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Türkiyenin, planlı 
politikası 

Filistinde grev ve 
LluroJ"en Paris' den 

· çarpışmalar 
k 

Araplar polisleri taşladılar, Yafada 
- örfi idare ilan edildi 

ır ürkiye'nin bütün politikasının 
·,. (*) temeli, ana kaynağı, Cum-

huriyet Halk partisinin 1927 de 
·ye Ankar'da toplanan kongresinde A

latürk'ün şu sözlerile çizilir : 
"Cumuriyetçiyiz. 
"Milliyetçiyiz. 
"HakÇlyız. 
"Devletçiyiz. 
"Laikiz. 
"lnkılabcıyız. 

Vergi grevi olmak üzere Kudüs sokakla
rında 15000 kişi nümayiş yaptı 

'"d bi Her şeyden önce bu altı prensipi 
rcr birer izah etmek doğru olur. 

p ~Huharrir yazısının bu kısmında 
L ~ı programımızın malum olan ana 

o· ~ıa tlannı anlattıktan sonra devam e-

Akka : 6 (Hususi fmuhabirimiz
den) - Bütün Filistinde on beş gün
denberi şiddetli grev ve çarpışmalar 
devem ediyor, Hayfa, Yafa, Kudüs, 
Nasra, da gene kanlı çarpışmalar ol-

ederek diyor ki : ) 

. Türk politkasının bu ana pren-
o llplcri tatbik mevkiine nasıl konul

ltlalctadır? Bunu anlamak için şu hu· 
susa iyi dikkat etmek lazımdır: 

muştur, 

1-5-36 Cuma günü Filistinde 
hararetli numayişler yapılmıştır: 

Cuma günü öğle namazından Çl. 
kan ahali polis dairesine giderek dai
reyi taşlamışlar,camlan kırmışlardır-Türkiyc'de bir tek siyasi parti 

c "ardır, o da Atatürkün reisi bulun · 
.. ~~ğu Cumuriyet Halk Partisidir. Daireden dişarı fırlayan polisle
ıı uundan ~ka hiçbir parti kurulamaz: rin bir çoğu atılan taşlarla yaralan-

+
Cuınuriyet Halk partisi, milli kalkın- mışlardır. Polis ahaliyi sopa ile da
~da elde edilmiş olan ilerlemeleri ğıtmaya muva~ak. olamayınca ateş et-
0ıden geçirmek ve gelecek kongreye mek mecbunyetinde kalmıştır. 
~~ar yani dört sene müddetle hü- Çıkan kurşunlardan onbcş ya-
Uınetin gözetmesi gereken yeni si- şında bir çocuk ölmüş ve altı kişi de 

Yasal programı tesbit için, her dört yaralanmıştır. yaralılardan biri de 
Senede bir kongre halinde toplanır. hastanede ölmüştür. 
ı .. _ Memleketin bütün faaliyet saha- Yafada örfi idare ilin edilmiştir. 
~ kavrayan bu program yukanda Yahudiler afa ve YHayf ada bir çok 
~ ettiğimrz :prensiplerin çerçevesi Arap ve ticarethanelerini gece yak-
lÇİnde' tesbit edilir. mışlardır. 

Ve hükUınet tarafından sıkı bir Yanan evlerin adedi yirmiyi 
S\ıtctte tatbik edilir. geçmiştir. Yangın esnasında iki kişi 
.. Tükiye'nin inkişafında, takib et· ölmüş ve sekiz kişi de yaralanmışlar .. 
~ği safhaları, memleketin mukad- dır. 
. eratına hakim olan bu kongreler Buna mukabil Araplar da Yahu· 

sılsilesinde bulmak mümkündür. eli ticarethanelerini yakmışlar. V c 
d 1919 da kurulmuş olan "Ana- Hayfa tren istasyonu da yanmıştır. 

0.lu ve Trakya Müdafaai hukuk ce-
rt_ııyeti" nin istihalesi olan Cumu- Kimler tarafından yakıldığı henüz 
tı belli değildir. 
9 

Yet Halk Partisi bugünkü şekliye 
. eylul 1923 de teşekkül etti. Par- Hayfa, Yafada Yahudiler tara-
tın· 'Ik fından caddelere bombalar atılmıştır. ın ı kongresi yukarıdaki isim 
~k~ında ilk defa Sivas'da toplandı; Fakat zayiat yoktur. Kudüste halk po-
.. •nci kongre 1927 de Ankara'da, lise hücum etmişler hadise sonunda 
'1çlineüsü 1931de ve dördüncüsü ge- iki Arap ölmüş üç polis yaralanmış-
Çcn eylulde Parti Genel Sekreteri tır. 
~Yın Recep Reker'in başkanlığı al- Akkada grev çok şiddetle devam 
1rıda yine Ankarda toplandı . etmektedir. Bütün Filistin heyacan 

.
1 

Türkiye, dış bolitikasında itina içindedir, 
ı e tetkik ve sıkı bir surette tatbik Grevin çok ~üreceği anlaşılmıştır. 
edilen bir plan takip etmektedir.: Nanada da polis ile ahali arasında 

.. Türkiye, her şeyden evvel, bü çarpışma olmuşsada çabuk sukôn 
Ytik devletlere karşı tam istiklalini 
~Uhafaza etmeye gayret etmektedir. 

akat, günün birinde vesayet şekli-

bulmuş üç kişi hafif yaralanmışlar
dır. 

Ziver Cerrah 

* * * 
Kudüs ...._ Yüksek Arap komitesi 

bugü fevkelade bir toplantı yaparak 
hükumete vergi vermemek için düşü
nülen kararlar etrafında konuşmuştur. 

Bu gün Nablüste yapılan büyük 
nümayişler hükümet kuvvetleri ta
rafından dağıtılmış, bir çok tevkif· 
ler yapılmıştır. 

Gazzede belediye reisinin başın
da yürüdüğü onbeş bin kişilik bir nü
mayişçi kafilesi sokaklan dolaşmıştır, 
birçok polis memurları vazifelerin
den istifa ederek medeni isyana iş
tirak etmektedirler. Her tarafta urfi 
mahkemeler ,teşkil edilmiştir. 

~--------··--------~~ 

Irakta ihtilal 
Asiler şimendöfer yolunu 

kestiler 

Bağdad: 10 (Hususi) - Cenubi 
Irak aşiretleri arasında yeni bir ihti
lal baş göstermiştir. 

Hükumetçe tevzi edilen arazi me
selesinden çıkan bu ihtilal oldukça 
büyümüş, asiler şimendöfer hattını 
kesip tahrip etmişlerdir. 

isyan mahalline tenkil kuvvetleri 
könderilmiş, dahiliye veziri de tahki
kat için gitmiştir. 

Milletler cemiyeti 

Konseyi bu gün toplanacak 

Ankara : 11 (AA) - Milletler 
cemiyeti konseyi yarın toplanacak ve 
Habeş meselesini görüşecektir. 

sebetiyle Türk Ekonomi Bakanı Ce
lal Bayar bu dostluğu tebarüz ettir
miştir. Bunlar, bütün birleşmiş mem· 

Hava Kurumu 
Genel Merkezi toklandı 

ve faaliyet raporları 
okundu 

Ankara : 11 (A.A) · - Türk Ha
va Kurumu genel merkezi toplan
mış, merkez kurumunun, mürakiple
rin raporlarını tasvip ve 1936 büd
çesini tasdik etmiştir . 

