
~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ferid Güven ~~~ 

~ SAHlP ve BAŞMUHARF·tRı •• 
Kurtuluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

-· -- Perşembe 

24 Kanunuevvel936 
On!kinci Yıl - Sayı: 3711 

5 Kuru~ 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK' SİY ASI GAZEIB Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 
• 

Suriyede Vataniler partisi idareyi ele aldı 
Sancakta engizisyon 
mezalimi devamda 

1 Parti grubunda Adana " Türkkuşu ,; 
Filistin mektubu : 

Milletler cemiyeti sekreteri 
hidlerin ismini bildirdi 

•• 
muşa-

Dünkü müzakereler mahiyetinder henüz haber yok 

Ankar~ : 23 ( Radyo ) - Milletler cemiyeti kon
seyinin son müza~<.erelerine esas olan İskenderun 
hakkındaki Türk - Fransız müzakerelerine dün Pa
risde devam edilmiştir. 

Milletler cemiyeti sekreteri sancağa gidecek üç 
bitaraf müşahidin adlarını neşretmiştir. Holandalı, 
İsviçreli, Norveçli olan bu müşahidler kanunusani
nin birinden evvel İskenderunda bulunmuş olacak
lardır. 

İstanbul : 23 ( Radyo ) - Antakyadaki zulum ve 
tazyik siyaseti ayni metodla devam etmektedir. 

Yüzlerce Türk tevkif edilmekte ve döğülmekte
dir. 

ispanya ihtilali dünya 
müva~enesini bozacak 
Sovyet Rusyada, asiler tarafında,ı ha 
tırılan gemiler için mitinğler yapılıyor 

..... 
Sovyetler müthiş mukabelenin 

arifesinde 

İspanyol cephelerinde Alman zabit 
ve neferlerinin cesetleri bulundu 

• \4ı:-:!:.üva ; ' 23 '(Radyo) - Tass 
ajansı bildiriyor : 

anlaşılamadığını ve eğer anlaşılsay· 
dı boğuşmanın bu kadar uzun sür· 
miyeceğini bildirmiştir . 

Moskova : 23 (Radyo) - Tass 
ajansı bildiriyor : . 

1 

Bu gün Rusyanın her tarafında 
yüz binlerce kişi mitinğler yapmakta 
ve lspanyol asilerinin hareketlerini 
nefretle anmaktadır . 

Mitinğin mahiyeti; hükumetinin 
Sovyet gemilerini vikayesi içindir . 

Konsamol gemisini batll'mış olan 
lspanyol asileri hakkında Sovyet hü .1

1 kumeti bir mukabele düşünüyor . 

Refık Saydam Sey-
han felaketi hakkın· ! 

da izahat verdi ı 

Refik Saydam 

Ankara: 23 (Radyo) - Cum· 
huriyet halk partisi grubu dün An
talya saylavı Cemal Tuncanın baş
kanlığında toplanmıştır. 

Sıhhiye ve içtimaiye muavenet 
vekili Refik Saydam Seyhanın taş
masından vukua gelen zararlan izah 
etmiştir. Ve zarar ziyani blançosunu 
okumuştur. 

Doktor Saydam, yapılacak ted
bi ·)ere aid mülahazaları da ayrıca 
bildireceğini ~öylemiştir. 

Tahkik heyeti işini 

aa iyet ve çalışmalarına bitirmek istiyor 
o b. h . . ı . r Şarki erden emirinin 

yenı ır am e verıyo bir mür~caatı 

Hususi bir bina ve saha yaptırılacak Rokfeller Kudüse geliyor 

Türk kuşu Adana şubesinin 

pek yakında yeniden ve çok esaslı 
bir şekilde açılacağını yazmıştık. 
Bir kaç gündenberi de şehrimiz 

hava kurumu şubesinne bu iş üze
rinde:; mühim tedbirler alınmaktadır. 

Dün kendisini hava kurumu bü
rosunda ziyaret ettiğimiz kurum baş- 1 

kanı arkadaşımız Sabri Gül bize 
şu etraflı izahatı vermiştir. 

Yurtta havacılığın ehemmiyetini • 
haJkımıza ve bilhassa gençlerimize 

iyice anlatmak ve aşılamak için 
Türkkuşunun çok mühim ve değerli 
bir rol oynıyacağı herkesce belli 
olduğuna göre biz de derhal faali. 
yete geçmiş bulunuyoruz. 

Üç gündenberi Türkkuşuna ka· 
yıt ve kabul işine başlamış bulunu· 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Kudüs : 23 [ Hususi 1 - Sivil 
tahkik heyeti bayramınbirinci gü
nü Müslüman arapların hatın için 
tatil yaptı bayram ertesi resmi 
tebliğine göre tahkik heyeti Yahudi 
vekaleti sekreteri Doktor Şersokun 
gizli ifadesini aldı. 

Ondan sonra Kudüs hakimini ve 
muhtelif ruhani reislerini dinledi. 

Yüksek arap komitesine yeni bir 
mektup dalla yazarak istinkiftan 

- Gerisi üçüncü sahifede --- Geçen yaz, memleketimizin 
bir çok yerlerinde olduğu gibi Ada
namızda da bir Türk kuşu kursu 
açılmış, buna ilk zamanlarda adetleri 
göğsümüzü kabartan genç hemen 

1 Cümhuriyet Halk Partisi 
ilkongresi dün açıldı girmişti. Bir buçuk aylık planör 

uçu~ tecrübe devrelerini geçiren ve 
bunda muvaffak olan gençle• imiz 
orada da üstünlüklerini göştererek 
iyi neticeler aldılar. İnönü kampı 
dönüşünden sonra merkezden 
Türkkuşu için yeni talimat bekle. j 
yorduk. Nitekim geçenlerde Adana. 1 
mızı ziyaret eden ve maalesef çok az , 
kalan Türk Hava kurumu umumi 1 

başkanı Fuad Buka, ı:ıize Türkku· 
şunun yeniden v, esaslı bir teşki-

Seyhan 

latla faaliyete geçmesi için direktif 
verdiler. 

Mesai raporu okundu , tasvib edildi . Kongre 
bugün tekrar toplanıyor 

C. H. Partisi Seyhanil kongresi 
dün ö~leden evvel saat on da parti 
binasında açılmıştır . 

Kongrede kongreye müşahit sı
fatiyle gelen Erzincan mebusu Ah. 
dulhak delegeler , belediye vilayet 

, umum: mec isi aıaları , vilayet er
kanı hazır bulunmuştur • 

Ziya , katipliklere Ceyhan belediye 
reisi Salahaddin Sepici ve umumi 
azassndan Zeki Akçalı seçilmişlerdir. 

Bundan sonra ilyönkurulun iki 
senelik mesai raporu okunmuştur . 
Rapor hakkında mutalaa beyan eden 
bulunmadığı için tasvibi reye kon· 
muş ve ekseriyetle kabul olunmuş
tur. / 

Çinde başlayan ateş 
Kongreyi parti başkanı Tevfik 

Hadi Baysal açmış ve ruzname mu. 
cibince ilk defa kongre divanı se· 
çilmiştir . 

