedenberi : olduğu gibi şimdi de 
Y Urk ahali üzeriede en ağır tazyikler 
,2rnak.ta.n ve en zalimane tedhiş h.a-

1 etlerı ıcrasından çekinmemektedır
er, 

l Gün geçme? ki Türklere karşı 
: a edilen çebir ve tazyiki ve kanlı 
secavüzleri bildiren, ölü ve yaralıları 
1 "Yan haoerler gelmem'ş olsun. Arap 
ardan da ölenler ve yaralananlar 
"ardır, Çünkü artık Türk ahalinin 
Sabrı tükenmiş bulunuyor. 

Sakin ve sülhperver Türk ah•liyi 
en ziyade müteessir eden hal i•e 
ŞUdur: 

1 Fransız manda idaresi jandarmat• ötede beride mütecaviz Arapları 
hCYkif ediyorlarsa da bu mevkuflar 
fer defasında Suriye hükumeti tara
~~dan cezalandırılmaksızın birkaç 
l'~n sonra serbest bırakılıp yeniden 
~k a~ali üzerine sevkediliyorlar. 
O]d n~a •d_a~csi kolisi de ötedenberi 

u,.u ır•bı şirnd· d 
hüsurnctkar 1

• e Türklere karşı 
T ane hır t d h k 1 ürklerin evler· d _arz a are t e 
d ın c sıınh t h . 

evam etmekte ·ı . ' a arrıyatına 
• ı erı gelen T"' ki . 

Vergi borçları bahane . 
1 

ur erı 
lernekte, hüliisa int~~~Pe tevkif ey-
1'· ki" • esnasında 
. ur uğun kuvvet.ni felce uJtr t 
'Çin her suretle gay ret aöster~mmokk 
t~ct · "' e . ır. 

d V aka milletl er c ~ miyeti tarafın 
~n layiıı edilmiş o!an intihap ko 

llı15 k ~onu muhtelif unsuıların ve e 

~allıy~ tlerin ve b .lhassa Eru• nilerin 

r aklarını bitarafaııe bir su•ette ko· 
Uıııay k a çalışmaktadır. Fakat bu 
01lıis h tq Yon ma alli Arap makamları 
'~fınıtan bütün cephe !,oyunca ka-

ranlığa sevkedildiğinden ve muhtelif 

unsurların hakiki yüzde nisbetini 

gösteren !ister kendisinden gizlen· 

diıığindw ve Türkler her türlü teh 

dit ve tedhişle komisyon azalariyle 

temasa gelmekten , menedildiklerin 

den komisyon ne yapabilir? bu ted-

- Gerisi üçüncü sahifede - 1 
Yaralı kadınlar hastahanede te· 

c!avi altına alınmışlardır. 

Almanganın Çek 
hükumetini protestosu 

Bay strong'un Prağı ziyareti 
ehemmiyetli görülüyor 

PraO : 30 (Radyo) - lnglllz Hariciye Nezaretinde Orta Av
rupa ŞObe MUdUrU Bay Strong PraOa vasıl olarak lnglllz Sa
firi ile göru,mUf ve lnglllz Kabinesinin son kararlarını tabii§ 
etmlftlr. 

Bay Strnog, refakatinde 
lrıglllz ate,emlllterl olduju 
halde SUdet arazisine gıtmı, 
akşam Praı)a dönmüştür. Çek mah~
fili Strong'un bu ziyaretine pe.k bu- , 
yük bir ehemmiyet vermektedır · l~
giliı mahafili Strong'un Pra~da bır 
kaç gün kalacağını haber vermek

tec!ir. 
Evvelki gün Alman Sefiri Prağ 

Hariciye nezaretine giderek yeni -bir 
nota vermişti. Öğrenildiğine gore, 
bıı nota mutedil bir lisan ile yazıl 
mıştır. Notada, Çek tanareleri ta
ra tından Alman toprakları üzerinde 
yapılan uçuşlar, protesto edilmekte 
dir . 

Ç~k hiikiımeti, /\iman Sefirine, 
bildirilen hadiseler hakkında tahkikat 
yapılmakta bulundu~unıı bildirmiştir. 

Berlindeki Çek sefirine de Al· 
man tayyarelerinın Çek toprakların
da uçuşlarını protesto için talimat 
vermiştir. 

Çocuk hırsızları 
Bir avukatın çocuğu 
kaçırıldı ve öldürüldü 

Pdris : 30 (Radyo) - Avukat 
More~ Lovinc'nin çocuğunu, çocuk 

hırsızları tarafından 25 Şubatta ka 
çırılmıştı. 

ÇC1Cuğun elleri ve ayak! ırı bağlı 
bir halde ces~Ji bu'u1ımı~tur. Hır 

sızlar Martta awkattan 6(),000 do 
laf i~temişlcr, fakat bu pua kendi · 

(erine verilmemişti ikinci mektupta 

bizzat çocuğl•n rliyle ya11lmış bir 
mektupla 30,000 dolar i<tenrııişti 

Avukat hırsızlarla konuşmak için 

muhtelıf vasıtalarla teklifte bu:un· 
muş fakat çele ile konuşm ,.k imka· 

nını temin edememişti. Zabıta sıkı 
bir tahkikat yapmaktadır. 

r" 
Fransız filosu İs 
panya sularında 

Serber şehrinin 

bombardımanı a 

sabiyet uyandırdı 

Parla: 30 (Radyo)-Fran 
sız topraklarındaki Serber 
fehrlnln franko tayyarele 
rl tarafından bombardı· 

manı burada va bllhassa 
hUkumat mahaflllnde asa
biyet uyandırmlftır. 

Bu vaziyet Uzerlne ha 
raket emrini alan Fransız 
fllosu bu sabah lspanyol 
sularına varmı,tır. Bundan 
böyle franklstıer tarafın· 

dan Fransa topraklarına 

yapllacak en kUçUk bir ta 
cavıız mukabelesiz bırı:ıkıl 

mıyacaktır. 

Türkiye hakkında 

Profesör Pittard 
Cenevrede dün 
konferans verdi 

Profesör Plttard 

Cenevre : 30 (Radyo) - Cenev 

re tarih, arkeoloji cemiyetinin son 

celsesinde profesör Bayan Afet ve 

profesör Pittard konferans veı ecek· 
lerdi. 

Profesör Afet rahatsız olduğu 
cihetle bu konferans tehir edilmiş 

ve Pittard konferansını vermiştir. 

Profesör Pittardın bu konferansı 
Türk medeniyetinin, b~şeriyetin ilk 

günleriııe yetişmiş olduğu ve bugün 

kü Tiirk medeniyeti mevzuunda idi. 

Profesörün bu konferansında ka· 

!abalık bir alin kitlesi bulunmuş 
ve konferans büyük alaka uyanrhr
mıştır, 

Prens Bibesko 

Türkkuşu kampını 
ziyaret ettiler 

Ankara : 30 (Telefonla) - iki 

gündenberi Ani.arada bulunmakta 

ulan beynelmilel hava federasyonu 

başkanı prens Bibesko, bugün hava 

kurumu IJaşkanı Fuad Bulca ile Türk 

kuşu kampını gnmiştir. 
Bibesko, uçuş ve purşüt talim· 

!erini bkip ve gençlerimizi takdir 

etmiştir. 

------g:ıli!SBI __ _ 
nçeırl©le 

Meksikadaki ısyan:rı 
iç y .z:i nedir?. 

• Büyük cış 1< 
(Hı kô yr) 

• Kralları tenkit 

Örnek bir müessesemiz 

HAVA KURUMU 
Türk Hava 

Müdafaa 
Kurumunun Milli 

büdcemize yardımı 

' 9 ,215 
Ankara : 30 ( Hususi muhabiri- ı 

mizden ) - Hava kurumu umumi l 
merkez heyeti toplantısı hakkda kı
saca malumat vermiştim. Bu toplan· 
tıda Hava kurumun geniş faaliyetinin 
gösteren rapordan hazı parçaları a
şa~ıya alıyorum. 

