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BUGUN YAPILACAK 

ngiliz Başbakanı: Avam kamarasında: Çekoslovak 
Başvekilinin beyanatı 

Filistin karışıklıkları 
,, M 

ısır Filistine ve 
vasıtaya baş 

karşı 
vurarak 

yapılacak bir 
izale edeceğiz 

tecavüzü 
,, dedi. 

her 
Pırağ : - Gazetelerin yazdık

larma göre Çekoslovak başvekili 
Hodza evvela ökonomik meselelere 
temas ederek şimdiye kadar elde 

edilen müsait neticeleri birer birer 
anlatmış , Finans siyasasının ana 

Kudüs -- Hayfa yolunda Araplar İn
giliz askerleri üzerine de ateş açtılar 

- -·······----
Grandi, İngiliz hükumetine teminat verdi hatlarında hiç bir değişiklik almıya

cağını temin etmiş ve Slovak halk 
partisile yapılan görüşmelerin iste-

Filistin Arapları Habeş imparatorunu 
her tarafta alkışlıyorlar 

N Lond~a: 22 -~Radyo] Başbakan 
~ · Baldvın bugun Avam kamarasın
~ a ltalyanın bütün Habeşistanı ilha
~·1 karşısında lngilterenin alacağı va

~'Ybt hakkında sorulan bir suale ce
~ a ~'verirken lngiliz hükumetinin 
h arkı Afrika ve yakın Şark siyaseti 

ltakkında çok mühim beyanatta bu
tınnıuştur. 

~ Başbakan Mısnn vaziyetini mev
Uubahs ederken demiştir ki; 