Müteakiben bütçe , hesaba bak· 
ma , ve dilek encümenleri seçimi 
yapılmış ve her encümene yedişer 
kişi intihap olunmuştur . 

Eski başvekil Cenevreden 
Çine hareket · etti 

dün 

Şang hay - Şeng kurtarılamıyor 

lşari reyle yapılan bu intihapta 
ikinci b~kanlığa operatör Yusuf 

Kongre 1 buğün saat ikide tek· 
rar toplanacaktır . 

Sun'yede yeni kabine 
teşekkül etti 

Haşim Reisicumhur oldu 

Sovyetler büyük kararların ari
fesinde bulunmaktadırlar . 

Londra: 23 (Radyo) - Royter 1 

bildiriyor : 1. 
Kabineyi Cemil Mürdim kurdu 

Londra : 23 (Radyo) - Royter 
bildiriyor : 

Son saatlerde karşılıklı taarruz· 
lar devam etmiştir . 

Asi cephelerinde bir çok iman 
ceset!er! bulunmuş ve zeb!t!ar tutul- , 
uu~ın. ] 

Londra : 23 (Radyo) - Fran~o 
kuvvetleri hükiimetçileri sıkıştırmak· 
tadır . 

Londra: 23 (Radyo) - Ademi 
müdahale komitesi Marsilyaya ve 
Bordoya kontrol memurları gönde
recektir. 

Buralardan mühim miktarda is
panyaya silah ve cephane kaçırılmak 
ta ve sevkedilmekte olduğu aşi
aşikar bir hale gelmiştir , 

Londra : 23 :Radyo) - Ade~1i 
müdahale komitesi lspanyol banka. 
lanndaki altın stoklanna bir müd
det muvakkat vaziyet edecektir . 

Londra : 23 (Radyo) F ranko 

1 

Royter muhabirine beyanatında : 1 

} aptığı hareketin mahiyetinio henüz 

Boğazdan _Q"eçen gem'.ler için 
Türkiyenin istisnai muamele gö."Ster-
diği yalandır . 

1 
Boğazdan geçen gemiler rüsumu 

ödemişkr ve öd~mekLedirler . 1 

Çikan şayialara göre . bunun İs- t 
panyol suhnna giden Sovyet gemi· 1 

leri hakkında olduğu söylenmekte
dir . Bütün bu şayialar kat'iyen esas j 
sızdır . 

Paris : 23 (Radyo) - Silah ve 1 

cephane dolu bulunan Fie gemısı 
ispanyaya hareket etmiştir . 

~~-------·--------~-
Mısır - İngiliz 

Anlaşması meriyete girdi 

Kahire : 23 ( A.A. ) - Mısır 
Dış bakanile lngiliz komseri bugün 
Kahirede Mısır lngiliz anlaşmasma 
aid vesikaları taati etmişlerdir . Bu 
anlaşma böylelikle meriyete g·rmış 

bulunmaktadır . 

Çın askerleri siperde 

Cenevre : 23 [ Radyo ] - Eski 
Çin başvekili bu sabah Cenevre 
den Çine h:ıreket etmiştir. 

Mumaileyh ga~etecilere: 

- Memleketime dönmek mem
leketim için faideden hali değildir. 

Demiştir. 
Londra : 23 [Radyo] - Royter 

muhabiri bildiriyor: 

Hükumet kuvvetleri Çiyanikoye 
karşı taarruz hareketlerine devam 
etmektedirler. 

Çang • hay - şengin kardeşi 

bugün Çiyankoye Tayyare ile git· 
miştir. 

Londra : 23 [Radyo) - Royter 
muhabiri bildiriyor: 

Çinlilerin emniyetini garanti 
etmek için Şang . hay şengi kur
tarmak lazımdır. 

Nankin : 23 [Radyo] - Hare· 
keti askeriyenin üç gün tevkif edil· 
mesi Sungun tavsiyesile kabul 
edilmiştir. Asilerle yapılan müzake. 
relerde bu işin sulhan tevsiycsi 
ümidi bu mütarekeye sebep olmuş
tur. 

Şam : 23 ( Hususi ) - Mebu· : 
san Meclisi,dün sabah saat onda Yü
ce Komiser Kont dö Martel ile bir 
çok davetlilerin huzurile açılmıştır . 

Divanı riyaset için ydpılaıı inti· 
hapta, Faris Elhuri riyasete, Dfrzor 
Mebusu Mehmed F' ettah ve Liilfi 
Elhafar reis vekilliklerine, Tevfik Çi· 
çekli ( Hama ) , Nazım Kuddusi 
( Halep ) sekreterliklere . Fahri El-

İstanbul da 
· Ekmek fiyatlarında 

ihtikar 
lstanbu: : 23 ( Radyo ) - İstan

bulda ekmek fiyatları ihtikara kaçan 
bir şekil almıştır . 

Ziraat bankasının elinde mühim 
stok vardır . Katiyen bir un buhranı 
yoktur . Belediye tedbirler almağa 
başlamıştır . Ve furunculan celp ede. 
cektir . 

barL di Corc Sıhnavi ( Şam ) , Ce
mil lbrahim Paşa ( Halep ) mura
kipliklere ittifakla seçilmişlerdir . 

Reis arkadaşlarına teşekkür et· 
tikten sonra Reisicümhur Mehmed 
Ali Elabidin istifanamesini okumuş 
ve halefinin intihap edilmesini iste .. 
miştir . 

Bunun üzerİnt! yapılan intihap 
neticesinde Haşimül EJatasi mevcu 
dun mecmuu olan 82 re1den 74 er 
ile yeni Suriye Cümhur Reisi inti
hap olunmuştur . 

Kabine Cemil Mürdimin riyase · 
tind..: teşekkül etmiştir . 

Dahiliye ve Hariciye Nazırlıkla .. 
rı Sadullah Cabiri, Maliye ve Milli 
Müdafaayı Şükrü Kuvvetli, Adliye v 
Maarif Nazırlık1arım Abdurrahman 
Keyali deruhte etmiştir . 

Cebelidürüzden bir heyet Şama 
gelerek Vatanilerle görüştü Vf 

linin Cebel halkından olmasmı 
diler ve Emir Hasan Eltraşi · 

- Gerisi üçüncü sahifedr 



Sahife 2 Tilrbözü 

Sarı - ey az düşmanlığı 

Paris - Soir gazetesinin hususi olarak Şanghaya 
gönd .rmiş olduğu muharriri, bu en kozmopolit ve 
muhtelif nüfus mıntıkalarına taksim edilmiş Çin 
şehrindeki sefaleti tasvir ettikten sonra , sarı ırkın 
beyazlara karşı olan nefretinin günün birinde fili Halkevinde' husumet şekline geçebileceğini anlatıyor 

Bildink'lerin terasalarında dönen f 
fenerl er solgun Asya gecesini ışık· j 
!arına hoğuyorlar . I şıklar , gene ı şık

lar • şiddetli inikaslar , fakat lıütün 
bunlar ihtiyar , köhnemiş bir kadı 
nııı makyajından başka bi r şey de· 
ği l . Burada her şey çürümüştür . 