Türk Hava Kurumunun 937-938 
büdce yılı, feyiz! i ve verimli çalışma 
davremizden biri olarak tebarüz et
mektedir. Büyük davayı artık iyice 
kanamış olan asil ve uyanık milleti
mizin günden güne aı tan azmi ve 
gayretile, bir yandan gelirimiz, 930 
danberi elde edemediğimiz Bir ra
kama varmış, bir yandan da türk 
gençliğinin havacılık ~aşkı, bu sene, 
üu sene, kurumumuzu , bütün müra· 
racaatları temin edememek zaruretin
de bırakacak derecede genişlemiş ve 
Lökleşmiştir . Tahsil çağındaki çocuk
larımızdan başlıyarak her sınıf halk 
kütlelerine kadar yayıl•n bu canlı 
hareketin kanatlı cumhuriyet neslin·n 
kısa bir zaman içinde yetiştirmek me
selesinde Btiyük Şef'in verdikleri 
emniyetten kuvvet alması, milli hava
çılığımızın islik bali için en sağ-lam 

teminattır, Kurumumuz iç!n şeref ve 
bahtiyarlık olan bu kıymet biçilmez 
himaye ve alakaya karşı, şu anda 
kalplerimizde çarpan minnettarlık duy. 
gularını: bütün türk ~milletinin müş. 
terek hisleri olarak tereddütsüz ka
bul edebiliriz. 

Son bir yıllık gelirimiz (5.343.925) 

liradır. Bu paranın (1.612.103) lirası 

piyangoya ailtir. Geçen seneki vazi
yetle bır karşılaştırma yapılınca, ara· 
daki fazlalıkJn (588.159) lira olduğu 

anlaşılır. Milli Müdafaa VekAleti Ha
va büdcesine yapılan yaryımın yeku
nu da (46.995.215) lirayı bulmuştur. 

Gelirimizin yüzde (48) iııi yer 

ürünü teşkil ettiği dikkate alınacak 

alursa, müstabsillerimizin, bilhassa 

köylü kardeşlerimizin ateşli bir İs· 
tekle yardıma koşmalarını memnun · 

lukla k• ydetmek lazımdır. 
Harbiye mektebinin havacı s101h 

na ayrılanları bu sene de planör 

çalışmalarına devam etmişlerdir. 
Gazi teı biye enstitüsü beden şube

sinden (50) talebeye haftanın dört 

gününde planörcülük dersi verilmek· 
tedir. 

Grçen sene m )törlü tıırizmb rö· 

ve~i alan gençler için lstanbul, A
dana ve lzmire ikişer tayyare gön· 

rilmiş ve anteranmanları yaptırıl
mıştır. 

Modelcilik için Almanyadan mal 

zemesi ğctirilen laboratuvar. muvaf . 

fakiyetle çalışmaktadır. Ankaranın 

(28) elişi öğretmeni modelcilik a· 

teiyemize bir bucuk aydanberi devam 

etmektedirler. Gazi Terbive enstitü• 

- Gerisi üçüncü sahif:de -

Madrid dün tekrar 
bombardıman edildi 
Teruelin 
çok kanlı 

şimali şarkisinde dün 
muharebeler oldu 

Valansiya: 30 (Radyo)- Teruelin 
şimali şakisinde çok kanlı muharebeler 
olmaktadır . Madridin dış mahalleleri 
buğün gene bombardıman edilmiştir. 

Madritte 23.30 da ikinci bir bom. 
bardıman olmuştur. H<ikumet tayyare 
teri asi tayyarelerle yarım saat kadar 
çarpışmıştır. 

Frankocular d e rt mvekii zaptetmiş 
]erdir. Tuluza istikametinde asiler hü
cuma devum ediyorlarsada büyük bir 
mukavemetle karşılaşmaktadırlar. 

Mıliscilerin kumand nı mukave
met mevzilerini yeniden islah etmiş. 
tir. 

:-;: "' - ~ ... _ , ... ~ . t - -;- ... · ,. 

Valangara cephesi bilhassa çok 
tahkim edilmiştir. 

Hükümet kuvvetleri kolla i~tika· 
metinde mukabil bir ileri harekete 
geçm iştir. 

Prene cephesinde cumhuriyetçile 
rin y~ni ordusu ateş hatlarına sokul
muştur. Bu ordu muvalfakiyetli netice 
!er almış ı • 

Dün sabahtanberi lskandon mın
takasında başlayan harp henuz kesil 
memiştir. 

Son çarpışmalardr iki tarafında 
zayiatı henüz m !um de~ildir. 

. At yarı,ıarından bir görunu, 

( Po;ar 1;ü.nkü yJrışlaro qıt tafsilatı i~erıde bulacaksınız ) 
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MEKSiKA iSY ANI 

Asilerin meşhur ihtilalcı şefi 

SEDiLL o 
Kimdir? İsyanın • •• •• 

ıç yuzu nedit? 
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Nezlenin menşei 
Bir Alman gazetesi; nezlenin. 

elli sene eve! rusya·:!a baş göstı 
ni ve ondan sonra tedriçi sur' 
hudulardan geçerek Avrupaya 
oradan da bütün dünyaya yaY1 

nı ondan evvel (nezle) diye hiç 
ha<talığın işitilmemiş olduğunu 

ber veriysr. 

Telgraf haberleri, bize, birkaç 
Zün evvel, isyan ve ihtifaller mem
leketi olan Meksikadan yeni bir is
yan haberi getirdi. Bir Fransız ga
zetesi, bu ayaklanma hareketinin iç ' 
yüzü hakkında şunları anlatıyor: 

Meksikada ne zaman hükumetle 
yabancı petrol kumpanyaları arasın· 
da biı- ihtilaf çıksa, bir isyan pat
lamakta gecikmez. 

Geçen 18 Marlta,Meksika Cum
hur Reisi Kardeoas, Amerikalı ve 
lngilizlere aid on yedi petrol şirke· 
tinin İmtiyaz ve mülklerini musade
re eden bir emirname çıkardı. iki 
ay sonra, bir hükümet darbesi te
şeblıüs oldu. 

Cumhur Reisi Kardenas, lngil
tere ve Amerikanın bütün teşebbüs
lerine rağmen, çok azimkar bir ta
vur takındı ve kararından dönmedi. 
Petrol kuyular ının devletleştirilmesi 

hususunJaki kararından vaz geç
mesi için kumpanyaların yaptıkları 
teşebbüsleri reddetmekle kalmaya
rak dostane bir hal şekli bulmak 
için yapılan diplomatik temaslara 
da kumadı. 

Amerika hükümeti, Meksika ana 
yasasınııı petrol işlerine yabancı mü 
dahalesini kabul etmek hususundaki 
hükmüne ilk defa olarak boyun ı:ğ· 

di. Buna mukabil lngiliz hükumeti 
çok enerjik hareket etti ve son ln· 
giliz notası o kı;.dar şiddetli Lir 
lisanla yazılmıştı ki Cumhur Reisi 
Kardenas, sözle değil fiille cevap 
verdi ve Meksikanın Loııdradaki el
çisini geri çağırarak diplomatik mü
nasebetleri kesti. 

lngiltere ile siy.:ısi münasebetle· 
rin bu şekilde kesilişi Cnmhur Re· 
isi Kardenas'a kaışı bir isyan hare· 
ketine vesile oldu. Ayaklanma te· 
şebbüsü uzun zamandan beri hazır
lanmışa benziyor. Bunı•n ilk alameti 
Meksika semasında altı Amerikan 
bombardman tayyaresitinin göıün
mesi oldu. 

Meksika hükümeti bu hava zi
yaretinden pek de endişeye düşme 
di. Hükümet merkezinde, bunların 
hükümctçi ispanyaya gönderilecek 
tayyareler olduğu sanıldı. Fak at az 
sonra tayyarelerin 5an Luis Potosi 
eyaleıinde General Sedilonun çift. 
tiklerinde yere indiği haberi geldi. 

Artık vaziyet sarihti: General 
Sedillo'ııun riyaseti altında bir as
keri ayaklanma hazırlanıyordu. Mek
sikanın sakin vatandaşlarına emni· 

k . .. .. d 1 . 1 
anın en zcngııı gumuş ma en erın' i 

sahip bu eyaletinde büyük bia nüfuz 
kazanmıştı. 1 

iki sene evvel Cumhurreisi Kar ı 
denas, sabık Ct!mhurreisi ve patro· 1 

nu Kalles'i sürdü. Fabt ordııda ve 
halk arasında pek çok taraftarları 
olduğu için General Sedilloya ayrı i 
muameleyi yapmaya ces;>ret .:ıdeıne 1 
di. Httta general Sedillo yübek bir 
kumanda makamındıı bırakıldı. j 

Son zamanlarda Cumhurreisi 
Kardenas, general Sedillo'yu taraf
taıiarından ayırmaya çalışıyordu. 
Onu, Meksikanın garbında Mişoabu 
askc ri mıntakası kumandanı tayin 1 
etti . 

