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Adana kulübü davası 
Sulh ceza mahkemesinde yapılan 
duruşmada bazı zabıta memurları
nın ifadeleri alındı ve muhakeme 

1 O Hazirana bırakıldı 
----+4••·----

Muhakeme safahatı hakkında muharririmizin notları 
b Saat 23 ten sonra kulübü açık 
k ulundurmaktan suçlu olarak mah
h eıne~~ verilen Adana kulübü idare 
eyetının muhakemesine dün Adana 

~eza hak yerinde devam edilmiş , 
d u Celsede yalnız hadise ile alaka

ar zabıta memurlannın ifadesi alın 
llııştır . 

Celse safahatını zaptetmiş olan 
llıuharririmizin notlarını aynen aşa
ğıya alıyoruz : 
l ilk ~efa ifadesine ?1üracaat edi
en komıser Atıfa , reıs sordu : 

- Kulübün saat 23 ten sonra 
açlık kalmasını men için kimden emir 
adınız? 

d· . - Emniyet müdürü , kulübe gi
ınız saat 23 ten sonra kulüp kapa

~Caktır . Dedi . Ben de gittim : 
ç odada oyun vardı . Kulüp komı

se · k' tıne , oyunu saat 23 te bitecek şe-
dıld~ tanzim etmesini söyledim , On 
akıka sonra iki odadaki oyun bit-

mişti . Diğer odaya da tebligat yap
tım : 10 dakika daha geçti . Oyun 
bırakılmamıştı . Tekrar tebligat yap
tım . Hatta oyunculardan birisi bu 
arada ( Eeeeh ) diye mırıldandı . 

Kulüp komiserine tekrar tebli
gat yaptım . Bunun da dinlenmedi
ğini görünce emniyet müdüriyetine 
malumat verdim . Ve aldığım emir
de " kapatınız " dedi . 

Reis - Kulüplerin 23 te kapa
nacağı hakkında bir emir var mı ? .. 

- Evet umumi yerler gibi ku
lüplerin de saat 23 te kapanması 
hakkında emir vardır . 

Reis - kimler vardı o gece ?. 
- Süreyya , Bedri , Kemal , 

Safa oyun oynayorlardı orada, daha 
bir kaç kişi de vardı . Fakat hatır
layamıyorum . Oyunu , o kadar ih
tanma rağmen bırakmadılar . Ku

lüp amirine bir çok tebligat yaptım. 

- Sonu ikinci sahifede -

Feci bir cinayet 
ersinin Arslan köyünde bir adamı 

taşla vura vura öldürdüler 

d Mersin : 20 ( Hususi muhabirimiz- , 
k en). Mersinin Arslan köyü civarında J 

1 b~tran kuyusu mevkiinde çok feci 
ır cinayet işlenmiştir. 

le , Avcılar Aşiretinden Ali Dede 
1 ~lu Mehmet ismindeki bir adam 

nar köyündan Ali efe oğlu Ha

a.ı ~· kuzucu köyünden Durmuş oğlu 
d 1

', Takanlıdan Mercan Ali adın
~ .~1kı Üç kişi tarafından vahşice öldü

ru flıüştür . 
d' Bir kaç gün evvel ölen Mehme
t 111 hayvanları öldürenlerin ekili 
artasına girmiş ve bir az zarar yap 

d llııştır. Buna kızan katiller Mehmede 
! rastladıkları zaman çıkışmaya küfür 
"e tecavüze başlamışlar . Mehmedin 

kendilerine karşılık vermesinede son 
derece asabileşerek saldırmışlar el
lerine geçirdikleri sıvrı taşlarla 
kafasına gösüne ve ras gelen yerle
rine vurarak zavallı adamı yalvar
malarına kulak vermeden ınsafsısca 
öldürmüşler ve bir çalılığa sürük· 
liyerek kaçmışlardır . Bu cinayetten 
bir gün sonra oradan geçmekte olan 
sayım memurları ve Jandarmalar 
bir cesede rastlam ışlar ve derhal 
karakola haber vermişlerdir . Yapı 
lan tahkikat neticesinde katiller tes
bit edilmiş ve yakalanarak adliyeye 

verilmiştir . 
Cumhuriyet müddei umumiliğin

ce tahkikata devam edilmektedir . 

~'----~~·----~----~~~~~~--~---

~ilistinde sönmeyen a·teş 
lier gün Araplarla Yahudiler ara

sında çarpışmalar oluyor 
ve kaı1lar dökülüyor 

Ankara : 20 (A. A.) - lngil 
t ebe , Filistindeki karışık lıkların 

e ebini anlamak ve araplarla 
. ahuclilerin şikayetlerini dinlemek 

~eke mahallinde bir komite teşk i li
arar vermiştir. 
Kudüs : 20 [ Radyo ] - Bir 

<d ~hudi Hahamı Yahudi mahallesin-
e Ölü olararak bulunmuştur. 

~ Aükumet tarafından tiren hatt ı 
ı~; llıuhafazası için şiddetli tedbir
~ alınmıştır. 
~diis: 20(Padyo)- Yafa tren hattı 

hususida kamyonlarla giden İngiliz 
askerleri ve polis tarafından emniyet 
altına alınmıştır. 

Kudüs: 20 ( Radyo ) - Yafada 
grevin uzaması üzerine hükumet, 
liman bulunan vapurların telaviv 
sergisi için olan mallarının aç!la~ak 
boşaltılmalarına müsaade etmıştır. 

Kudüs: 20 [ Radyo ] - Filis
tinde yine çarpışmalar olmuş ve bn 
esnada bir Yahudi ölmüş ve bir 
A rap da yaralanmıştır. 

- Gerisi ikinci sahifede -

İsmet İnönü 
Hava Kurumuna teber

ruda bulundular 

Ankara : 20 (A.A) - Vatan
daşların aylıklanndan hava tehlikesi 
için ayırdıkları yüzde ikinin vergi 
haline konulmasına rağmen Başba
nımızın taahhüd ettikleri üye aidatı 
olarak 936 yılı için bin lira teberru 
etmişlerdir . Türk Hava Kurumu bu 
münasebetle ismet lnönüne yürekten 
şükranlarını sunmıuşlardır . 

Heryo 

Blnmun teklif ettiği dışba
kanlığını istemedi 

Paris : 20 (Radyo) - Blum dün 
Heryoya müstakbel kabinede dışba. 
kanlığını teklif etmiş fakat Heryo 
kabul etmemiştir. 

Bu imtina kati bir şekil alacak 
olursa bu mevkie Şutamp'ın gelmesi 
muhtemeldir . 

------·------
Benim gözümle : 

Otokritik 
-

V abancı muharrirlerden bi
risi Sovyet Rusyaya yap
tııtı bir tetkik seyahati es-

nasında Bolşevik matbuatında idare 
makanizmasına karşı gördüğü şid
detli tenkitler karşısında hayrete düş
müş ve bunu maruf Sovyet gazete
cisi Kari Badek'ten sormuş ve demiş 
ki : 

" Matbuatın bu kadar sıkı bir 
kontrole tabi olduğu bir memlekette 
iktidar mevkiine karş ı bu çeşit ve 
bu kadar şiddetli bir tenkidi bir 
türlü anlayamadım . " 

Kari Radek cevap vermiş : 
- "Tenkit, bizden olmıyanlar ta

rafından yapıldığı zaman tehlikelidir. 
Rejime ve büyük prensiplerimize kar
şı bağlılıkları tecrübeye vurulmuş dil 
ve kalemlerin yapacağı tenkit, inki
lap ve prensiplerimize kötülüğü do
kunabilecek hareketleri tashih mak
sadından başka bir şey güdemez .... 

* •• 
Kari Radek, sevmediğimiz pren

siplerin ateşli bir müdafii olmasına rağ
men değeri de inkar edilemiyeck ka
dar olgun bir mvharrirdir. Ve bize 
kalırsa, şu yukarıya yazdığımız sözle
riyle inkilap yapını~. yeni rejim kurmuş 
memleketlerdeki matbuatın ırüzel bir 
tarifini yapmıştır. 

Şurası muhakkakt ır ki, beyle mem
leketlerde rejim ve inkilap düşmanı un
surların aleti olabilectk organların do"'
ına sına mani olmak i·.;in matbuat hü: 
riyctinin, inkilap mantıgının çerçeve
siyle hudutlandı rmak her inkiliibın 
meşru bir hakkıdır. 

Böyle bir kontrolün ihmalinden 
doğabilecek kötülüklerin n derece 
tehlikeli olabileceğini sayısız örnek
lerin mevcudiyeti meydana koymak
tadır . 