k - Hükumet 1922 de bütün 
~~~!etlere verdiği bir notada, Mısmn 

. !tlustakil bir hükumet olduğunu yal
~~z fngilterenin Mısır üzerinde bir 

k_e kurduğunu bildirmiştir. 
- .4 4 ı:ı:: 

Sovyetlerde sıtma 
mücadelesi 

1935 yılında Sovyetler Birliğin
~ ısıtma musaplarmm adedi, 1934 
.
1
•na nisbetle, 1 milyon kadar ek

i llıiştir . 

Bu yıl içinde yeni Antimalarya 

\tyet müstahzarı " plazmosi<l,,in 
eniş surette istimal edilmiş olması 
'~nıa mücadelesinin verdiği bu mu
a .fakiyetli neticenin en büyük emel
tınden birisidir . 

Aynı zamanda 1935 yılında 
~tnlekette ısıtmaya karşı daha bir 

e tedbirler de alınmıştır . T ayya
İll tnuavenetiyle, 800 bin hektar ara-

ltıda t . . . . l h ısı ma sıvrı sınegı yumurta an 
k Volunmuştur . 47 bin hektar ba
lık da kurutulmuştur . Bu gün 

r· ~;Yetler Birliğinde 660 ısıtma rnü-
~. efesi esas istasyonu ve 1220 ta
p ısta 
~ syonu mevcuttur . 1936 yılm-

J
a ısıtma mücadelesi işlerine yeni
en 140 milyon kadar ruble sarfo
llacaktır . 

tı~ 

tı Sibiryada yeni şehirler 

. t· Sibiryada eskiden mevcut şehir 
• ll~nıekte olduğu gibi ayrıca yeni 

. ~llı ~:hirler de kurulmakta ve bun
llıutemadiyen genişlemektedirler. 

b·1926 yılında Şarki Sibiryada 12 
ll 

1~ v: 4 işçi kasabası mevcuttu . 
le ~Un ıse aynı mıntıkada 19 şehir 

8 büyük işçi kasabası vardır. 
. Bu şehirler büyük bir hızla bü
llıektedir. Mesela Garbi Sibirya 
ın~ıkasında Kuznetsof kömür ma
llı havzası merkezinde vaktiyle 

·ık O kişiden ~a~la nüfus mevcut de
"ftıen 10 yıl ıçınde burada 150 bin 

sluk Prokokiyesk şehri doğmuş-
1'. 

e'y al?ız on dört yıl içinde bu şehir
li bına inşaatına 52 milyon ruble 
0lunmuştur. 

1 ~htilalden evvel burada 30 - 40 
e .. elik bir tek mektep varken 
~n 30 bin talebelik 52 mektep 

e~ ll"ıiiteaddit sanat mektebi vardır. 
O tıı suretle Unde neri üzerinde dP. 

rı··r \J usluk Baley şehri değmuştur. 

Fakat bugün Mısıra karşı her 
hangi bir devlet tarafından yapıla
cak taarruzu, İngiltere kendine kar
şı gayri dostane bir hareket telakki 
ederek bu tecavüze karşı koymak 
İçin her türlü vasıtaya baş vuracak

tır. Demiştir. 

Süvcyş kanalından bahseden M. 
Baldvin, kanal civarındaki istihkam
ların değiştirilmesinin mevzuubahs 
olmadığını, kanalın mukadderatı 
hakkında bu günlerde Mısır hüku
metiyle müzakerelere devam edildi
ğini bildirmiş ve son söz olarak: 

- lngiJtere hükumeti Filistinin 

de idare ve himayesinden mes'uldur. 

Harrardaki 
Papaslar İtalyanlara 

dehalet ettiler 
Londra : 22 : ( Radyo ) - Har

rardan bildirildiğine göre l:iu mınta
kadaki kilise papazları İtalyanlara 
dehalet etmişlerdir . 

Blum 
Titülesko ile görüştü 

Paris : 24 ( Radyo ) - Bu sa
bah Leon Blum , Titüleskoyu kabul 

etmiştir . 
Blom , görüşme mevzuunun bey-

nelmilel meselelerden ibaret olduğu· 
nu söylemiştir . 

-~~-----·------~~-

Gene o dert .. 
·---... -·~ 

Bir kaç giindiir devam eden sıcak
lar , Adananın dillere destan olan 
yazının geldiğine artık şüphe bırak
mıyor . Bundan dolayı , bütün bir 
gün işinin başında yorulan herkes , 
akşama yakın biraz hava almak için 
şehrin hemen biricik tenezzüh yeri 