Raporda dünya milletleri ara 
sındaki havacılık yanşırun baş dön
dürücü bir hız alınış olduğu ehem
miyetle kaydedildikten sonra dünya
nın bu gidişine uymak için devletçe 

bütün tedbirlerin alındığı ve Türk Ha
va kurumunun da Türk Kuşu teşki
latını genişletmek için bütün gayre
tile çalıştığı yazılmakta ve bu teş· 
kilat etrafında şu izahat verilmekte· 
dir : 

Türk Kuşunun Adana, Kayseri, 
Bursa şubeleri de bir iki güne ka
dar işe başlayacaklardır. Moskova
da çalışan altı Türk Kuşu üyesi Ha
ziran ortalannda yüksek tahsillerini 
bitirecekler<lir . 

Kayseri tayyare fabrikası ısmar
lanan muhtelif tipteki 28 planörden 
sekizini bitirmiştir . 

Şimdilik Ankara, İstanbul ve iz. 
mirde birer paruşüt kullcsi kurula
cak ve gençler paraşütçülüğe alıştı 
nlacaktır. 

Rüştü Aras 
Fransa, İtalya ve F elmenk 
Murahhaslariyle görüştü 

Cenevre: 11 (Radyo) - Dün 
Tevfik Rüştü Aras, ltalyan Murah
nası, Felmenk Hariciye Nazın, ve 
Fransa MurahhaslariJe görüşmüş ve 
akşam yemeğini beraber yemişler
dir . 

Kral Faruk 
17 yaşına bastığından 

Reşit addedildi 
Kahire : 11 ( Radyo ) - Kral 

F arukun 16 , yaşını bitirip 17 yaşı
na başmış olmasından dolayı şeri :ıti 
islamiyece Reşit addolunacağna 
göre bütün emval ve emlakine ta
sarruf edebileceği hakkında şeriye 
meclisinden verilen karar meclisi vü
kelaca tasdik edilmiştir . 

Merhum Kral Fuadın bir çok 
kıymetli emval ve eşyasından mada 
12 milyon Mısır lirasına malik oldu
ğu ve bu paraların da yerli ve ecne
bi bankalannda mevcut bulunduğu 
anlaşılmıştır . Merhum Kral bütün 
bu malını oğlu Kral F aruka terk et-
miştir. 

Habeş davası daha 
bitmemiş mi? 

İmparator : " davamız bitmemiştir . 
İngiltere buna el uzatacaktır . ,, Muso
lini de : Habeşistan tam ve kati ola

rak İtalyanındır . ,, diyor 
----~------.ıı------~ 

Cenevre muhafili , zecri tedbirlerin tatbik ve Habeşista
nın tahliyesinin talep edileceğini söylemektedir 

Ankara : 10 (A.A) - Büyük fa
şıst konseyi dün toplanmıştır. Moso
lini toplantıdan sonra Venedik sara 
yının balkonundan halka Habeşista 
nın tam ve kati olarak ftalyanın ha 
kimiyeti altına konulduğunu ve . ftal
yan kralının gerek kendisinin gerek 
ahfadının Habeşistan unvanını da 
aldığını ve Habeşistanın kral vekili 
unvanını taşıyacak bir umumi vali 
tarafından idare edileceğini bildir
miştir. 

Kudüs : 11 ( Radyo ) - Habeş 
imparatoru , bugün öğleden önce 
bazı dostlannın ve gazetecilerin zi
yaretlerini kabul ederek kendilerine 
şu beyanatta bulunmuştur : 

Ben, imparatoriçe, çocuklanm ve 
maiyetim Adisababayı zaruri bir 
mecburiyet altında terkettik.Çünkü; 
Harrar müstahkem mevki halinden 
ç.ıkmış, Adisababa ve civarı tehlike 
altına girmişti. Müşavirlerimle yap
tığım istişare sonunda paytahtı mü· 

Suriye mektupları 

daf aa imkanını göremeyince Habe
şistanı bırakarak buraya geldim. Ha
beşistan meselesi Musolininin dediği 

gibi henüz bitmemiştir . Buna dev
letlerin göz yumacaklannı asla um
muyor ve 11 Mayısta toplanacak 
olan Uluslar Kurumunun vereceği 

karan sabırsızlıkla bekliyorum. Bil

hassa lngiltere hükumeti buna asla 
razı olmıyacak ve e' uzatacaktır. 

Kudüs : 11 ( Radyo ) - Ne
caşi bugün Milletler Cemiyetine 
uzun bir telgraf çekmiştir . 

Cenevre : 11 ( Radyo ) - Ce
nevrede bulunan diplomatlar , zecri 
tedbirlerin tatbikini istiyecekler ve 
Habeşistanın tahliyesine teşebbüs 
edeceklerdir . 

Cenevre : 11 ( Radyo ) - ltal-
1 yanın Milletler Cemiyetindeki daimi 
murahhası Blaskofa , Habeşistanm 

ilhakına dair olan kararnameyi Edene 
tevdi etmiştir. 

Suriyeliler Filistin Arap
larını vikaye ediyorlar 
Şam kadınları yerli malı giyecek ve 
Yahudi mallarına boykot yapılacak 

....... ~ 
Şam Lisesi Filistin Yahudilerini ve 

İngiltereyi protesto ediyor 
Şam (Hususi) - Lise talebesi 

Filistinde Araplara karşı yapılan 
mezalimi protesto mahiyetinde bir 
gün mektebe devam etmemeğe ka
rar vermişler ve bu kararlarını bir 

protesto telgrafiyle lngiliz Yüce Ko 
miserine bildirmişlerdir . 

Şam ; 9 (Hususi) - Filistindc 
tecavüze ve zulme uğrayan Arapla. 

- Sonu üçünü sahifede -~ girebilecek bir ittifak aramadan 
l e~disine yardım etmek istiyen
ctın nıüzaheretini de küçüksemiyor. 

yapılan için mimarlar , doktorlar 
ve daha bir sürü mütahassıslar ; 
Sovyetler birliğinden endüstrileş
mesi için mühendis ve ustalar iste 
mektedir . Bu elbirliğinden hususile 
Türkiye ile Sovyetler birliği arasın
da sağlam bir surette teessüs eden 

leketlerin elbirlikleri namına yükselt- ee:~===--=--~==~n,,,_-......,~m==~~~~~===---=-~~·~~~,.,......~~~~------""!".!!""'!"""'!'--ı!!!"~~~-

Bütün modern devletlerin en iyi 
taraflarını alarak kendinde tatbik 
'~ektedir . Türkiyenin yenileşme 
~- ~ru , her memleketin azami terak
ısınin yüksek kalitelere malik Türk 

~illetine çok iyi intibak ettirilmiş 
_ır sentezidir , denilebilir . Türkiye· 
~~ dış politikası , milletlerin karşı 
lıqı sevgi ve yardım politikasına en 
l'rıiikemmel bir örnektir . Diğer ta 
taftan, Türkiye , milli organizma 
bina elbirliği yapmaya çağırarak , 
er memleketin dehasından faydalan

r l'rı;qını bilmektedir : 

Tlirkiye , Fransa ve Almanya
~ üniversitesi için profesörler , 
1ibratuvarları için ilimler , büyük 

s ['1 Politika derken memleketin yaşama
l'ltıı temin eden siyasa, ziraat, endüstri, 
b~Cltet, finans. egitim gibi organların 
ı>i~ kelimeyle milletin tam kalkınma 

Cltıını teşkil eden şeylerin hepsini 
ht~en kaAdediyonım. 

dostluk doğmaktadır . ' 

Türk - Rus dostluğunun tarihi 
Türk istiklal mücadelesile başlar . 
Bu iki memleket müşterek bir politi
ka idealine , aynı hükumet telakki-

!erine sahip değildirler . Fakat her 
ikisinde de görülen aynı hakim 
meşgale ; milletin tam kalkınması; 
ve aynı hedef tir : Hakiki manasile 
bir Rus devleti , bir Türk devleti 
kurmak. 