Avrupalı ve Amerikalı adam· 
lar bir nevi U\ uşukluk içinde yaşı · 
yorlar . Yoktan yaratmış oldukları 

bu şehrin artık onlarn aid olmadığı · ı 

nı , yakın bir günde buradan kovu· 
lacaklarını daha anlam.ş değillerdir. 

Ümidsizlikleri içinde kendileri 
için bir yardım , bir müdafaa olabi· 
lecek her şeye , hatta en hakiki düş · 

manian olan Japona dört elle sarıl
maktadırlar . Halbuki Japonların 
gayesi beyazları kovmaktan başka 

bir şey değildir . Japonlar Çinlilerle 
mücadele ediyorlar . Fakat bu öyle 
tuhaf bir ınücadeledir ki !. 1932 de 
Mıkadonun gemileri medeniyet na 
mına Şapey'i harabeye çevirdiler . 
Fakat acaba Çinlileı le Japonların 
müşterek bir gayeleri ytık mudur : 
en büyük rakibleri olan beyazı kov· 
mak 

Park otelin yirminci kabndan 
Asya semasında usulca dönen ışık 
lar görünüyor, yakın bir orkestranın 
boğuk ritmi , duşların ılık gürültüsü, 

asansörlerin yağlı gıcırtısı, radyonun 
sesleri İşitiliyor , fakat Avrupa ve 
Amerikadan ithal edilmiş olan gü

rültülerden hiç biri , İçinde Çinli 
halkın bir irin gibi aktığı sokakların 
korkunç gürültüsünü bastıramı or. 

Sokakta , aç adamlar , haris 
gözlerle bekliyorlar . Bu adamlar 
ilk işarette süngülerin , siperlerin , 

tankların , mitralyözlerin üzerine 
atılacaklardır , Sonra , semada bay· 
raklar yükselecek , hatibler konuşa· 
cak , halk bağıracaktır . 

Veya ne bayrak , ne de hatib 
bulunacak , sadece yürüyen bir ka
labalığın yumuşak ayak sesleri işiti. 
lecek , beyazların tam inkırazı üze· 
rine kurulan sarıların zı.feı i görüle
cektir . 

Beyazlar , mağlübiyeti önceden 
kabul ettikleri için şimdiden mağ · 
lübturlar . 

işte Şanghay 1.. 

Komiteler tabii mesaile
rine başladılar 

Seylap dolayısile halkevimizde 
faaliyet mecburen tatil edilmişti . 
Halkevi binası artık tamamen temiz· 
lenmiştir. Bütün komiteler her gece 
mesailerine devam etmektedirler. 

Temsil komitesi gençleri de Ana 
piyesinin provalarına çalışmaktadır. 
Temsil kolu, yakında halkımıza bu 
güzel piyesi sunacaktır. 

Orta mektep 
mllallimli~i 

İmtihanlara şehrimizden 

ı bir çok ilkokul öğretmen
leri iştirak edecek 

-----------------------------,~--------------------~ 

937 yılı haziranında yapılacak 
olan orta mektep muallimliği imli· 
hanlarına şehrimizden birçok ilkokul 
öğretmenlerinin iştirak edeceklerini 
anladık . Kabul istidalarının müddeti 
bu ay sonu bitiyor. imtihanlara gir· 
mek isteyenler mutlak bu ay sonuna 
kadar maarif müdürlüğüne müracaat 1 

etmelidirler. 

Esrarengiz bir kadın 
1 
İş dairesinin faaliyeti 

26 sene evvel 
geçen bir 

Sen nehri Üzerinde 
facianın hikayesi 

Birkaç gündenberi faal iyete geç· ı 
miş bulunan şehrimiz iş dairesi amir· 
!iği Adanadan başlı yarak, Mersin, 
Antep, An• alya, Maraş ve Malatya· 
da iş tahriri yapacaktır . Bu arada 
mevcut fabrika ve müesseler tesbit 
edilecek, işci lerin vaziyeti gözden 
geçirilecektir. 

1 <} 10 s nesı oe Madam L.evin 
d bii} uk bır toplantı yapıyor ve 
Parisin en ta ... mış kimselerini da· 
vct edıyor. 

Madam L. devı in en meşhur tı
yatro artıstidir . Bütün Paris ona 
hayrandır . 

191 O,yani büyük harpten evvelki 
eneler, Avrupanın en mesut çağ

ları idi . Yirminci asrın medeniyeti 
bu tün ink İşafı her yere serilirken , 
insanlar , saadetin en yüksek merte 

besine ermiş gibi, zevk ve eğlence 
içinde yüzmekte idiler ve Paris sa· 
!onları yalnız dedikodu mevzularile 
uğraşıyordu . 

- Falanca filancaya falan rolde 
3.şık olmuş . 

- Haberin var mı? Yakında fi. 
lan artist film çevirmeğe başlıyacak 
mış . 

-Sınema mı dedin?Çocuk i şi o 1 
Hakikaten o devirde henüz sinema 

bütün artistleri kendine çekmemişti. 
Tiyatro sanatkarları sinemaya du

dak bükerek bakıyorlardı . Çünkü , 
onlarca, sinema, suni bir sanattı .Ve 

tiyatronun lirik heyecanı beyaz per · 
dede kalmıyordu . 

Madam L. in o günkü toplantı· 
sında da bu sanat mevzularından ve 
o hayata ait dedikodulardan bah 
solundu . 

Misafirler arasında uzun boylu , 
esmer bir genç kadın vardı. Salonun 
göz kamaştırıcı ışıklarından daha 
kuvvetle parlayan gözleri herkesin 
dikkatini üz.erine toplamıştı. Yalnız, 

kendisini tanımıyan bırisi Madam 
L den soruyordu : 

- Kim bu 7 
- Tanımıyor musun . 7 
-Yol 

- Fraya . 
- Fraya mı 7 

Evet . Pari ten uzak kalmanın ! 

cezasını çekiyorsun. F rayayı Pariste 
tanımıyan yok . 

- Artist mi ? 

- Hay ı r, Esrarengiz bir kadın . 
Daima yalnız yaşar • Hayatını kim- ı 
seye anlatmaz. Çok zengin bir ai· 
leden olduğunu ve tek başına Pa 
riste eğlenmeğe geldiğini sanıyoruz. 

F raye hakkında malümat istiyen 
adam bir gençti . Onunla tanışmak 
istiyerdu ve tanıştı. Fakat o gece 
Madam L in yatı ile San nehrinde 

Yazılı yoklamalar 

Liseler ve öğretmen okullarında 
birinci yazılı imtihanlar başlamıştır. 
Bu imtihanlar, yeni imtihan talimat
namesine göre yapılmaktadır. · 

imtihanlar 10 gün içinde tamam. 
!anacak ve yılbaşı tatilinden sonra 
da netic«"ler talebelere bildirilecek· 

bir gezintiye çıkanlar arasında F raye tir 
yoktu. Bütün ısrarlara rağmen gel· 
mekten çekinmişti . 

O gece bir facia oldu : 

Yat, nehrin sularında ilerlerken 
bir çığlık duyuldu . 

