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FİLİSTİN DUN SAKİN BiR GUN GEÇİRDİ 

Vehip Paşanın sözleri 
İtalyanlar Habeşistanda b~r buçuk 
nıilyonluk ordu toplayınca lngilizler 
son Habeş felaketindeki tereddüt-

lerinin cezasını çekecektir 

l Adisababa : 21 ( Radyo ) -
talyan hava filoları bu sabah gerek 

:6-disababa ve gerek bütün Habeş 
~~Paratorluğu hudutları üzerinde 

ır uçuş yapmışlar ve her tarafta 
~ııı. bir sükun olduğunu görmüşler-
dır . 

Londra : 21 ( Radyo ) - Haile
elasiye bu hafta içinde Avrupaya 
areket edecektir . 

h· Londra : 21 ( Radyo) - Ve
Rp Paşa Habeşistandan ayrılırken 
. oyter muhabirine : H?beşistaııın 

tlhakı, Büyük Britanya için azim bir 
. ehlikedir. ltalyanlar bir kaç sene 
içinde bir buçuk milyonluk bir or
~u ile lngilterenin karşısına dikile

li ':.ktir. işte o zaman lngiltere, bu 
• &ünkü büyük müsamahanın telafisiz 
aıbı~ çığır açtığını anlayacaktır. De

ıştir . 

Adisababa : 21 ( Radyo ) -
araşa! Gresyani, Badogliyonun kay

il~betinde vekalet etmek üzere A
ısababaya geldi . 

.... 
Filistin mektubü: 

Maraşal Badoglio ltalyaya bu sa

bah hareket etti . 
Adisababa : 21 (Radyo) - İtal

yan kuvvetleri. henüz ele geçirile

meyen ve Habeşlilerce mukaddes 

bir şehir olarak tanılıın Cocan vi- 1 
)ayetindeki Dirıııarnorsu da ele ge

çirmislerdir . 

Adisababa : 21 (Radyo) - İn- \ 
gi liz Kızılhaç heyeti . burayı terket
miş ve istasyonda lngiliz Elçisi ve \ 
tabası tarafından uğurlanmıştır . 

Bazı devletler, Habeşistandaki 
tabalarının hukukunun ve hayatları
nın muhafazasını İtalyan hükumetin· \ 
den istemiş ve kendilerine muv'lfa- j 
kat cevabı verilmiştir . 

Buradaki ecnebi devletler taba- 1 

sını muhafaza etmekte olan ecnebi 1 

askerleri Habeşistanı terkedecekler- 'ı 
dir . 1 

Yalnız şiimendüfer hattını ve bi

nasını muhafaza etmek üzere yuz 
elli Fransız askeri kalacaktır . 

Polis müdürünün evine 
bombalar atıldı 

Yahudiler Hayfa - Akka trenine 
kurşun yağdırdılar, Araptalebeleri 

polisleri taşladılar 
.-........----

Mısırdan Filistine 1709 
bir çok tank ve tüfek 

asker ve 
geldi 

I Akka : 17 (Hususi muhabirimiz
en) -· Yafada grevin neticesinde 

~1~ Yahudi çorap fabrikası iflas et
bıştir. 

( Yafa ile Kudü~ arasında işleyen 
ahudi otomobillerine ateş edilmiş 
otomobilleri yoldan çevirmişlerdir. 

.. ~ü~ Yafada hiristiyan Araplar bü
bır nümayiş yapmışlardır. Yafa 

, ;elebip Yahudilerine diğer şehir-
t en Yahudiler tarafından gizli giz

~ .. ınevaddı gıdaiye gönderilmiştir . 
~tıderilen şeyler yirmi sandık sar

Ya kutusu ile iki yüz yetmiş çuval 
tatestir. I 

.. Yafada grevin iptidasından bu 
ne kadar (Arap hayır cemiyetinin) 
ı:>ladığı para 1956 lira, 751 mildir. 

t Akka ise 317 lira 925 toplamış-
~.'!' Oplanan paralar ile grev yapan 
.;~ Arap amelelerin iaşeleri temin ı 
1Yor. 

k·Dün gece saat onda Tabriyye 
rııı Çarşı civarında bir dinamit pat
i!.'Ştır. Tahkikat neticesinde Yahu
,:r tarafından patlatıldığı anlaşıl-

i4t ı ' · n3anca bir ta)-Tat yoktJr. Yal· 

nız bir kısım evlerin duvarları yıkıl
mıştır. 

Dün Filistin şöförler cemiyeti re
isi Kudüsten Hayfaya gelerek hususi 
ve taksi otomobillerinin hiç b;r su
retle işletilmemesini söylemiştir. 

Diğer taraftan da Hayfada, bü
tün şehirlerin mümessi!leri toplanarak 
grevin verdiği neticeyı araşlırmı_şlar 
ve grevin devamına karar vermışler 

dir. l.d k . 
Dün Eilistinin fevka a e omıse-

ri Kudüsten tayyare ile Hayfaya gel
miştir. Ve Hayfa gümrük müdürü ile 
belediye reisi tarafından karşılanmış-
tır. Öğleden sonra da Lond~.aya gi_
decek olan Yahudilerin cem ıyet reı
si doktor Vizmen ile görüşmüş ve 
tekrar tayyare ile Kudüse dönmüş
tür. 

Dün Nablüste gece yarısı saat 
2.5 ta meçhul kimseler tarafindan 
polis müdürünün evine bomba at
mışlardır. insanca zayiat yoktur. 

Mısırdan 500 asker ile 18 tank 
ve 11 zırhlı otomobil 6 top gel
miştir. Ve bütün bu kuvvetler Yafa 
Hayfa, Kudüse dağıtılmıştır. 

- Sonu ücııG;tl .ahif«dt -

Vekiller heyeti 
İsmet İnönünün başkan

lığında toplandı 

Yüz bin Italyan kadını I Yunan kralı Korf oya 
vardı 

--
Ankara : ( A. A. ) - icra Ve

killeri heyeti dün ismet fnönünün 
başkanlığında toplanmış muhtelif 
işlerin üzerinde kararlar vermiştir. 

Duça; çocuklarımız sana 
diye bağırdı .. 

aid dir ! 

-·······-
C. H. P. 

Musolini'nin asdırdığı yeni haritalar .. 

Kamutay gurubu dün 
toplandı 

Ankara : 21 ( A.A ) - Cum
huriyet Halk Partisi Kamutay guru
bunun dün toplantısında dış işleri 
bakanı vekili Şükrü Saracoğlu ge
nel siyasal durum hakkında izahat 
vermiş ve mahalli idareler komi5yo· 
nunun hazırladı~ı raporun tetkikine 
devam edilmiştir . 

Kamutay 
Dıinkli t.:lplantısında 

ler kararlaştırdı ? 
ne-

Paris Soirdan; 
Cencvreye gel
diğim zaman, bü
tün gemilere bü
yük bandraların 
çekilmiş olduğunu 

ı gördüm. ŞaJaal; 
b:r güneş p:ırlı · 
yordu. lıalya za
ferini kııtlulayor
du. B~tüıı la1 , 
üzerinden, yağ 
ınurları tak'iwn 
güzel bir hava 
hüküm sürüyor

du . 

Milktler <.os

Ankara : 21 ( A.A ) - Kamu- 1 yctesi belki de 
tayın bugünkü toplantısında memu- \ yağmura, - o~a 
rin kanununun 49 uncu maddesine eninde so:ııında 
bir fıkra ilavesine ait kanun ile Tiirk / ihanet etıııiş olar 

ba~ra.ğı. kanun layihası müzakere ı bu asık ~ural·l·ı mü. 
edılmıştır . tefika - goven

Dil kurultayımız 
Konuşma programı 

nasıldır ? 

ınişti ! 