Ayn ayrı vasıtalarla girişilmiş 

olan bu müşterek ideal uğrunda 
mücadele iki milleti birbirine bağ-

layan sağlam bağdır. Türk - Rus 
dostluğu en samimi ve en kuvvetli 
dostluklardan biridir. iki memleke
tin gazeteleri durmaksızız bu dost
luğu övmektedirler. Geçenlerde de, 
Kayseri Kombinasının açilişı münaoo 

meleri gereken abideler değil midir? 
Harb meydanlannın kurbanlan na
mına yükseltilmiş olan şerefli abide
leri hor g6rmiyorum; fakat harb 
me. danlannın ve bu itibarla da şe
hitler abidelerinin mevcut olmaması 
daha iyi olmaz mıydı 'ı) 

Türk ırkı, dünyanın en müsama
halı, en uzlaşıcı, en az kin tutan ır
kıdır; onun içindir ki Türkiye en ya 
kın zamana ait e~ki can düşmanla
rile kolaylıkla ve samimiyetle dost
luk tesis edebilmiştir . 

Hergün biraz daha kuvyetlenen 
Türk - Yunan dostluğu, eylfilün 20 
sinde Yunan donanmasının fstanbu 
lu ziyareti ve Amiral Sakellariyu su
baylara yapılan hararetli kabul res
miyle bir kere daha teyit edildi! Di
ğer taraftan yeni Türkiye dünya sul 
hunun başhca unsurlanndan biri o-
lan Balkan Birliğinin teşekkülünde 
geniş ölçüde amil oldu . 

Gf.:RARD TONGAS 

........:.. ....... ~-A.1.~..J 

" Türkkuşu ,, 
muzun açıl-ı 

şından enstan
taneler 

Solda yulı·arıda: Alandaki halktan bir köşe, aşağıda hükumet •rmnı; ortada: hava kurumu müfettifi 
Halil söylev verirken. Sağda~ Kumandan General Salih Avgın TürklcuıMnUn açılıpncla kurdelayı kesiyor, 
Aıalıda söyletil.ri dinleyen hülıümet erkanı. 
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Bir eser münasebetile : 

",Ayetler 
'' 
hakkında 

• 
Şehrimiz Erkek Lisesi Edebiyat 

öğretmeni Arif Nihat Asya'nın 
( Ayetler ) adını taşıyan eseri ge 
çen hafta çıktı ve • intişar sahasına 
çıktığı gündenberi şehrimiz entellek
tüel muhitinin belli başlı konuşma 
mevzuu oldu . Beğenenler ve beğen
miyenler var . " - Her halde bir 
şeyler söylemek istiyor 1 ., diye hük
mü mütemadiyen geriye bırakma 

şıkkını ihtiyar edenlerse hiç şüp
hesiz ekseriyeti teşkil ediyor . 

Beğenilmek ve beğenilmemek 
her esere mukadder olan akibettir. 
" - Her halde bir şeyler söyle- r 
mek istiyor 1 ,, diye hükmü mütema
diyen talik etme tedbirkarlığı ise, 
her gün yeni bir isim ve yeni bir 
iddia ile ortaya atılan sanat telakki
leri karşısında kütlenin şimdilik en 
emniyetli tahmin edip benims~diği 
bir vaziyettir . 

( Ayetler ) i, şu satırlara başla 
madan önce bir kaç kerre 1okudum. 
ilk defa dikkatle okudum . ikincide; 
büyük dikkat lsarf etmeksizin, keli· 
melerin akışına kapılarak okudum. 
Ve öteki okuyuşlanmda hep bu 
ikinci tarzı takibettim, çünkü daha 
zevkli oluyordu • 

Kitabın ismi niçin ( Ayetler ) ? 
" San böyle tel tel ve dalga dalga 1 
kalmalıdır . ., Sonra ? Başka bir şey 
yok . Bu tek cümle; başlı başına bir 
parça, bir ayet 1 

Ben burada ( Ayetler ) in ne 
demek istediğini anlatmaya özene
cek değilim . Modem bir müfessir 
olmaya hiç niyetim yok; nasıl ki biz· 
zat Arif Nihat Asya'da modern 
bir peygamber olmak iddiasında de
ğildir . Esasen, ( Ayetler ) in mu
harririni yakından tanıyanlar bilirler 
ki onda iddiaların hiç bir nevi, hiç 
bir çeşidi mevcut değildir . Hatta 
iddiacı olmamak iddiası bile 1 

O; duygularını daha bir nebu-
leuse halinde iken, henüz muhakeme
nin ve mantıkın her hissi muayyen 
kalıplara dökmek için sabırsızlıkla 
bekleyen ellerine düşmeden önce, o 
halleriyle, yani tahteşşuurla şuur ara-

1 sındaki sınıra ulaştıklan anda yaka
layıp tesbit etmek istiyor . O ka· 
dar 1 

Fakat bununla beraber, ( Ayet
ler ) , böyle tamamen tebellür et
memiş duygulann bulanık, gelişi gü
zel tesbit edilmiş bir panoromasın
dan ibaret değildir . Böyle olsaydı, 
onlar da, bir mistik ruhunun ele avu
ca sığmaz tezahürlerinden başka bir 
şey bulamaz ve eserin her türlü sa
nat güzelliğinden mahrum olduğunu 
söylerdik . Halbuki Arif Nihat 
A.sya; daha oluşu, yaşayışı anında 1 

yakaladığı bir hissi bir "Ayet., in özü 
halinde tesbit ettikten ·sonra ehem- 1 

miyetli, çetin, nazik bir sanat işine 
başlıyor : bu öze tamamen sadık 
kalmak, tahteşşuur - şuur sınırında 

Ona verilecek en uygun isim ne 
olabilirdi ? Kur'anı aslından okudu-
ğumuz zamanlardaki ruh halimizi ha
tırlarsak bu suale tereddütsüz ce
vap verebiliriz : - Ayetler l 

( Ayetler ) de ; yazılan beğen· 
miyenlerin, çocukça bulanlann, ya· 
hut anlamadıklarını söyliyenlerin bile 
itiraf ettikleri kuvvetli bir vasıf var: 
samimilik. Bnnun sebebini, bana ka· 
lırsa , bütün duyguların henüz " Öz 
ben ., sahasından bin bir şekil ve 
kayitle safiyeti bozulmuş " içtimai 
ben " sahasına düşmeden önce ya
kalanıp tesbit edilmiş olmalarında 
aramalıdır . Mesela: " Lübnan bah
çelerinde bir kuşum kaldı .. ., diye 
başlıyan XXIX uncu parça ne kadar 
içli bir samimiyetin mahsulü 1 Sanki 
muharrir; " Gezi bağlannda bir top 
gülüm var !..., türküsünü mınldanır
ken içinde bir ses duymuş , hemen 
te.sbit etmiş ve sonra üstünde işle
miş ! Bu ceht , bu özenme bütün 
parçalarda bes belJi . f şte size bir 
ldylle,ki içinde hisler Sublimation 
'un son haddini bulmuş: cc Yaramaz 
bir kız çocuğu vardı, kimsenin eline 
geçmezdi. Bir gün bahçemde kor
kusuzca koşar, kelebekler kovalar 
gördüm onu. Yakaladım ve sordum: 

- Benim kızım olacak mısın ? " 
( xm üncü parçadan ) . 