Yatın arka tarafına koşanlar ora· 

Belediye suçları ve 
ikametgah teharrisi 

Belediye suçlarından dolayı hak. 
da suların karıştığını gördüler. Yat larında takibatı kanuniye yapılanla· 
durdu . Gemicilerden biri denize 

rın ikametgahlarına belediye zabıta indi. Sandalla dolaştılar. Nehire bi· 
memurlarının ne şekilde girebilecek-

rinin düştüğü muhakkaktı · Fakat • !erini dahiliye vekaleti tamimle bil 
suların yüzünde kimse olmadığı için dirmiştir. Vekalet bu emrinde, zabıta 
düşen büyük bir kazaya kurban git , memurlarının girmelerinin umumi 

miş olacaktı. ı mevzuatla tayin edildiğini bildirmif-
Gece suların ortasında kaybolan, 

1 

tir. 

Madam J.;. idi. Buna göre ceza usulu muhake· 
Yatın arka tarafına çekilen ve meleri kanununun 97 inci maddesi 

tek başına hülyaya c.lalan Madam nazarıitibare alınacaktır. 
L. bir aralık, rüzgarla karışan saç· 
!arını düzeltmek için , elini kaldır
dığı zaman muvazenesini kaybetmiş 
ve sonra yuvarlanmıştı . 

O geceki faciadan sonra, Parisin 
salonlarında şöyle bir rivayet do. 
laşmağa başladı : 

Madam L. in yatında geçecek 
faciayı evvelden hisseden Fraye , 
bu gezintiye gelmekten çekinmişti . 

Acaba bu esrarengiz kadında , 
vakaları evvelden hissetmek hassası 
mı vardı ? 

Bu, meçhul bir nokta olarak kal· 
dı. Çünkü ertesi gün Frayenin de 
ortadan kaybolduğu söyleniyordu, 

Halk evi 
İngilizce kursları 

Halkevinin yardım ve mesaisile 
şimdiye kadar devam etmekte olan 
lngilizce kursları, seylaptan sonra 
talebenin azlığından dolayı birkaç 
gündenberi faaliyetini tatil etmiştir. 

Gençlerimizin bu parasız pulsuz 
fırsatı kaçırmamaları lazımdır. 

lngilizce öğrenmek isteyen genç
lerimizin halkevine müracaatı vuku· 
unda kurs tekrar derslere başlıya· 
caktır. 

Çiftçi Birliği 
Önümüzdeki cuma günü toplanacak 

•••• 
Klevland tohumları ve buğday mesele
leri hakkında konuşmalar yapılacak 
Şehrimiz Çıftçi Birliği. senelik 

toplantısını bu hafta içinde ( Cuma 
günü saat 2,30 da ) yapacaktır . 

Toplantı Adana Kulübü bina· 
sında yapılacaktır . 

Haber aldığımıza göre, son gün 

Son yağmurlar 

226 milimetreyi buldu 

Şehrimizde havalar bugünlerde 
normaldır. Dün zavaldan sonra 
tazyıkı nesimi 765,3 milimetre, en 
çok sıcak 16,2. en az sıcak 2 santi· 
graddı. Rutubet yüzde 22, rüzgar 
saniyede 3 metre sür'atle esmiştir. 

Kanunuevvelin iptıdasından düne 
kadar yağan yağmurların mikdan 
226 milimetreyi bulmuştur. 

Furuncular 

Gece ekmek satmıyorlar 
Şehirdeki bir çok Furuncular, 

saat 24 de ekmek çıkardık ları hal
de gelen yolculara ve bilhassa bu 
saatta fabrikalarda nöbet değiştir· 
meğe giden amelelere ekmek sat
mamaktadırlar. 

Malını satıp satmamak herkesin 
ihtiyarında isede, furun patronları 

nın, bu gibi işlerin hususi ticaretten 
ziyade amme ihtiyacı bakımından 
insani bir mecburiyet hükmünde 
olduğunu bilmeleri lazımdır. 

Balo 

26 Kaııunevvel Cumartesi günü 
akşamı Seyhan Adanaspor kulübü 
balosunu verecektir . 

Adana kulübü 

Yıllık toplantısını yaptı 

Adana kulübü yılbk toplantısuu 
yapmış ve yeni idare heyetini seç· 
miştir. 

Kaçak ikramiyeleri 

Kaçakcılan ihbar edenlere ala
kalı daireler tarafından ihbar ikra

miyesi verilmekte idi Ve bu ikra ni· 
yeyi bu işlerle uğraşan gizli memur· 
lar da alıyordu : 
• 

Vekilet, gizli memurların kaçak 
vekayiini ihbarda ikramiyeyi alma
lanna lüzum olmadığını ve bunun 
esas vazifeleri meyanında bulundu 
ğunu bildirmiştir. 

Zabıtada: 

Sarhoş bar kadını 

Mustafa kızı Ayten adındaki bar 
kadını evvelki gece, sarhoş bir va. 

lziyette nahoş haller gösterdiği gö· 
rülerek yakalanmış ve hakkında ka· 
~uni takibat yapılmıştır. 

1 

1 

!erde çiftçiyi fazlaca alakadar eden 

klavland pamuğu tohumu ile Ziraat 

Bankasından isteniletek buğday me

seleleri de bu toplantıda görüşüle-

cektir . 

Felaketzedeleri
mize yardımlar 

Mersinlilerin felakezedelerimize 

yardımları devam etmektedir. Ev· 
velki günkü yardımlar şunlardır: 

Gırgos 10 lira, lbrahim demirci 
10 lira, Edip Behnesavi 10 lira, 

Muhiddin Safa 20 lira, Murad 5 
lira, Pastacı Tevfik 4 lira. 

lstanbul Celepler birliği de fela

ketzedelerimize 500 lira teberru 
etmişlerdir. 

Sedlerin tamirine 
başlandı 

Suişleri idaresi dün Sedlerin ta· 

mirine başlamıştır. Tamirata Karşı. 
yakadan başlanmıştır. 

Metruk çocuk 

Dün gece saat beşte ulucami 
önünde henüz bir aylık bir kız ço 

cuğu bulunarak belediyeye teslim 
edilmiştir. 

Zabıta, çocuğu terk eden kadını 
şiddetle aramaktadır. 

Komşunun hırsızlığı 

Miktat oğlu lbrahim adında 
birisi, bitişik komşularından Meh· 

met oğlu Alinin oda kapusuna 

anahtar uydqrarak paralarını çal· 

dığı anlaşıldığından yakalanmış ve 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Kaymakamlar 
arasında 

Saimbeyli kaymakamı Remzi 

' Bahçe kaymakamlığına tayin edil· 
miştir. 

Ankarada Antep gecesi 
- ·---

Ankara : 23 ( Hususi ) - An· 

karadaki Anteplile, Halkevinde bir 
Antep gecesi tertip etmişlerdir. An· 

tep mebuslarının önayak oldukları 
bu toplantı 25 kanunuevvel akşamı 

yaşatılacak ve o gece Antebin kur· 
tııluş hatıraları anlatılacak, mahalli 

ınenkibeler canlandırılacaktır. Geçen 
sene Antep kurtuluş bayramında 

gösterilen film tekrar gösterilecek
tir. 
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Ankueden 

Ankaragençliği sta
dına kavuştu .. 