Ankara : 21 ( AA )- Üçüncü 
Türk Dili Kurultayı konuşma proğ
ramının ana çizgileri şunlardır : 

Ostie ye var
madan önce ken 
di kendime soru 
yorum : " Bir bi
siklet bulacakmı 
yım? Romaya 
kadar hiç olmaz
sa pedallara da
yanarak gidebi

~1ınolirıi !\mi ı ilotor ı~·nır111w,/ ile 
A- Türk Dili Kurumu başka

nının açma söylevi , 
B- Kurultay başkanlık kuru ile 

çalışma komisyonlarının seçilmesi, 
C- Kurum genel sekreterinin 

iki yıllık çalışmalar üzerine raporu , 
D- Kurultay üyelerinin dil iş

leri üzerine tezleri , 

E-Komisyon raporlarının okun
ması ve karara bağlanması , 

F - Yeni genel merkez kuru -
!unun seçilmesi , 

G Kapanma söylevleri , 
Üçüncü Türk dili kurultayına 

verilecek tezlerin başlıca konuları 
şunlardır : 

1- Yeni Türk Dili Teorisi ve 
Türk Dilinin yer yüzü dilleri arasın 
daki yeri, 

2- Türk Dilinin Preistorik ve 
lstorik tekamülleri , 

3 Dil devriminin amaçları ve 
dilimizin ihtiyaçları . 

Türk -- Alman 
----

Ticaret anlaşması imza 
edildi 

Ankara : 21 ( A.A ) - Türk 
Alman ticari mübadele ve tediyat 
muamelesini tanzim eden anlaşma 
dün şehrimizde imzalanmıştır . 

Avam kamarasında 1 

Londra: 21 (Radyo) - dışişleri 
bakanı Eden, avam kamarasında bir 
mebusun sorduğu suale lngiltere ile 
Mısır arasında tüccar! müzakerata 
girişilmediğini, yalnız askeri mesele
ler üzerinde müzakereler cereyan et
tiğini ve bu müzakeratın son bahar
dan önce bitirilmesine çalışılacağını 
bildirmi~tir. 

lecek miyim? Eger İtalyanlar bir 
muziplik yapmak isterlerse, pasa
portuma bakdıktan sonra beni o 
yolları yaya yörümeğe mecbur ede
bilirler, çünkü zecri tedbirleri ka
bul etmiş memleketlerin birindenim 
fakat ltalyanlar kötülük etmediler;· 
hepisi zafer neşesile doluydu. Ilir 
otomobil ve müteaddid arkadaş bu 
labileydim. Eğer Venedik meyda 
nında yüz bin kadının Musoliniyi al
kışlayışını görmek isterseniz bir az 
acele edip tam vaktında yetişmeli
siniz, dediler. ve hemen yola çıktık. 
Bu, Romalı anaların, hemşirelerin, 
kızların ve zevcelerin günü . 

Duçe, kadın alaylarını davet et
ti. sıkışık kafileler halinde geliyor
lar. Çiçek, çocuk ve defne dalları 
getiriyorlar. Musolini görünür gö
rünmez; yüz bin ses, vecd içinde 
yüz bin çehre, yüz binlerce el ona 
doğru yükseliyor. Ve Duçe onlara 

hitap ediyor. Ne söyliyor? çok az , 
şey. onlara: "Muzaffer kadınlar .. Va- ı 
tanın hizmetkarları !. . " diyor . Bu 1 
kadınlar, ocak ruhuna sadık kaldı
lar ve zecri tedbirlerin sıkıntısına 
mukavemet ettiler. Duce icin nasıl 

bağırıyorlar, nasıl haykırıyorlar 1 .. 
Mıızafferiyetin timsali kesilen bu bal
kona doğru ve çocuklarını ellerini'> 
ucunda kaldırıyorlar. Ve kızıl band
larla süslenmiş balkondan siyah köın
lekli bir adam, - Duçe ! -- ıgiliyor 
ve onları sdamlıyor . 

- Duçe ... Çocukiarıınız sana 

ait ! .. 

denbire sulhperver kesilmiş bir hal 
var ! 

Kuirinalin önüne , Kralı tebrik 
etmeğe geliyorlar . Dolambaclı yol
lardan, savva beyaz salibi ile süslü 
bayrakların donattığı bu ikinci bal
konun karşısır.a tam zamanında ye
tişiyorum. Kadınlar: zaman ve isti-

- Gerısi ikincı sahifede -

------. ------

Kontrol lazın1 
---

Dün bır l:ariimiz bize başından 
geçen şu hadiseyi anlattı ; 

" Bir kaç gün önce küçük ço
cuğumla birlikle , \ık ve büyük bir 
t;.tlıcı salonuna uğradık ve orada ben 
limonata içtim, çocuğuma da azıcık 
hamur tatlısı yedirdim . 

Ertesi gün birdenbire çocuğun 

sıhhalında bir fevkaladelik ba~ladı , 
müthiş bir diyareden iztırap çeki
yordu. Hemen doktora baş vurdum, 
mu~yene •onunda çocuğun gıda yo
li'.e ZPhırleııdiği anlaşıldı ve yavru
mun hayalını bu büyi'k tehlikeden 
kurtarıncaya kadar akla karayı seçtik. 
Ayni iikibele, bir arkadaşımın da uğ
radığını diin işittim, Bildiğim bu iki 
zehirlenme hadisesinin ayni tatlıcı
daki bayat tatlıdan ileri geldiği ta
hakkuk etti . 

.Diğer vatandaşların böyle bir 
t~hlıkcye. •;ğ:amamaları iç.in belcdiye
nııı bu gıbı yerleri sıkı bir teftişe ve 
:ı:~da _maddelerini de ehemmiyetli tah
lııc tabı tutması her halde yerinde 
onır . 11 

Buna benzer şikayetlere sık sık 
ınuhatcp oluyorm. Tatlıcı ve şerbet
·ıkr galiba fcııııi baskıdan uzak ka
'1·{u~lar f3c1 <li:,·~nin nu arı dil \...1t:-

Musolini, bu armağanı kabul et
tiğini ve sevgi tezahiirlerini kalbine 
aldığını ~nlatan bir işaret yapıyor . 

Yüzünde; saadetin son haddini bul
rrlu~ insanların :ı'izıindeki hal , bir- ı nı celb dtriz . 

Korfo : 21 (Radyo) - Yunan 
kralı Corc ve veliahdi buraya gel
mişlerdir. Şehir baştan başa bayrak 
ve yeşil dallarla süslenmişti. Halk, 
krallarını büyük sevinç tezahhüratile 
karşılamıştır. 

Kral ve veliahdı pazar gününe 
kadar burada kalacak ve Adanın şa
yanı lemaşa yerlerini gezeceklerdir. 

İngiliz donanması 

936 da ne kadar 
artacak ? 

Londra : 21 (Radyo) -lngiltı-
re hükumeti 1936 deniz kuvvetleri 
için tesbit ettiği programa nazaran 
yenid•n 40 bin tonluk torpido muh
ribi ve deniz altı gemisi yaptıracak
tır . 1936 yılının sonunda tonaj ye· 
kunu 190 bin tona çıkacaktır . Bu 
suretle 1930 deniz anlaşmasilc tah
dit edilmiş olan mikdar 80 bin ton 
fazla ile anlaşılmış olacaktır . 

lmriltere hükumeti Japonya ve 
Amerikayı l 930 muahedelerinin 
doğurduğu m''cburiyetler üzerinde is

rar etmeksizin yen;den bir anlaşmaya 
dJvet dnıistir . 

Tokyo : 20 (Radyo) - Japon· 
yanın, lngiltereye bir anlaşma yap
tıgı hakkındaki şayialar yalandır. Böy
le bir şey ıııevzuubahs değildir . 

Hindenburg 

Nevyorka muvasalat etti 

Nevyork: 21 (Radyo) - Ame
rikaya ikinci seferini yapmakta olan 
Hindenburg jeplini, bu gün saat 
12,3 geçe Nevyorka muvasalat et
miştir . 

Jeplin Avrupa ile Amerika ara
sındaki mesafeyi 77 saat 33 daki
kada katetmiştir . 

İngiliz façistleri 
Yahudi taraftarlarile 

mücadelede 

Londra : 21 ( Radyo ) - İngi
liz F açistleri Yahudi taraftarlarile 
mücadeleye devam etmektedir . 

lngiliz F açistleri geçen akşam 
bir Yahdi yüzme havuzuna gaz dök
müşler ve harp aleyhdarı bir teşek
külün çalışma binasına girerek bütün 
evrakları parça parça etmişlerdir 

Rus-İngiliz 
Deniz anlaşması 

etrafında 
Londra : 21 ( Radyo ) lngi-

liz .. - Rus . Deniz anlaşmalarının 
muzaker~lerıne dün gerek Rus ve 
~ere~se lngiliz delegelerinin tam iş
tırakıle devam edilmiştir. Müzake
relerin iyi bir netice ile sona erece
ği umuluyor . 