Fakat ; her eserde olduğu gibi 
(Ayetler) de de, tamamen karakte
ristik olmıyan kısımlara rastlamak 
imkansız değil. Öyle yerler var ki , 
muharrir, bütün dikkatine rağmen 
şuurun günlük güneşlik sahasına 

girmiş bulunuyor . Ve kolayca 
tahmin edilebilir ki - bu yerler , 
okuyanlardan mühim bir ekseriyetin 
beğendiği ve çünkü " anladığı ., kı
sımlardır. Sonra, Arif Nihat Asya, 
bütün orijinalliğine rağmen bazan da 
başkalarının tesirinde kalmaktan kur· 
tulamamış. Mesela : " Bir çan ken
dini ses halinde dağıta dağıta bite
cektir. Çanın ölümü böyle olacak • 
tır . Bir çalgıda son sesim ben "" 
(XXXVlll inci parçadan). Bu satırlar, 
Lamartine'nin Le l'oe.te mourant 
isimli şiirindeki bazı mısraların ner
deyse bir tercümesi gibi geldi bana. 

Mukaddes kitapların ifadesinden 
çok hoşlandığı anlaşılan muharrir , 
hazan da o kitaplann alelade bir 
Allegorie den öteye geçemiyen tas
virlerini taklide kapılıp gitmiştir . 
XXJ inci ve XXH inci parçalarda bu 
sözümün bir delilini bulmak müm
kündür zannediyorum. 

Mamafih bunlar eserin asıl kıy
metini çok zedeliyecek mahiyette 
olmıyan şeylerdir. (Ayetler); mem· 
lekette çeşit çe.şit edebiyat kavga· 
larının kayalıklarda yuvarlanan boş 
tenekeler gürültüsüyle kulaklarımı
zı şişirdiği bir zamanda bize bir de
met tatlı renk ve yumşak ses~ sun · 
muş bulunuyor. Yeter . ( Ayetler ) i 
klasik ve harcı alem ölçülere uydur
maya çalışarak okumak ve bu şe
kilde ondan zevk almayı beklemek 
beyhudedir . Hele onlardan mana 

Maarif vekaleti 

1 İlk mektepler için yeni dip
lomalar bastırıyor 

Bu sene ilk mektepler talebele
rinin mezuniyet diplomaları yeni bir 
şekilde Maarif vekaletince bastınla
caktır. 

Bu sene mezun olacaklara, yeni 
diplomalar gelinceye kadar eskile
rinden doldurulıp verilmiyecektir. 

Hayvan sahipleri 

Hakkında tutulacak zabıtlar 

Finans bakanlığı, valiliklere bir 
tamim yaparak hayvanların bir kıs- 1 
mıru veya tamamını saklamış olma-

llarmdan dolayı hayvan sahipleri için 
tutulacak zabıt varakalannın iki nus
ha olarak hazırlanması ve ileride her 
hangi bir anl~mazlığa meydan ver
memek üze re bir nushasının hayvan 
sahiplerine verilmesi bildirmiştir. 

Kaçakçıları haber verenler 

• 
İnhisarlar umum müdürliiğü ta. 

rafından hazırlanan bir izahnamede, 
kaçakçılara tutulacak zabıt varaka. 
lannda muhbirlerin hüyetinin yazıl
ması emredilmekte idi. 

Bunun bazı mahzurlar doğurdu. 
ğu anlaşıldığından bundan böyle bu 
yerin açık bırakılması, gümrük ve 
inhisalar teşkilatına tamim edilmiştir. 

Lise ve Orta okullar 
hakkında 

Maarif Vekaletince Lise ve Or
ta mektepler için hazırlanan imti· 
han talimatnamesinin mektep mü
dürlerine gelmesi beklenmektedir. 

Hazırlanan talimatnameye göre 
Liselerde 20 Mayısta, Orta mektep
lerde 26 Mayısta derslere son veri· 
lecektir. Ve ondan sonra imtihan
lar başlıyacaktır . 

Gedikli mektebine 

Bu seneki İlk okul mezun
larından talebe alınacak ? 

Bu sene ilk mekteplerden mezun 
talebeden , İstanbul Gedikli Erbaş 
hazırlama okuluna talebe alınacak
tır. Müracaatlann ne şekilde yapı 

lacağı hakkında Kültür direktörlük
lerine malumat verilmiştir. 

Ülkü 

Ankarada çıkan Halkevleri mec
muası Ülkünün 39 ıncı sayısı çok 
dolğun ve özlü yazılarla çıkmıştır. 

yakaladığım şuurun aydınlık sahasına 
kaçırmamak şartile esaslı bir Styli - 1 

~ation faaliyetine girişiyor . Mesela 
kelimelerin en ahenkli, ahenklerin 
en Sugge!tif olanlarını seçmeye 
dikkat ediyor . Ve bunda hemen 
daima muvaffak oluyor . 

çıkarmaya özenmek , Kurandaki ba- -----------·--

Vaziyet bu bakımdan gözetilin
ce; bazı Ayetlerin niçin, devam ede
bilecek gibi göründükleri bir yerde 
birden kesiliverdikleri kolaylıkla an
laşılır : çünkü muharrir; bir kelime, 
bir cümle daha yazarsa, geçmek is· 
temediği sınırı geçmiş olacağım, gün
lük güneşlik sahaya gireceğini sez
miş, duygusunun o sının aşmasını 
hiç arzu etmediği için oracıkta dur
muştur. 

Bu kitaba, bilinen edebi meslek 
etiketlerinden hangisini takmalı ? 
Bilmiyorum . Fakat hiç şüphesiz, ilk 
habra gelebilecek olandan - yani 
scmbolizimden - daha başka ve .. 
daha fazla bir şey var bu eserde . 

zı Ayetlerin başındatbulunup ta husu 
si ahenkle okunan " Elif .. Lam .. 
Mim .. Sad .. " yahut " Ha.. Mim .. 
Ayın .. Sin ., gibi harflerin manasını 
tefsire yeltenmek kadar kısır ve fay
dasız bir iştir 1 

f( Ayetler ) in en kuvvetli güzelliği 
ahengindedir . O halde " Poesie 
pure., mü ? Fakat muharrir, bu 
ahengin beşiğinde bizi müphem ha
yellere, müphem manzaralara, müp
hem düşüncelere de götürüyor . 
Sadece " Poesie pure " lede iktifa 
etmek istemediği anlaşılan muharrir 
acaba ne yapmak istiyor? Bu süalin 
cevabını belki yine bizzat eserde 
bulmak mümkündür : 

" Yapılan bir kervansaray değildi. 

Yapılan bir mabet değildi . 
Bir şadravan da değildi . 

Yeni , genç , taze bir kır yuva· 
sının temelleri ablıyordu. "(84 üncü 
sayfa ) . Arif Nihat Asya , aldanmı· 
yorsam VP. tabir caizse bir ( Lirik 
sembolizim ) e gidiyor . 

* "' * 
Eserdeki yazılar (Ayetler -ma· 

ğara adamları - dörtyolağzı ) ol 
mak üzere üç isim altında sıralan· 
mış bulunuyor . Kitap 12X17 bo
yundadır , 84 sayfadır , iyi basılmış. 
tır , zarif bir kapağı vardır , kitapçı 
Sadık Aldatmaz' da 30 kuruşa şatıl· 
maktadır. 

Hemdi Akverdi 

Ekmek ucuzladı 
Dün Belediye encümeninin 

karariyle e~·nek fiatlarından tenzi' 
yapılmıştır . 

Bu karara göre , bu günden itı 
ren birinci ekmek 9,10 dan , ikiııd 
ekmek te 8,30 paradan satılacaktıtl 

Ovamızın zirai vaziyeti Tayinler 
Namzet Nafia Fen memurları 

dan Celal, dördüncü sınıf Fen m 
murluğuna asaleten tayin edilmiş 
maaşı 25 liraya çıkarılmıştır ·. 