Fakat bu, şu da demek değildir . 
"lnkilap matbuatı, bizzat inkilaba 

zararlı olabilecek hareketleri, yolsuz
lukları sükı'.ılla karşılayacaktır . " 

Beyle bir şey dc;ıünmek, inkilabı 
anlamamak demektir . 

Suriye postası : 

Suriyenin Türkiyeye 
ilhakı masalı etrafında 

gazetesi" bazı kimseler 
T ürkiyeye temayül 

Elmukattam 
Heryonun 
edeceğini iddia ediyorlar,, diyor 

-·······- -
Son telgraflar, Martelin Paristen hareketini bildiriyor 

' .. 
1 

Heryo 

Şam : 17 (Hususi} - Elmukat
tam gazetesenin Paris muhabirinin 
gazetesine yazdığı mektuptan şunları 
iktibas ediyorum : 

F ransızlann Suriye murahhasları
na verdikleri muahede metnine bağlı 
eyillerin muhteviyatını öğrenmek 
mümkun olmadı. 

Fransızların Suriyeden askeri kuv
vetlerini çekmek istemedikleri, İngiliz 
!erin Irakta yaptıkları gibi Fransız
lar da Suriye toprağında askeri ha
kimiyeti idame etmek istedikleri fa
kat onlardan asker adedi cihetinden 
ayrılık gösterdikleri anlaşılmaktadır. 

Yeni kabinede hariciye nazırlığı
na namzet olanlar arasında Pol bon
kor Suriyenin haklarının teslim edil
mesi lazım geldiğine dair yazılar neş
retmişti. 

ikinci namzet müsyö Heryodur. 
Bazı kimseler müsyö Heryodan bahs
ederek mumaileyhin Suriyeninin Tür
kiyeye ilhakına temayül edeceğini 
iddia ediyorlar. Fakat bu bir dedi 
kodudur. Müsyo Heryo böyle şeyleri 
düşünmekten daha yüksektir. 

Bu gibi dedikodulrr eski hükü
met zamanında çıkarılırdı. Halkı kor
kutmak isterlerdi. Fakat kimse bu 
blöfe kapılmadı. 

Komiser geliyor : 
Komiser dö Martel müstakbel 

başvekil müsyö l Blum ile görüşmüş
tür. Gelen telgraflar komiserin dün 
Paristen hareket edeceğini bildir
mektedir. Bu hesapla komiser Paris

te 56 gün kalmış oluyor. Suriye heye

tinin ne zaman döneceği malum de
ğildir, 

Suriye memurları : 
Maaşlarından yüzde dört kesile

ceği için memurlar toplanarak bir 
heyet seçtiler. Bu heyet kumandan 
Kele vasıta~ile Baron Fenden bir 
randevu aldılar. Heyetten bir zat 
yüzde dört kesilsin fakat terfi ve te
kaüde tesir etmesin, yoksa grev ya
parız demiştir. 

Bu sözü yüksek makam sahibi 
bir zata tekrar ettik. Grev yaparlar
sa hemen yerlerine tayin ederiz. De
miştir. Artık bilmem grev yapabile
cekler midir? 

•• 

Tüm General 
Salih Avgın bu gün 

Ankaradaki yeni vazi
fesine gidiyor 

Ankaradaki askeri Temyiz di
vanı azalığına tayin edilen Tüm Ge
neral Salih Avgın, bu gün yeni va
zifesi başına gitmek üztıre şehrimiz
den ayrılacağı için dün, dostlanna 
ayrılık ziyareti yapmıştır . 

Kısa aralıklarla on yıldanberi 
şehrimizde süel vazifeler ifa eden 
Salih Avgın, herkesten saygı ve sev
gi kazanmaya muvaffak olan, temiz 
kalpli, çalışkan ve yurd severliğinin 

derinliği ile tanınmış bir askerdir . 
Adanamızdan aynlışının. kendisini 
sevenler üzerinde bıraktığı tesiri, 
ancak onun yeni vazifesinde de mu
vaffakiyetli hizmetlerle vatana mü
fıd olacağı tesellisi gidermekte
dir. 

Sayın Tüm General Salih Av
gına iyi yolculuklar ve başanlar di

leriz . 

** 
Bu gün şehrimizden aynlacak o

lan Tüm General Salih Avgın onu
runa belediye tarafından Yeni otel
de kırk kişilik bir öğle yemeği ve
rilecektir . 

Mandalar ve İngilte
re hükun1eti 

Londra: 20 (Radyo) - impa
ratorluk işleri komitesi baş bakan 
M. Baldvinle bir saat kadar müza
kerede bulunmuştur . Bu konuşma 
hususi bir muhiyette olmuştur . 

M. Ameri hükumetin , manda 
altında bulunan yerlerin endişelerini 
bir an evvel izale için kati kararla
nnı sarahatle söylemesini istemiştir. 

Londra : 20 ( Radyo ) - Bald· 
vin imparatorluk işleri komitesinde 
mandalar hakkında evvelce avam 
kamarasında vaki olan beyanatına 

yeni bir şey ilave edemiyeceğini 
söylemiştir . 

Dil Kurultayına 
"Kuş adam,, hava boşluğunda 

Tez vermek isteyenlere 15 
Tem muza kadar mühlet 

verildi 
Ankara : 20 ( A. /\. ) - Ağus 

tosun 24 ünde toplanacak olan Dil 
kurultayında üye olarak bulunmu ş 
olanlarn ondan sonra kurum üyeliği 
alını ~ bulunanhrın da üye olarak 
bulunac?kları kurum genel sekre
terliğine bildirilmekte ve kurultay 
üyelerinden olup ta ü ı; üncü Türk di 
li kurultayına tez vermek isteyenle 
rin tezlerinin yazılı olarak 15 Tem
muz akşamına kadar kurum genel 
sekreterliğine bildirmeleri istenil
mektedir . 

. Geç~nlerde .(Clem Sohn) adındaki ve "Kuş adam,. denilen Amerikalı 
~ır genem kendı yaptığı kanatlarla uçmak üzere lngiltereye gelmiş oldu
gunu yazmış ve uçuşları hakkında uzun boylu da tefsilat vurmiştik. 

lnkiliipçı matbuatın en bi~yük va
zıfelerinden birisi de gördcğü kö
tülükleri, ( ne kadar küçük olursa 
olsun ] ortaya koymak ve , onların 
tashihini kolaylaştırmaktır . Bir in
sanda kendi kendini tenkitden da
ha yüksek bir vasıf aranamaz . Bu 
tenkidin samimiyet ve iyi niyetinden 
şüpheye düşmek ne kadar gülünçtür. 

niyetli ve yıkıcı değil; yapıc ı tenkid
dir. Bu çeşit tenkidi yaparken ne ka
dar titiz davranılması , dikffat edilme
si lazımsa, bu tenkide dayanmak ve 
gösterilen k : t ülüğün ortadan kaldı
rılmasına çalışmak da , tenkide muha-

• tap olanla r için o kadar büyük bir 
bo"çiur . 

. Son gelen Avrupa gazetelerinde okuduğumuza anzaran "Kuş adam,. 
lngılterede ekzersizlerine devam etmekte imiş. Yukarıya koyduğumuz re
sim de Clem Sohn ni 3000 metre irtifaden paraşutla atlarken görüyoruz. 

Evelce de yazdığımız gibi "kuş adam. ayni zamanda çok mahir bir 
paraşutcudur da: en büyük zevklerinden birisi de tayyareden hava boşlu
ğu içerisine kendini koyuverdikten sonra, mümkün olduğu kadar uzun müd
det, boşlukta ve başı aşağı toprağa doğru inmenin heyecanını doya doya 
tatmaktadır. 

İşte; İnkilap matbuatının yapacağı 
tenkit de bu [Otokritik] adı verilen iyi 

İnsana kendi kendinden çok az 
ziyan gelir ... 

NEVZAD GÜVEN l 



Sahife : 2 

Yapışkan bir baş belası .. 

rc::::>} u ka~kariko dünyasında herkes bir türlü yol bulmuş geçinip gidiyo~: 
~ kım;si, yi:zünü gözünü boyayıp sahnede halkı güldürür, kazanır; kı: 

m:, sade suya leblebi ununu k•rıştırıp ilaç diye yutturur, kazanır; kı
mi, nabzınızı tutup dılinıze bakarak r~;ete ya·ıar, kazanır ; kimi, kendine 
üstad süsü vererek ipe sapa gelmez nesneler yumurtlar, kazanır; kimisi de 
hiç bi, müsb~t iş gormeden " Tık tık eder, hak eder! ,. kazanır ... 