Ankara da 
Gizli telsiz kullanan 
iki kişi yakalandı 
Ankara zabıtası, ciddi çalış

malardan sonra iki semtte giz
li surette faaliyet gösteren iki 
verici telsiz cihazı bulmuştur. Bun
ların ne gibi işlerde kullanıldığı ve 
sahiplerin!n vazi)1etlcri tetkik edil
mektedir . 



Sahife : 2 Türksözü 
- - ---

Yüz bin İtaly~n Sömürgenin ham madde! 
bakımından ehemmiyeti 
Almanya " açık kapı ,, 

kafi görmüyor ! 

• • • 
prensıpını 

• • 

Berlin : 16 ( Hususi Muhabirimiz-ı 
den ) - Büyük Britanya, Almanyaya 
verdiği sual notasında sömürgeler 1 

işinden hiç bahsetmiyor. fngilterenin 
aldığı bu gayri müsait vaziyete rağ
men Alman mehafili dünya ham 
maddelerinin yeniden taksim ve tan- 1 

zimi lüzumuna kanidirler. / 

Almanlar bu taksimde yalnız sö- ı 
mürge sahibi olmıyan memleketlere 
açık kapı bırakmak prensibinin kafi 
olmadığını iddia ediyorlar . Alman 
matbuatı sömürgeler işinden bah 
sederken, Alrnanyaya bir sömürge
nin mandaterliği verilmekle bu işin 
bitmiyeceğini ve Almanyanın Versay 
muahedesi ile elinden alınan sömür
gelerin temamile geri verilmesi la
zım geldiğini açıkça söylüyorlar . 

Sömürgeler işi Büyük Britanyanın 

bir prestiş işi haline girmek tehlike
sini gösteriyor. Bu suretle bu iş ta
bii iktisadi noktadan aynlıp moral 
bir sahneye giriyor demektir. 

Son zamanlarda Londrada Bü
yük Britanyanın sömürge halkının 

siyasi ticaretini yapamıyacağını ve 
bu halkın fngilterenin emniyetine 
teslim edilnıiş olduğundan bahsedi
liyor. 

Bu sözlerden konservativ maha
filde Balfurun Versayda söylediii 
sözlerin unutulduğu anlaşılıyor. Bal
fur demişti ki : 

" Henüz Versay muahedesi ilt! 
isimleri bile duyulmıyam memleket
ler o memleketlerin nerede olduğunu 
bilmiyen memleketlere taksim edildi,, 

Baldvinin bir sözüne göre de 
" Sömürgeler taksiminde kimsenin 
fikri sorulmadı ,, nerede kaldı ki o 
zaman Alman sömürgeleri halkının 

hisleri göz önüne alınacak idi . 

Hiç şüphe yoktur ki, bu sahte 
moral delilleri ciddi bir münakaşa 
karşısında yıkılmağa mahkumdur. 

Bu şekilde moral manialar orta 
dan kalkınca sömürgelerin ham mad
deler menbaı ve ihracat pazarı ol
mak hasebiyle olan ehemmiyeti 
yani meselenin esası ortaya çıkmış 

olur. 
Britanya'nın Dış işleri bakanı 

sıfatiyle Samuel Hoar' c Cenevrede 
bütün devletlerin sömürge ham mad· ı 
delerinden müsavaten istifade pren-
si bini ortaya atmıştır. 

Bu sözlerle siyasi karışıklığın 
en mühim sebeblerindcn birisinin 
ham maddelerin gayri müsavi taksi
minden ileri geldiği hakikatı anla
mıştır. 

Bundan sanra Eden, kamarasın· 
da, bu işin tanzimine lngilterenin 
hazır olduğunu söyledi. Mamafih 
bununla, dünya siy'asi hastalıklarını 
kökünden tedavi edecek bir sihir 
bulunduğu zannedilmcmesini de ilave 
etti. 

ve içecek maddeleri göz önüne alı
nacak olursa Almanyanın yine en 
fena vaziyette olduğu görülür . 15 
mühim yiyecek ve içecek madd'!sin
den yalnız pancar şekeri istihsalinde 1 
Almanya en önde bulunuyor . 

Buna mukabil Alman matbuatının 
yazdıklarına göre Büyük Britanya 
~e imparatorluk ile Amerika Birle
şik Devletleri ve Sovyet Rusya bu 
işte en karlı bir vaziyette bulunu
yorlar . 

Doktor Göbbelsin Laypzig ser· 
gisinde söylediklerine göre en mü 
him ham maddelerden kömür , de· 
mir , yağ , kauçuk ve bakır ham 
maddelerinden Sovyc~ Rusya ve 
Amerika Birleşik Devletlerinin an· 
cak kauçuk maddesi endüstrilerine 
kafi gelmiyecek ınikdarda ise de 
suni kauçuk imalile bu eksikliğin 
ehemmiyeti de azalmaktadır . Bri · 
tanyanın ise yalnız petrol ve pamuk 
mahsulü azdır . 

Bu sa}ılan hakikatler ham mad
delerin ehemmiyetini anlatmağa ı 

kafidir Münakaşa kabul etmez bir 1 

hakikat olan ham maddelerin gayri 
müsavi taksiminin nasıl halledileceği· 
ni müzakere etmek günü yaklaşmış· 
tır . 