sayılan asfalt cadde:boyunca Atatürk 
parkına doğru gezintiye çıkmak 
mecburiyetinde kalıyor . 

Fakal bu caddenin de su yüzüne 
hasret kaldığından dolayı toz , top
rak , ve gübre ile bezenmiş (1) sırtın
dan bir otomobil geçer geçmez , göz 
gözü görmiyecck kadar kesif bir toz 
bulutu yükseliyor . Ve böylece de 
azacık hava almak yerine , herkes 
bir sürü toz toprak yutup Belediyeye 
hayırlı dualar ediyor ! 

Hemen her yıl; bu caddenin bilhas
sa" gezinti saatlerinde behemhal ve 
bol bol sulanması lüzumunu hatırla

tıcı yazılar yazarız. Ve vakıa, bu y:ı.
zılardan sonra bir kaç gün buralan 
sulanır da.. Lakin ne olur bilmeyiz, 
bu enjeksiyon zorile yapılan iyi işten 
çabucak vaz geçilir ve şehir halkı ge
ne toz toprakla baş başa bırakılır .. 

Tekrar tavsiye ederiz, hemen her 
saat binlerce hemşehrinin gelip geç
tiği bu caddeye belediyemiz böyle 
hor bakmamalı. Çünkü maazallah ge
lip geçenden her gün aldığı beddua
lar tutar da tedavi için, ne seksen 
beygir kuvvetinde üfürükcü nefesi, 
ne de iki tonluk muska kafi' gelmez. 
sonra ! ? .. 

Binaenaleyh Filistin ve M:sıra karşı 
yapılacak bir taarruzu, her çeşit va
sıtalara müracaat etmek suretiyle 
karşılayacağız. demiştir. 

Londra: 22 [ Radyo ] Hükume
tin Addis Ababa'daki delegasyonu 
nu geri çağırmağa karar verdiği 
muhakkak sayılıyor. Buna sebeb de; 
şehirde asayişin temin edilememiş 
olması ve henüz tehlike mevcut bu
lunmasıdır. 

Bugün İtalyan sefiri M: Grandi 
Dış işleri bakanlığına giderek, ln
gilterenin Habeşistandaki bütün 
menfaatlerine hürmet edi1ecği hak
kında kat'i teminat vermiştir. 

nildiği şekilde başanlmamasına rağ
men hükumetle muhalefet arasın-
daki tezatların gittikçe azaldığını ve 
iç siyasa bakımından yakın bir za- ı 
1nanda ahenkli ve muvazeneli bir 
duruma ulaşılacağ.ııı idd:a etmiştir. 1 . 

Başbakan bundan sonra arsrnlu-
sal siyasa aleminde kaldolumn ı~a- 1 \ ı 
<liselere geçmiş ve Av:.ıstury ı par- ~ t.'l 
lementosunun karannı!1, ba· ış muahe- r r 

desini çiğnediğini, bu h'1rf'ketin prer- ~ 
sip itibarile b:ırış ıııuaSedelerine hür
met eJilmesini istiyPn bülün dcv'e ler 
tarafından protesto edileceğini , ı 
Çekoslovakya, arsıulusal meseleler
de daima küçük antlaşmanın diğer 1 

devletlerile beraber hareket etti -
gıne göre bu seferde bütün 
küçük antlaşma devletlerinin, bu pro-
testoya iştirak edeceklerini temin et-
miştir. j 

Doktor Hodza demiştir ki: ingi-

japonyada Filistindeki hargaşnlıldar esnasmda pnli.,fe hrılk boğa:; boğaza 
l Hususi muhabirimi:r. göndermiştir ] 

Sovyetler aleyhindeki 
neşriyat 

Tokyo: 22 (Radyo) - Burada
ki Sovyet elçisi, Japon hükümetine 
müracaat ederek Japon matbuatının 
Sovyet Rusya hakkında yaptığı açık 
ve fena propaganda mahiyetindeki 
neşriyatını protesto etmiştir. 

.r:>ailiy Illail 

İngiliz kabinesinde deği
şiklikten bahsediyor 

Londra : 22 (Radyo) -Dailiy mail 
gazetesi fngiliz kabinesinde pek ya

.kında esaslı ?eğişiklik yapılacağını 
ıına eder mahıyette manidar yazılar 
yazmaktadır. 

liz efkarı umumi'yesinde Çekoslovak· 
ya ve Avusturya'dan, Avrupa ban

şırun desteği olarak hemen hiç bah 
sedilmetdi. Fakat bu gün haklı ola 