Haydi, kanunların pek o kadar dışına çıkmadan yapılan bu kazançlara 
ve bJ geçim yolların:ı b:r şeycik dem~ye kimsenin hakkı olmasın! fakat 
ya •u. çar~ ı orta. ında v~ya herkesin dinlenmek için oturduğu herhangi 
umumi bir yerde, adeta yakanırn S?tılarak zorla sizden para koparıp kaza
nanlara ne diyelım ? 

Maksadımı anlatayım : 
Son zamanlarda kendine deli süst: veren yırtık, bulaşık, cıvık bir kadın 

tCrdi çarşıd:ı .. BJ kadın, d;le~ciliğin klasik kaideierini de aşarak[''j her gör
düğü adama - affedersiniz - igre.ıç bir sülük gibi yapışıyor, en çirkin 
el ve ağ-ız münasebetsizlikleri yaparak haysiyete sataşıyor ve ba:ıka kurtu
luş imkanı bulunamadığı için de namuzuna bunalan herkes, onun istediği. en 
aşağı beş kuruşu vererek ancak bu yapışkan beladan kurtulabiliyor .. Bu 
kadını, çarşı halkından örperti duyarak bilmeyen kalmadığına göre, alaka
dar memurların bunu tanımaması için sebeb düşünemiyorum! 

Sozün kısası, bu kadın deli ise tımarhaneye gönderıp halkı bunun elin
den ve dilinden kurtarmak lazım. Dilenci ise, bu şekilde dilencilik yapa
mıyacağına göre, yine buna engel olmak icap eder. Şurası mahah
haktır ki, bu kadın, deliliği ve dilenciliği maske yapar~k kanun ve içtimai 
nizam dışında böyle bir yol tutamaz, tutamamalı ve tutturulmamalı 1 

Çok ayıp oluyor bu hal .. 
Ak verdi 

(*] Klasık kaide şudur : 
I ı'\errde güriirserr, f:'jfe . 

2 - A.inı olursa ol.~u11, ı.~te . 
'-J ,\·p ı·erırsP al .1 

Filistin mektupları 

Emir Abdullah 
ve Yahudiler 

Ortudoks Patriği " Bu gidişle Arap
ların elinde bir karış toprak 
kalmıyacak, bütün ülke Yahudi 

eline geçecektir ,, diyor ____ __, ____ -

İngilizlerin 1 Elhaç Emin Hüseyini de nut~~unda : 
Ara?lara vaadleri ne oldu? diye 

Filistin : 17 (Hususi muhabiri-
rimizden J : • 

Filistin Araplarının Yahudilerle 
mücadelesinde en korkunç anlarını 
yaşarlarken Emir AbJullahın arazi
sini ve bahçelerini işleten Mehmed 
Elvani kamyonlarla Kudüs ve Tcla
viv Yahudilerine sebze ve meyve ye
tiştırmektedir _ 

Son günlerde yine böyle bir 
kamyona hapishaneden alınan bir 
fedai bindirerek Kudüse göndermiş 1 

ise de Araplar kamyonu durdurmuş. 
lar ve bir daha gelmemesini şöföre ı 

' söyleyerek kamyon muhteviyatını ı 
satın almışlardır . 

Şimdi Mehmed Nasi ile dostu 1 

Salhiyet Köhin, Lut gölünden geçir 
dikleri sebzeleri İngiliz askeri mu
hafazasındaki kamyonlarla sevk edi
yorlar _ 

soruyor 
1 

Uzun senelerdenberi kardeş gibi 1 

yaşayan Filistin Arapları ve Yahu- ı 
dileri balfur ve adedi yüzünden bir
birinin kanını dökmeğe başlamış· i 
!ardır - 1 

Filistine Yahudi muhacereti yü-
zünden buraya gelen 400 bin Ya- 1 

hudi Arapların elinden bir çok ara- ı 
ziyi para kuvvetile elde etmişler-
dir . 

1 
Bu gün Filistin topraklarının üç-

1 te biri Yahudilerindir . 
Bu gidişle Arapların elinde bir 

karış toprak kalmıyacak, fslam ve 
Hıristiyan mukaddes makamları bu
lunan bu ülkede Yahudi tahakkü
mü altına geçecektir ki bu da eski 
Ehlisalip muharebelerini doğura-
caktır. 

Hariciye nazareti nezdinde te
şebbüste bulunarak adaleti temin 
etmenizi rica ederim . 

Türksözü 

Çiftçi arabaları 

Hala şehre bırakılmıyormuş 

Dün çiftçilerimizden bir kaçı, 
matbaamıza kadar gelerek bize şu· 
şikayeti yaptı : 

"936 Yılı başllldan itibaren kul
lanılması yasak edilen iki tekerlekli 
camus ve öküz arabaları hakkında 
çiftçilerimizin muracaatı üzerine u
mumi meclisçe bu yasağın Vilayet da
hilinde 937 yılı başına kadar geri 
bırakılması muvafık görülmüş, ancak 
bu arabaların Adana şehrine de gi
rip çıkmasının, daha ziyade beledi
yeyi alakalandıran bir İş olduğu ve 
binaenaleyh buna ait yeni bir karar 
vermenin belediyeye ait olduğu bil 
dirilmlşti. 

Yapılan teşebbüsler üzerine be
lediye daimi encümeni de, çift te
kerlekli çiftçi arabalarının bu yıl so
nuna kadar şehre girip çıkmasına 
dair koyduğu memnuiyeti kaldırmış 
ve böylece karar verdiğini de gaze
teniz bir şehir haberi olarak yazmış-

F akat aradan haftalar geçtiği 
halde ~ehrin kapılarına kadar gelen 
bu çiftçi arabaları polisin şiddetli mu
halelefeti karşısında şehre giremiye
rek yüz geri dönmektedir. 

Anlayamadığımız cihet şudur : 
Bu yasağın 937 yılı başına kadar 

geri bırakılmasına bir yandan meclisi 
umumi, diğer yandan belediye daimi 
encümeni karar verdiği ve bunu işit
meyen de kalmadığı halde polis , ni
çin çift tekerlekli çiftçi arabalarının 
şehre girmesine engel olmakta devam 
etsin ? bu iş güç zamaninda polisin 
bize reva gördüğü bu hareket kar
şısında ne yapacağımızı şasırdık. 

Çiftçi bidiğine gidiyoruz: "yasak 
kaldırılmıştır. Polisin mani olmama 
sı icap eder,, diyorlar. Belediyeye baş 
vuruyoruz : "biz karar verdik, araba-! 
larmızın şehire girebilmesine kimse
nin engel olamaması lazım. deniyor. 

iyi ama beri tarafta hala polisler 
eski bildiğinde devam edip duru· 
yorlar. 

Lütfen bu derdimiz alakadarla
rın nazarıdıkkatına yayınız da tez el 
den bir çaresine baksınlar .• 

Parti Başkanı 

Örge Evren Dörtyola gitti 

Kazalardaki Parti teşkilatını tef- , 
tiş etmekte olan Parti llyönkurul 1 

Başkanı Balıkesir Saylavı Örge Ev- ' 
ren, Dörtyol kazasındaki Parti teş
kilatını gözden geçirmek üzere dün 
de Dörtyola gitmiştir. 

ır---------------, 
Önümüzdeki 

Pazar günü yapılacak 
maçlar 

Çukurova bölgesi futbol heye
tinden: 

24 Mayıs 936 Pazar günü saat 
16 da. 

idman Yurdu A. -· Seyhan 
Adana spor A. 

Hakem: Zeki( Altınordu lzmir) 
Yukarıda yazılı son lik maçının 

oynanması için takımlarımızın maç 
saatinden 15 dakika eve] alanda 
bulunmalarının teminini rica ederiz. j -

Türk kuşunda 

Derslere hararetle devam 
ediliyor 

Şehrimizde açılan Türk kuşunda 
planörcülük derslerine muntazaman 
devam edilmekte ve talebe adedi 
günden güne artmaktadır. 

Dünkü hava 
Dün, şehrimizde hava çok güzel, 

durgun ve güneşli geçmiştir. 
işittiğimize göre : evelki günkü 

dolulu yağmur bazı mıntıkada bağ
ların bir kısmına ve pamuklara kıs
zarar vermiştir. 

Yeni Mersin 
Arkadaşımız büyüdü, 

güzelleşti 

Sekiz yıldanberi neşriyatile mu· 
hitine faydalı bir hizmet gören "Yeni 
Mersin. arkadaşımız, 19 Mayıs " ha
reket gününden " itibaren yep yeni 
bir çehre ile ç.ıkmağa başlamıştır . 