1 General Sedillo, bu terfiiıı mak· 
sadını anhyarak Las Palomas'taki çift 

ğine çekildi ve ağır! ir hastalığı ve.~ile I 
ederek oradan ayrıldı. 1 

Fakat Amerikaya ısmarlanan 

tayyareler çiftliğinin semasında gö 
rününce sıhhati hemen yerine gel. 
di. Askerlerine isyan işaretini ver. 
mek ten ve sivil taraftarlarına cep· 
bane ve silah dnğıtmaktan başka 
işi kalmamıştı. 

Ankaray< gidecek olan 
peh!iıanla ın1ız pazar 

güı•ii s:.çi!Gi 

.ı\nkarada hazira~·n 4 ve 5 inci 
günleri yapılacak olan Türkiye gü
reş birincilik müsabakaları pazar 
günü öğleden evvel Hipodorumda 
Ni{jôe, Mar~ş. Gaziantep Mersin ve 
Çul<urova guroşçileri <ırasında ve 
Ankarndan hususi surette gönderi· 
len güreş öğretmeni Kemal Turel, 
Öğretır.en SelElmi ve beşine: Adlinin 
~akemli:derinde y,p,lmış ve güreş 
öğleden sonm saat on beşe kadar 
devam etmiş ve neticede adi rı a· 
şağıda yazılı ünlü pehlivanlarımız 

ınosabakaları kazanmışlardır. K">n· 
dilerini tebrik eder ve Ankarada 
yapac2kları müsabakalarda da u
vaffak olmalarını dileriz . 

56 kiloda Maraştan Ali Akpınar, 
61 kiloda Adanadan Ahmet Aky.olı 
66 kiloda Meısiııden Hasan Polu, 
72 kiloda MaraŞtan Mehmet durdu, 
79 kiloda Adanadan Süleyman Di
şiçlirük, 87 kiloda Maraştan Kadir 
Elbistan, Ağır siklette Maraştan 

Yakup Do~an. 
Hazirımn 2 inci pe,.şembe gü· 

nü Ankaraya gidecek oları güreşçi
lerimiz dün sabah iki saat kadar 
ekzersiz yapt,kları gibi bL.güıı de 
egzersizlerine devam edeceklerdir. 

Un Nakli 

Meksika hükumetô, evvela ge· . 
ııeral Sedilio'ııun Amerikaya kaç 1 

lığı şayiasını çıkardıktan sonra şim- ! 
di isyan ş.-fiııin iyi silahlı 18.000 ki i 
şiye şahip olduğunu itiraf etmekte· ! 
dir. Asiler San Luis Potosi eyale· 1 

tinin merkrzi olan 65,000 :nüfuslu 
1

'fez'kereslz un nakledrıler 
cezalandınlacak iır 

ayni isimli şthri on saat müddetle 
işgalleri altında tutmuşlardır. Curn
burreisi Kardenas ve harp bakanı 
Avilo Kamaşo asi kıtalara karşı ha 2466 ııunıan:ı Luğday koruma 
rekatı bizzat idare etmeoktediıler. karşı 1 ığı kcı.uı un·uıı 2643 PUi' aıalı 
Fakat şimdiy~ kadar kat'! bir zafer ka .. unla deği~cn duktız ncu maddesi-
elde etmişe benzemiyorlar. Hasımla nin tatbık ı de büyük bır dikkat ve 
rına karşı gösterdikleri cömertlik , hassasiyet gösterilrMsi vekaletten 
biraz şüphe uyandıracak mahiyetle- ' vililyetkre bildirilıri~'ir. 

1 

dir. Mesela harp bakanı San Luis ı Buna göre, Lzkeresiz un mkJ. 
Polosi şehri~in y~niden işgali esna. edenler c(•zaya çarptırı!acakl~rdır. 

smda esir edilıııış olan asi süvarile. 1 S • 
rin Meksika hüku'Ileiinin alicenap- 1 ergtler kapanıyor 
lığını hemşehrilerine anlatmak üze- 1 

re serbest bırakılıp köylerine gön- 1 
derildiklerini ilan etmiştir. j 

Bununla beraber isyanın bazı 

ihtilatlara yol açması mümkündür. ı 
Çünkü General Rodrignez'iıı ku 1 
mandası altında Amerikanın Teksas 
eyaletine sığınmış olan "yaldız göm· 
!ekliler., in isyana yardım çtmeierin 
den koıkulınaktadır. Bu kıtalar 
şimdi Mebika hududuna yakın olan i 
El Paso Bronsil'de bulunmaktadır- 1 
!ar , 

Şehrin "z t;ıını devreli ilk okul 
larınJa lıµnıhıı Lir J1aft~ f'vvef açı 

lan ve halk t. rafından çok takdir 
c<lilen şergiltr kapanmak iizcırdir. 

Çınarlı okulu sergisi 

Çınarlı okııluııtl~ açı 1an sergi bü. 
yük bir nıuv' ffoki}et k:,zaıımış ve 
talclıe!ctiıı gösier<ikleri nouv<f aki
yet takdir cd·lıııiştir. 

yet telkin etmek için, altı tayyare- r-------------- -

İkincisi de Pazar günü 
kalabalık önünde 

büyük 
yapıldı 

bir 

Varış ve ıslah encümeni tarafından tertibedllen ilkbahar 
at keşularının l!dncist de Pazar gUnU tam saat 16 da hıpod
romda Vail Tevfik Hlldl Baysal, .sivil ve askerr erkiin ve me

murlar ve kalabalık bir halk ı~_____, 

kitlesi önilnde ve büyük bir 

Budaaeşte çiçeklere 
aşık olan bir şehirdi 
Budapeşte kadar çiçekleri 9 

ve yeşilliklere kıymet veren dün' 
ikinci bir şehir daha yoktur. f1ı ·ı o muvaffaklyetle yapılmıştır, Ka- \ rta okullarda 

ş(ıda kazananları a,ağıya ya-
zıyoruz : l 

! Dersler kesildi; Sınav 
• Birinci koşu; Vilayetimiz mınta· 

kasında doğmuş ve ye.tişmiş üç ya
şındaki haliskan Aıap erkek ve di- f 
şi taylara mahsus olup mesafe 1400 ı 
metre ve ikramiyesi biıinciye 245 
liradan made dubuliyeler ıııeeıııuu 

ikiııçiye 55, üçünciiye ·20 lira idi . 
Bu koşuya Hamit Serkanlı oğlunun 

iki tayı girmiş birinciliği 1,42 daL;i
kad a Yükseli, ikinciliği Ayseli kazan 

programları hazırlanıyor 
1 

Budapeştede çiçekleri çoğaltmak 
sadile birde cemiyet vardır. Bu ' 

1 
yet azası muhtelif zamanlarda r 

ı hallelerde gezintiler yakmakta 
çicekler hakkında konferanslar 1 

mektedir. Orta okulrarila 28151938 den 
itibaren dersler kesilmiş ve talimat· 
name mucibince öğretmenler top· 
lantısı yapılmağa başlanmıştır. 

Orta okullarda sözlü sınav 

Çiçek sevenler cemiyeti ıı 
Budapeştede çiçek yetiştirmenı~ 
lan evler halkını takbih ederler 
saksılarlk parasız çiçek gönderi 

mıştır. 

İkinci koşu; dört ve daha yu 
karı yaşta 1938 de kazandığı ikra 
nıiyeler yekunu 150 lirayı doldur· 
mayan yarımkan Arap ve halis 
K.an Arap at ve kısraklara mahsus 
olup mesafe 2400 metre ve ikranıi 
yesi birinciye 180, ikinciye 55, ü· 

programları 1 Haziran 938 de (ya
rın) hazırlanmış olacaktır. 

İlk okullarda 

Londrada bütün kadıf 
iş görmeğe ahşmışlaf' 

Sınalar dün bitti 
Tam devreli ilk okullarda yapıl · 

makta olan sınavlar dün bitmiştir. 
Bir halta sonra ikmal imtihanlarına çiinçüye 20 lira idi. 