rak bu hükmü yürütüyorlar. Orta 
Avrupanın en hassas noktalarindan 
birinde barışı tehlikeye düşürecek 

her hangi bir hadise vukua geldiği 
zaman, bütün Avrupa emniyetinin 
zarar göreceği şüphesizdir. 

Bunun için her barış siyasi, kol 
Iektif emniyet prensibi yolundan yii
rümelidir. 

Şimdilik orta Avrupadaki vazife 
miz, umumi emniyetin desteğini yap
maktır. Çünki Avrupa barışı sade 
Londra - Paris - Berlin ve Mos
kova - Paris - Prağ desteklerile 
duramaz. Bu fazla geniş ç..atının çök
memesi için orta A vrupadan da des-
teklenmesi lazım gelecektir.,, 

Gazetemiz ve 
matbuatının 

Filistin 
takdiri 

İllivağ gazetesi : " son Filistin hadise
lerini Türk matbuatı arasında en doğ

ru yayan "Türk sözü ,, dür diyor 
pati uyandırmıştır . Bunun canlı mi
sali~i burada çıkan İldifağ· , Fal estin 
v~ Illivağ gazetelerinde hemen ay
nı maalde çıkan şu yazıda da göre· 
biliriz : 

" ... Burada demek istiyoruz ki 
Türk gazeteleri Pilistin h ıdiselerine 

1 ait haberleri doğru ve munlazaman 
I yazmaktadırlar . Bilhassa Adanada 

1 

çıkan ·• Türk sözü ,, gazetesi bütün 
Türk g-azetclerinden daha doğru ve 
daha mufassal bir şekilde bu haberle
ri veriyor ve güni.ın hadiseleri dolayı-
siyle Arapların vaziyetlerine işaret 
edici neşriyat yapıyor . ,; 

" 10. 5 . Y36 taıihli llliıırıfi gazetesı:,, 

Uzak ülkeler matbuatı arasında 
Akka : [ Hususi muhabı'rı'mı·z- .1 ... T" k .. .. . b . ~ . : sevgı ı ur sozu,, ne.şrıyatınm u 

den ] - Buradakı hadıseler hak k d b v ·1 · b" b" ı · · d 
kı d h 

.. .. .. .. - a ar egem mesı ıtta ı ıepımız e 
n a emen gunu gunune size ulaş . . 

tı av 1 t v h b l . - sevınç uyandıracak bır mazhariyettir . 
. ~~. gda ~atı.ş ıgım ba edr ekrm Türk Bir hatıra olmak üzere size bu Arap 

sozu n e ın ışarı ura a i Ara · " ·· k ·· .. · 
Yah d

. tb t .. . d P neşrıyatından Tur sozu,, ne aıt 
ve u ı ma ua ı uzerın e Türk k .. d d' .. .. . . . .. ısını gon er ım . I 
soru lehme çok ıtımatkar bir sem- Ziver Cerrah 

Kudüs : 22 [ Radyo ) - Karı
şıklıklar devam etmektedir . 

Bilhassa Kudüs - Hayfa yolu 

üzerinde kanlı vak'alar olmaktadır. 
Dün;içinde on kişinin bulunduğu bir 
otobüs üzerine bir boğazdan ge
çerken ateş açılmış ve iki Yahudi 

ağır surette yaralanmıştır . Bunun 
üzerine derhal polise , ve Jngiliz 

kumandanlığına haber verilmiş ve 

bir kamyon İngiliz askeri vak'a ma

halline ğönderilmiştir . Fakat yolda 
bu askeri kamyon üzerine de Arap
lar tarafından ateş açılmış ve bir 
İngiliz neferi ağır yaralanmıştır . 

Yapılan takibat neticesinde mü
tecavizler yakaJanmıştır . Hükumet 
bu yolun asayişini temin için daha 
şiddetli tedbirlere müracaat etmiş

tir . 
Kudüs : 22 ( Radyo ) - Tela-

Miras yüzünden 
Salihlide bir adam genç, gü
zel ve yeni evli kız kardeşi 

ni haince öldürdü 

vivde beton arme bir istihkam ya
pılmaktadır . 

Küdüs : 22 ( Radyo ) - Bugün 

Habeş imparatoru , yanında İmpa
ratoriçe , prensesler ve Ras Kassa 
olduğu halde Zeytin dağındaki Rus 
manastırında yapılan dini ayin de ha
zır bulunmuştur . 

imparator bilhassa Arap halk 
tarafından büyük tezahüratla karşı-
lanmış ve geçtiği yerlerde şiddetle 