Harflerini yenileştiren , hacmini 
büyülten münderecatını daha müte
nevvi ve olgun bir hale koyan arka
daşımıza, bu yeni terakki hamlesinde 
de muvaffak olmasını diler ve ken
disini kutlarız . 

Bir düzeltme 

Dün • düğünde çıkan cinayetin 
muhakemesi. başlığı altındaki yazı
da ( suçluların sabıkaları tahkik 
edilmek üzere ) denecek yerde ( şa· 
hitlerin sabıkaları sorulmak için ) di 
ye yazılmıştı düzeltiriz . 

Belediye baş tabibi 
Emirin memuru Mehmed Nasi J 

kamyonları göndermeden evvel Um-ı 
mandaki Osmanlı bankasından pa
rasını sayıp almaktadır . 

Kudüste toplanan Arap kongre- , --------------

Belediye Baş tabibi Doktor Ni
zameddin Samsun belediye ser ta
betine ve Samsun belediye sertabi
bi Servet de Adana belediye ser 
tababetine nakil ve tayin edilmiş
lerdir _ 

Filistin Arap kongre>i bu !tali 
Emir Abdullaha şikayet etmiştir . 
Şikayetin ne tesir yapacağı merak
ı a beklenmektedir . 

- Emir Abdullah Kudüsteki 
lngiliz komiserine bir mektup yol
layarak Filistinin vaziyetini ıııevzuu
bahs etmiş, mektubun vüsulundan 
sonra Komiser, icra heyetini topla· 
yarak müzakerede bulunmuştur . 

- İngiltere müstemlikeler na
zırlığı Filistin komiserliğine gönder- ı 
diği bir telgrafla Londraya bir Arap 
htyeti gelirse Yahudi muhaceret ile 1 

arazi mubayaası işleri hakkında da j 
görüşüleceğini lıildirıniştir. 

Ortudoks Patriği Filistin hadise
leri münasebetile lngilterenin Kef
terburu baş peskoposluğuna bir 
protesto mektubu gönd~rmişlir. 

sinde Filistin Müftüsü Ellıaç Emin i 
Hüseyin verdiği bir nutukta : 

Biliyorsunuz ki diğer Arap ıııem-1 
leketleri gibi Filistin de Osınanlı 

1 

devleti zamanında hakimiyet ve ida
resine iştirak ediyordu . Me~uslar ı 
meclisinde mebusları vardı . Ayan
da kabineler de yer alırdı - Ordu, 1 

adliye ve idarede Osmanlı ülkesinin 1 

her tarafında müsavi hakları haizdi. ı 

Arap milleti, tarihi parlak bir mil- 1 

!et olduğundan tam istiklalini elde 
etmek gayesine vasıl olmak istedi: 
Cemiyetler kurdu, uğraştı ve bir 

~ok şehitler verdi . Büyük harpte ·ı 
lngiltere Araplara elini uzattı. 

Türkiyeden ayrılacak Arap mem- · 
leketlerinin Kral Hüseyin idaresinde j 
müstakil olacağını vad etmişti. 

Ondan sonra Araplar, lngiltere- 1 

ye, kendisinin de itiraf ettiği büyük 
yardımlarda bulundular . 

Mektupda ezcümle .~unlar yazıl
mıştır : 

918 senesinde Osmanlı impara
ı torluğunun taksimi hakkında lngiJ-

tere Fransa ve Rusya arasındaki giz
li muahede ifşa edilince Kral Hü
seyin itiraz etti . 

lngiltere Hariciye Nazırı Balfur 

Arap kralını temin etti ve Arap is- ("'--------·----~ 
tikliili vadini tekrar etti _ Ondan 

1 1 t 
sonra ngi!izler Yahudi maliyecile- ı 
rine verdikleri vadi Araplara veri-
len vaadden üstün tuttular.~ Filistin 
Yahudi yurdu yapılmak istenil
di . Filistinde hadise çıktıkça ge · 
len tahkik heyetleri Araplar lehine 
raporlar yazıyorlar . Fakat çok geç
meden hep~i unutuluyor . 

Yahudıler böylece 400 bini bul
dular , Silahl':ındılar, Arapların var
lığı tehlikeye düştü . Şimdi Arap 
fırkaları birleşti _ Hepimiz başımıza 
gelen tehlikeyi anladık . Yaşamak 
isteyen milletimiz böylece elbirliğin
de devam edecektir . Gayemiz tam 
istiklal ve Arap birliğidir " demiş
tir . 

Halk evimiz 
Bir müsamere veriyor 

Halkevimizin gösteri kolu 
tarafından bu gece Asri Sine-

ma salonunda halkımıza- Ya -
hancı - isimli piyesi oynaya
caklardır. 

Bize her defasında güzel gece
ler yaşatan Halkevinıizin gösteri 
kolununbu defa oynadığı bu eser 
sosyal bir mevzuda yaşamaktadır. 

Müsamere parasızdır . Yalnız 
Halkevi sekreterliğinden giriş ka
ğadı almak lazımdır. 

Adana Vilayeti 
Arazi tahrir komisyonları 

Adana Vilayetinin arazisini tah
rire memur edilen komisyonların se
çildiğini yazmıştık. Bu komisyonlara 
tayin edilenlerin isimlerini aşağıda 
gösteriyoruz : 

Reisler : 
Kozan : Kamil Akçalı (Avukat), 

Feke : Ali Tekin , Karaisalı : Meh
met Hamdi ( Şehir meclisi azaların
dan müstafi ) , Osmaniye : Aliko 
oğullarından Dede ( Umumi Meclis 
azasından ) , Ceyhan : Eski tahriri 
arazi komisyon reisi Nebi , Adana: 
Eski Siverek Valisi Hilmi , Saim
beyli : Hasan Tahsin ( Kozanda 
eski muallim ) , Kadirli : Celil! Zeki 
ünlü, Bahçe : Niğde Nafia Fen me
murluğundan mütekait Arif Gün
gör, Dörtyol : Ayvalık bina tahrir 
komisyonu katibi ve maliye azası 
Abdülkadir. 

Azalar: 
Adana : inhisarlar sabık içki mu

hasibi Rüştü, Dörtyol : Ocaklı kö
yünden Osman oğlu Sıtkı Bölgen , 
Ceyhan : Mütekait binbaşı Hüsnü, 
Kadirli : Celil oğlu Vahit , Osma 
niye : Hacı Hüseyin oğlu Lutfi, Bah
çe : Hasan Erol, Karaisalı : Tayyare 
muhasibi Kazım , Saimbeyli : Has
tane köyünden Ali , Feke : Saim
beylinin Karapınar köyünden Ah
met Pıtık , Kozan : Halil oğlu Ka
mil . 

Belediye nizamlarına . 
Aykırı gidenler 
cezalandırıldılar 

Kahveci Mehmet oğlu Abdullah 1 
kahve içini temiz tutmadığından 200 · 
Arabacı Hasan oğlu Halil ehliyetsiz 
adama ara verdiğinden 200, Arabac, 
Halil oğlu Zekeriya ehliyetsiz araba I 
kullandığından 200, Hancı Duran oğ- ı 
lu Hüseyin hanı temiz tutmadığından 
300, Otelci Ahmet oğlu Kerim nu- 1 

marasız bisiklete bindiğinden 100, l 
Yapıcı ustası lbrahim oğlü Zeki ruh- ı 
satsız tamiratta çalıştığından 300, ! 
Arabacı lbrahim oğlu lsmail yüklü 
arabaya bindiğinden 100, Manav • 
Mustafa oğlu Abdürrazak Sevindik j 
dükkanını pis tuttuğundan 100,er ku-

1 

ruş para cezasile cezalandırılmışlar j 
dır. 

Bir ölüm j 

Vilayet idare heyeti azasından 
Arif Erdeç ötey gece nesfi dimagi
den vefat etmiş ve cenazesi dün me
rasimle kaldırılmıştır . Merasimde 
bulunan Valimiz ailesine taziyede 
bulunmuş ve teessürlerine iştirak et
miştir . 

Filistinde ~önmiyen 1 

ateş 

- Bfrinci sayfadan artan 

Sahillere yeni lngiliz harb gemi
leri gelmiş, sokaklardaki çarpışma
lara mani olmak için hafif tanklar 
ve atlı devriyeler dolaşmaktadır. 
Halk arasında sınır gerginliği devam 
etmekte olduğundan yeni hadiseler 
beklenebilir. 

Kudüs : 20 ( Radyo ) - Eski 
Kudüs mahallesinde bir Yahudi da
ha öldürülmüştür. Polis müdürlüğü 
katilleri şiddetle aramaktadır . 