Bu koşuya altı hayvan girmiş başlanacaktır. 
birinciliği :.ı,52 dakikada Hüseyin 
atlının Uçarı, ikinciliği Duran Aktu·lMiitehassıslar An-' 
şun Heyulası ve üçüncülüğü de Ka. 
dir oğlu Alinin Yılmazı kazanmış
tır . 

karadan geldiler 
Üçüncü koşu; dört ve daha yu- D f kt k" 1 · hakkın . • ezen e e ma ıne en 

k•rı yaştakı hallskan Arap at ve d V k"I ti t t b 1 k ·· . a e a e e emas a u unma uze 
kısraklara mahsus olup mesafe 3500 · A k ·tı"kl · · • d • .k . . . . . ,., . 1 re ıı ·araya gı ı erını yaz ıgımız 
ve ı -ramıyesı bırıncıye .J45 !ıradan I z· t M·· d ı ı· 1 M·· d·· ·· 

d 
. . . . ıraa uca e e s asyonu u uru 

ma a duhulıyeler mecmuu, ıkıncıye .
1
. H d f t k ·ı k M·· h .. .. .. . . . ay ar r e ı e pama ute as-

75 ve u;tıncuye 25 !ıra ıdı. Ki k h · · d"" ·· ı d" 
13 k 1 h 

. . j sm at şe rımıze onmuş er ır. 
u ·oşuya a tı ayvan gırmış 

biri.ıci\iği 4, 10 dakikada Afi Bozun ' 
Bozkurdu, ikinciliği Salahaddin Ak
doğaı.ın Cam ve üçüncülüğü Mı.ıs· 

tafa Yılmazın Alceylanı kazanmış

tır . 
Dördüncü koşu; dört ve daha 

yukarı yaştaki yarımkan Arap ve 
haliskan Arap yalnız kısraklara 

mahsus olup mesafe 2600 ve ikra
miyesi birinciye 255 lira, ikinciye 
55, üçüncüye 20 lira idi. 

Bu koşuya beş hayvan girmiş 

bi ı inciliği. 3,4 dakikada Çakalde• eli 
Kazımın Yıldızı, ikinciliği Hliseyin 
Atlının Sa;hası, üçüncülüğü Hamit 
~ırkıntı C>ğlunun Ceylanı kazanmış-

1 tır . 

iVluz fidanları 

Zi ı aat Müdürlüğü tarafından 

evvelce adlarını yazdırmış olanlara 
bef.ıeri yirmi beş kuruştan muz fi. 
danları da~ıtılmağa başlanmıştır. 

Fi!istinden getirilen Yafa porta· 
kalı fidanlan tamamen dağıtılmış 

tır . 

Hafta tatilinden isi ifade· 
eden dükkanlar j 

Hafta tati linden istifade eden l 
diikkanlara m<isaade edilen maddeler 
den başkasını satarlarsa ruhsatname~ 
!eri geri alınacoktır. ı 

--., 

lngilterede içtimai mevkilef 
olursa olsun bütün kadınlar çı 
ğa alışmıştır. Ezcümle, lngilterı 
!içesi Elizabetin akrabasıııdarı 
(Çeçil) son zamanlarda Londr· 
mutena bir yerinde bir yazıha01 

mış ve faaliyete geçmiştir. 
Mis (Çeçi!) balo, garden~ 

vesair eğlenceler tertip etmek il 
Aristokratların siparişlerini ~ı 
eder. 

Mis (Çeçi!), ilan verir vır 
bırkaç balo için sipariş almış! 

Sagırlar kilisesi 
Nevyorktadır 

Ne.vyc.rkta sağırlar için 186 
hinde büyfık bir kilise yapılıll 
Bu kilisede bütün ibadetler il1 

cereyan etmesi adet olmuştur. 
Sağırlar kilisesine devanı 1 

larin, diğer kilise n üdavimlerif 
çok daha fazla olduğu tesbi 

1 

miştir. 

----~--~---___..,# 

Orta tedrisat 
kadrosu 

Kadro temmuz için( 
tamamen hazırla a' 

cinin Birle~ik devletlere dönüşlerinde 
tevkif edilmiş oldukları haberi çı· 
karıldı. 

vrupada Siya>i şahsye:
ler hakkındaki dediko 
dulaı ın l i · türlü a ·dı ar. 
k.ısı kesilmiyor. 

Kraiaarı ten.ki Muharrir kitabında, bütün bu 
"gayritabii izdivaçlar,. kırılan kalp
ler, koğulan kra'iç~ler, göıden dü
şen metresler v~ bikes kalan rocuk 

Orta tedrisat ka•lrosunda 
1 

ve tayin işlerinin daimıı eylfı! 
rına bırakılması yüzünden b11 

karışıklar olduğu ve tedrisi 
yüzden normal bir şekilde yürÖ 
orta teclrisat direktörlüğünce t 
edilmiştir. ~ 

Bakanlık bu işe önümüzde 
muz ayı başıııdan itibar en bal

1 

onbeş temmuza kadar tamı~ 
cak ve ağustosun ilk haftaları~ 
kadarl~ra tebligat yapılacaktı~ 

Fakat bu haber resmen teyit 
mişti, Esasen bab er doğru olsaydı 
bile, Meks kadaki yaziyetiıı vehame 
ti bu yüzdsn değişmezdi. 

r.=::v:-~ A'lrnpa matbuatında tt *'"""'~ 

Eski lngiliz kralı Vındsor dükii. 
nün macerası henüz kapcnmış de· 
ğildir: sevdiği kadın için tahtını h· 
rakan kral o vakitler memleketinde 
çok tenki·1 edi!mi~t;, Bugün Eransa 
da, karısı ile beraber sakin bir ha
yat yaşarken İngiltere yine onun 
ddikodusu ile meşgul. 

Kral sekiziııçi Edvard, istifa e· 
dip memleketinden ayrıldıktan son· 
ra hakkında birçok ŞPyler yazılmıştı. 

Bunların arasında bir de kitab var-

Yeni isyanın elebaşısı general 
Sedillo, uzua zamandanberi Cumhur 

reisi Kardenas'ın can düşmanı telak
ki ediliyordu. Tümgeneral Sedillo 
da, general Kardenas gibi 1910 dan 
1929 a kadar süren iç harplerde 
bir çok kumandanların emri altında 
çarpışmıştır. lhtiliilın sonuna doğı u 
oda kazananlar safındaydı. Cumhur 
reisi Kalles anu Ziraat 
t 

nasırı yapmış dır ki, Vind,or dü~ü hadisesini bütün 
ır. 

O K il k 
tafsila tıyl •. ~ıılatıyordu. 

zaman . a esi i i mu•vini 

V'nd~or biikti ile 1 e'aber onJan ev· 
vell:i kr.~ laq tenlıid eclen Lu kitap 
neşr•dilmı k uı,.re, " ,andt>y p,kçor 
y.11, gazeltsİ t,,r;.fınd;ııı ~ıu ıııış'ı. 

Fabl, Lirinci kitalmı uğraJıgı 
akihtt l:2·rine cstr~n rıeşr"nden Vbz. 
geçilmişti. 

,6,ftı •'Y r•vel rserin muhaıriri 
olan k.1nlon Makeıız,ı e 5000 İngiliz 
lirası verilenk a!ın n Lıu kıt•plan 

ilk dd.ı o!a, a~< bu g:iu ba'ıso!uc..ı_ıt r 
ve buııu yine ayni g;,zde ya1.ı)Qr. 

~ u uretle, gazde. 5000 İngiliz lira 
>ı ( 24 lıiıı lira kıılar lıir para ) ve 
rcıel-.. alJıgr Lu l;itapl ·Hı ancak bir 
sayıda ne·;.tt iği bir yızı çıkarmış 

OJU)Or. 