alk1ş)anmıştır . 

Kudüs : 22 ( Radyo ) - Bu sa

halı buraya bir lskoçya taburu gel
miştir . 

Dün yaralanmış olan bir Arap 
bu sabah ölmüştür . 
'' Muhabirimizin hususi mektubu 

ikinci sahifeınizdedir ,. 

Bugün 
İdman şenlikleri yapılacak 

Yağmur dolayisile 19 Mayısta 
yapılamıyan f dman şenlikleri bugün 

öğleden sonra saat 4 de şehir stad
yomunda yapılacaktır. 

Fransada 
Salihli - Burada, feci bir cina-

yet olmuştur. Katil, Çakallar köyiin Radikal sosyalistler dün 
den AJişan oğlu Mehmet namında gece toplandılar 
bir şahıstır ve çok küçük bir miras p 

aris : 22 (Radyo) -- Radikal 
ihtirasile genç, güzel, yeni evlenmiş 1 
ve hatta elinin ayağının kınası he- ~11:;,a istler bu gece bir ictima yap-

nüz bozulmamış olan kız kardeşi rv-.----.-.........,....,.._.... ......... .,.........,.....,.._....-"-
Cenneti öldürmüştür . > 

Mehmed, kızı evvelce başka köy
den bir zengine vermek istemiştir. 

Fakat teyzesinin oğlu Ali' ye nişan-
lı bulunan genç kız, AJi'ye kaçmış, 
nikahlanmış ve yuvasını kurmuştur . 
Biraz sonra, kocasile beraber Salih-
li'de mahkemeye başvurarak baba
~ında? ~alan bir tarladaki hissesini 
ıstcnııştır . 

Mehmet, bundan sinirlenmiş ve 
zavallı Cerın~t'in yolunu beklemiş 
genç kadın bır hayvanı aramak Ü· 

zere dar sokaklardan k ·· ·· 1 . oyuna anı-
n~ gı~er~en bıçaklıya bıçaklıya öl
durmuştur . 

Kızcağızın istimdadmı kimse duy
mamıştır. Tahkikata Müddeiumumi 
Tahsin Arslan vaziyet etmiştir. Ha
dise muhitimizde büyük bir infial ve 
teessür uyandırmıştır . 

Badoğlio 

İtalya'ya çağrıldı 
Roma: 22 [Radyo] Havas 

ajunsmdan bildiriliy01; 

Se/U.lıivetli mah.feller Mare
şal Batloğlio" nun Rom<Z'ya bir 
A ı-rrıpu .sulhu için gittiği, ita/
yarı müda.f(ıasın<ı ait Ü'Şkilatı 
yapmak üzere çağrılmış bulun
duğuna dair olan haberleri tek
zip etmt>ktedir. 

Fakat bu resmi beyanata 
rağmen İtalya erkanı harbiye~i
nin zaten reisi olan .Mareşalm 
İta/yada ,lJilli müdafaa işleriyle 
meşgul olacağı öğrenilme/dedir. 



Sahife : 2 Türksözü 

Filistin mektubu 

Araplar : Kahrolsun 
İngilizve Yahudiler diyor

1 

Nablus adliye binası ve fngiliz askeri 
karargahı bomba ile berhava edildi 

Atatürk parkı ! 

İçin istimlak edilecek ar-I 
saların bir kısmının mua

melesi yapılıyor 

Kereste kaçakcılığı 
yapayım derken. 

Araplar Yahudilerin portakal 
bahçelerini yakıyorlar Atatürk parkına katılacak Giritli 

mahallesinin asfalt cadde üzerindeki Nehirde kaçak kereste götüren bir 
Akka : 18 (Hususi muhabirimiz· 

den ) : 
Dün Akkada dehşetli ve ilk de

fa kanlı çarpışma olmuştur . 
Küçük mektep talebeleri dün 

sahibi Yahudi olan kibrit fabrikası
nın önünde nümayiş yaptılar polis 
gelerek çocukları dağıttı . 

Bu esnada ( Cüneyn ) den ge· 
len otuz kadar kişi Filistin hayra· 
ğmı otobüslerin önüne asmışlar cad
delerden geçiyorlardı . 

Polis otomobili durdurdu. Bun
ların nümayiş yapmak için Akkaya 
geldiklerini sanarak otobüsten inme
lerini emretti . Güneynliler buraya 
gezmek için geldiklerini söyledikle· 
ri halde dinlemediler; polis müdürü 
hepsinin tevkifi için polislere emir 
verdi . Üç defa otobüsten inmeleri 
için söyledi dinlemediler . Polis mü· 