Kudüs : 20 ( Radyo ) - Şi
mendöfer hatlarının bilhassa Kudüs 
Yafa arasındaki hattın muhafazası
na memur lngiliz askerlerinin mik
darı artırılmıştır. Bundan başka tay
yarelerde Çöl Araplarının her gün 
harekatını tarassut etmektedirler . 

Hayfa limanına yeniden harp ge 

21 Mayıs 1936 

Adana kulübü 
davası 

- B:r nri sah f:ıd~n artan -

Reis - P.agıp da oraC::ımıydı ? 
- Hayır. 

Reis salonda bulunan Ragıba 
scrdu: 

- Varmıydiniz ? 
- Hayır. 
Reis komisere dönerek: 
- Heyeti idareden oyun oyna· 

yan var mıydı? 
- Bilmiyorum. Oynayanlar, Sü'f 

reyya, Safa, Kemal, Bedriydi • 
Reis Ragıba tekrar sordu: ı 
- Kulübün reisi kimdir?. 
- Belediye reisi. 

Reis, Komiser Atıfa: 
- Kulub hususi cemiyetten sa·t 

yılmaz mı? 
- Kanunlarda böyle birşe) t , 

yoktur. Bu iş için çok tetkikat ya· 
pıldı. 

var mıyt.~dığınız emirde burası da ı" 

- Valinin verdiği emir doğru· 
dan doğruya kulub içindir. Bununa 
üzerinedir . 

- Emri, şifahi mi aldınız. 
Komiser Atıf, buna müsbet ve·la 

ya menfi cevab vermiyerek ifadesi·! 
ne şöylece devam etti: ı ' 

-- _. Hatta sabahleyin ben! 
gören Emniyet müdürü niçin kuvveı0 lı 
cebriye ile vaktında kapatmadınız? ş 
Demişti . Fakat ben o gece sivil· ~ 
dim. Resmi memurları çağırma~ ' 
mecburiyetinde kaldım . Y 

- Kimler vardı orada? ıı 
- Yeni gelen hakim, Safa veS · 

daha bir çok kimseler vardı. Z 
Orada ne yapıyorlardı? 1, 
Poker oynuyorlardı. 
Poker kumar mıdır? 
Bilmiyorum. Fakat Pokerin 

de, nizamnamenin kumar saydığıla 
oyunlar arasında olduğunu zannedi·Ri 
yorum. 

Komiser Atıfdan sonra çağırılaııdi 
polis Tevfiğe, reis sordu: İ 

- Yapılan ihtarları siz de duy·ırı 
dunuz mu?Ve kulub saat kaçda ka·ıa 
pandı.?. & 
-23,5 de gitmiştim. Bekledik, sa. 1i 

at yarımda kulubu kapattık. B 
Tebligatı sizde yaptınız mı?1 - Evet. 

1 

Bundan sonra ifadesine müra· 
caat edilen polis Receb Yılmaz'a ad 
reis sordu: '11 

- Sizde gitmiştiniz değil mi? ra 
- Evet kulübü kapatmağa git·a 

tik. ihtar ettik, oyunu bırakmadılar .. 
Hatta Süreyya "muamele ne ise ya· ( 
pınız .. ,, Dedi. ı a 

Bundan sonra reis polis Abdül· i ) 
kadire sordu: ~e 

- Sizde beraber miydiniz? . su 
- Evet. ihtar ettik. Çünkı 

saat yanma gelmişti. ·e· 
Abdülkadir;n kısa ifadesinden, 

1 

sonra polis memuru 
-ı 

Rızaya reis. 
sordu: 

- Berabermi gittiniz? ~a 
- Bendeniz nöbetçi idim. YaJ.bu 

ruz olarak gittim. Komiser yukarı '<l.İ 
çıkmıştı. Kulün komiserine gitti. 
kapatınız. Dedi. Kulübüd komiseri 
de cevaben: a 

- Kanunda böyle bir kayıt Vi 
yoktur. Kulüb kapanamaz, Dedi. ı 

- Sizinle beraber Bekcide var ıifj 
mıydı?. 

- Hayır.. litrı 
Bunu müteakip çağrılan kulü~ Ye 

Büfecisi lsmail; zabıtanın geldiğin• irı 
ve kulübün kapanmasını ihtar ettik-1 
]erini ve oyun oynayanların ( oyun 1 
bitsin kapatırız ) dediklerini ve ku· 'ol 
lübün saat 24 ü bir kaç dakika geçe a . 
kapandığını söylemiştir. 

Bundan sonra reis celseyi tatil as 
ederek muhakemenin 10 Hazirana~ e 
bırakıldığını bildirdi. # 1

!\ 

·ı - l - . K - k .,. 
1 l mı erı ge mıştır. araya yem u • il 

vetler çıkarılmış ve bunlar Filistinin [ ;• 
n:uhtelif yerlerine sevkedilmişlerdir. ile 

Yafa limanına gelerek TelaviV o~ 
sergisine gönderilmekte olan tüccar llıa 
eşyası muhafaza altında sevkedil· h 
mektedir . ~d 

Kudüs : 20 ( Radyo ) - Y c· 'tUt 

n ·den 4500 muhacir vesikası veriJt· ~ 
ceği haberi Araplar arasında gak' ~ ~ 
yan dogurnıuş ve arbedeleri intaç 

81 

etmi§tir . 
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Şair Ziya paşanın 
Adana valiliği 

1878 -1880 

i 

Türksözü 

Jimnastik şenlikleri 1 Belçika 

Sahife : 3 

Asri sinemada 
--------....... ----~-----------------------------------BU AKŞAM 

T ristan Bernard Charles Hirshin 
Eserinden iktibas edilmiş 

Marcelle Romm - Andre Luguet ve Jeon Gabin 
tarafından temsil edilen Yurdun her köşesinde bü-

r~~-------~----Y-u_a_n _: _T.ah_a_T_o_ro_s-~ yük~renlerle~pldı 
Sosyalist enternasyonalı 
zecri tedbirlerin devamı

na karar verdi 

Şimdiye kadar sinema dünyasında misline tesadüf edilmiyen bir şaheser 

( Günahkar Kız ) 
-3-

su "da L~ bir lıubbi yaratmış kim 
ı Yok , nyağı yok . t"~ 
~~u bir ~ey bilecel~ kim 
lı yok • damağı )'Ok .. 

Şair Ulukışladan Adanaya ka
iki buçuk günde geldi . 

e1 ~en~i şehir hududunda ( Gülek 
r ndı ) Jandarma kumandanı Sü-

an ağa karşıladı [ 1 ] 
da .Süleyman ağa 93 Rus muhare

ıne İştirak etmiş ve Ziya Paşaya 
• ze · ngın hatıralar taşıyan bir 

rndı . Dört sene evvel 93 yaşın
~lduğu halde ölen mumaileyh 
•tında Paşaya ait habralannı 

~ tınaktan büyük zevk duyardı . 
sı· Yınan ağa Ziya Paşanın yanında 
fi ~?'1a çavuşu olarak çalışmış 
eİ ılihare Paşa tarafından müli-
z .ıs e ı ettm mış , mşan verı -lı1.a t rf' · ·ı · · ·ı ı 
.1• tır . 

ak Sağlığında kendisinden şamn 
atı hakkında kıymetli malumat 
ıştım. 

ıye ·~leyman ağa sekiz atlı jandarma 
Ya paşayı Ulukışlada karşıla· 

' ~danaya kadar da refakatinde 
ıştir . 

lılukışladan sonra Çiftehan kap- 1 
a hareket edilmiştir. Vali bu-

. kaplıcayı gezmiş ve öğle ye
~Yemiştir. 
. Utadan " Şeker pınarı " na ge
l~ 
ısı ıaman paşa bu çeşmenin ta· 
<>ldutundan , Hicaza giden Ha-

• n bu sudan içmeden yollarına 
rn etmediklerinden bahsederek 
~ece çadır kurdurarak istirahat 
ıştir 

Bir ~n sonra yola devam olun
r. Süleyman ağanın anlatbğma 

• Valinin harem kısmı kendisini 
' dun mesafe ile takip ederlermiş. 

ın seyahat yorgunluğunun eseri 
. ak çehresi pek asabi imiş. fiatti 

Ya kadar pek az konuşmuş-

• ( Bozantı ) geçildikten sonra bu-
• ancak harabeleri kalan ( Hayve 

) ne varılmış ve Adananın bü
crj • şairleri tarahndan parlak 
Utette karşılanmışbr. 
. l'Şılayanlar arasında Meclisi 

Vilayet müntehip azamdan 
f NMu~tafa, F azlullah,Şair Hakkı, 

urı, Müftü Sadık, Ahmet T ev
ardı. Ermeni mümessili Artin 

guruba dahildi . 