Yazı !a kita'~ın muhteviyatı hu 
liisa ediliyor •e e;;eıin liazı parça 
!arı - o Ja bir iki satıria - olıııı 

Sedillo ile Kardenas arasında nıüt· Bu kitap rıeşrolunduktan sonra 
hiş bir', kıskançlık baş gösterdi. En büyük bir gürültü kormuş ve saray 
fakir bir k~ylü ailesinden gelen ve derhal İşe müdahale ederek kitabı 
vık tile tarla ırgaldığı etmiş olan Kar piyasadan toplattırmış, eski 1 ral da 
Jeııas karsışına çıkan pek çok fırsat kitabı neşreden aleyhine dava aç 
!ara rağmen dürüst ve fakir kalmış ı mıştı. Bu sırada bir kitab daha ya-
tı. Buna mukabil generaf Sedillo bü zılmıştı. lngiliz tarihinde kralların yo·. 
yü~ bir se~vet biriktirmiş ve San f evlenmesi ve aile hayathrı hakkın . Kitapta. bilhassa İPgiljz.•kralları 
Luıs Potosıde muazzam arazi satın ı da birçok gizli tafsilatı yazan ve nın ta eskidenberi usulsuz izdivaç 

almıştı. Cömrrtliği·sayesinde Mtksi !...----------·----·--- -~ : 
. . 

farda buluwlukları, evlendikten son
ra '.arı larına fona muamele ettikleri 
onları dövdükleri, boşayıp hap

.seltirdikleri yazılmakadır. 
"1 nci Corc, 1702 de, Hariov · 

re'dan gelip tahlı eline geçirdiği za· 
maıı, arkasında bir kaı~ın bırakıyor· 
du. Boşanmış olduğu bu kadın lam -
yirmi sene hapsedilmiştir . ., 

Corc, kendisi ile kardeş çocuğu 
olan 16 yaşındaki Sofya Doretea ile 
ev!comi şti. 

Evvela grnç pıenses, ncfrd 
duyduğıı Corc ile evlenmemek i.;in 
israr ftnıiş. fakat sonra razı ettiril· 
mişti. 

Üçüncü Corcun karısı Şarlot ise, 
çok çirkin bir k~dındı. Öldüğü za· 
maıı büyük alaylarla gömülmüştü. 

Kralın kendisi de esasen kördü ve 
ehliydi. Kraliçenin ondan evvelki 
sevgilisi L<;ydi sara da kör Lir ka. 
dınılı 

' fara., karşı kilisenin hiç itiraz etme 
diğini 1 b i 1 a k is krallara 
bu hareketlerinde cesaret verdiğini 
yJzıyor. 

Eserde, 1 nci Corcun feci bir 
halde öldüğü anlatılarak şöyle deni 
liyor: 

"Uzun müddet kralın dili ağzın. 
dan bir karış dışarda kalmıştır. Bu 
da, şeytarıın, kralın canını boğazın· 

dan çekip çıkardığı hakkında riva· 
yellere sebeb oldu .• 

Koııtoıı Makenzi tarihteki bu 
misallerden sonra kıal Edvar meslesi 
ne ıreçifor ve sevilen bir prensin 
hürmet edilen bir kral olmuşken na 
sıl tenkide uğrayan bir bükümdar 
mertebesine düştüğünü ve sonra na 
sıl bir sürgün dük ol~ı ak memleke· 
tinden ayrıldığını anlatıyor. 

Fakat, kitabın, Vindsor düküne 
ait olan kısımları neşredilmediği için 
bu, yine t~rihin malı olarak kalıyor• 

Bu işe ait okul sa o at ve ; ii' 
men vaziyetleri tesbit edilme~ 
lanmıştır. 

Devlet hizmet1nde 
yaşlı müstahdim11 

.. ' 
Aldığımız malumata ıroı 

kfımet, bu s"ne işlerinden çı~ 
cak olan yaşlı müstahdimlerı 
minat veıilmesini kabul etaıiı 1 

Kiralık yayla yut' 
Büriicek yaylasında bol ôl 

bir bağı, soğuk ve hususi s~) 
vi ve her türlü meyve ağ~~ 
çevrili bir yurt kiralıktır.iste~~' 
Doğruluk Un ve Çırçır fabr1 

Saip ve fl!ail Özbilenlere m\iT~ 
!arı. 9341 ı-s 

• 
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31 Mayıs 1938 

Bir tarih hikayesi 

Büyük bir Aşk 

o, büyükWk mefhu~u~un .. 
bütün manasile buyuktu. 
O fılozoftu. şairdi. Va 

tanperverdi, her şeydi. 
Volter kodamanlardan birinin 

kendisi ve kızı hakkında yazdığı hi
civ yüzünden nefyedilmiş Luar nehıi 
kenarındaki şatolard1n birinde otur· 
nıağa mecbur kılınmıştı. 

Suli şatosu ormanların içinde 
şairane bir yerdi. Orada her şey gü. 
zel ve ilham verici idi. Genç şair ru 

hunun engin duyuşlarını burada tat· 
min ntmeğe çalışıyor. Günlerini ko· 
ruluklarda geçiriyordu. 

Genç ve güzel şairin bir hiciv 
yüzünde uğradığı bu menfa hayatı 
az zaman sonra mesut bir hayata İn 
kılap etti. Maliye müşavirlerinden bi 
rinin güzel kızı Deliver yazı geçir· 
mek İçin oraya gelmiş • ve tesadüf 
Volteri bu harikulade 'güzel kızla 
karşılaştırmı~tı. 

Deliverin bu aşkı uzun sürmedi 
Çünkü sevgilisi ölmüşıü. Volter ona 
kin beslemedi. Tekrar barıştılar ve 
daha ateşli bir aşkla birbirlerine 

sarıldılar. 
Vol ·er bir kere daha Baslil ha 

pisbanesini boyladıktan sonra Lon

draya gitti. 
Deliver kendisine kayıt>ız şart· 

sız merbutiyet gösteren, sevgisini 
her vesile ile izhar etmekten çekin. 
miyen Volteri yalnız bırakmadı. Bir 
komedi kumpanyası ile Londraya 
gitti ve sevgilisinin bulunduğu otele 

indi. 
Hayatın ne garip tesadüf ve cil

veleri vardır. Aşkı Volterin gözle
rinde tadan, onun kollarında duyan 
Deliveı, burada bir başka göz ve 
bir başka vücudün hayranı olmuştu. 
O katlar ki bu başkanın her arzı.uunu 
emir telakki etti. izdivaç teklifini de 
kabul ederek onunla evlendi. 

( Türksözü) 

Binicilerimizin 
muvaffakiyeti 

Varşova ko
şularını da 
kazandık 
Varşova: 30 (Radyo) - Bura 

da dün yapılmış olan IJeynelmilel 
yarışlara Türk, Belçika, Fransız, Ro. 
manya, Polonya milletleri iştirak et 

miştir. 

ilk yarışa 85 at İştirak etmiş ve 
bunlardan on beşi parkuru hatasız 
olarak bitirmiştir. Bu on beş zabit· 
ten beşi türktür. Bunlar arasında 
manialar yükseltilerek yapılan ikinci 
müsabakada Saim Ok birinciiiği almış. 

tır. 

1 

1 

1 

İngiltere -İrlanda ! 
konuşmaları bitti 1 

Londra : 30 (Radyo) - lngiliz- ! 
lrlanda konuşmalarından çok müs
bet neticeler alınmıştır. Konuşmalar 
bitmiştir. 

Kort limanının 
dan böyle lrlanda 
tevdi edilecek tir. 

müdafaası bun· 
askeri uhdesine ı 

---~~----------.--

Köylerde itfaiye 

Dahiliye Vekaletince hazırlanan 
bir kanun projesine göre, itfaiye teş · 

kilatı köylere varıncaya kadar teş 
mil edilecek ve itfaiye hizmeti mec. 
huri olacaktır. 

ı ı 

Sahife S 

Muvaffakiyetler seri.sinden b'.ri daha ••.• • 

Asri Sinema 
Bu Akşam 

Sayın Müşterilerinden gördüğü teveccüh ve alakadan cesaret ala.rak 
Mevsimin iki büyük müstesna filmini birden takdim etmekle Kıvanç auyar 

1- Havana adalarında geçen hazin bir aşk macerası - Herkesi ala. 
kadar edebilecek kadar güzel ve kıvrak danslar - Rum banın en enteresan 

figürleri - ruhiarı ğaşyedecek nefis bir müzik 

(SON RUMBA) 
Oyna) anlar: 

2-
Jorj Raft - Karol Lombard - Margo . 

Aşk - Heyecan - Macera sahneleriyle süslenmiş bir banka 

(CASUS AŞKI) 
Oynayanlar : 

ıOı Viyana Bülbülü Meşhur -00 GITT A ALPER - KONST ANT 

REMY - JULES BERYY 

En meşhur ve en ı~mıımış yıldızların temsil ettikleri ve mevzuları çok 
güzel olan bu şaheserleri mutlaka görünüz 

Localarınızı Telefonla Temin Edebilirsiniz 
l O zamanlar her asıl zade şatosunda 

bir tiyatre bulunurdu. Suli:: şatosun· 
da da bir tiyatro vardı. Fakat akt· 

Volter en büyük darbeyi ye. 

mişti. 