Yağmur vasatisinin normaldan fazla 
olmasına rağmen pamuk tohumu 

bir çok yerlerde intaş edilmemiştir 
* * • 

Su işleri Fen memurlarından Mıı 
tar dördüncü sınıf Fen memurluğU 
asaleten tayin edilmiştir. 

* 
Mıntakamızın hava ve ekonomi 1 Fkonomi durumu : Bu hafta 

durumu hakkında Türkofis tarafın· 1 273,893 kilo pamuk satılmıştır . 
* * 

Vekalet emrinde bulunan Saiııt l 
dan tanzim edilen raporda mühim Geçen haftaki satıştan biraz nok-

beyli eski malmüdürü Hamdi , es 
maaşile jandarma muhasebesind 
açık bulunan mümeyyizliğe tayitl 
edilmiştir • 

gördüğümüz şu malumatı aşağıya sandır ve geçen yıl haf tadakinden 
alıyoruz . fazladır . Satılan pamukların o/o 

Hava durumu - Nisan ayı için· 95.98kısmını ihracatcıların aldıklanna 
de ceman 39 milim yağmur düş· göre talep sağlam ve devamlıdır . • Jandarma Kumandanları ıiy 
müştür . Mart ayı içinde ise 18,5 0/ 0 4,02 sini de Fabrikalar almışlar. 

arasında tahviller 
1
ka milim yağmıştı , Nisandaki yağmur- dır . Talebin sağlamlığına göre sa

lar ayın 29 zunda 31 ve 8 milim tışın azlığı mevsimin ilerlemesi ica
olarak iki defada 39 milimi bulmuş· hından olduğu zannedilmektedir . 

tur . 1------·------

eş, 

Feke Jandarma Kumandanı Riit 
tü Bahçe Jandarma KumandanIA 
ğına, Bahçe Jandarma Kumanda~ıl 
Kemalettin Osmaniyeyc tayin edi~l 

935 Nisanda 101 milim , 934 
Nisanda 17 milim y:-ığmıştı . 

935 yılı birinci Teşrinden 936 
Nisan gayesine kadar 604 milim, 
934 yılı birinci Teşrinden 935 Nisan 
gayesine kadar 406 milim , 933 yılı 
birinci Teşrinden 934 Nisan gaye
sine kadar 337 milim yağmur düş· 
müştür ki bu yılın rutubeti Çukur 
ovada normal olan mikdarlan bula. 
rak bereket vadeden bir duruma 
vatmıştır . 

Adanada vaktiyle 14 yıl zarfında 
tutulan yağmur mikdarlanna göre 
birinci teşrinden Nisan gayesine 
kadar düşen normal yağmurlar 508 
milim tuttuğuna göre bu yılki mik· 
dar geçen yıl gibi bu rakamların 

hemen aynı zuhur etmektedir. Bina
enaleyh toprağın ihtiyacı tatmin 
edilmiş bulunmaktadır . 

935 yılı Nisanında yağan 101 
milim yağmur şüpheşiz hububata 
zarar vermişti . Ve o yüzden de 
935 yılında hububat mahsulü iyi ve 
bereketli olmamıştı . 

Arazi tahriri 
Nasıl ve ne zaman olacak? 

Haziranda memleketin her tara
fında arazi tahririne başlanacaktır. 
Bunun için Maliye Vekaletince ha
zırlanmış olan talimatname vilayet
lere gelmiştir. 1 Haziran 936 tari
hinden itibaren her kazada arazi 
tahririne başlanılmak üzere hazır· 
lıklara başlanılması da emredilmiş
tir . 

Mayısın 20 inci günü vilayetlerde 
valinin ve kazalarda kaymakamlann 
reisliği altında en büyük mal me
muru ile en büyük hususi idare me 
muru ve o yerde tahrir yapacak 
olan komisyonun reisi ve azalan 
toplanarak tahrir sırasını tesbit ve 
bunun bir cedvelini ihzar edecekler
dir. Buna göre tahrir tarihleri Ma
yısın 28 inci günü akşamına kadar 
her yerde ilan edilmiş bulunacaktır. 

Tayin edilecek komisyon azala
nnın isimlerile reislik ve katiplik ya
pacak olanbnn isimleri Mayısın 20 
inci gününe kadar Vekalete bildiril
mış olacaktır. 

mişlerdir . •n 

Hayırlı bir arkadat~ 
Maraşlı Hüseyin oğlu Reşid 'P\.. 

dında birisi polise miiracaatla, kef 
disile bir arada yatıp kalkan heı11~ a 
şerilcrinden Maraşlı Hüseyin ismirı ır 
deki adamın ceketinin cebinden ye k 
di lira parasını çalmış olduğunu ~b 
kayet etmiştir . ~ 

Polis, Hüsnüyü yakalayarak ü arı 
rini aramış ve Hüseyni cebin 
550 kuruş para bulmuştur. Tahlci'. 
kat yapılmaktadır . ta 

Numrosuz ve frensiz bisikleff 
ela 

Kemahlı bakırcı Hasan oğlu Mef i 
Jüt adında birisinin numrosuz Jll 
frensiz bisiklet kullandığı görülmi\
ve yakalanarak hakkında kanuni ti 0 

kibat yapılmıştır. • 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y eniotel civannda 

Vatan eczanedir 

c 

936 yılında ise Nisandaki yağ 
mur mikdan zarar vermiyecek ve 
belki faydalı olacak surette yağmış
tır . Arpanın hasadı muayyen tarih
den 15 gün evvel başlamıştır . 
Buğdayın da bir haftaya kadar 
ba~aması bekkne~lir. ~-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~ 

Alınan malumata göre bölgemi
zin Tarsus toprağına civar kısımla
rından henüz yağmur ihtiyacı bulu
nuyor. 

Ekilen pamuklar bazı yerlerde 
henüz intaş etmediklerinden pek 
yakında oralarda bereketli bir yağ· 
mur geldiği surette faydalı olacak
tır . 

Bölgemizin diğer yerlerinde intaş 1 

pek iyi devam etmektedir . Pamuk 
lar ayaklanıyorlar. Her sene olduğu 
gibi bazı yerlerde kök kurdu bulu
nuyorsa da pek ehemmiyetsiz oldu-
ğu ve bu kurtların pamuk fidelerini 1 • 

bozduklan yerler mibzer ile yenile· 
nerek intaş etmekte bulundukları ve 
zaten bu kurtların yakında mah·,ro· 
lacaklarına mebni de endişeye se· 
hep görülmediği temin olunuyor . 

r ,1 
Bir akıştan 1 

ürperen Okyanuslar 

Yazan : Necmeddin 
Necip Esin --

Genç öğretmenin Adanayı te· 
rennüm eden şiirlerile dolu bu ki-

1
. 

tabını tavsiye ederiz . C. . 

Merhaba, Adana! .. 
~---------·------~--~ 

Merhaba, Adana!. . Ey güzel ıehir, 
Hiç ıenden ayrılan gamsı: yaşar mı? .. 
Koynunda ıessizce dökülen nehir 
Ayranı kabarıp bazan taşar mı? .. 

* 
Bay Turlaan vine hep !üsler mi seni ? .. 
Gönülden özledim Nev:ad Güveni! .. 
" Dino ,, mu: kulübden kırıp dümeni 
Mahud oteline akşam koıar mı ? .. 

• 
Ad<ına ! . Bin kerre anarım günde, 
Hfl~r~tin içimde bugün de, diin de! .. 
Sevkili Bay Coıkun - adı Üştünde -
Konferans verirken yine coıar mı ? .. 

* 
B()lki Türk sözüne gelirim yarın, 
Hakkı bir kahvedir bu Jazıların ! .. 
Kulağı çınla&ın Mehmet Muhtarın 
Sandalla nehirde !uyu aıar. mı ? .. 