· r Valiye kudun1iye 
takdimi 

devirde Adanada üç tanınmış 
Vardı . ( 2 ] Bunlardan Yeğen 1 

Zade Hakkı Adana mebusu Ali 
. babasıdır . Eski gazete ve 

. Ualarla şiirleri intişar eden 
tncu Hakkı ) budur . 

· .'len Ağa Zade Hakkı 1853 
lflde Adanada doğdu.Adanada 
~Üddet memuriyet hayabnda 
o)d~an mutasarrıflığı işir mü-

akkı bilahara lstanbula geldi. 
1hın ölümünden sonra " Mak

c benzeyen bir eser yazmıştır. 
bir kazaya kurban gitmesi 

} ı;-----
li "'Cşhur " Gülek boğazı ., nda-
~11tiin metrük bir haldedir . 
·ı ) ( Adana alim ve şairleri ) 
1 
c hazırladığımız büyük ve ta
ktaları tesbit eden kitabımızı 
~h fırsat bulamadığımız ci
~d Yazımızda adları geçecek 
~ ilnaı. şair ve alimler hakkında 
. ta kitaptan hülasalar çıkartd -
qd U ıuretle Ziya paşa devrinde 
ıı_.a Yaşamış, yetişmiş olan ede
. '~etleri aydınlatmağa çalışa-

de Hakkının neşesini büsbütün kır

mıştır. 
Son zamanlatda Niğde mutasar-

nfhğına tayin olunmuşsa da gitme -
miştir. 1914 yılında İstanbulda öl

müştür. 

Şu kıta onundur : 

Gülün altında diken ı·ar diyerek 
Nazan arzuda olup üzme yürek 
Diken üıtünde o nazik çiçeği 
Bulabilmekte mubahat gerek 

Şair Hacı Nuriye gelince 
Ziya paşanın Adanaya geldiği 

sıralarda pek gençti . . Şair Nu~~i n j 
asıl şöhreti bilahara Adana Vahh
ğine gelen Sım paşa zamanında du- ı 
yulmuştur. 1 

O sıralarda Muri Karaisalı ka- 1 

zasmda bir katipti .. Sım paşaya . 
gönderdiği bir mektup edebi hüvi
yetini ortaya atmış olacak ki Sırrı 
paşa tarafından Adanaya çağmlmış 
ve idadiye edebiyat muallimi tayin 
edilmiştir . 

Sırn paşa ile meşaireleri meş
hurdqr. Hatta paşa ile müşterek ha
zırladıkları bir kitap da vardır. 

Şiir Hacı Mustafa'ya gelince: 
Ziya Paşanın takdirini kazanan ye
gane şiirdi. Bu üç şiir hazırladık
ları kudumiyelerini sunmak üzere 
"Hivebeği" denilen yere gelmişlerdi. 
Ziya Paşanın bu yere gelişinde Şair 
Mustafa kudumiyesini heyecanla 
okumuştur. 

Bu kasidenin okunması biter bit
mez Paşanın sinirli yüzü yumşamış, 
konuşmak hususundaki isteksizliği 
çözülmüş ve şairin elinden kudumi
yesini alarak bir kerre de içerisin
den kendisi okumuştur. 

Ondan sonra Şiir Mustafaya dö-

nerek: 
- Sizi takdir ve tebrik ederim. 

Demiştir. 

Paşanın bu iltifatından cesaret 
alan diğer Şair Hakkı da yazdığı 
kudumiyeyi okumuş, fakat Ziya Pa
şa nedense ayni teveccühü Hakkıya 
göstermemiştir. 

Bundan muğber olan Yeğen zade l 
Hakkı, Valinin orada öğle yemeği
ne alılconuJmasmdan istifade ederek 
atma binmiş ve Adana yolunu tut· 

muştur. 

Ziya Paşaya (Hivebeği) nde yük
sek ikramlar yapılmış fakat nedens~ 
şiirin yüzünü şehrin en büyüklen 
bile güldürememiştir. 

Paşa buradan ~lek boğazı" na 
gelmiştir. Yolun sağ ve solundaki 
Mısırlı lbrahim Paşanın kal' aları 
hakkında kendisine izahat verilmistir. 

Meşhur "Gülek boğazı" na gelen 
Ziya Paşa iki sivri kayanın semaya 
yükselişine hayran olmuş ve bu ~a
ya yakınındaki •Gülek derbe~d" ın: 
de Süleyman ağanın maiyetındekı 
jandarmalar tarafından hazırlanan 
yerde istirahat etmiştir. 

Bir selvi gölgesinde ikram edi
len kahveyi içmiştir. 

Kahvesini ağır ağır içen Paşa, 
her yudumdan sonra Torosların ün
lü boğaıma hayran bakışlarla dal-

mış ve kahve bittikten sonra program 
mucibince yola çıkılacakken bu sem
tin dilberliğine doyamayan, şiirin 
ruhunu anlayan Süleyman ağa bu
rada bir müddet daha istirahat bu
yurmalarını, jandarma karakol bi
nasının da şereflendirilmf!sİnİ rica 
etmiştir. 

- Sonu vu -

Ankara : 20 ( A.A ) - Atatür 
kün Samsuna ilk ayak bastıkları gü
nünl 17 inci yıldönümü dün bütün 
memlekette kutlanmış ve her yerde 
Jimnastik şenlikleri ve spor kulüpleri 
tarafından törenler yapılmıştır . 
Ankaradaki şenliklerde kamutay 
başbakan , bakanlar , saylavlar ve 
kordiplomatikler de hazır bulunmuş
tur. 

Haile Selasiye 

Bu hafta içinde Avrupaya 
gidiyor 

Ankara : 20 ( A.A ) - Kudüs
ten bildirildiğine göre Habeş impa -
ratoru bu hafta içinde Avrupaya 
gidecektir . 

Adisababada 

Kütle halinde idam 
yapılmamış 

Roma : 20 ( Radyo ) -Burada 
neşredilen resmi bir tekzibe göre 
Adisababada kütle halinde idam 
yapılmamıştır . Yalnız btzı soygun
cular divanı harpde muhakeme edi
lerek idam olunmuşlardır . 

Harardaki Papa vekili 
Habeşistanı terke davet 

edildi 

Roma : 20 ( Radyo ) - Yarı res 
mi mahfeJler uzun senelerdenberi 
Hararda oturmakta olan Papa veki
linin ltalya aleyhindeki bazı tezahü
rat dolayısile H abeşistaru terke da
vet edildiğini beyan eylemektedir. 

Uzak Şarkta 
Nisanda olan zelzelenin 

büyük tesirleri 

Şanghay : 20 [ Radyo ] - 24 
Nisandaki zelzele neticesinde 5000 
ev yıkılmış, 20,000 kişi açlığa mah
kum bulunmaktaır. 

Brüksel: 20 (Radyo) - Bel· 
çika Sosyalist enternasyonalının ka
rarı: Milletler Cemiyetinin yeni oto-
ritesi kuruluncaya kadar ltalya aley
hinde olan zecri tedbirlerin devamına, 
Fransa , İngiltere, Rusya devletleri
nin bilhassa devam etmesi lazımdır. 

lngiliz hava yolları 
Fazla tahsisat projesi 

kabul edildi 

Londra : 20 (Radyo) - Hava 
Bakanı, Avam kamarasında impara
torluğun hava yolları için fazla tah
sisat kabu edilmesinil istedi . Proje 
kabul edildiği takdirde hükumetin 
gelirinin artacağım işaret etti . 

Projeye nazaran haftada beşi Mı
sıra ve dördü Cenubi Amerikaya ol
mak üzere muntazam dokuz servis 
temin edilecektir . 

Teklif Avam kamarasında 289 
reyle kabul edilmiştir . 

Yeni dünyada da 

Yeni bir milletler cemiyeti 
mi kurulacak? 

Vaşington: 20 [ Radyo J - Ko
lombiya hük~me!i b~r .< Amerikan 
milletler cemıyetı ) nın ıhdasına da-

İçtimai hayatımızda daimi tesadüf edilen acıklı bir vakai matasavver ve son 
derece hissi ve heyecanlı harikulade büyük eser.' Bilhassa tavsiye ederiz. 

İlaveten : Jurnal . . 
Yaz tarifesi fiatlar- Balkon Duhuliye 
da mühim tenzilat 25 15 

Çarşamba 2,30 da iki film birden 

Bu akşam 
Halkevi temsil kolu tarafından 

Halka meccanen 

- YABANCILAR -
Piyesi temsil edilecektir. 