Bu münasebetle zafer direğine 
Türk sancağı çekilmiş ve merasimle 

kupa V•~rilmiştir. 

Hırsızlıklar l 
Asri 250 Yolgeçen köyünde Mehmet oğ. Telefon 1 

fu Hacının evinin pencere camlarını ~---;;:,93::,4:.!,7:...., ________ , ______________ ..,ı 

ris bulunamıyordu. 
Volter güzel Ddiveri teşvik etti. 

Ona pro alar yaptırdı. Şimdi iki çıft 
muallim ve talebe gibi idiler. Fakat 
bu da çok sürmedi, ikisi de güzeldi. 
ikisi de cezbedıci kuvvet ve kudrete 
malik bulunuyorlardı. 

Volter sevgilisinin rol alması için 
OJip eserini yazdı. Artık mesuttu. 
Seviyor ve saviliyordu. Bu saadet 
şatoya devam edenler arasında hasıl 
olan anlaşmazlık yüzünden kopuver· 
di ve Deliver Parise dönmek mecbu 
riyetinde kaldı. 

Genç şair menfasından kurtul- 1 

mak İçin bir çare buldu. Vaktile hic 
1 

veıtiği adam hakkında güzel bir 1 

methiye yazdı ve bu suretle Parise 1 

Bir gün Parise geldiği vakıt gü
zel Deliverin evini buldu. Kapıyı çal 
dı. Belki onu uzaktan bir daha gör
mek, gözlerinin içine bakmak isti· 
yordu. Belki onunla son defa birkaç 
kelime konuşacaktı. Bu muavrnet 
ten de mahrum kaldı. Ona kapıyı 

bir hizmetçi açtı ve: 
_ Markizi göremezsiniz dedi. 

Aradan seneler ve seneler geçti. ı 
Tam yarım asır .. Volter sevgisini unu.t·, 
madı. Onu buruşuk yanakları, fen ' 
uçmuş gözleri, bembeyaz saçları ile 
bacakları titreyuek ve inleye inleye 
gezerken ziyaret etti. Karşısında o· 
turdu. Dizlerine oturmuş minimini 
bir yavruya tatlı bir masal anlatır 
gibi eski günlerin hatıralarını kulak. 

Şuşning'in akibeti 
meçhnldür 

Viyana: 30 (Radyo) - Şuşnin 
gin akibeti hakkında hiçbir mahf~ı 
kati bir malumat vermemektedir, 
bir şayiaya göre, Şuşning baıen Vi

yanada bulunuyor. 

Meksikolu asi kuman
dan kaçtı mı ? 

kırarak içeriye girip muhtel.f eşya· 
farını çalan Veysel oğlu Ziya yaka 
lanmış ve hakkında kanuni lakibat 
yapılmıştır. 

* 
Duran kızı Ülviye adlı bir kadı 

nın komşusu Ali kızı Haticeye ait ' 
kilitsiz sandığından beş lirasını çal
dığı şikayet edilmesi üzerine suçlu 
yakalanmış ve takibata başlanmış. 

tır . 

1 

Döğülenler, yaralananlar 

Ôıner kızı Hatic~nin Abdi kızı 1 
Şerifeyi beş gün sonra tekrar mua· ' 

larına fısıldadı. 
dönme müsaadesini aldı. -----·----=------. 

San Antonyo: 30 (Radyo) -

Meksikodaki isyan hareketinin efe. 

başısı asi kumandan Sedillonun hu 

dut dışına kaçtığı söylenmekte isede 
bu henüz katıi olarak anhşılmış de
ğildi~. 

yenesini intaç ettirecek derecede 

döğdüğü, Yeni istosyon mıntaka 

sında oturan Hı yrnttin oğlu Ali ve 
lsmail oğlu S ıılıh adlarındaki şahıs· 
!arın Ahmed oğlu Abdullahı sopa 
ile döğüp başından yaraladıkları, 
kalaycı Hidayetın de arkad:cşı Mus-

iki sevgilinin tekrar birbirleri
ne kavuşmaları Voltere yeni arzular 
veriyordu. Eserini tiyatroya verdi. 
Provalara başlandı. Artık şöhreti de 
Yayılmıştı. Daha da yapacaktı. 

Bir gün zavallı aşıkı tekrar ya
kalayıp bu sefer daha fena bir yere 
Bastil zındanına attılar. 

Niçin?. 
Ne kabahatı vardı?. 
Anlamıyordu. Bunu on bir ay 

sonra hapishaneden kurtulunca anla. · 

dı, Bir başkasının " Gördüklerim " 
adlı eseri, Volterin hicivleri sanıla
rak kurban gitmi~ti. 

Volter Odipi komedi Fransezde 
temsil ettiriyordu. H r gönülü derhal 

1 
kendisine bağlıyacak kudrette olan 

1 

sevgilisi de rol almıştı. Fakat Deliver 
ancak üç temsilde bulunabildi ve: j 

- Fazla yapamıyacağım., Diye j 
çekildi, 

Bu, Voltere müthiş bir darbe idi. 
Kendisini çekemiyenler saldırdılar. 
Hatta Puasun adında biri açıktım a· 
çığa Volterle alay ettiği için Paris. 
ten çıkarıldı. 

iki sevdalının saadetlerini boza· 
cak hadiseler lıir birini takip ediyor· 
du. Gene bir gün bir başkasının şiir· 
leri Voltere atfedilerek Paristen çı 
karıldı. Şair hatıraları ihya için ge
ne Suli şatosuna gitti. Sevgilisi de 
arka. ından gel'llişti. 

Volter bur d A t , . . 1· ı· t a a r emır ısım ı ı· 
ya tosunu yazarak temsil etti. Deli· 
verde rol almıştı ""s f k l"d b · "' er ev a a e e· 
ğenildi, alkışlandı, Bu . 
, k . • genç şaır ve 
aşı a yemden cesaret ver . 

1
. Ş 

. mı~ ı. e 
faat dıleyerek affedildi. Eserini Pa 
riste alkışlatmak istiyordu. 

Fakat heyhat.. 

Temsilin daha birinci perdesin · 
de halk ıslık çalmağa başlamıştı. 

Talihin bu kadar acı darbelerine 
uğrayan Volterin maneviyatını kuv 

Vdlendiren tek kazancı D~Iİverdİ. 
Fak at bir giin onun da başkalariyle 
münasebette bulunduğunu, sevişti 

iini duyunca; 

fsviçre matbuatı Muhittin Üstündağ 

Atinaya gidiyor 
-Birinci sahifeden artan- lstanbul: 30 (Telefonla)- lstan tafa oğlu Tevfiki çakı ile kolundan 

bul vali ve belediye reisi Muhittin ' yaraladığı şikayet edılmesi üzerine 
Üstündağ on ikihaziranda şehri~iz- suçlular ~·akalarmış ve tahkikata 

hiş son günlerpe o derece şiddet· 

ler.miştir ki şehirlerdeki Türk tüc· 
carları tecavuzdan masun kalabil· 
mek için mağazalarım kapamaya 
mecbur kalmışlardır. Suriyerle iic 
mütemadiyen yeni çeteler teçhiz 
edilerek şehir ve kasabalardaki si
lahsız Türk'. ahalisi üzerine sevk 

den Atinaya hareket edecektir. Üs· b 
aşlanmışlır. tündağ Atina paytaht nazırı tarafın. 

dan davet edilmiştir. On gün kadar 
Atinada kalacaktır, 

Sinemasında) (Tan edilmektedir. 
Bütün bu gizli terti11lere karşı 

Türk hükumeti sabıı ve tahammül Bu akşam 

gösteriyor · Çünkü bti netice~in Müntahap bir programda iki güzel 
her şeye rağmen Türklerin lehıne 
tecelli edeceğinden Türk hükumeti ve büyük film birden sunuyor 

emindir. Bununla beraber Türk hü· 1 
kumeti Cenevrede ve Pariste teşeo- Senenin en muvaffak filmi unutul 
büsatta bulunarak cereyan etmekte maz iki büyük Yıldız 

olan vekayi ve hadisatı takibetti- SYLVIA SIDNEY HENRY FONDA 

ğini ve ntihabatın neticesini tayinde Tarafından yaratılan misilsiz şaheser 
bu hadiseleri mevzuubahs etmek 
hakkını mahfuz tuttuğunu bildirmiş· \ ( Yaşamak hakkımdır ) 
tir . intihabat Haziran nihayetine 1 Görmiyenler için son fırsat 
kadar devam edece~dir ve Temmuz 2 

iptidasındd intibalJatın _n~ticesi belli 1 ı Güzel sesli Kovboy 
olarak Suriye hükumetının Cenev· 