dürü Filistin bayrağını alarak kırdı 
ve yere attı . 

Bunun üzerine Cüneynliler polise 
hücum ettiler . Etraftaki polisler ye· ı 
tişerek ellerindeki kalın sopalarla 
döğdü!er ve hepsini tevkif etti
ler. 

Cuma namazından sonra camı 
avlusunda bütün ahaliye bu hadise 
anlatıldı. Ahali adeta orada deli oldu. 
Hemen tekbir getirerek polis dai
resine hücum ettiler , polis dairesi 
önünü dikenli tellerle duvar gi
bi Örttüğü için ahali daireye gire
medi fakat ahali bir türlü sükun bul
muyordu . 

Gece saat onda polis dairesine 
bomba attılar, bir polisin kolu kop· 
muş ve üç polis de ağır derecede 
yaralanmıştır . 

Polis derhal etrafı araştırmışsa 

da hiç kimseyi bulamamıştır . 
iki saat sonra daireye yine bom

ba ile on b~ el silah atılmıştır . 
Üç polis hafif surette yaralan 

mış bir de hükumette çalışan şoför 
yaralanmıştır . 

Polis burada meşgul iken polis 
müdürünün evine altı el silah atıl
mıştır . 

Fakat kurşunlar zayiat verme· 
miştir . Ahali polis müdürüne: mi
safir gelen Cüneynlileri hapisten çı
kartmadığı takdirde her gün ve 
her gece nümayiş yapacaklanm 
hep bir ağızdan polis dairesinin 
önünde söylemişlerdir 

Tulkerim 
Dün Tulkerimde gece saat 11,5 

de üç bomba ile on üç el silah po 
lis dairesine atılmıştır . 

Hepsi neticesiz kalmıştır. Evvel
ki gün Araplar Yahudilerin portakal 1 

bahçesine hücum ederek bin beş yüz 
portakal ağacı ile üç yüz dönümlük 
ekili araziyi yakmışlardır . j 

Dün bütün Tulkerim civarında · 
ki :köylerden de ahali Tulkerime 
gelerek Cuma namazından sonra on 
beş bin kişi büyük bir nümayiş yap
mışlardır . 

Polis ahaliyi çok görünce hiç 
müdahele etmemiştir . 

Nablüs 

yolu Araplar tarafından bozulmuş· 
tur . Bununla Filistinde tren seyri 
de durmuş oluyor . Nablusa yakın 
( Halili ) kazasında 1440 metrelik 
telefon telleri kesilmiştir ve Nablüs 
ile muhaberat kesilmiştir . 

Kudüs 
Dün Kudüste saat on buçukta 

Edison sinemasından çıkan Yahudi
lere yüzü siyah bezle sanlmış v" u· 
zun bir cübbeye bürünmüş birisi beş 
el ateş etmiştir ve derhal onu bek
leyen otomobile binerek kaip ol
muştur . 

Üç Yahudi ölmüş ve iki Yahu
di de ağır surette yaralanmıştır . 
Polis neden sonra vak'a mahalline 
gelmiştir . Tahkikat yapılmışsa da 
hiç bir netice alınamamıştır . 

Dün saat üç buçukta ali mektep 1 

talebeleri beş defa arka arkaya nü
mayiş yapmışlardır . Polis dairesi 
önüne gelerek hep bir ağızdan şöy
le bağırıyorlardı : 

Yaşasın Arap ve Müslüman mil- 1 

!etleri 1 Kahrolsun lngiliz ve Yahudi
ler 1 Bunun üzerine polisler sopalar· 
la talebeleri dağıtmak istemişler, ta· 
!ebeler de sopa ve taşlarla polise 
hücum etmişlerdir . Neticede tale. 
belerden on bir, polislerden beş ki· 
şi yaralanmıştır . 

Hayfa da 
Dün gece Hayfada Arap mahal· 

lelerind~ büyük bir yangın çıkmış
tır . 

Polis yangın mahalline geldiği 
zaman üç kişinin karanlıkta kaçtığı· 
nı görmüş , bu kaçanların yan· 
gını yaptığını anlayarak dur ! diye üç 
defa bağırmış fakat kaçmalanna de
vam etmişlerdir. Polis at~ etmiş on 
!ar da polise silahla mukabele et
mişlerdir ve bir de polisin üzerine 
bomba atmışlarsa da boşa gitmiş· 