6883 

_____ l _T __ AN Sinemasında 1 
Bu nJ.·şam 

Avusturyanın nefis manzaraları arasında geçen ve Viyananın musikisile 
süslenmiş gençlik ve hareket dolu bir film, San Odanın esran filminin 

unutulmaz yaratıcısı 

( Ronand T outain ) 

tarafından emsalsiz bir surette temsil edilen nefis bir eser ir Dışbakanhğma bir proje tevdi 
etmiştir. 

Bu cemiyetin esası Avrupadaki v• ki 
Milletler Cemiyeti mukavelesinin ıyana aş arı 
ayni esaslarına istinad edecektir. 

Çaldarisin iki saat tam bir sinema ziyafeti 
Pek yakında : 

Cenaze töreni yapıldı Aleksandre Dumas'nın en meşhur romanı güzelli-
Atina: 20 ( A.A) - Eski Yu- ğine asla erişilmiyecck bir sinema eseri 

nan Başbakanı Çaldarisin cenaze 

1 

) 

töreni bugün yapılmıştır. ( Madam ou·· bari 
Prens Ştraznberg Viya- 1 

naya geldi 6877 

1---------------------------------------------------Viyana: 20 (Radyo) - Rrens 
Ştraznberg bu sabah tayyare ile 1 
Viyanaya gelmiş ve Haynzberg ta-
rafından karşılanmış ve alkışlanmış
tır . Alsaray . 

Bu akşam 

Yangın bacayı sarınca 
Yine iki güzel filmle bir proğram 

1 

( Kibar hırsız ) 
Kadının, ızbandut gibi adam dediği, ! 
meğerse, yumruk kadar çocukmuş! 1 

lzmirde merakl;;iidülen -bir dava 1 

lzmirde çıkan Anadolu arkada
şımızda şu satırları okuduk : 

Dün sulhceza mahkemesine çıkan 
ve müddei sandalyesine ortran genç 
bir bayan, daha arzuhali okumadan 
ve hakimin sorgusunu dinlemeden 
söylemeğe başladı : 

- Bay hakim .. Oturduğum ma
hallede izbandut gibi bir adam var, 
çok günlerdenberi bana musallat o
luyor; nerede rastgelse, önüme çı· 
kıyor, lif atıyor, sarkınbhk ediyor, 
bana hiç rahat yüzü göstermiyor. 

Hiç tanımadığım ve alakalı bu
lunmadığım bu adam, yaptığı kafi 
gelmiyormuş gibi, geçenlerde gene 
arkamdan gelerek elindeki bıçakla 
üıcrimdeki çarşafı paramparça etti 
ve niyahette de kendisine varmıya- ı 
cak olutsam beni öldüreceğini söy
ledi •.• 

Müddei kadın bunu müteakip 
elinde tuttuğu bir bohçayı açtı, 1- 1 
çinden bir çarşaf çıkardı .. E~rdi, çe-

1 
vi'rdi çarşafın bıçakla kemlmtş olan 

yerlerini gösterdi ve sözüne devam- 1 

la : 1 
1 

- Bay Hakim dedi size iltica 
ediyorum. Bu adamın elinden beni ! 
kurtarın ! 

Hakim, onu dikkatle dinledi . 
Suçlu gelmediği için bu eli bıçaklı 
adamın hiç vakıt kaybetmiyerek he
man mahkemeye zorla getirilmesi 
için polise kağıt yazılmasını karar
Iaştmldı ve öyle de yapıldı . . 

Öğleden sonra, duruşmaya baş
landı. Nüddei mevkiinde yine o ka
dın, suçlu mevkiinde de yüzü henüz 
ustura görmemiş, cılız, genç bir de
likanlı bulunuyordu. Hakim her iki 
tarafı da yukandan aşağıya kadar 
süzdükten sonra ; Müddei bayana 
teveccüh etti ; 

- Hani ya sen, ızbandut gibi 
bir adamın tecavüzüne uğradığını 
söyliyordun. işte, o adamı getirttik. 
Göruyorsun ya, senin dediğin gibi 
değil. Henüz çocuk sayılacak bir 
çağda .. 

Mümessililleri: 
Miryam Hopkins kayı F rancys 

2 
Bütün müşterilerimizin isteği uzenne 

( Kara Yılan ) 
Harikalar, heyecanlar, dehşetler filmine devam edilecek. 

Gelecek proğram : 

Gençlik aşkı 
6879 

.._ __________________________ _ 
" 

Davacı, hakimin bu dikkate şa
yan sözlerini dinlerken, heyecanın 
dan güç nefes alıyordu. Cevap ve
remedi . 

- Beni nikahla al. Almazsan 
kendimi mahvedeceğim l 

Hakim; bu defa suçluya döndü: 
- Ne diyeceksin ? 
- Efer dim, bunların hepsi de 

iftiradır. Ben kim oluyorum ki, bu 
yaşta hiç aklımın ermediği şeyleri 
yapayım . 

Ben bu bayanı tanımıyor deği
lim, fakat onun dediği gibi ne önü· 
ne geçtim, ne de bıçak salladım, 
aksine olarak bu bayan, arkamı ta
kib eder ve her gördüğü yerde : 

Derdi. Ve benim anladığıma gö
re bu bayan bana aşık, fakat benim 
bunlardan haberim yoktur. Çünkü 
aklım ermez . . 

iki tarafın bu iddialan, vaziyeti 
çok ince bir safhaya geçirmiş olu-

yordu . 
Hakim, hemen samiini dışanya 

çıkarttı, gızli olarak bu enteresan 
işin içyüzünü araştırdı ve aleni cel
sede şahitlerin celbine karar vere
rek muhakemeyi başka bir güne t~
lik etti • 
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Adana Borsası muameleleri 
Seyhan defterdarlığından Seyhan Defterdarlığından • 

• 
Seyhan ırmağının bırakıntısı ola-

r~k hazineye ait mahallerden 1 Ha- Kapı No. Mevkii 
zıran 9.3~ dan itib.a~en 31 Mayıs l 47 Keçeciler C.Yeni otel civan 

Eu az 938 tarıhıne kadar ıkı sene zarfında 17 

PAMUK ve KOZA -
------------Kılo l1'ıvıııı 

Cl1\S1 Sarılan Mik<tar 

-~-~. _ ;~n !:~~ ;.iıo kaldırılacak kum, çakıl 7-5-936 24 25 Bab;tarsus ye~ otel ka;şı-
1=Kapımalı pamuk- - 1 tarihinden itibaren 15 gün müddetle d 
-Piyasa parJağ._ı -..;.;.."--- ~3._50 ___ 3 __ 5 ___ 

1
_________ açık artırma yoli.le müzayedeye ko-

9 
sıBanbıatarsus Edı"me ham ya-

-Pizasa-temfZi ,, 31 f 
iane 1 --·--------- ---------....,.. nulmuştur. steklılerin 1512 lira mu- runda 

-iane-2 36 hammen bedelin °/0 7,5 teminat ak- lO Kemeraltı camii C. 
-Ekspres çasını yabrmak ve şartnarnesini gör- 24 Abidin paşa caddesi 
-Klevlant ı mek üzere defterdarlık satış komis-

1 
yonuna müracaatlan ilin olunur. 61 Kara:oku Seyyar ~be altında YAPAGJ 

-B.-ey_a_z------,-60----ı-62~5-0- ---;-, -------- 9-13-17-21 6831 63 
-Siyah ------'--- :-----

~ksp-res ı Adana Halkevi Başkan-
ıane 

1

_3 __ _ 
-Yerli "Yemlik,, ---- -------- lığından : 

,, "Tohumluk-,-. -ı----"'."'-----..,-_I_.'{ ___ ..:... ________ ' Mayısın ,21 inci günü saat ( 21) 

------ H U H lJ B \ 'I_' --:---------1 de Asri Sinemada evimizin gösterit 
-Buğday Kıbrıs 1_5 kolu tarafından ( Yabancı ) Piyesi 
-- ,:- Yerli 4 50 r. 25 ---- ' ,), oynanacaktır . Bu temsilin parasız mentane -4 82 5-
-A_ .. _______ - ' · --- giriş kag"' ıdı, ( talebe ve 16 yaşından _ rpa ~2,5 

Fasulya aşağı olan çocuklardan başkasına) 
-YÜlaf-·------ı-----ı---- -------- hergün saat 15 den 18 e kadar Hal-
-Delice -- kevinde verilecektir.6880 19-21 
Kuş yemi 