1 
) 

rede ve Pariste yapılan anlaşmal~_ın l Dick Foran 
ic~plarına ve neticelerine riayet e ıp 1 

d .ğ. nlaşılacaktır . 1 nın bin bir Macera ve heyecanlar 
etme ı ı a . f'I · 

Bu işte fransızlarıa ~at_tı. ha~e- i la dolu çok giizel bır Kovboy ı mı 

kelini tebarüz etti~mes_ı ~~~~"~ . . (intikam bombası) 
şunu da kaydetmek ısterız ı şım ı İ 

gelen bir habere nazaran Fransı~ PEK YAKINDA: 
.d . d 1 si Gureau l:ıır 

man:la ı aresı e ege . k FRED AST AIRE • GINGER 
kaç gün evvd Ankar~ya gıdere ROGERS 

. . .. k etmış ve orada 
vazıyetı muza ere . . • k" d }' 
kendi şerefine verilen hır zıyafette f ıloyu ta ıp e e ım 
Türklerin bak ve taleplerini nazarı Filminde i 

88 Liraya 

7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat -·---

Rıza Salih Saray 
Bebekli kilise sokak No 11 A 

9146 27 

Seyhan inhisarlar Müdür
lüğünden : 

1- Fabrikamızın 32000 S.ındık 
tahmin edilen bir senelik nakliyatı 
bir sene için eksiltmeye konulmuştur 

2- Nıkliyatın ıııulıamıneıı be 
deli bin iki yüz küsur liradır . 

3- Şartname parasız olarak fdb 
rika Müdürlüğünden alınır. 

4- Muvakkat tenıiııal 90 liradır. 
5- Eksiltme Temmuwn 27 inci 

Çarşaır,ba günü saat 13 de fe,ıri 
kada yapılacağından isteklilerin fab 
rika Müdürlüğüne müracaatları. 

9342 31- 14 30 - 14 
itibara alacağını kati surette va· 9346 
detmişti . 

Fakat Sancağa avdet eder et· 
mez Türklerin Sancaktaki haklarını 
müdafaa eden Tüık gazetesini inli 

-ı ________ _ 
şardan meneylemiştir. 

Esaseıı Garonun tek taraflı ve 
Araplara dost vaziyeti bir çok de· 

fal ır nazarı dikkati celbetmişti. 
Girişilmiş teahhüdlerin Fransıı

far tarafından bu tarzda tatbikini 
Türk mill~ti tabiatiyle unutmıya· 1 

caktır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
. ' 13elcJiye -civarında 

Yeni eczanesidir 

Seyhanpark Saz 
Lokantası 

ve 

1-6-938 tarihinde açılma töreni münasebetile 

Büyük Gala müsameresi 
Lokantada büyük konfor, mükemmel saz , yeni sololar, fevkalade 

varyPte numaraları 

Tafsilat el ilanlarında 

Örnek bir 
• 

müessesemız 

- Bırinci sahifeden artan -

sü resim iş şübesinden (2U) talebeye. 
de mode'cilik dersi verilmektedir. 
Geçen sene lstanbul kursunda yeti 
ş~n iik öğretim ispekterleriyle il· 
okul oğıetmenleri, (15) vilayet ve 
kaza merkezindt kurslar açarak 
bütün mektekleriu elişi öğretmenle· 

ıine modelcilik d~rsleri vermişlerdir 
Bursada talebeler sınıf sınıf model· 

1 

cilôg ku su görmeğe başlamışlardır. ,' 
• 1 

Ankaradaki planör atelyemızde 

(12) başlangıç planörü y~pılmış ve 
(2 !) planör taıniden geçmi~tir. Ô· 
nümüzneki yıl içinde (150) planör 
yaptırılması için hazırlıklaıımız ta· 
mamlannıak üzeredir. 

Ankarr ve lzmir karaşüt kulele· 
ıimizden (2.317) atlayış yapilll'ıştır. 

Motörlü tayyare ıııektebimizle 

Etimesğııt ve lnönü kamplarımızda 
ki inşaat tamsmlanmış ve muvakkat 
tesellümlcri yapılmıştır. Molörlü 
mektek (166,784), Erganzi tesisatı 
(45.087)ve lnanü tesisatı (69,676) 
lira masrafla vücude gelmiştir, 

Başta sayın hükümet erkanı ol 
mak üzere bütün idare amirieriıni· 
zin şayeferimizi gerçekll.!ştirmek yo 
!undaki müzaharetlerini şükranla 
yade leriz. Şubelerimizin · idare he· 
yellerini teşkil ed !n arkadaşların 
genişbir ferağatla, vazifelerine karşı 
gösterdikleri bağlılık da takdire la· 
yıktır. 

Çalışma sahası günden güne ge· 
nişlemekte olan ve (Konya) ıla da 
bir şube açarak, yedi vilayet mer· 
kezinde faaliyette bulunan Türkku
~unun bu seneki kamplarına iştirak 
etmek istiyen gençlerin sayısı 365 ı 
dir, Bu hençlerin içinde 3 I b~y~n , 
vardır. T uıkku~ur.un <'ğretmrn ·a ro 

31-1 9348 

Alsaray ::~<l:ıa-
Bu akşam 8,30 da 

Mevsim sonu turfandası fevkalade 
proğranı 

-1-
Büyük Çrlgınlıklar 

Oynayan : 
Sevimli Yıldızı POLA VSLE Y 

-2-

Coş k un Süvari 
Heyecanlı sergüzeşt filmi 

Cumartesi 2,30 da son defa 

ROMEO JÜLIYET- COŞKUN 
SÜVARi 

Pazar 2 de BÜYÜK ÇILGIN 

LIKLAR VE ... 
9330 

;... ........ ---~----....;-----
sn henüz istenildiği kadar kuvvetle
nildiği için bu sene lnönündc ancak 
154 talebl'ye başlangıç ve tekamül 
uçuşlaıı yaptırılabilecek öğretmen 

ihtiyacını karşılam ık için de, geçen 
sc ne (C) brövesi almış olan talebe 
d n 53 kişi yüksek yelken uçuşları 
üzerinde çalıştırılacaktır. Erkazi mo 
törlü kampınde da liselerin 10 ve 
11 inci sınıflariyle yüksek mektep· 
!erden 33 talebe yetiştiriledektır. Bu 
vaziyete göre, bu yaz Türkkuşu 
kamplarında 240 gencimiz toplan 

mış olacaktır. . . 
Ôgretmen muavinlerını ız 1.12.937 

den 1.5.938 e kadar ameli ve nazari 
uçu~ dersleri görmüşh:_rdir. Mğtörlü 
kampımızda 745 saatlık uçu~ yapıl 
mıştır, Motörlü okulun teknık deı s 
hanesi kurulmak üzendir. 

Öğretmen namLellerimizden 15 
kişi yelken uçuşu üzerindeki tccrü 
helerini artırmak için 15 nisından 

beri ln6nii kampında çalışmaktadır, 



Sahife : 4 

-
S 1eyhan Defterdarlığından • • 

Mahallesi Tarh No. ismi Sanatı 

Kasap be kir 13 Mustafa oğlu Süleyman Kozacı 

Hıdırilyas 20 !lyas oğlu Rıza Marankoz 
Taşçıkan 23 Yusuf oğlu Salih Manifatuı acı 

Eski hamam 71 Ali oğlu Duran Konduracı 

Ganisafzade 53 Ahmet oğlu Diyap Bakkal 

Sucuzade 8 Mustafa oğlu Hasan leblebici 
Çırak 47 Salih oğlu Mehmet Kuyumcu 
Çırak 60 Hasan oğlu Ali Kunduracı 

Hıdırilyas 56 Hüseyin oğlu Asaf Arzuhalcı 

Çırak 60 Sadi oğlu Lütfi Tütün bayii 

Vergisi 

Senesi Lira K. 
934 13 60 

" 
7 68 

" 
5 78 

938 13 58 
934 3 00 
934 15 28 
934 15 54 
937 14 48 

• 1 16 
934 38 89 

ihbarname 
60/ 10 
40/12 
17119 
17/25 
53/12 
20/15 
50/12 
58122 
75/22 
54113 

fllrltıS:dl 

No. 