Bütün bunlardan anlaşıldığına 
göre Almanya eski sömürgelerinden 
hakkile istifade edebilmek , ve sö· 
mürgc ihtiyacını tatmin edebilmek 
için bunların kendisine yine sömür 
ge olarak iadesini isteyecek ve man 
da şeklinde iadesini kabul etmiye· 
ccktir. 

~~~-----·------~~~ 

Moskova büyüyor 
-- ~,._. 

Moskova: 16 ( T ass ) - Mos
kova' da bu ane kadar 1 o şehir mm -

tıkası mevcut iken şimdi 23 mıntıka 
tesis olunmaktadır. 

Moskova şehrinin gittikçe büyü 
mesi keyfiyetinin İcab ettirdiği bu 
yeni idari taksim, ayni zamanda 
Moskova'nın on yıllık umumi imar 
planı ile de sıkı surette alakadardır. 

Bu son beş yıl içinde Moskova
nın nufusu 1 milyona yakın fazlalaş
nuş ve bugün 3,640,500 kişiyi Bul
muştur. 

Moskova - Nevyork tele
fonu: 

Moskova ile Nevyork arasında 
ilk telsiz telefon konuşmaları yapıl
mıştır. 

Bu iki şehir arasındaki telefon 
irtibatı Londra vasıtasiyle temin 
olunmaktadır. Moskova ile Londra 
arasında doğru telefon hattı vardır. 1 

1 

kadını 

- Birinci sahifaden artan -

dadın hakimi olan bu adamın önün
den geçiyorlar, az evvel şimdiki anın 
sahibi ve hakimi olan adamın önün· 
den geçtikleri gibi, Kralı; on dokuz 
asrın Roma duvarlanndan sileme
diği bir kelime ile hep bir ağızdan 
selamlıyorlar : 

-- imparator ! . . , 
Üçüncü Amanoel, Umumi Har

bin Asker - Kralı , bu kadınların 
arzusu veçhile"Roma İmparatorunmu 
il~n edilecek, yoksa, sekizinci Edvar 
gibi sadece Kral -İmparator mu? .. 
Ortadaki tarihi mesele bu . Ve bunu 
Duçe yakında halledecek . 

Yakan Güneşin maili ışıklan ile 
yıkanan Roma duvarları çok güzel . 
Bir zaman köyünde ilk mektep ho
calığı yapmış olan Musolini , orayı 
- Halka ve scyahlara coğrafya öğ
retmek için - Günün diğer saatle
rinde de yaldızlanacak bir siyah 
tahta gibi kullanıyor ! 

Maxence kilisesinin duvarlarına, 
Döçe dört tane diveasa harita as· 
tırdı . 

Orada ; bütiin bir kıtanın yega· 
ne aydınlık noktası olan Roma , da· 
ha sonra : gal ve eyer üzerine ya· 
pılan Roma , ve nihayet : Britanya 
adalan da dahil olmak üzere bütün 
Avrupayı ve Akdenizin her iki sa
hilini yalayan Roma gösteriliyor . 
Yolcular , bu Musolini haritalarını 
tamaşa için bir an duraklıyorlar . 

* * * 
Dört nehri ve dört kıtayı temsil 

eden Bernin çeşmesinin bulunduğu 
Novane meydanına ulaşıyordum . 
Bu çeşmede: 

Tibre Avrupayı , ganj Asyayı , 
Nil Afrikayı , Rio Plato la de Ame
rikayı temsil ediyor . Bir yolcu , 
bana şunu söylemek için orada bil 
hassa duraklıyor : 

- Nil , gözleri bağlı bir çocuk 
halinde gösteriliyor . Bu , bir za
manlar Nilin menbalarının belli ol
madığını anlatmak istiyor . Ama 
şimdi , biz onun koynaklarını biliyo
ruz 1 

Gece karanlığı etrafı sarıyor , 
fakat bayram , fener alaylariyle de
vam ediyor. Beni Tıbre, Senanj şa
tosuna kadar sürüklüyorlar . Hari- ı 
kuladeyi orada görmeli ! Kubbenin 
tepesindeki büyük harp perisi baş· I 
tan başa tcıwir edilmiş harp pensi, 
Adrln'in mezarı ve Mark Ore'lin 
son istirahatgahı olan tepenin iize· 
rinde , gecenin mailikleri ortasından 
kalın bir nur sütunu halinde yükse· 
liyor . Sanki bu ışıklar ortasında ha· 
kiki maddesi değişmiş ve pırıltılı bir 
elmas kütlesi haline gelmiş . Bütün 

teferruatı sarahatla görülebiliyor . 
Ve gündüz pek fark edilemeyen bazı 
jestler . geceyle ışığın bu güzel sen· 
tezi içinde daha manidar bir şekilde 
kendini arz ediyor . Kalabalık ara· 
sından bir kadın sesi : 

- Harp perisine bakın , diyor , 
kılıcını kınına koyuyor 1 

Dört kaçakçı 
İhtisas mahkemesinde 57,927 lira 

para cezasına ve muhtelif ağır 
hapislere mahkum oldular _____ ...._.. .... .---

Teşekkül halinde kaçakçılık yap
maktan suçlu ve mevkuf bulunan 

Kayserili Ahmed oğlu Bahri. Kay
seride Kasab Hacı Ahmed, Kayse
rili Nuh Mehmed oğlu Hasan, Kay 

serili Sabit isminde dört kişinin 
Adana Adli f htisas mahkemesince 
yapılan duruşmaları sonunda, suçlu

lardan Bahrinin idaresi altında teşek
kül eden şebeke, Suriyeye geçerek 
15,200 aded çakmak taşı, 68,587 
defter sigara kağıdı, muhtelif cins· 

General Salih Avgın 
dün şehrimızden ayrıldı 

Askeri temyiz azalığına atandı 
ğını yazdığımız tüm General Salih 
Avgın, dün öğle üzeri Belediye ta
rafından Yeni otelde şereflerine ve
rilen ziyafette bulunmuş ve akşam 
üzeri saat 18,5 trenile Ankaraya ha
reket etmiştir . 

General Salih Avgın istasyonda 
Vali Tevfik Hadi Baysal, Belediye 
reisi Turfan Cemal Beriker, garni
zonda mevcut bütün zabıtan, mül
kiye, adliye ve diğer daireler mü
dür ve memurları, teşekküller baş
kanlan ve bir çok dostlan tarafın

dan uğurlanmış, askeri bando selam 
havasını çalmış, a!lker, jandarma, 
polis ve zabitai belediye müfreze
leri selam resmini ifa etmişlerdir . 

Okulların 

Tatil ve imtihanları 

Vilayet merkez mektepleri , 30 
Mayısta derslerini keseceklerdir . 
Tam devreli mektepler her yerde 
8 Hazirandan 20 Hazirana kadar 
" ilk tahsili bitirme imtihanları ,, 
yapmış olacaklardır . 

Diğer sınıflarda da 26 Mayısta 
tedrisata nihayet verilecektir . 

Beş senelik 
Zirai sanatlar programı 

hazırlandı 

de kumaş ve elbiselik aldıktan son· 
ra memleketimize sokarken hudud 
kapılarında yakalandıkları sabit ol· 
muştur. 

Teşekkülü idare eden Bahri, iki 
sene haps yattıktan sonra muvak -
katen Bitlise sürülecektir. 

Diğerleri birer seneye mahkum 
edilmişlerdir. 

Bu dört kaçakçı aynca 57,297 
lira 70 kuruş da para cezasını öde
meğe mahkumdurlar. 

Halkevimizin 
Dün gece verdiği .. 

musamere 
Halkevi gösteri kolu gençleri 

tarafından dün gece Asri sinema bi· 
nasında verilen Yabancı piyesi bü· 
yük bir muvaffakıyetle oynanmıştır. 

Müsamerenin verildiği Asri sine 
ma salonu daha piyes başlamazdan 
bir saat evel lebalep dolmuş yüz
lerce kişi piyesi ayakta seyretmişler· 
dir. 

Her defa olduğu gibi çok alkış
lanan ve halkımızca rağbet gören 
bu temsilin de bir gece daha tek
rarlanması muhtemeldir . 

İlk okullarda 

Gramer dersinden 
not verilmiyecek 

Kültür Bakanlığı, ilk okulların 
Türkçe derslerinin imtihanlarında 
gramer sualleri sorulmamasını ve 
gramerden not verilmemesini karar
laştırarak, kültür direktörlerine, bu 
yolda muamele yapılmasım bildir
miştir . 

Askerlik dersleri 
Talimatnamesi hazırlanıyor 

Kültür Bakanlığı, orta okullarla, 
liseler ve öğretmenıı okullarının as
kerlik dersleri imtihanları için bir 
talimatname hazırlamaktadır . 

Bu talimatname gönderilinceye 
kadar talebenin sınıf geçme durumu 
hakkında karar alınmaması okullara 
tebliğ edilmiştir . 