Senelerdir sinemalarda hayalini 
görüp avunduğumuz o ağzımızın su
yunu akıtan modem stadyuma ka-

w~tuk. 
Atatürk diyannda her ve ile il 

kitle heyecanını tadan Atatürk ço · 
cukları o gün aynı yürek ' aynı kafa 
birliğinin zevkini yameçlardalı:i .. kar 
parçalarının üstüne vurmuş guneş 

ışıklarını içer gibi içiyorlardı · 
Stadyum sporcu gençliğin bü· 

tün ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
bir konforu tertibatta · 

Stad tuğla renginde .. Bazı tri· 
bünlerde tahta kanapeler var · ba • 
zılan bek>n . 

Aşağıda gazinoları ve kalirüfer 
daireleri , duş yerleri harikulade ... 
Saha lııgiliz çimenile kaplı ·· Pist 
mükemmel .. Tıpkı Avrupanın o , 
bizi kendine hayran bırakan stadla· 
rından biri . Artık ne Avrupaya gi· 
den gençlerimizin ağzının s~yu_ aka· 
cak, ne de Avrupadan şehrımıze ge· 
len misafirlere karşı mahçup kalaca· 

ğız . 
Bundan sonra modem bir star! 

içinde yalnız dünya rekoru almak 
hır~ile çalışmait kalıyor bize ·· 

Stadın açılış günü Ankaralılar 
orada idiler . Kalabalık stadın yük· 
sek tribünlerindeu Ankara hisarının 
karlı yamaçlarına bakıyor · Souk 
sıfırda:l aşağılarda olduğu halde 
kimsenin aldırdığı yok · l Bu canlı 
tezahür arasında bu günkü tören 
şerefine ilk olarak oynayacak olan 
futbol takimlan salıaya geliyor · Bek · 
liyorlar .. neyi ? · pek tabii b~ : 
memleketin bütün büyük eserlerını 
elile açan ismet lnönü .. 

Biraz sonra stadın orta büyük 
locasından bir ses yükseliyor: ( An · 
karalılar 1 ) işte ismet lnönü · 

Nutkunda gençliğin bu bir kitle 
halindeki manasına bakarak isken· 
derun ve Antakyalıların istiklalini 
beklndiğimizi tebaruz ettiriyor. Her 
vesilede Yeni Türk birliğinin eye. 
canını tadan bu yüksek ruhlu adaır. 
bu vesile ile de milli davaya işaret 

ediyor . 
iniyor .. Sahada büyük baş ba· 

kanın ayağını bekleyen topa yak
laşıyor . Vuruyor ve oyun başlıyor. 
Gençlik bütün lıir heyecan halinde 

işlemeğe devam ediyor · 
O ginden sonra lstanbulda da 

böyle bir stadın yapılacağıni müıde · 
sini duyduk. Şüphe yok ki , memle 
ketin her tarafında inşa yapmak ide . 

alini güden Cunıhurivet idaresi bizi 
daha büyük eserlere kauuşturacak
tır . 

Güzel Adana İçin de aynı mima. 
nn bir plan yaptığını haber aldım · 

Adanamızın da yakında böyle bir 
esere kavuşturulmasını candan dile

mekteyiz , 
KU.nıuran Bıı:~ı r 

Umumi Müfettiş
ler toplantısında 

Ankara : 23 [Hususi) - APk.ra 
da bulunan Umumi Miifettişler, 
bayram tatili münasebetiale llta 
verdikleri toplantılarına başla1111 

)ar ve bugün mahalli idareler u~uııı 
müdürü Faik'in iştirakile bir içtıına 
aktederek belediye işleri üzerinde 
görü~müşlerdir. Öğleden sonra y~· 
pılan toplantıya nüfus umum müdc· 
rüyle seferberlik müc.lür de çağırıl· 
mış, nütus vaziyeti ve seferberlik 
işleri görüşülmüştür. 

Yarından sonra 
mevzular üzerinde 
alınacaktır. 

görüşü! n Lu 
yeni kar~rlar 
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r ..... ------------------------------------------------------
Asri • 

sınema . 
TARIK ÖMER 

Paşa Karısı • 

Petrol Üzerindeki vergi
lerde mühim tenzilat 

yapılacak 

Sınai müesseselerde elektrik istihlak 
vergisi de azaltılacak 

22 Birinci kanun salı günü akşamından itibaren 
büyük ve emsalsız programlarından birisıni sunar 

muazzam Rus filmi 

Şık, siyah elbiseli genç adam ; 
Park otelinin geniş v ! aydınlık an· 
tresinde vestiyerden kurtulunca, 
garip bir tecessüsle holdeki düğün 
kalabalığını araştırdı, Kendi ken 
dine: 

- Tuhaf, dedi. Tanıdıktan çok 
tanımadık var. 

Ve az ilerdeki endam aynasında 
kravatını düzeltmek için yürürken, 
birden ayna istikametinde k~ndisine 
doğru yürüyen gelini görünce du· 
rakladı. 

Sarışın genç kıza beyaz gelinlik 
leri pek yaraşmıştı. ince bir serze. 
nişle : 

- Nasılsın Sürey . a, diyordu. 
Bekleye bekleye üzüldüm. Nerede, 
sin. Hep seııi gözlüyordum. 

Genç adam alnı kırışmış bir hal· 
de ellerini hararntle sıkan genç kı. 
zın ellerinden kurtarmıya çalışı

yordu : 
- Eyiyim, Biraz geciktim. Teb. 

rik ederim. Ve ilave etti : 
- Beyazlar ne kadar da yakış. 

mış. Çok güzelleşmişsin. 
Genç kız akrabasının koluna 

girmişti : 
- içeride dans ediyordum. Sen 

gözüme ilişince kavalyemi özür di
lemeden bıraktım. Doğrusu gelmi · 
yeceksin dıye içim titriyordu. 

Genç erkek tanıdıkları başıyla 
selamlıyordu. 

- Az kalsın öyle olacaktı. 
Asıl camlı salona' gelince durak· 

!adılar. Dans edenlerden geçilmiyor
du. Genç erkek uzun boyu ile he. 
men her tarafı görüyordu, Yavaşca 
geline eğildi alayla : 

- Bu ne, dedi. Bu ne böyle.? 
Ne çok ünüformalı var burada. 

Genç kız kızardı : 
- Paşanın tanıdıkları. 
- Ha pardon. Paşa karısı, di-

yerek genç erkek gülümsedi. 
Genç kız onun eskidenberi alış· 

tırdığı bu ince tarzizedeki rnanayı 
seziyordu. Kuvvetle kolunu sıktı. 

- Bu gece bari canımı yak 
mal 

Genç erkek duymamış gibi dans 
edenlere bakıyordu. 