ve 

~ 

Seyhan Defterdarlığın
dan: 

31 Mayıs 1938 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana Mensucat fabrikası direktörlü~ünden: 

Fabrikamızda imal edifrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatları aşağıda gösterilmiştir. Bu 
suretlesatış yapmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederiz : 

Çifçi bezi 
Astarlık bez 

Tip 
2 
14 

Genişlik Beher top Beher top 
santim metre fiatı 
75 36 725 
85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan aşağı siparişler 
de '/o 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9177 6 

67 Sadi oğlu Lütfi 83 
42/12 
18/12 

934/ 935, 936, 937 seneleri için 
ilaveten tarholunan 3796 lira 80 
kuruş muamele vergisine ait , Sarı 1 

huğlar köyünde kurulu değirmen sa. J 

hibi Adanada Yüksek dolap mahal 
lesinde mukim Doktor Salim Serçe 
namına doldurulan ihbarnamenin , 
fstanbula gittiği ve oradaki adre
sinin meçhul bulunduğu anlaşılması 

hasebile kendisine tebliğ edilememiş 
olduğu 30-5-938 tarihli zabıt va ! 
rakasile tevsik edilmiş olduğundan 1 

Aukuk usulü muhakemderi kanunu- 1,,..------·--------------------------ı 
" " 

Eski iıamam 4 ve 20 Mehmet oğlu Mustafa Yorgancı 

• 13 lsmail oğlu Ziya Mazlum Otelci 

" 
126 Hasan oğlu Reşit Konduracı 

" 
168 Salim kızı Bedia Terzi 

Çırak 56 Necip oğlu Suphi ve Kondur acı 
Abdülkadir 

Kuru köprü 28 Abdullah oğlu Sabri Tenekeci 

Seyhan 4 Pıranto içkili büfe 

• 4 " • " 

• 
• 34 

935 137 26 
937 1 45 
936 22 50 
937 17 82 

934 1 '.11 
934 86 79 
934 103 50 

8121 ve 
26/21 

25/15 
19112 
47122 
75/22 

64123 
23 170 
23/71 

nun 141 ve 142 inci maddeleri mu . 
cibince tebliğ yerine geçmek üzere 
keyfiyet ilan olunur. 9344 Adler .. Singer .. Adler .• 

Seyhan defterdarlığından: ' Oüny aca 
Karataştaki deniz plajının 938 · 

tanınmış 

yılı mevsimine münhasır olarak işle 

tilmesinin açık artırması on gün uza 
tı117'ıştır. isteklerin muhammen bede· 
li olan 204 liranın °/0 7 nisbetinde 

ADLER 
Yokarıda adı ve eski adresleri yazılı mükellefler yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmada da 

bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen senelere ait kazanç vergilerini havi ihbarnameleri kendilerine 
telliğ edilememiştir. Hukuk usulü muhakemeleri kanunu:ıun 141 ve 142 nci maddeleri hükmüne tevfikan teb· 

teminat akçasile 1 O haziran 938 
cuma günü saat on birinde d~fter · 
dadıkta toplanan komisyona gelme 

VE 

Singer liğ yerine gelmek üzere keyfiyet ilan olunur . 9343 

~ Haruniye Kaplıcası açıldı 

Sıhhat, 
türlü 

konfor, her 
istirahat 

Bahçe kazasının Haıuniye Nahiyesine iki saat mesafede bulunan 

( Haruniye Kaplıcası ) Her türlü hastalıklar ve bilhassa Roma 

tizmalılar için Türkiyede bulunan Kaplıcaların iyilerindendir. Burada ya· 
pılııcak banyolar sayesinde hastalığınız kısa bir zaman içinde zail olur. 

Muntazam yol, nakil vasıtalarını her gün bulabilirsiniz . Yatacak yer
lerimiz, bakka 1 ve kahvehanemiz mevcuttur . Fiatlar çok ucuzdur. 

Müstecir 
5-15 9319 DURSUN YUSUF 

- Matbaa, Tüccar ve Fabrikatörlere-
Her cins g~zete, mat'•aa ve renkli kağıtlar ile tüccar ve fabrikatör· 

ier için kırtasiye levnzımı en ucuz ve en iyi cinslerden olmak üzere her 

zaman stok halinde mevcuttur. 
Fotoğrafçılar ve amatörler için makine, cam, kağıt, film, paspartu ve 

ilaçlar her yerden ucuzdur. 
28 Şavner fılmler 30 kuruş, Hypo- sülfit kilosu 25, karbonat 35, sül. 

fit 40 lstanta, Leonard ve Minuto kartpostallar 117.50 ve Kapelli 11 O 
kuruştur. S. P. C. 

Sedad Sabir Seymrn 
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düııılanın en maruf ınar Muhtelif mar~ a 
buz dolapları ara 
sında Amtrika hü 
küınetiııct yapılan 

rsıni tecrübelnde 
birinciliği kazan an 

kası olan 

Vestinghouse 
Buz dolapların-:lan bu tecrübe sonunda Amerika hükumeti 16,697 tane 
satın almıştır . 

938 modelleri gelm~tir. Pek müsait şeraitle satılmaktadır. 
Beş senelik garanti verilir. 

938 MODEL FILKO/FILCO/ Radyoları 
Yalnız Akkümilatörle çalışan Radyolarımızı sayfiye ve mülhakat müşte 
rilerimize tavsiye ederiz. 

Evrendilek Kitap-Kağıt evi Adana 

leri. 9345 

1 
BELEDİYE İLANLARI 1 Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımız'ı 

---------------------...: muhakkak görünüz 

1- Bele 'iye temizlik işleri hayvanatının bir yıllık nal ve kayar ihti D 
yacı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Beher takım müceddet nalın muhammen bedeli altmış ve kayarın 1 

otuz kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı yirmi dört liıadır. 
4- ihalesi Haziranın 6 ıncı pazartesi günü saat on beşte Belediye En 

cümeninde yapılacaktır . 
5- Şartnamesi Belediye Yazı işleri Kalemindedir . l~teyenler orada 

görebilirle~. 

6- Taliplerin ihale günü saat on brşte teminat makbuzlarile Belediye 
Encümenine müracaatları ilan olunur.9302 22-26-30-3 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

: Renksiz 
Kokusuı 

1 
Tadı Latif 
Teamül : Mutedil 

(cl.33) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N-10 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

Sülfat ( SÔ 4 ) 
Klor ( Ci ) 

Nitrat ( No 2 ) 
Nitrit 

litrede 0.40 mgr. 
0.0033 gr. ,.

1

. 

0.0074 
0.00-10 

.. .. .. .. Yok 
Amonyak ,, Yok 

ermin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibaren 
rıistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluha 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mı. 
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettği Sıf..hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da t ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 33 
6197 

:...----------~~~--------~------..... _,,, ____________ .,! 

Satış deposu . Hükumet . ... 
caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

30 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9170 

e 
'[dRKiYE i~ .v..NkA51 

418 

Taş bina yapmak isti
yenlere ve müteahhit

lere müjde 

1 

1 4 9312 

Devlet Demir yolları 6 ıncı işletme satın alma 
komisyonundan : 

, , 
Yeni Postahane karşısında 

' ~ayet s~ğlam ve kireınit fiatından çok ucuz taş'j 
temııı ederız. Arzu edenlere kum, çakıl, kiremit ve 
emsali nakliye işleri yaparız. ısteklilerin Kalekapı 

işletme ihtiyacı için 117 ton kuru meşe odunu pazarlıkla satın al ı na· 
caktır. Pazarlık, 916/938 perşenbe günü saat 15 de Adanada işletme bi· 
nasmda toplanacak komisyonca yapılacaktır. Muhammen bedel 585, kati 
teminat 87,75 liradır. Şartmesi komisyona müracaatle görülür. 

isteklilerin nufııs tezkereleri ve karunun istediği sair vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyo. a müracaatları. 

25 - 31 - 3 - 8 9316 

Diş ·rahibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Bulunduğu seyahattan avdet etmiş ve hastalarını 
9303 kabule başlamıştır 5-5 1 

·--------......ı, . 

sında Benzinci Ali Saracoğluna miiracaat 

etmeleri menfaatleri icabındandır. 9232 21-26 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaa~ 