Tayinler 

Birbirini takib eden iki dış işleri 
bakanının ayni meseleye muhtelif 
kıymet verdiklerini düşünerek insan 
dünyada ham maddeler taksiminin 
hakiki ehemiyetinin ne olduğunu 
sormaktan kendini alamaz. 

' Muhabere, Londradan Moskova'ya 
ise telsiz telefon vasıtasiyle islah 
olunmaktadır. 

1 . 

·Tapu ve kadastroda 

Ziraat Vekaleti beş senelik bir 
zirai sanatlar programı hazırlamak· 
tadır . Bu programın hazırlıklarında 1 

bulunmak üzere Ankarada bir top
lantı yapılmıştır . Şu programın ha
zırlanmasında bulunmak üzere mem
leketin muhtelif yerlerinden müte
hassıslar davet edilmiş ve komisyon 
işini bitirip programı tesbit ederek 
dağılmıştır . 

Adana Kadastro azası Mustafa, 
Tekirdağ tapu tahrir müdürlüğüne 
tayin edilmiştir. 

Bir tavzih 

Şimdi dünyanın on endüstri mem
leketinin sömürgeler noktasından 
vaziyetini tetkik edelim . 

Yiyecek ve içecekten mada 35 
mühim ham maddenin en az olduğu 
memleket Almanya , Japonya ve 
ltalya olduğu anlaşılıyor. Bunlann 
içinde ham maddesi en az olan Al 
manyadır. 

Almanyanın endüstrisine kafi ge· 
)ecek ancak iki ham maddesi vardır: 
Bunlar da kömür ve potastır . Ja
ponyanın 5 ltalyanın 8 , kafi ham 
maddesi <Tardır . En mühim yiyecek 

Birkaç ilk tecrübe mükalemesin
den sonra Moskova - Nevyork tele-

1 fon hattı pek yakında umumun istiı 
fadesine çalışacak ve biraz sonra da 
Moskova ile Amerikanın diğer şehir 
leri arasında ayni elsiz telefon hattı 
ile mükaleme miimkin olacaktır: 

Molotof otomobil fabrikası 
Gorki'de kain Molotof otomobil 

fabrika• ı 1936 yılı içinde l 00 bin 
otomobil yapacaktır. 

Yeni bir demir terbiyesi 
Harkof madenler üzerinde ilmi 

araştırmalar enstitüsü, molibden ve 
bakır ilavesi suretiyle, saf ve teknik 
bakımından çok mükemmel bir de-

Tapu ve kadastro genel müdür
lüğü merkez fen heyeti ile kadas
tro ve tahrir heyetleri müstahdem
leri hakkında barem kanunu hüküm
lerinin tatbiki için Kamutay biidce 
ı·nciimeni tarafından hazırlanan ka· 
nun projesi Kamutay ruznamesine 
alınmıştır . 

mir terbiyesi usulü bulmuştur. Bu su-
• retJe elde edilen demir, Büyük bir 

clastikliğı haiz bulunmakta ve pas 
tutmaktadır. Kazan, gemi ve saire 
inşasında kullarulmağa çok elveriş
lidir. 

Adana ihtisas 
mahkemesi 

1 Hazirandan itibaren 
kaldırılıyor 

fşlerinin mikdar ve mahiyetleri-
' ne göre devamlarına lüzum kalma

dığı anlaşılan Sivas, Trabzon, Balı
kesir, lzmir, Muğla, Antalya, Malat
ya ve Adana adli ihtisas mahkeme
leril~ lstanbuldaki sekiz numaralı 
adli ihtisas mahkemesinin 1 Haziran 
936 tarihinden itibaren kaldırılması 
Bakanlar meclisince kararlaşbrıl

mıştır . 

Gazetenizin Mayıs- 1936 ta
rihli nüshasında terzihanemde (18) 

1 parça kaçak kumaş bulunarak mü
sadere edildiği ve hakkımda kanuni 

takibat yapıldığına dair malumat neş· 
redilmiştir . 

Çirkin bir ihbar neticesi evimde 
yapılan araşbrmada, bulunan kumaş
ların hiç birisinin kaçak olmadığı 1 

anlaşılarak iade edildiğinden mat
buat kanununun hususi maddesine 
tevfikan bunun ayni sütunda tavzih 
ve tekzibini rica ederim. 

Eski istasyon caddesinde 
terzi 

PERVİN 

22 Mayıs 1936 

Haklı bir ceva 

T enkid, dünyanın her taraf 
tenkid edilenin muhakk 
çok bir kırgınlıkla kabul 

şeydir. Bilhassa san'at münekki 
- daha ziyade hisleriyle y 
ve hareket eden san'at sınıfına 
kunduklan için - belki dün 
en nazik işini üstlerine almış i 
lar vaziyetindedirler. 

Bizde, tenkid, - en pişkin 
yılan tabakada bile - henüz 
kapaklı bir hakaret şekli olm 
kurtulamamıştır; Bunu geçelim· 
kat, görülüyor ki, dünyanın h 
rafında, tenkid edenle tenkid 
len arasında bir anlaşmazlık 
cud 1 f şte bir nümunesi: 

Geçenlerde, Parisde "Pet' 
lais,, resim sergisinin meydana 
tirilmesinde bizzat büyük hi 
gören meşhur İtalyan san' atın 
kidi Hoko Ojetti, sergideki re 
hakkında bazı tenkidler yazıy 

Bir sabah, ressamlardan 
elinde bir gazete olduğu halde 
çık bir memnuniyetsizlikle 
kidin karşısına dikiliyor ve so 

- Rseim yapmasını bilir 1 
niz ?. Resimden ve ressamlıkd~ 
setmek için, resim yapmasını 
mek lazımdır! ~ 

Olgun ve zeki münekkid ~ 
bi ve haksız sanatkar karşısın~ 
an gülümseyor ve soğukk~ 
cevab veriyor: 

- Ben, iddia ettiğiniz şe) 
ruri görmüyorum! Şimdiye 
hiç yumurta yumurtlamadım, 
sizi temin ederim, bir omletin 
ğini ve ya fenalığını bir tavukt 
daha iyi takdir edebilirim!. 

Taleyran'ın nüktesi 
iktisadi buhranın asrımıza 

şey olduğunu sanmamalı . 
bu hususta haylı tecrübeli 
keş olduğu anlaşılıyor. 

Mesela; bir asır evvel de 
lar yine işlerin kesad gid" 
şikayet ediyor ve yine birbi 
endişeli bir eda ile: 

- Alışveriş ne halde?. 
Diye soruyorlardı. Bunu, 

kizinci asrın sonlariyle on d 
cu asrın başlannda Avrupa 
!erini parmağının ucunda fı 
oynatmış olan meşhur F ransı 
lomatı TaJeyran'ın şu güzel 
sinden de anlamak mümkünd 

Bir gün; yüksek sınıfa 
ve gözlerinin biri Şama, biri 
bakan fena halde şaş bir ka 
leyran'a cevab veriyor: 

- f şler nasıl gidiyor Ek 
Diplomat soruyor: 
- Gördüğünüz gibi, ın 

Kutupda yakıcı gün 
San'at aleminde - hazan g 

varan - yeniliklerin bir bi · 
ladığı bir zamanda, roman 
ye sahasında çalışanlar bitt 
}erinde sayamazlar. 

Yeni romancıların bütü 
reti, "vak'a kahramanı olaC 
psikolojisini yenilemek,, ten 
gibi görünüyor. Mamafih, 
bu kadarla da iktifa etmek 
yor, bizim zavallı tarih ve 
bilgilerimizi de altüst etmek 
ne düşüyor. Geçenlerde; 
kaşif Shckelton'un oğlu 
Shckelton "Şimal kutbunda 
sanatoryomlar inşa edilmesi 
ti,, ni göstermek için edebi 
neşrediyor ve kitabın bir ye 

"Kutbun en nihai noktal 
yanın, havası en sağlam ye 
yo; orada bir tek mikroR 
Mayıstan eylüle kadar olaJI 
zarfında oralarda her türlü k 
hatta arılar bulunmaktadır 
o kadar hararetlidir ki in 
sini cayır cayır yakmaktaclı 

Anlaşılan, bu gidişle, 
hattıüstüvadaki kayak eğl 
den, sahrayikebirdeki u 
caksız çiçek bahçelerinde" 
den eserleri okuyabileceğiz! 

tt 
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Kudüs ile Eriyma arasındaki köp
rü bomba ile yıkılmıştır. Şimdi ta
mamile (Şarki ordun) ile Filistin ara
sındaki yol kesilmiş oluyor. Köprü
nün kimler tarafından yıkıldığı belli 
değildir. 

Yazan : Taha Toros 

-4- Yafada zengin bir adam grevin 
iptidasından beri her gün muntaza
man beşyüz kişiye yatacak yer ile 
bin fakire de meccanen yemek dağıt
maktadır. Buna nazara her gün yir
mi beş Filistin lirası sarfetmektedir. 

Vali bunu memnuniyetle kabul 