Ankara : 23 ( Türksözü Muhabi· 
rinden) - Kamutay evelki gün Nuri 

Caz durmuştu .. Tekrar başlayın • . 
caya kadar renkli insan bulutunun ' 
bir kısmı dağılmıştı. Onlar ileride 
muhteşem çiçek buketleriyle do
nanmış büyük, hususi bir masaya 
yaklaşınca nasadakiler ayağa kalk· 
tılar. , Conkerin Başkanlığınd~ toplanmış· 

tır . Celse açılırken Mahmut Soy- 1 

dam -· iird- Doktor General Ziya 1 

~uri Biği Kocaeli- nin öldükle 
rine dair Başvekalet tezkereleri o· 
kunrnuş ve h~tıraları taziz edilmiş· 
tir. Bundan sonra da Urfa Mebusu 
Ali Saip Ursavaşın beraet ettiğini 
bildiren Başvekalet tezkeresi okun· 
muştur. 

- Kocam 1 
- Halazadem. 
Genç erkek hafif bir egilişle 

evvela sd.,_sız başı apak olmuş, ufa· 
rak mütebessim gözlü, boysuz, ade· 
ta büyük ünifıı rması içinde kay· 
bolmuş hissini veren paşanın, son· 
ra da diğerlerinin ellerini sıktı. O 
turmak üzereydiler. Gelin tasarladı. 
ğı fırsatı bulmuş gibi : 

- Müsade e·'ersen paşa, dedi . 
Halazademle dans edeyim . Ayak· 
!arımız çok alışıktır . Hem erken de 
gitmek istiyor . Belki kalmasını te. 

1 
min ederim . Bu büyük gecenizde 
böyle centlmen , genç akrabalarımı. 
mızı görmek bizim için bir zevktir. 

Öyle değil mi ? Der gibi genç 
akrabasına yaklaştı . Kcllarını kal
dırdı , Genç erkek, bu emrivakile 
biraz şaşalamakla beraber vaziyeti 
bozmadı . Genç kızı göğsüne çekti, 
dans etmeğe başladı . 

Masadakiler oturmuşlardı . Pa
şa da çok genç karısının bu ince il· 
tifatından tıknazca bir çocuk gibi 
hasır koltuğa sığdırmaya çalışıyor 
du. 

Dansa pek az · kalkan olmuştu 

bu sebeple davetlilere hazarı siyah, 
hazan beyaz bir cephe veren bu ya
raşmış çiftin - eski bir itiyatla 
harükulade ahenkle akışını herkes 
takibediyordu . Caz nefis bir tango, 
çalıyordu . Paşa bile; birden herke. ı 

sin gel' ninin bu uzun boylu biçimli i' 

kavaliyesile ahenkli oyununun teces
süsiyle değişen havanın farkına var 
mış olacak ki masadakilerle beraber 
onları süzüyordu . "rasıra projöksi
yonların ışık oyunlariyleıenkli başka 

Müdafaa Encümeni Reisi Gene· 
ral Şükrü Nailinin ölümü dolayısile 
açılan Başkanlığa Diyarbekir Me 
busu General Kazım Sevüktekin , 
mazbata muharrirliğine Erzurum 
Mebusu Şükrü Koçak , katipliğine 
de Samsun Mebusu Ruşeni Barkın 

seçilmiştir • 
Müteakıben münbal Şurayı Dev

let azalığına namzet gösterilenler
nen Sıhhiye Vekaleti içtimai yardım 
dairesi reisi Faruk seçilmiş, posta, 
telgraf idaresi teşki!a' ve vazifele
rine ait layiha ile subay ve askeri 
memurların tekaüdü için rütbe ve 
hoklarına göre tayin olunan maaşla. 
rı bildiren kanunda bazı değişmeler 
yapan layiha müzakerere ve kabul 
olunmuştur. 

SÜMER BANKIN SERMA YESI 
ARTIRILDI 

Bundan sonra Sümer Bank ser
mayesine ilave edilmiş oları 42 mil 
yon liraya 3,500,000 lira daha ila· 
vesine dair layiha kabul alunmuştur. 

IS ı IHLAK RESMiNDEN 

MUAFiYET MESELESi 

Dahili istihlak vergisi kanununun 
bir maddesinin tadili hakkındaki 

layiha görüşülürken söz alan Kemal 
( Maraş ), elektrikle işliyen sanayi 
müesseselerinin vermekte olduklan 
istihlak resmine mukabil buharla 1 

bir çeşni olan bu çift daha harü· 
' kulade görünüyordu . 

Genç kız; evvelce bir çok defa· 
lar dans ettikleri bu yerde, şimdiki 
bağlı vaziyetini unutuvermiş eski 
kızlık rüyalarına dalmış gibi, başını 
kavalyesinin göğ~üne bırakmıştı. Her 

1 müteharrik müesseselerin böyle bir 
resim vermediklerini, bu suretle iki 
taraf arasında maliy<1t fiyab fakır 

husule geldiğini, bunun elektrikle 
işliyen müessesler aleyhinde oldu· 

. ikisi de yalnız kendilerinin his ede- 1 

bilecekleri bir gönül aleminde yaşı
yorlardı .. llk sevgililer gibi heyecan· 1 

lı ve hafiftiler .. 

Birden bir alkış koptu .. Toplan· 
dılar . Tam cazın yanında durmuş
tular . Genç kız bu güzel tahayyü 
lün uzamasını arzulayordu . Caz şe. 
fine hafifçe : 

ğunu sözlemiş ve elektrikle ç1lışan 
müesseseleri!) de elektrik istihlak 
v!rgisinden muaf tutulmasını isti· 
yen bir takrir vermiştir. 

MALiYE VEKiLİNiN SÖZLERi 

ve onlara da bu muafiyeti temin 
edecek olan kanun layihasının bu 
devrede meclise verileceğini , Ma
liye Vekaletinin sanayiimizin inkişa· 
fı için elinden gelen her fedakarlığı 

ve yapmakta devam edeceğir i söy. 
lemiştir . 

Maliye Vekilinin bu izahatı üze 
rinn Kemal ( Maraş ) takririni geri 
almıştır . 

Apo:k;,~ ~::;~:~~~~~~ y~~~:m.,;şıo, 1 
ltaveten : Ekler Jurnal yeni ve enteresan ha -

vadisler . 
Pek Yakında : 

Tarzan Maymunlar 
arasında 

-AK Kartal -
Türkçe sözlü büyük film 
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Müteakiben Maliye Vekili , has· 
tane ' mekteplerle darülacezenin de 
elektrik istihlak resminden mvaf tu · 
tulmasını istiyerı Ziya Gevhere ce
vap vermiş, bunun için de bir layiha 11 
hazırladığını , hatta ; petrol üzerin- 1 

deki verginin de mühim tenzilata ---------------------------------·--- ________ _... 
tabi tutulacağını söylemiştir . 

Kamutay çarşamba günü topla· 
nacaktır . 

Suriyede yeni 
bine teşekkül 

1 

ka-
etti 

- Birinci sahifeden artan -

si p gördüler . 

Fırkaya ait bazı işler için ve bil· 
hassa lskenderun meselesini yakın· 
dan takibetmek üzere Halebe gıtmiş 
olan Sadullah Cabiri Şama dönmüş 
ve meclise iltihak etmiştir. 