* 
Zeki Akçalıy<1, Dayıya selam, 
Nacinirı hatrını sormaktır meram ! .. 
Adana!.. Aııkım ha5ı/ı kel<im , 

- Bll candan sözüme kimşe ıa§ar mı; .. 

Necdet Rüştü 
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Bu haftaki 
maç yarıda 

kaldı 
ığu!\ 

Toros 4, Seyhan Adanaspor 1, va
:~ziyette oyunun bitmesine 17 dakika 
-~ kala maç tatil edildi 

••••••••• 
1 . Lik maçlarının bitmesi dolayı- l Arbk bundan sonra Seyhanlılar 
rı k•Yle kulüblerimiz aralarında antand 1 büşbütün şaşalamış bir vaziyet gös

I ala~ak hususi maçlar yapmağa söz- teriyorlardı . Yaptıkları birkaç akın 
eşrnışlerdi . hep neticesiz kalmışb . 

Rii Ve ilk maç Toros - Seyhan Torosluların bugün çok güzel 
nb~danl?spor arasında pazar günü ya- oynadıkları aşikardı . 
ar.flıldı. Haftaymın ortasına doğru Ke-
dil~ Beşe 15 kala oyuna Nihad Ora· malin yaptığı şahsi bir akın, Sey-

ın hakemliğinde başlanmıştı . hanlılara şeref golünü temin etmişti. 
İlk akını Seyhan Adanaspor Fakat çok geçmeden T oroslulardan 

tPtı 1 Bu akın, Toros müdafaası Mahmud, Necatiden aldığı pası. 
rafından kolaylıkla geri çevrildi. güzel bir idare ile Seyhanın ağları-

ıı~ Toroslular, topu tiktak paslarla na takmıştı. Bu suretle oyun, Toros 
eıık eyhan kalesine getirmişlerdi. Fa- 4, Seyhan Adanaspor 1 vaziyette 

ertl l> at onların da bu inişleri neticesiz olmuştu . 
in •takıldı . Dördüncü golün acısiyle Sey-
ye Oyun, her iki tarafın sık sık hanlılar alenen ve gençliğe yakışmı-
şi0kıniariyle devam ediyordu . yacak hareketlere başladıalr ve hat-

Oyun bu safhada iken Toros]u- ta hakeme bile ağır sözler ve ağıza 
üı{atın yaptığı bir akın birinci golü almmıyacak kelimeler sarfettiler. 
ndl'\<l.landırmıştı . Bilhassa Seyhanlıların kaptanı, 

ki Bundan sonra Toroslular daha oyuncularını menedeceği yerde bu 
~nh bir hal almışlardı . çirkin hareketlere kendisi de ka· 

Seyhanlılara gelince: Başladığı rışmıştı . Ve devamına imkan kai-
l erdakikadan itibaren oyunlan bozuk mayan oyun, haftaymın bitmesine 

0!an bu takım gol yapmak için şah- 13 dakika kala tatil edildi. 
el 1 OYunlara döküldülerse de Toros Spor sahalarının, bu gibi çirkin 
\ tılar bir an fırsat vermiyorlardı . hadiselere sahne olduğunu gördükçe, 
·· a· · d henüz spor hayat ve mefhumunu it.1' ırınci devrenin sonuna oğru 
ta oros forvetlerinin Seyhan Adana- bir çoklarımızın bihakkin anlayama-
~Por k I d mış olduklarına hüküm vermemek a esi önün en ayrılmaları gö-
e Çarpıyordu . elden gel mi yor. 

e h· Çok geçmemişti. açıktan aldığı Hariçteki yaşayışlarında çbk 
rkr pası, Ferid güzelce idare ede- samimi, kaynaşmış vaziyetleriyle 
c "k · · y b göğsümüzü kabartan sporcularımı-ti ı ıncı sayıyı yapmıştı . e i-
:~i haftaym 2-0 bir vaziyette zın, sahaya gelince değişen bu ha 
tıcelendi. ' reket ve hususiyetlerine hakkiyle 

ikinci haftaym başladığı zaman, bir mana vermek ve bu vaziyetle-
h 0roslular kendilerinden emin, Sey- rini iyice teşrih etmek teşebbüsüne 
14anlıiar ise asabi ve titiz bir vazi- girişmiyoruz·· 

Türksözü 

SON HABERLER Kara Ali kimdir? 
....................... ' 
Milletler Cemiyeti 

dün toplandı 

Cenevre : 11 (Radyo) - Mil
letler Cemiyeti bu gün saat 12 de 
toplandı . 

Yunanistan da 

Amerikada yaptığı serbest gü 
reşlerde Dünya Şampiyonluğunu 
pehlivan Kara Alinin kazandığıni 
telgraflar bildirdi. Biz bu güçlü Türk 
yeğidinin hayatı hakkında öğrendi· 
ğimiz malumatı aşağıya yazıyoruz : 

Sahife ~ 

Asri sinemada 
9 Mayıs cumartesi akşamından itibaren iki 

büyük ve emsalsız film birden 

1 
Sevimli büyük İspanyol artisti " Jose Mojica ,, nın en güzel 

ve en eğlenceJi filmi olan 

( Çingeneler kralı ) 
Amele nümayişleri devam 

ediyor 

1931 ve 1932 senelerinde Tür
kiye baş pehlivanı ilan edilen Kara 
Ali 1900 senesinde Bandırmada 
doğmuştur. ilk tahsilini Bandırma
da yapmış ve sonra babasının mes
leği olan çiftçiliğe girmiştir. Baha· 
sı da pehlivan olduğu gibi ana ta
rafı da pehlivandır. Bir pehlivan o
lan kardeşi Muhafız alayında asker
ken eceliyle ölmüştür . 

1 Sizleri neşe ve zevk içinde bırakaca2 ve bütün kederleriııizi unutturacaktır 

"Ali pehlivan onbeş yaşında ev 
lenmiştir, Şimdi 16, 11 ve 5 yaşın
da üç oğlu vardır. Büyük oğlu gü

Mi}}et}er cemiyeti reşe 12 yaşında iken başlamıştır. 
Ali pehlivanın babası zengindir. 
ilk gençliğinde çok gelişen bir 

delikanlı idi. Güreşe çok hevesli idi. 

Atine : 11 (Radyo) - Bu gün 
amele nümayişleri yine yapılmış fa
kat bir karışıklığa meydan verilme
miştir. 

Paktının iki maddesi meriyet 
mevkiine mi girecek ? Askere gidince bu arzuyu kuveden 

Cenevre : 11 (Radyo) - Siyasi file çıkardı. Terhisten sonra Ban-
mahafil : Devletlerin silahlanma si- dırmada maruf pehlivanlardan Ha-
yasetini bırakmasını ve milletler ce- fız Mustafadan ders aldı. Deste, kü-
miyeti paktının 11 inci ve 8 inci mad- çük ve büyük orta güreş yollarını 

k.. ondan öğrenmiştir . 
delerinin yeniden meriyet mev ııne j 
konulmasına taraftar olduklarını söy- Ali içki İçmez, sigara içmez,, 

l mükeyyefatın hiç birini kullanmaz ... 
lemektedirler. • 1 On senedir Ali hiç yenilmemiş-

! tir. Deli ormanlı Niyazi pehlivanla 
Suriyeliler Filistin 1, birisi üç, diğeri iki buçuk saat süren 

iki güreşte Niyaziyi yenmiş ve on 
Araplarını vikaye 1 

dan sonra hatırı ve kuvveti sayılır 
ı pehlivanlar arasına girmiştir . 

ediyorlar Kara Ali Bursa Karacabeyinde 
bir güreşte Çoban Mehmedi yene-

- Birinci sahifeden artan - rek birinciliği almıştı. Ondan sonra 
ra maddi ve manevi yardım için ü- kendi değerini anladı, önüne geleni 
niversite talebesi bir cemiyet kur- yere çarptı · 
muştur. 