ederek böyle bir diyar görmediğini 
ve meşhur Gülek boğazının tarihde 
0Ynadığı rolü belagatla birkaç cüm
le halinde jandarmalalara anlatmış
tır. Az sonra da seccadeye birbiri 
Üzerine konulan yasdıklara yaslana
rak bir müddet yalnız kalmak iste
ıniştir. Vakit akşama yakınlaşmıştı. 
Güneş, Torosların laciverd çam
larını altun ışıklariyle öpüyor ve 
sabahtanberi sımsıkı kollariyle 
kucakladığı ulu d:ğlardan ayrılıyor
du .. 

Uzakta Bulgar dağlarının aktac
hırı güneşin ışıklarını bir ayna gibi 
enginlere aksettiriyor ve gözleri ya
kıyordu . 

Soğuk bir suyun çeşme taşla
rını yalayarak reçineli tekneye dö
külmesinden çıkan billilr ses tabia
tın sessizliğini musikileştiren yega- · 
ne hareketti ! . 

Uzak sırtlardaki davar sürüle· 
tinin çıngırakları da Toros akşamla· 
tının yorgunluğunu tatlı bir tebes
sümle ısıtıyordu . Bu sessiz ve ha
zin dağ akşamının kıvancı içinde, du
Yan ve İnziva sever bir yaratılışda 

olan büyük şairin yüzündeki çetin 
hatlar çözüldü . Seccade üzerine u
Zandı . Tabiatın ruhunu mest eden 
sihrine kapılmıştı .. 

Böylece bir buçuk saat kaldı ve 
ikinci bir kahve götürülünceye ka·· 
dar yalnızdı; ve kimse ile bir keli
me konuşmadı . 

Kahveyi götüren jandarmayı, uy
kudan uyanır gibi bir hareketle kar
şıladı ve kahvesini sevimli bir te
bessümle alırken onun da anlama
dığı bir kaç kelime ~mırıldandı . 

Adanaya giriş ve bir 
şairin hicviyesi 

( Gülek boğazı) odan sonra ( Sa
rı Şıh ) [ 1 ] ve ( Mezar oluk ) 
a [ 2 ] gelindi . Roma imparatorla
rından ( Konstans ) ın mezarı bulu
nan bu su başında bir müddttt isti
rahat olundu . 

Artık Adanaya yaklaşıyordu .• 
Bütün şehir halkı heyecan için

deydi .. Çünkü büyük valilerini on· 
lar eskibenberi şiirlerinden tanıyor- 1 

lar ve ona gıyaben besledikleri sev-) 
gi ve hürmetlerini sunmak için sabır
sızlık gösteriyorlardı . 

Valinin yollarda ağır ağır gel
mesi yüzünden Adanaya, önce karar
laştırılan günde ulaşamamıştı . Halk J 

da bir kaç kerre r şehrin dışarısına 1 
toplanmış ve dağılmıştı . 

Mayıs başlangıcının tatlı bir ak
şamıydı .. 

Şehre hemen hemen sessizce gi· 
rildi . Fakat ilk şehre girişte Paşa

nın gözleri büyük duvarlara kömür
lerle yazılan iri mısralar gördü .. 

Bu mısralar Ziya Paşanın mua
rızları tarafından yazılmıştı . 

Yukarıda ( Hayva beyi) nde va
liye kudumjye okuyan Adanalı şair 
Hakkı diye bahsetmiştik . 

Şair Hacı Talip oğlu Mustafa
nın kudumiyesini çok beğenen Pa
şanın takdirlerinden cür'et alarak 
Hakkı da yazdığı kasideyi oku. 
okumuştu . 

[ 1 ] Eski yazına seyahatnameler 
ve yazma coğrafyalar burasını ( Sarı 
ışık ) olarak zikretmektedirler. İki 

asırdanberi galat olarak halk tarafından' 

( Sarı Şıh ) şeklinde kullanılmakta- J 
dır . 

Büyük şair nedense Hakkının 1 

kasidesini takdir etmemiş ve bir ke-
lime dahi söylememişti . \ 

Bundan muğber olan Yeğen A- , 
ğazade, atına bindiği gibi Adanaya ' 
gelıniş ve bazı taraftarlarını da el
de ederek Paşa için o gün yazdığı 
bir hicviyeyi şehirin göze çarpa· 
cak büyük duvarlarına büyük harf
le yazdırmıştı . 

Bu hicviyenin son mısraı şöyle 
bitiyordu: 

" Ziyası kalmadi mülkün gelince 
paşası ! ,. 

[ 1 ] şehrin bir çok göz alı 

19-4 - 36 Nisandan Nisanın 
sonuna kadar onbirgünde hükümet 
bütçesinden onbeş bin Filisitin lirası 
eksilmiştir. 

Dün gece Mısırdan bin ikiyüz as
ker harp edevatı ile gelmiştir ve bü
tün Filistine dağıtılmır. 

Gece Soton treni Hayfadan 
Akkttya gelirken (Keşun) - Yahudi 
köyünden trene ateş edilmişse de 
hiç bir tesir olmamışbt. 

Hayfa belediye reisinin de evine 
bomba atılmıştır. Bomba bahçe
ye düştüğünden tesirsiz kalmıştır. 

cı köşelerine yazılan mısralar Zi
ya Paşayı hiç te üzmedi .. O biliyor- , 
du ki her memlekette her ferdin se·.ı 
veni ve sevmeyeni olabilirdi . 1 Yafada bütün Filistin ali ve 

iptidai mektep talebelerinin mümes
silleri ile bir çok talebeler bir içtima 

' yapmışlardır ve talebeler bir çok 
isteklerde bulunmuşlardır. 

Bu yazıların da kendi düşmanla
rı tarafından tertip edildiğini anladı 
ve etrafındakilere bu cüretkarın kim 
olduğunu sordu .. 

Bir çok kimseler bu yazılara kız-
mış: , 

- Koca şair böyle mi karşıla- j 
nacaktı ? diye bunu yazanların mey-
dana çıkmasına çalışmıştı . 1 

Halk heyecan İçerisindeydi !. il 

Yazıyı duvara yazan bulunmadı. 
Fak.1t mısraları tertip eden şairi 
bulmak lazımdı . Onun için memle
kette şiirle uğraşanların hepsi top
lattırıldı ., 

1 - Yeni gelecek Yahudilerin 
Filistiae girmemesi 

2-Yahudilere arazi satılmaması 
3- elindeki silahların alınması 
4 - Filistinde yerli hükümet teş

kili 
5- 1929 senesindeki nümayişte 

mahkilm olanların affı ve buna ben
zer bir çok istekleri hükümete yaz
mışlardır. 

İçtimadan sonra talebeler sokak
larda nümayiş yapmışlar polis tale
beleri dağıtmak istemiş, talebeler 
polise hücum etmişlerdir. Polis ateş 

Şair Hakkı , Ziya Paşanın ölü
müne kadar kendisine muhalefet 
etmiş , hatta bir zamanlar çok ileri 
gittiğinden tevkif olunmuştu . 

Kendisi de memlekette çok se
vilir , nüktedan , gayet zeki bir şa -
irdi . Tarafdarları da çoktu .. Onun 
istanbula gönderilmesinden sonra 
valiye hiciv yazanlar yetişiyordu . 
Ezcümle meşhur şair"Adanalı Ziya,, 
yetişmişti ki ona muhalif gurub
dandı . Bunu ileride etraflıca anlata-

' etmiştir. Talebelerden on iki yaralı 
vardır. Polislerden de üç kişi atılan 
kurşunlardan ağır derecede yaralan
mışlardır ve ahali heyecane gelerek 
tekrar polis üzerine hücum etmişler
dir. Zorla ahali sopa ile dağıtılmış 
bunun üzerine Yafada gene ikinci 

1 def' a olarak örfi idare ilan edilmiş
tir. 

cağız . 

ilk iş 
Vali Ziya Paşa vilayet erkanı 

tarafından hazırlanan konağa indi . 1 

Ve akşam , memleketin büyükleri ta- , 
rafından verilen ziyafette bulundu . 
Bu ziyafette merkez naibi Haydar , 
Hacı Talip zade Mustafa , Debbağ 
zade Ali , Ahmet Tevfik vardı . 

Ziya Paşa uzun yol sarsıntısın

dan yorgun düşmüştü. Bir gün son
ra evinde istirahat etti . Vilayet ko
nagından beklenildiği halde gitmedi. 
ikinci günü vazifesine başladı . Me
murları kabul etti . Öğleden sonra 
da ecnebi konsoloslarla Hıristiyan 
mümessillerinin tebriklerinde bulun
du. 

Vali', ilk iş olarak hapishanede 
kaç mahpusun bulunduğunu sordu . 
Alakadar memurdan maznun ve 
mahkilmların listesini istedi. Listeye 
herkesin suçunun ve mahkümiyet 
mikdarının da işaret edilmesini em · 
retti . 

Derhal istediği cedvel hazırlan
dı; öğleden sonra kendisine sunuldu. 

Listeyi hazırlayan memur , aynı 