Keten.__,..to-=-h-u_m_u __ _ 

Ç l (, l T 
20 
18 
24 
29 

186 
11 
13 
59 
55 
50 
57 
63 

-Mercimek •--
-Sisam 17 

ı-,----, 
76 

•27-85 
Doğruluk un ve çırçır fab- 8 

UN 

" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
Kömür pazan civan 

Kapalı çarşı civan 
Zifirciler çarşısı 

" " 
Köşkerler içerisi 

" " 
" " 
" " 
" " 

Pekmez pazarı 
Un pazarı 

" 

Müstecirinin ismi 
Boştur 
Yasin 
Kahveci Şükrü 

Muzaffer 

Kunduracı dede 
Cumhuriyet Fb. satış şubesi 
Saraç Ali 
Kantara Hüsnü 
Boştur 
Seyyar saba Mustafa 
Dökmeci Şahin 
Silihçı Ahmet işgalinde 

Sureti istimali 
Eskici dükkinı 

Bisikletçi dükkanı 
Kahvehane 

Kokucu (ıtriyat ) 

Eskici 
Un satış şubesi 

Saraç dükkinı 
Demirci ,. 

dükkan 
dükkan 
dükkan 

garaj 
Sandalyacı dükkinı Hulıisi 

Mehmet Ali 
boştur 

Manifaturacı " 

" 
Köşker Ziya 
Antakyalı Şükrü 
Hasan oğlu Ahmet 
boştur 
Veli oğlu Bekir, Ahmet 
oğlu Mehmet 

boştur 

" 
köşker dükkiru 

" 
" 

boştur 

" 

Senelik mu 
hammcn i 

25 00 
50 00 
35 00 

25 00 
100 00 

20 00 
25 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 • 
15001 

150 00 
10 00 
10 00 
5000 s 
4000 
50 00 
25 00 
50 00 

Çaycı Rahim Kahveci dükkinı 20 00 
Pastacı Şeref Sebzeci dükkiru 15 00 A 
Arap Sait oğlu Ganinin Hane olarak 50 00 im 
işgalindu bir 

.!::: _ ı-~ört y~ldız :alil~ J_ 800 ___ , _______ _ 

rikası işletme sosyetesinden: 
Fabrikamızın değirmen kısmı ça 

lışmaya başlamıştır. Unlarımız her
kesi memnun .. decek nefasettedir . 
Sayın müşterilerimizin fabrikamıza 
müracaatlan menfaatleri icabından
dır . 6853 14-16-19-21-23 

6 
2-11 

53 
37 

120 
118 
53 

11 
boştur Mağaza 25 00 a 

.c ..... - - ı-72_5 ___ _ 
.~ Diiz kırma » ---------• 

~ ..... -Simit » -------------
- c - - - - --------- -.~ ; _ Dött yıldız cumhuriyet 750 ---
...:.: > " - - --- --------= uç » » 675 
~ v- -Düz kırma » r----- -------

Alfa ---»----- •---- --------ı 

20 / 5 / 1936 'antwı /'en< 

. Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

18 
2 

,, berber Selim berber dükkinı 20 00 f ir 
Sipahi pazan boştur boştur 10 00 

,, 
11 

Zaman oğlu Ahmet kahveci dükkanı 10 00 
Y ağcamii civan Edip dokumacı dükkiru 80 00 

,, Mehmet Ali Mobilyacı 210 00 
Taşçıkan sokağı Antakyalı Mehmet dükkan 35 00 ~· p 

Siptilli Abdulgaffur sebze komisyoncusu mağazası 7 5 00 01 
Müze civarı eski mahfel altında boştur Mağaza-Ardiye 100 00 Ihı\ 

Liverpol T elgraflun 1 

Hazır j 6 61 .=_ı:ur::-:re::7t------ı --ıo-, 1 
, __ M ____ l ____ ı -6--2-7- _Rayşına-r-=-k---- ---ı- 97 
_ ayıs vade i 

/ 

Bu gece nöbetçi eczane 
Orozdibak civannda 

Merkez eczanedir 

Cumhuriyet oteli C. Muhiddin Kandı tuhafiyeci 60 00 eh' 
14 lcadiye mahallesi Kalak oğlu lsmail Mağaza 125 00 c;i 

4 Karşıyaka Ahmet oğlu Bekir Ciyerci 15 00 
- - - Frank « Fransız » 

Temmuz vadeli 6 09 -S-t - 1-. - -. .1. ---ı---,-=-=8-ı - - ~ _ e~ıng_ı iZ » 62 
Hit hazır 5 00 --- -- - -- --- --[- -)- Dolar« Amerika,. 12.ı 92 
Nevyork 11 62 Frank « İsviçre ,. --2- -

Sivas Elektrik birliği 
Başkanlığından : 

Sivas Elektrik santralı için bir makinist alınacaktır. Makiniste 60 lira
dan {120) liraya kadar ücret verilecektir. Ve santral yanındaki evde otur
ması kirasızdır. 

istekliler askerlikle ilişikleri olmadığına ve şimdiye kadar nerelerde 
çalıştıklarına dair olan vesikalannı veya tastikli suretlerini Sivas Elektrik 
birliği başkanlığına göndermelidir. 

isteklilerin Ali tevettür kısmı bulunan Elektrik santralında çalışmış ol-
maları şarttır. 

Su ile işler santrallarda çalışanlar. 
Sanat mektebi Elektrik kısmı mezunlan. 
Nafia Vekaletinin ehliyetini haiz olanlar tercih edilirler.6859 14-21 

Bayanların ay sancıları 
Her ay bayanlan üzen ve sıkan sancılann önüne geçecek 

kıymetli ilacı her evde bulundurunuz . 

Bu iıa~ın ismi Nevrozindir . Bir defa 

tecrübe ederseniz başka ilaç kullanmazsınız . 
Fiatı her eczahanede 7,5 kuruştur . 2 6814 14 --· . -- __________ .. 

---------------------------------------------------
SOCONY - VACUM 

Gaz 
Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - ·v acum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
~ enekeli ve ~ökm,e markalarımızı tavsiye ederiz 
Mukeın]llel ambalaı, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilatımızla her . 

man hizmetinize amadeyiz . 6457 za 

Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
_______ "waı_h2-6 7-11-13-15-19-21-23-26 

Yukanda mevki ve cinslerile muhammen bedelleri yazılı 36 parça dükkin ve mağazalann birer sene 
icarlan ilan tarihinden itibaren 18 gün müddetle açık artırmaya çıkanlmıştır. Taliplerin °/o 7,5 teminat ak 
larile birlikte ihalenin yapılacağı 26-5-936 tarihinde Salı günü saat 15 de defterdarlığa müracaatlan il" 

olunur . 6826 8-13 -19-21 

Satılık tarla 
Tuzlanın Nal kulak köyünde 300 

dönüm tarlanın kırk sekiz hissede 
on hissesi acele satılıktır. Almak is
tiyenler bana gelsinler. 

Adana lcadiye mahallesinde 
18 numaralı evde 

KERiM 
6876 19-21-23 

Kiralık dükkan 
istiklal mektebi yanında merhum 

Doktor Süleyman Sım veresesine 
ait iki dükkan kirabktır . f stiyenler 
Ziraat bankası veznedan Osman 
Ataya-müracaat etsinler. 6886 

21-23-26 

Seyhan Vilayeti daimi 
encümeninden : 

( 450 ) lira muhammen bedelli 
Şevrole markalı Vilayet eski hizmet 
otomobili peşin para ve açık artırma 
suretile satlığa çıkanlmıştır. 

istekli olanlann yüzde 15 pey alC
çalannı Bankaya yabrarak Banka 
makbuzlarile birlikte 2-6-936 salı 
günü saat (11) de daimi encümene 
müracaatlan. 6863 

14- 20- 26-30 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

ilaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) ve 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

1 
Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi 

1 
anlıyacağmıza şüphe yoktur 

CPl<il IJayer 

---------------------------------------------------

5370 292 

6748 21 

-Kozmin Diş Macunu 
Mektep talebelerine bilhassa tavsiye ederiz. Reklamlara kapılma 

Kozmindiş macununu birkerre tecrübe ediniz. H 

Yı 
k 

ucuz, hem sıhhi dünya nmen meşhur diş macununun formülünü el . Y"' 

N • ~e 
de etmeğe muvaffak olan. evrozın libora~ J>~· 

nrun yeni müstahzandır . · 'l' 
Fiatı her yerde 15 kuruştur . 2 6815 ~İt 

"liy
0 ................................. ı .... ~ 

Umumi neşriyat müdürii 

Celal Bayer 