Gazetecilere beyanatta isken· 
derun meselesinde Akvam Ceıııiye· 
tinin hakem yapıldığı ve Türkiye 
-F ransanın orada tezlerini müdafaa 
ettiğini söyliyerek F ransanın- An
takyayı Suriyeden ayırmıyacağını 
ve Antakya mıntıkasına giden bi· 
taraf heyetin hudutta bir taraftan 
öbiir tarafa çeteler geçip geçmedi· 
ğini ve Antakya üstünde Türk un· 
suruna mezalim yapılıp yapılmadı· 

•ğını tetkik edeceğini , Suriyelilerin 
müsterih olm1sını ve Suriyenin kom. 
şusu Türkiye ile dostluk münase. 
batını aramayı çok arzu ettiğini söy· 
!emiştir . 

Suriye. hükumeti lskenderun -
· daki Vali Hüsnü Beraziye bir mek· 
tup göndererek Antakyadaki şayia· 
ları tekzip etmesini istemiştir . 

Müfettiş kumandan bunu Arı· 
takyadarı Beruta dönerek Liva hak· 
kında Ali Komiserliğe rapor ver
miştir. 

• Alsaray sıneması 
Bu akşamdan itibaren 

Türk artistlerinin yarattığı Türkçe ve Türk filimini sunuyor 

AYSEL 
Oynıyanlar : 
Hazım, Feriha ve bütün Darülbedayi artistleri 
Bir çok müşterilerimizin isteği üzerine getirdiğimiz bu eseri 

medhe füz11m var mı 

ilave: Jurnal ve Miki Mavus 

Filistin mektubu 
- Birinci sahifeden artan -

vaz geçmeleri ve tahkik heyetile 
temasa geçmelerini istedi. Fakat 
komite eski kararında ısrar etti. 
Tahkik heyeti Şarki erdene gitme· 
ğe de tesbit etmişti. 

Şarki erden Emiri Abdullahın 
vaziyeti hakkında bir çok şayialar 
vardır. 
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TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

Genç kız; b~ ;·; !;dı.:-.;. sevişti'deri 
~- .• A:::;:!.ı bakıyor, k<ılunda ol
maktan büyük bir gurur duyuyordu. 
Bu an için ( Paşa Karısı ) olacağı· 
na adeta nadim olmuştu. imdi asıl· . 
dığı kola hafif başını yaslamış. ara
lanmasını beklediği bir insan da!ga
sına dalarken, onunla daha son 
aylara kadar devam eden aşkla· 
rını düşündü. Ve sonra da birden 
yaşlı paşayla eylenmesini. Aile ter. 
biyesinin, garip düşüncelerinin ve 
vaktı gelmiş bir çağın emri vakiile 
yaptığı bu birleşmeden bulacağı sa· 
adetten o da şüpheliydi. 

-Bir vals, diye fısıldadı • Ve 
' onlar tekrar ve başka bir ahenkle 

dönmeye başladılar . 

Maliye Vekili Fuat Ağralı , kö· 
mürocakları için te 'dif edilmiş olan 
istinaiyetin sebep!erine işaret ederek 

1 
diğer sanayi müesseselerinin vaziye· 
tinin de gözden uzak tutulmadığını 

• 

Antakya Livasına bitaraf heyet 
gelir gelmez Livadaki ihtiyat Fransız 
kuvveti çekilecelı:tir . 

Tan sıneması 

Emir Abdullah ·geçen ay son· 
larında tahkik heyeti reisine bir 
mektnp göndermişti. Ve bunda 
arap komitesi namına müdahale et
mek istediği anlaşılıyordu. 

Halbuki komite bunu kendine 
teklif etmemiştir. Yahudiler bunu 
dillerine dolamış ve arapların ta· 
vassut istediği yolunda tefsir et· 
mişti. Komite resmen bunu tekzip 
etti. 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir . 

idareye müra· 

~-~----------~J 
Gözlerile geııç erkeğin gözlerini 

aradı: 

Dansedelinı mi Süreyya 1 
Cazın duracağı yok. 

- Hayır .. Yakıt geçiyor. Beni 
kocanla tanıştır. Tebrikleyim. Çün
kü hemen gideceğim. 

Genç kız ağlayacak gibiydi : 
- Bu kadarcık mı geldin. Dü

ğün sabaha kadar. Seni yine bekle
yenin mi var ? Bense akşamd~nbe. 
ri seni beyliyordum. Hiç olmazsa 
hayatımın bu son dönüm gecesinde 
beni kırma. Kal 1 Paşa başka yere 
tayin olmuş. Yarın gidiyoruz. 

Genç erkek asabiydi. Titriyor. 
Bu ince bir nezaket kılıfı altında 
hala yaptığının, nankörlüğünün far. 
kında olmayan bu çok se•ıdiği genç 
kıza baktı. Alnı kırıştı : 

-Esef ederim Narin, dedi. Kala· 
mıyacağım. 

Bu son rüya dolu alemden ay· 
rılınca genç kız onu büfeye sürükle. 
di ... 

Hazdan, se>incinden ince yüzü 
yer yer kırmızılaşmış, ince nar du 
dakları ateşlenmişti . Karşılıklı bol 
içiyorlardı . Genç kız sordu . 

- Paşamı beğendin mi ? Gü· 
zel .mi ? 1 

Genç erkek ipek mendilile elle· 
rini, boynunu kuruluyordu , Uzakta 
üniforınasile ışıl ışıl yanan ve hasır 
koltuğunda yaşının iktizası her şeyi 
yo· gun ve rabii gören bir halle -
ölen karısından kalan iki yetişmiş 
kızı arasında - oturan paşaya, bir 
de başındaki telli mum çiçeklerile 
nefis bir tabloyu andıran genç kıza 
baktı . Acı acı güldü omuzlarını kal
dırdı : 

- Muhatabın olmak istemem ! 
- Gerisi dördüncü sahikde-

Henri 

) ' Bu akşam 
Batayın meşhur romanı ve·Fransııı sinemacılığının 

üç siması olan 
en şöhretli 

Jan Galland - Gabi Morlay -Henri Rolland 

tarafından yaratılan çok acıklı bir mevzua sahip 

(iskanda!) 
isimli filmi takdim ediyor. Bu film bir ananın elim hayatını tasvir eder 

İlaveten . En son Dünya haberleri 
Pek yakında 

Meyerling faciası 
Senenin en büyük filmi 
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Sonra Ammana giden Filistin 
tahrir reisi emir ile göstermesine 
emir tahkik heyetile sırf kendi na. 

mına görüşmek istediği ve şarki 

erdeni tehdit eden Yahudi muha
cereti meselesini konuşacağını söy. 
lem iştir. Bunun için de heyete bir 
nota göndermiştir. 

Son haberlere göre tahkik 
heyeti Filistindeki vazifesini bir kaç 
güne kadar bitirmek arzusundadır . 
Bunun için heyete ifade ve müracaa· 
tı olanların gençlerden hemen Ku
düse gelmeleri ilan edilm ştir . 

Tahkik heyeti bugün doktor J 

Dayizmanı bir defa daha dinlemiştir. 
Filistine &itm~ olan lngiliz aske· 

rini yerleştirmek için Yafa ve Tela· 

viv civarında bir takım Müslüman 

Arap ve Yahudi ebniyesi harap ol· 

muştur . Britanya müstemlekat na· 

zareti bunların ödenmesini emret· 
miştir . 