Bu cemiyet ayni zamanda Filis· 
tindeki Yahudi fabrikaları tarafından 
eşya ile mahsullerine karşı lboykot 
yapacaktır . 

Ankarada yapılan güreşlerde na· 
sıl bir kuvvet olduğunu gösterdi. O 
vakit 97 kilo geliyordu. 932 güreş-
lerine 105 kilo olarak geldi. Tanı-
dığımız pehlivanlar içinde Kara Ali ı· 

1 

kadar, her sene kilosunu artıran pek 

Vahşiler hücum d. ' e ıyor .... 
Meşhur sergüzeşt filmleri kahramanı " Jonvoyne ,, tarafından temsil 

edilen, dehşet, heyecan ve son derece meraklı sergüzeşt filmi 

Dikkat : Sinema tam sekiz buçukta başlar 

Pek yakında • 
• Günahkar kız !. .. 

6830 

1 TAN Sinemasında 1 
Bu akşam 

Sinema meraklıları ve sinema severler sinemanın en şöhretli artisti 
hareket ve canlılık timsali büyük sanatkar 

( Doglas F airbanks ) ın 
fevkalade bir surette temsil ettiği bütün kendini sevenleri fazlasile mem

nun edecek son eseri olan 

(Aya Aşık) 
isimli mükemmel filminde alkışlamıya koşunuz. Sizlere tam iki 

can ve güzellik zevkini tatbracakbr 
Beraber oynıyan : Ateşin ve güzel yıldız 

Bebe Daniels 
Pek yakında : 

Siyah gözler filminin yaratıcısı 

Harry Baur 
çok kuvvetli Dramatik bir eser olan 

( Gaip fener ) 

saat heye. 

Teşkilat Berut talebelerile de iş 
birliği yapmak üzere Beruta bir he
yet göndermiştir . 

Şam: 9 (Hususi) - Kadın bir
liği bir toplanb yaparak, bütün Şam 
kadınlarının yerli kumaş geymeleri 
için propağanda yapılmasına karar 
vermiştir. 

azdır. İdmanlarında çok müteassıp. \ 
tır. Son zamanlarda dalaklanmak- ı----_ 
tan korkuyordu. Bunun önüne geç-
mek için idmanlarını artırmış, san- Al 

de emsalsız bir muvaffakıyet kazanacaktır 
6845 

sinemasında 

Yerli sanayii himaye için gerek 
olan teşkilat yapılacaktır . 

Şam : 1 O (Hususi) - Filistin de 
Siyonist Yahudilerin Araplara yap
tıkları tecavüzü protesto makamında 1 

bütün Suriye şehirlerindeki çarşılar 1 
bu gün sabahtan akşama kadar ka
palı bulunacaktır . 

dov lastiklerilc her zaman bazulan- saray 
nıfual~rh~de b~undurmataçr ~~~-~~~---~~~·-~~-~~~~-~~~~-~ 
lışmıştır . 12 salı akşamından itibaren en güzel proğ-

Kara Ali serbest güreşin aley- ramlarından birisini daha sunuyor 
hinde idi. Bu işi güzünün tutmadı- 1 
ğını söylerdi. Mamafih ona da alıştı. 
Uğraşb. Son zamanlarda alaturka 
güreşin artık ölmeğe mahkum oldu
ğunu görünce Mülayim pehlivanla 
bir Balkan seyahati yaptı. Fransa-
ya kadar gitti. Yendi ve yenildi . 
Dönüşünde vaziyetinden çok mem-
nundu . 

Bir fakir delikanlının 
Mümessili : 

hikayesi 

ette oyuna başladılar. Çünkü bu belki ilk ve son olur! 
L İkinci haftaymın başlangıcından diye? ... 

Bu kapanış, sükunetle yapılacak 
asayiş ve intizamı muhil hiç bir te
zahür olmayacaktır . 

En son Dinarlı Mehmedle Ame
rika seyahatine çıkb. Şimdi muvaf
fakiyetini öğreniyoruz . 

Mari Bel 
2 

Umumi istek uzerine büyük 
fısa bir zaman sonra, Torosluların Mmttka ve fudbol heyetinin bu 
l0 tvetleri Necatiye attıkları bir pası, vaziyeti iyice ele alıp neticeyi yine 
ha~ yerinde naklen alan Mahmud bu sütunlarda göstermesini gözlü~ 
~Çuncij sayıyı da kayda muvaffak ol- yoruz. 
uştu. Sporcu 

----------------------------------------------
P ariste bir hadise 

Bir arslan, canbazını 
nasıl öldürdü ? 

Sirk'in reklamcısı çok geçmeden 
bağırıyordu: " Buyurun seyri 

bir fırank' a ! .. ,, 

?ariste halka mahsus panayırlar
a.il birisinde çok feci ve dikkate şa. 
a.n bir hadise olmuştur . 

Bu panayırdaki vahşi hayvanlar 
llbazhanesinde Suria isminde iri 
~ &'enç bir aslan, Şarl Hülen is
Unde genç bir aslan canbazını öl· 
tl'l'ıüştür . l Aslan esasen bir müddettenberi 

~khlllı~ göstermekte imiş. Cesur ve işi
akıkatcn çok düşkünolanŞarl.az- · 

gın huyvanın kafesine tabancasını 
almadığı halde girmiş, aslanı yere 
yatırmış, fakat vahşi hayvan küçük~ 
bir fırsattan istifade ederek camba
zın gırtlağını bir hamlede koparmış· 
tır. 

F cryat ve telaş üzerine Jan is
minde diğer bir canbaz aslanın ka
fesine girmiş ve demir sandalyayı 
başına vurmak suretile Şarl'ı kur 
tarmışsa da, iş işten çoktan geçmiş 

l 

l
lBürücek köy muhtarlığın

dan : 

Yeni dünyaya Türk kuvvetini ta-
nıtan bu aslan yurd çocuğunu kut· 
larız . 

Çağşak mevkiindeki kahvehane-
Biitün sinema meraklılarının sananin bu yazlığı icara verileceğinden · 