zamanda Valiye, mahpuslar hakkın
da izahat veriyordu . 

- · Sonu var-

[ 1 ] Bazılarının rivayetine g-öre 
duvarlara yazılan bu mısra cbcetle he
sap edildiği takdirde Ziya paşanın 
Adanaya girdiği tarih çıkmakta imiş. 
Vali ilk önce bu mısraa kızmışsa da 
bilahare tarih düşürmek hususundaki 

Birseliğde (Türklüğe benzer bir 
iş olmuştur.) 

Birsebiğde Cami kayyumu hayır 
cemiyeti fakirler için para toplarken 
caminin önünden geçiyorlardı. ihti
yar Kayyum koşarak belediye reisi
nin yanına gitmiş ağlayarak şu söz· 
!eri söylemiştir: 

Benim vallahi bu üstümdeki a
bamdan başka ne param ve ne de 
gece örtünecek şeyim var. Bu abam 
gündüz elbisem ve gece de yorga

~ı'.11dır, bun~ size par~ yerine vatanım 1 
ıçın verecegım, demış ve çıkarmış 
reise vermiş reis almak istememiş 
Kayyum ağlamış sızlamış ille alacak
sınız demiş ve yemin etmiş. Belediye 
reisi alay etmiş mezada çıkarmışlar 
ahali ihtiyarın söylediklerini işittik
lerinden müteessir olmuşlar ve ada
ma acımışlar yarım lira etmeyen aba 
otuz liraya kadar çıkmıştır. Otuz li 
rayı almışlar ihtiyara götürmüşler. 
İhtiyar kat'iyen Rabul etmemiş cem'i 
yetevermiştir. 

"Bundan anlaşılıyor ki Arap mil
leti varını yokunu vatan uğrunda fe
da edecektir ... 

Yafada Menşiyye mahallesinde 
oturan Yahudi ailesinin Araplardan 
gördüğü alicenaplık . 

Nümayiş bittikten sonra Yahudi 
kadını ile çocuklarını otomobile bin
direrek Telebibe göndermiştir . 

Yahudi kadını Araplardan gör
düğü iyiliği bütün Yahudilere söy
lemiştir . 

Dün Telebibde Yafa ve Telebip 
Yahudi tüccarları bir içtima yap
mışlar ve grev hakkında konuşmuş· 
!ardır. 

Hükilmete grev yüzünden ziyan 
ettiklerini bildirmişlerdir . 

Bu gün Akkada şimdiye kadar 
bütün Filistinde eşi görülmemiş bir 
nümayiş yapılmıştır . 

Bu sabah saat 9,5 da ( Meclisi 
lslami ) Reisi Hacı Emin Hüseyin 
Kudüsten Akkaya gelmiştir . 

On bine yakın ahali Hacı Emini 
candan bir törenle karşılamışlardır. 
Ve on binlerce halk tekbir getire
rek bütün Akkayvgezdiler ve nüma
yiş yaptılar . Polis dairesinin önüne 

1 

gelerek bağrıştılar . Fakat polis hiç 
müdahale etmedi. Her şeyi güzellik- 1 

le idare ederek çıkacak olan çok J 

kanlı bir çarpışmanın önüne geçmiş 
1 

oldu . j 
Ramalide bir zat askeri kulüp ı 

tesis etmek İçin Türkiye zamanında
ki zabit ve asker olan zevatlara 1 

mektup yazarak kulübe girmelerini 
bildirmiş, kulübe yüzlerce kişi gir
miştir . 

Daha bir çok girecekler var

dır. 

Dün Hayfa, Yafa, Nablus polis 
müdürlerinin evlerine bombalar atılt 
mıştır . Bombaların kimler tarafın
dan atıldığı belli değildir . İnsanca 
zayiat yoktur . 

Kudüste yine ahali ile polis ara- J 

sınJa kanlı çarpışmalar olmuştur . 
Ahaliden bir çok yaralılar ve iki ö· 
lü vardır . Polisten üç kişi hafif ya
ralıdır . 

Şarkılerdende Araplar bir Ya
hudi evine hücum etmişler ve bir 
Yahudiyi öldürmüşler üç Yahudi de 
yaralanmıştır . 

Suriye, Şarkılerden ve lrakda Fi
listin hadiselerinden dolayı üçer gün 
grev yapmışlar ve Arap ırkdaşları 
na iane toplayarak göndermişler
dir. 

Filistinin her tarafında her gece 
üç dört bomba patlamaktadır . 

Evlere, trenlere, otomobillere, 
dairelere silahlar atılmaktadır. Filis
tinde insan adeta kendi hayatından 
emin değildir . 

kuciüs ile Yafa arasında 
muhabereler taman1ile 

kesilmiş 

Kudüs : 21 (Radyo) - Kudüsle 
Yafa arasında tefefon [muhabereleri 
temamen kesilmiştir. Mısırla da mu
habere yoktur. 

Dün tam bir sükun hükum sür
müştür. Askeri kuvvetler, resmi ve 
umumi binaları kordon altına aldılar. 

Kudüs : 21 (Radyo) - Akka, 
Hanin ve bazı kasabalarda yeniden 
ufak tefek hadiseler olmuş ise de as. 
keri kuvvetler tarafından bastırılmış
tir. 

Yafada polis karakolunda küçük 
bir bomba patlamış ise de bir zarar 
vermemiştir. bazı şüpheli şahıslar 
tevkif edilmiştir. 

---~--------~-~-

T eniscilere .. 
Atletizm heyeti 8n§ka11lığından: 

Sahife : .1 

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

T ristan Bernard Charles Hirshin 
Eserinden iktibas edilmiş 

Marcelle Romm - Andre Luguet ve Jeon Gabin 
tarafından temsil edilen 

Şimdiye kadar sinema dünyasında misline tesadüf edilmiyen bir şaheser 

( Günahkar Kız ) 
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 

6883 

1 TAN Sinemasında f 
Bıı akşam 

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

unutulmaz yaratıcısı 

( Ronand Toutain ) 

tarafından emsalsiz bir surette temsil edilen nefis bir eser 

Viyana aşkları 
iki saat tam bir sınema ziyafeti 

Pek yakında : 

Aleksandre Dumas'nın en meşhur romanı güzelli
ğine asla erişilmiyecck bir sinema eseri 

( Madam Dübari ) 
6877 

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

Alsaray sinemasında 
Mevsim sonu münasebetile son turfanda eserleri sunuyor 

Akşam 8,30 da 

Gençlik aşkı 
Mümessilleri: 

Fransova Rosay 
Fllik Adart 

Fevkalade heyecanlı, nefis şarkılı ve eşsiz müzikli tam 2,5 saat neş'e 

2 
Görmiyen müşterilerimiz için 

( Kibar hırsızlar ) 
Gelecek proğram 

Avlanan gönül 
6888 ____________ ,... ________ ,_, __ ........... ______________________ ...... 

Seyhan Cumhuriyet müd
dei umumiliğinden : 

1- Adana Cezaevinde bulunan 
mahkilm ve mevkuflar için düz kır

ma buğday unundan verilecek bir 
senelik ekmek miktarı (200000) iki 
yüz bin kilodur . 

2- Bu işe ait yapılmış olan şart- · 
name parasız olarak cezaevi direk
törlüğünden verilecektir. 

3- İşbu eksiltme 13- 5- 936 

tarihinden itibaren 15 gün müddetle 

ve kapalı zarf usulile münakasaya 
çıkarılmış olup 29-5-936 cuma 
günü saat( 15) te Cumhuriyet Müd
dei Umumiliği makamında teşekkül 
edecek komisyon tôS!'afından ihale 
edilecektir . 

4 - Şartnamedeki tarifat daire· 

Annelere öğüt 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi ; sıfır yaştan bir yaşına ka

dar çocuğun nasıl bakılacağını öğ
reten " Annelere Öğüt ,, ün birinci 

sayısını yeniden bastırmıştır. Birinci 
sayı öğüt birer aylık yazılmış 12 
tane yazıdır. 

2 inci sayı öğüt : Çocukların na
sıl besleneceğini ve mamalarııun na
sıl hazırlanacağını öğretir . 

'. .er iki öğütleri isteyenlere Ku
rum,parasız olarak gönderir. " An

karada Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel merkezi Başkanlığına " bir 

yazı ile başvurmak ve adres bildir
mek kafidir . 

sinde (1050) lira teminatı muvakkata ı------------
alınacaktır . 

5- Kapalı zarf usulile yapılacak 
eksiltme teklif mektupları 29-5 

dar Cumhuriyet Müddei Umumiliği 