Filistinde ufak tefek hasta ha· 

diseleri devam etmt ktedir . Geçen 

akşam Kudüs şehri haricinde bir 

çok silah patırtıları duyulmuştur . 

Çeteler çoğalınca hükumet daire· 
sinde ali komiserin riyasetinde bir 

toplanti yapılarak asayişin muhafa· 
zası için tedbir almağa karar veril. 
miştir . 

Amerikalı rokfeller ( Kudüste 
yaptırdığı büyük sergi ) de bulun. 
mak üzere Kudüse eli or -·~--



~* kadehini dudakla· 
ttlldfen komıştu : 

..... tarize baıledm •• 
f12Wlltlıld

0 bir adamdan bu 

Adana Türkkuıu 

yomz. Elimizdeki Tiirkkutu talima
bna nazaran TGrldmlla IUbeeİ bir 
idare heyeti bulunan ve Türk Hava 
kurumu Adana 111beline bath ola 
bir Üfekküldür. 

Şimdi ilk if olarak talebeleri
llliliıa bir araya topanabileceti ve 
nmri clenlen takip edebilecekleri 
bir bina tedarikile ..,.guluL Bunun 
için de fimdi binam•zm üst kabm 
yaptırmayı clütimiyor ve bunu mu· 

büyük bir hmçlantı tabauıılara tetkik ediyoruz : 

bir _ı:-: Bundan baoka UÇUi ve paraşut 
tllti ve sert cum aw kulesi yapdmuma müsait bir saha 
• . 1 aramaktayız. Şehre mümkün merte-
,. ~, hep ~ "e be yalan, yol ve diler prt)m haiz 
. Wı ben seıHDiltirap- saha11 da balmat vaziyetteyiz. Bu 

ii~ıiii· &llnceye kadar çeke. saha yalmz Türkbpı talebelerinin 

~ ,.._.11118 ve paraşut tecrübe 

Tirk Hava Kanıma Bap j 
kaohjı~t 

Kuru--.za aidatla bir tahlil- ı 
dar almaoıııbr. Matlip ...... 
olmlarm ~. 7fM 

24-25-26 

Ziraat Bankası A d • D a 
Menıu~t abrikut -6 
dürlüiünden: 

Belçibldar fabriba namile ma. 
nıf iki numaralı Çırçar fabribrmjff'j 
mütteriler namma çekmif olclutu
muz Klevlant lditlülerinden .... 
olan .,.... w çilitlerin bir ..... 
kaldlnlmallllfbt. S. mallara ait Iİ· 
gorta müddeti r ICDIDda bite
cek oldutundan •tiiır 11arlann maJ. 
larml bir an ewel ~n abi 
takdirde fabrikammn bir gGDa ._ 
lllliyet kabul etmiyeceti bildirilir • 

7659 24-26-29 lerine la.edilecektir. 
Mamafih bina ve saha itleri fn ı-.-----ııııııiııılıl-.....-·,...,lliıi! ·ı 

ilerlememizden ıeri b1rabuyacak
br. Bunun için timdi tayyare saha· 
adan ve nuari denler için de 
Halkevimizden istifade edecetiz. 

Türkkutuna girecek üyeler ; 
uçucu, yarc:lacı ve fahri olarak üç 
k111mdar : lJçuculu 18 Pi ile 35 
Yat ••anda olacaklarcLr. 

Şu pnlercle de plinörlerimiz 
gelecek ve hemen denlere ba,hya· 
c:ap. ... 

Bugece nöbetçi ecmne 
Taraa.k•pm ciYarmda 
Halk eczanedir 

Kiralık Asri furuo 
yeni .. ~ Sudepom kat

flllndaki Asri furuD kirahkbr. istek
lilerin V akobenyeoe müraCa8tllri. 

,.. 7637 24-22-19 

Ac:laaa tubemizin •wwni vazi · ·ıod f b-
demezmiydin • Sular 

1 
yeti çok sevindirici ve hepimizin S. R. Gı o a 

duruJmu. fakat daha iftiharla götsüoü kabartacak mahi- •k nd 91 

sen oldun. yettedir. Son ydlarda tubemiz umu· ı n ası an. 
eter I y.eter n mi vaziyeti itibarile birinci anda . . .. 

•--- il · · .. - gelen pıbelerimizden birisi olmuştur. S. R. Giloclo fabrilwuada mut· 
genç &R e ennı yuzu ·ı . 1 h .. kald 1 

\fe kolundan düıen uzun Çok esuh ve mükemmel bir suret. ten ere aıt o 1JP enuz 1n ıpayan 

~ormuş gibi yere eli)di. t~ açılacak Tü~. ~ şu~: Klevland çı·gı" • t)e .. 
a gelen ya•larını ~ndi- suıe karşı geg,çletımwn gosterditı 
d Genç erkek his ede- allka; bizi daha ileriye dotru yü- rı· nde kazmak teh&keai balunclu • 
~11ıve='-- e'---L ..-1•• rütmek ıçin bü)iik bir kuwet ol tundan b1r Wta..,... .. .,.... ·~ ,,_ ... bldınhacltt ~ ~ 
iDd ... = ~ ;; _...... 1 ı: -·~ Wııl ...... ""'-
itte! duten kadehten bir flin eyleri~ 

pannatmı hafif kesti • S.R. Giloclo. 

~~~~~~~~~~~~-,'-~~~----2~-~5~~-~-----~~-==~=~~~==~ ~-- dafgm bir telle 991 

rektörlüğiinden : 1 
~rw kmtı mı batb, dedi. 

...., Süreyya?l 
adam m .. zıın onun iri 
rioe Lakiı, mınldaadc 

çok aacL Narin. Fakat 

••m•uma r'-illehli: 
... demle papl 

~"Bltafurullah.. Fakat heniz 

BELEDiYE iLANLARI Seyhan Nafia dairelinde 30 lira 
ucretll bir dfttiloluk ~- imti-
hanla alınacak olan bu daktiloluta .._ __ .._. __ _ 

istekli olanlmn Orta mektebi bi- t-Kapah mf .-lile .. ....,. keaul• it : 1G0.880 aclet P.l'ke • 
tirmiı olmalan ıarttır. Evtfakı ..W.. ( T&1lann nereden ......... ve tllllim teraiti ............ ,...... ) 
bitelerile birinci kiDumm 30 unaa t 2-~ ,.,.._. ,. ee tmih: 25 iÜlci kima 37 ,_..teli 
çarpmba günü mt ona kadar Na- pni mt an hefte blle&IJ9 .... .......,... • 
6a müdürlitüne müracaatlan ilin 3- Ba ife lit f8rlname hiWir yaza iti• .......... " ·~ 
ohinar • 7660 psam ...... 

4- Mtıha.....,. bedeli 9650 ....... . 
S-M.lllcbt ..... ti:., ....... . 
6- Teklif........_ ibiıle ,_. 1Mt (14) e 

Htine veril.-if ohlYil ll•W., 
7- 8Uadm ........... ..,.PG!lta ........ ,.,., .......... 

dir . ~2 24--.._2~ 