talip olanların 16 mayıs 936 cumar- tının hayranı oldukları artist 

tesi günü sabahleyin saat dokuzda Harry Baur 1 

Türkçe 

Leblebici 
Gelecek 

.., 
program 

film 

Horhor 
• 
• 

6845 

Kara Yılan 
• 

~~~~~~~B~G~kbr· (Gaip Fener) ıı------------~~--------~ 
tasiye mağazasına gelmeleri ilan olu. I j -
nur. 6839 2-2 şaheserler şaheseri filmde Kozmin Diş Macunu 

6837 ------------- :-------,------ --Mektep talebelerine bilhassa tavsiye ederiz. Reklamlara kapılmayı nız. 
ve Şarl ölmüştür· Adana Türk hava kurumu 

Bu aslanın geçen sene de bir sa- k l d 
bıkası olduğundan öldürülmesine ka- baş an ığın an : 
rar verilmiş, fakat verilen zehirli yi- Şube binasının üst kısmı bir yıl 
zeceği vahşi hayvana yedirmek müm müddetle kiraya verilecektir. İhale , 

30 Mayıs cumartesi günü saat 11 
kün olamamış ve tabanca ile, on dedir. 6824 8-1 O _ 12-1 
iki kurşun atılmak suretile öldürül-
mesi zarureti doğmuştur . 

Pari Suar gazetesi muhabiri bu 
hadiseyi tesbit ederken, canbaz rek
lamcının kapıda: 

" Buyrunuz, Mösyöler ve Ma
damlar buyurunuz . Canbazmı öldü
ren ve kendisi de öldürülen arslan'ı 
seyre buyurunuz , duhuliye bir 
frank 1 ,, 

Diye bağırdığını yazıyor . 
_Felaket felakettir, fakat şu fani 
dünyada tek günlük ömür için 9 gün 
çalışmak ta tabii lazımdır ? 

Açık teşekkür 
Uzun zaman çektiğim mide ra

hatsızlığı ve kalp sancısını büyük bir 
ciddiyet ve hazakatle yaptığı tedavi 
neticesinde az zamanda tedavi ede
rek beni hastalıktan temamen kur
taran muhterem Doktor Muzaffer 
Lokman hakkındaki teşekkürlerimin 
gazetenizle neşrini rica ederim. 

D. D. yolları Dizel 
C. makinesti 
684•1 A. TUNCER 

Kozmindiş macununu birkerre tecrübe ediniz. Hem 
ucuz, hem sıhhi dünya nınen meşhur diş macununun formülünü el-

de etmeğe muvaffak olan Nevrozin ı•boratva· 
rının yeni müstahzandır . 

~ Fiatı he'.:.erde 15 kuruştur . 2 6815 

....... .. ............................ ---1 Bayanların ay santıları 
1 Her ay bayanları üzen ve sıkan sancıların önüne geçecek çok 

1 
kıymetli ilacı her evde bulundurunuz . 

Bu ;ıacın ismi Nevrozindir • Bir defa 
tecrübe ederseniz başka ilaç kullanmazsınız • 

~ L fjatı her eczahancde 7,5 kuruştur . !!111•2•••••--6•8!!111~4!!!!!!!!!!11!r 
' ------ - - 1 • -·---
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Vilayet daimi encüme- 1 
ninden: 

Ceyhan, Dörtyol, Kadirli ve Os
maniye kazalarına onar lira maaşlı 
hususi muhasebe memur refikleri 
için bu aym yirminci Çarşamba gü. 
nü müsabaka imtihanı açılacaktır . 
Lise veya orta mektep tahsili gö-

renlerden istekli olanların mektep 
şahadetname veya tastiknamelerile 
sıhhat raporu ve hüsnühal ilmuhabe
rile askerlik vesikası ve ewelce me
muriyette bulunmuş olanlann da be
raeti zimmet mazbatalarile birlikte 
Vilayet~ müracaatlan ilin olunur ·. 

6-12-17 6804 

12 Mayıs 1936 

"Y«-mlik" .. "Tob uıuluk., 
~ 

3 1 
HUBUBAT I Çifçi fabrikası müdürlü

ğünden : Butday Kıhrıı 

'fprli 4,55 -.. 
•• M,.ntan'" 4,82.S 

Arpa 2,82,5 -
1''aımlya , 
Yulaf 
DE>lice 
Kuı yemi 
Ket«-o tohumu I•. 

Mercim~k 

::>isam 1 16,50 1 1 
UN 

•••• Salih 800 .. -725 
:ö .ı:: 

... .. 
«S Düz kırma ,, 

~ >. 
~ ı::: Simit 

] ı::: " •••• Cumtınrİ}'PI 750 :;;: '"i -
1-'! ~ 1 

••• •• 675 
Düz krıma ,, 
Alfa .. 
Liverıml 'l elgrafları Kambiyo ve Para 

11 I 5 I 1936 JŞ Uaııko ıodan alınmı§ıır. 
;,anıım f'erıc 

ihzar f-{- 44 Lırt'I 101 
Hayşmnrk l 97 14 Mayıs Vaat.leli 
Frauk"Fraoınz,, - -

971 Temmuz Vadeli 5 ::>cerJıu .. lnl!ıliz" 628 
.Hiot hazır 4 95 llotar "Amerikan,. 124- 92 
Nevyork u- 60 ~renk .. hvu,r«-•• --2- -

SAYIN HALKIMIZA 1 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilen Sovyet Rusya 
f abrikalarmın son model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde dönen 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma-

kineler ve yedek parçalan diş1i bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makinalan Tırmıklar ot preseleri Pul
varizatörler bütün Anadoluda kullanılan ve çok büyük bir şöhret 

1 

1 
t 

1 

kazanan ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağlam . 

olan Süt makinalanmız çifçilerimizin çoktanberi beklemekte olduk

lan halis çelikten yapılmış Ot kazmalarımız son model zarif ve 

şık Dikiş makinalarımız gelmiştir . Fiatlar Rekabet ka 

bul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 
Pek yakında altı ve dörl öküzlü pulluklarımız da gelecektir . 

Deposu Adanada Osmanlı bankası aliında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
6579 43 

---------------------------------------------------• 
Iliçlarınızı ve 

( Naftalin ) güve otunuzu ( Naftalin ) 

Ali Nasibi eczanesinden alınız. 

-----
Temizlik 5375 284 Ucuzluk 

Saygı değer müşterilerimizin 
nazan dikkatlerine : 

Fabrikamızda mevcut pamuklann 
sigortası 11 Mayıs 936 tarihinde 
biteceğinden mezkur tarihten sonra 
vukua gelecek her türlü zarar ve 
ziyandan fabrikamızın hiç bir suretle 
mesuliyet kabul etmiyeceğini hildi-
ririz.6827 3-3 

Y almz tek bir isim 

Harry Baur 
En büyük muvaffakıyetini teşkil 

eden film 

Gaip Fener 

1 
de emsalsızdır 

6836 

Satılık tarla 
------

Müteveffa F arşat zade Musta
farun Misis nahiyesine bağlı Ya
nınca çifliğinde vaki ve Hüseyin 
Daimle müşterek 2040 dönüm tar
ladaki nısıf hissesi sablıktır. 

Almak istiyenler Adanada avu
kat Galip Keylaniye ve Misiste kapı 
ağası Hüseyin oğlu bay Kadire ve 
Kozanda yokan Sırkınb nahiyesi mü
dürü lsmail Hakkıya müracaat et-

sinler. 6817 8-10 - 12 

~-----------------------,----------------------------
ilaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) ve 

Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

S_eyhan Eczanesinden 
alınız 

.·DAoA < 

ôiRiKTiREt 
RAl-IAT b Db Q 

BELEDiYE iLANLARI 

Kanarada bir sene zarfında kesilen kasaplara ait hayvanların sakata 
1 Haziran 936 tarihinden 31 Mayıs 937 tarihine kadar bir sene mii 
detle satılmak üzere artırmaya konulmuştur . 

ihalesi Mayısın 21 inci Perşembe günü saat on beşte Belediye Ene~ 
meninde yapılacaktır . Muvakkat teminatı yüz elli liradır . 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı işit! 
kalemine ve ihale günü de muvakkat teminatile birlikte Daimi Encüme~ 

t 

v 

Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi 
anlıyacağınıza şüphe yoktur 

1 
gelmeleri ilan olunur . 6809 6-12-16-20 

____ ,... ____________ c_e_ırı_l~B~a~y~e~r ____ ...;; 

1 

6748 14 

Dr. Mühendis Remzi 
1 N ŞA AT 

su iNŞAATI 
H E R N E V t lı 

p R O J E 
Fenni izahat hesaplar 

s 
ve 

t N Ş A A T 
Kontrol ve idaresi 

ö L ç M E L E R 
Adres: P. K u T u s u 

Abidin paşa caddesi No: 68 ~il 
Tan sineması karşısında Merkez Kumandanlığı altınJ 

Muharrem Hilmi yazıhanesi 
6457 4~8~12-16-20~25~29 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Tül'kaözü matb:aua 

tı ı 

hı 
dı 
il 