makamına verilmiş olacaktır.6848 

er' 
C· 

eJI 
1 

,,,, 

[ 2 ] Bu yerin eski ismi " Mezar· 
lık han ., dır . Daha sonra " Mezar 
oluk ,, denilmiş, bir zaman da " Gü
zel oluk ,, adı verilmiştir . Bu gün 
" Yayla pınarı ,, denilmektedir · 

maharetine mebni hoşuna gitmiş ve 
sahibini aratmamış 1 Bu mısraı ebcet
le biz de hesap ettik. Böyle bir neti
ce çık.rnadığıi!ı ve ebcctlc hi-; b;r alii· 

' ko~ı b'u~unmadı~oı ~a\\nedlyor'uz 1 

Nümayiş ve kanlı çarpışmalar 
gününde bir Yahudi canını kurtar
mak için karısını ve çocuklarını bı
rakıp Telebibe kaçmış bunun üzeri
ne karısı ve çocukları bağrışmaya 

başlamışlar Arap komşusu koşarak 
gelmiş ve meseleyi kadından anla
mış ve çok müteessir olmuş ve ka
pının önünde bekleyerek Arapların 
eve hücum etmesine mani olmuş. 
tur . 

936 Tenis Çukurova mıntıka bi
rincilikleri Bayanlar Baylar arasında 
( Singil Dahi ) olmak üzere 6 Ha
ziran cumarte.si sabahı saat 6 ya 
g'eçlriklPği fubliğ olum~r. j 936 perşembe giınü saat (14) de ka- 1'3-16-19-22 
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Adana Borsası muameleleri j Adana İnhisarlar baş mü- l 
-------- dürlüğünden : 1 

PAMUK ve KOZA - 1 I 
C]l\S) 

1 1- G. An ~p İn'ıisarlar baş mü-
r ılo I" ""r7"- 1 

----- "lııııluıı J\tikılar dürlüğü ile müskirat fabrikasına ve 
Eıı KZ ı 'E11 ~ol.. b Aıı" 1 aş müdürlüğün mülhakatı olan Ki-

-Kapıiii'iilı-pamuk ~ s. 1 K. .'i. 
1 lis, Besni, Maraş, Pazarcık , Nizip , 

-Piyasa parlağı ,. _34,~~--1 35,50-- Birecik, Suruç, Urfa, idarelerine ve 
-Pizasa temizi ,, ___ 2 ___ -_-_--~-=-. Narh ve Akçakoyunlu mahallerine 
-ianeı -iane-

2
-------

315 
gelecek ve buralardan muhtelif ma-

-Ekspres t------ hallere gidecek mamul ve yaprak 
-Klevlant ---- tütün, müskirat, tuz, ispirto ve so-
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Kambiyo ve para Liverpol Telgraflun 1 
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lş bankasından alınmıştır. 

Hazır 

_ M~yıs vadeli 
Temmuz vadeli 

1
-66 60 l~ire_!_ / 10 j 

-21 _ Rayşınark - l 97 

6 04 _Fran.~ ~ra~~ız » __ 1_ I __ 
- -1- Sterıın « ıngılız » 627 25 

1_H_it_h_a_zı~r _______ 5 ,_00 __ Dolar ;-Amerika ,. 124~ -931 
Nevyork [ 11 62 Frank ~ isviçre » 2 

----------------------------
CHEVROLET 
Otomobil ve 

1 

1 
1 
1 
1 

malarla kuru üzüm , boş tütün ve 
içki sandıkları, sandık tahtaları,boş 
şişe, boş bidon ve boş çuvallar ve 
diğer bilumum eşya ve malzemenin 
1 Haziran 936 dan 31 Mayıs 937 
tarihine kadar icra edilecek nakli
yatı 5-5-936 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle iki kısma ayrıla
rak eksiltmeye konulmuştur . 

2- Eksiltme kapalı zarf usulile 
yapılacaktır . 

3- ihale 25 - 5 - 936 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 16 da 
G. Antep inhisarlar baş müdürlü
ğünde toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

4 Talipler bu ilanın yapıldığı 
İnhisarlar idaresine müracaatla şart. 
nameleri alabilirler. 

5- Birinci kısım nakliyatın mu
hammen nakliyesi (13500) lira ikin
ci kısmın muhammen naklifesi(7500) 
liradır. istekliler her iki kısım için 
ayn ayrı zarf vereceklerinden bi
rinci kısım için ( 1015 ) lira , ikinci 
kısım için (575) lira muvakkat temi
nat akçası yatırılacaktır. 

6- İstekliler eksiltmeye gitme
den evvel şartnamede aranılan eh
liyet ve kabiliyet vesikalarını ibraza 
mecburdurlar. 6849 

13-16-19-22 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

On )ira maaşlı Kaza Hususi Mu
hasebe katiplikleri musabaka imti
hanı Mayısın 27 inci çarşamba gü· 
niine bırakılmıştır . 

Lise veya Orta mektep mezunu 
olan isteklilerin imtihan gününden 
evvel müracaat ve evrakı müsbite-

1 
lerini ikmal ettirmeleri ilan olunur. 

1 1-2 6887 

Kamyonları 
Kısa zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Sağlam yapı ve binnetice 

Ucuz maliyet temin 
Size en iyi hizmet edecek 

Yegane nakil vasıtası 

ve 
1 : 

i 
j 

ZJLO:i 

-DAoA-. 
BiRiKTiREN 
RAJ-IAT ~O(;Q 

nu::E LEU42LL L 

BELEDiYE iLANLARI 

Chevrolet 1 

B~lediyemizde münhal bulunan 40 lira maaşlı tebliğ memurluğu içirı 
Orta mektep mezunlan arasında 26 Mayıs- 936 sah günü öğleden so 
müsabaka imtihanı icra edilecektir . 

Otomobil ve Kamyonlandır 

1936 modellerimiz geldi 
Merkez Kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
1-5~9-14~18~22~27~30 6457 

Diş ağrıları • • 
ıçın 

Yegine ilaç N evrozindir. Herkesin cebinde 

3 tanelik y•şil kuıuıardaki ·Nevrozinden 
bulunmalıdır. Fiatı 20 kuruştur. 6820 3 15 

.--------------------------------------------------·· • 
118.çlarınızı ve 

( Naftalin ) güve otunuzu ( Naftalin ) 

Ali Nasibi eczanesinden alınız.-

-----
Temizlik 5370 293 Ucuzluk 

----------------~=-,c----lm!9-..__. __________ _._.....;; 

r. .. 
R. 

TiR 
T~R..lti\1: iŞ ~k..•~I 

6748 22 

---------------------------------------------------mi! 
Dişlerinize fazla dikkat ediniz 

Bu şeraiti haiz olup evvelce müracaat etmiş olanlar ile yeniden mü-
racaat edeceklerin evrakı müsbiteleri ve iki kıta vesika fotoğraflarile bir 
likte gününde Belediye dairesine müracaatlan lüzumu ilin olunur.6889 

Belediye temizlik işleri hayvanat1 ile hasta, ve cenaze arabaları hayva 
nabrun bir senelik yem ihtiyacı olan 70,000-130,000 kilo saman;35,000 

55,000 kilo arpa ve 35,000- 55,000 kilo yulaf açık eksiltme suretile sat 

almacakbr. 
Arpa ve yulafın muvakkat teminatı yüzer, samanın muvakkat teminab 

yetmiş beş liradır. 
İhalesi Mayısın 28 inci perşembe günü saat on beşte belediye encüme· 

ninde yapılacaktır. isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün bele
diye yazı işleri kalemine ve ihale günü de teminatıarile belediye encüme· 
nine gelmeleri ilin olunur. 6850 13 - 17-22- 27 

_________________________________________________ _.. 

ilaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) ve 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Seyhan Eczanesinden 
insan makinesinin en fazla dikkat edeceği kısam Dişlerdir . Midenin 

vazifesine büyük yardımı dokunan Di~lerin hastalanmamasına ehemmiyet ı 
vermelidir . 

alınız 
Bir kere tecrübeden sonra het hf#sustaki azami menfaatinizi 

anlayacağınıza şüphe yoktur 
Celal Ba er 

Bunun için her gün Dişlerinizi iki defa muhakkak KOZ • 
• 

mın Diş macunu ile yıkayımz. Fiatı her yerde 15 kuruştur. 6821 
3 

15 
1 U «A t & c :e:w 

_________________________________________ _.. ____ __, 

Umumi ne,riyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türksö;U matbua 