tir . 

Polisler yetişerek ateşi şiddet
lendirmişler, kaçanlardan biri ölmüş 
biri de ağır surette yaralanmış ve 
biri de teslim olmuştur . Bunların 
Yahudi olduğu anlaşılmıştır ! 

Hayfa gümrüğünün ambar kıs
mı yakılmıştır . Kimler tarafından 

yakıldığı belli r değildir . 

Biysan 
Dün Biysanda üç mühim hadise 

olmuştur : 
Gece yarısı lngiliz askeri karar

gahına bomba atılmıştır . On üç as
ker yaralanmıştır . 

Biysandaki bütün telefon telleri 
kesilmiştir ve ziraat dairesi de yakıl
mıştır . Beytilbahımdaki yüksek mek
tep talebeleri içtima yaparak Filis· J 

tindeki hükumetin hareketini Ce
nevreye Cemiyeti Akvama bildirmiş-! 
!erdir . 

biri~ci.p~rçasınınistimlaki için karar ıadam jandarmanın 
verılmıştı . 

Bu hususta ashabına tebliğat ya· etmediğinden ağır 
yılmış ve bir kaç gün içinde de mu. 

amelesi ikmal ve intaç edilecektir . 

Kuledeki saat 

Yeniden güzelce 
boyanacak 

Saat kulesindeki saatin akrep , 
yelkuvan ve taksimatının boyaları 
dökülmüş olduğunden uzaktan gö 
rülmekte müşkilat çekilmektedir . 

Belediye encümeni saatin yeni
den güzelce boyanması için karar 
vermiştir . 

yon içindeki 800 liralık mal zayi ol
muştur . 

[ lllivag gazetesinin Tür ki ye için 
yazdığı makale : J 

Alakadar bir menbadan aldığımız 
malumata göre : 

Dün Karaisalı cihetinde nehirde 
üç salla kaçak kereste sevkedilmekte 
iken hayvan sayımına memur jandar· 
malar salları görerek durmalarını ve 
kenara gelmelerini ihtar ediyorlar .: 
Bu emir üzerine sallardan ikisi kıyıya 1 

geliyorsada üçüncüsü bu emre itaat 
etmiyerek yoluna devam ediyor. 

Jandarmalar bir kaç dafa daha 
dur emri veriyorlar fakat saldaki a-

Halkevimiz 

Çaylı bir konser veriyor 

İllivag Filistin Arap gazetesi di- Halkevir,;izin musiki şubesi bu 
yor ki : ayın son günlerinde, Halkevinin sa 

Türkleri nasıl aramıyacal'!'ız, İn-
- !onunda hususi çaylı bir konser ve-

gilizlerden on sene içinde çekmedi- recektir. Muzik komitesi gençleri 
ğimiz kalmadı . Türkler Filistinde hararetle hazırlı>nmakta ve ekzer-
kırk, kırk beş sene kaldıkları halde ı• sizlerine devam etmektedirler . 
onlardan hiç bir zaman bıkmamış· 

tık . Türkiye zamanında meb'usan 1 C h b }d' . 1 
meclisinin ekserisi ve yüksek iş adam 1 ey an e ıyesıne 1 

lan, nazırlar, vekiller vesaire hepsi 1 

Araplardan dı ve Türkler nezdinde A- ı Bir mimar tayin edildi 
raplar da büyük bir mevkii vardır. Hal· 
~buki şimdi Arapların ne isimleri ve 

ne de cisimleri vardır . Araplar 
şimdi tam bir istibdat devrindedir. 
Evvelce Türkiye zamanında ise hür
dü ve Arap ile Türk Müslüman ol· 
duklarından din cihetinden de kar
deşdiler . Ne yazık ve ne yazıklar 
ki bu iş bir çok propagandalarla 
parçalandı ve öldü . Bu gidişle Tür
kiyeyi daha çok arayacağız . Yaşa· 
sın Türkiye ve yaşasınlar Türk din 
kardeşlerimiz diye makaleyi bitiri· 
yor. 

Yafa: 
Yafada Örfi idare devam et

mektedir. Yafa tıpkı harp meyda
nına dönmüştür . Sokaklarda gündüz 
ve gece polisler dolaşmaktadırlar . 

Polis dairesinin önüne kum tor- 1 
baları konarak siperler yapılmıştır . 
Bir nümayişte polis ve jandarma kuv
veti yetişmediği için hükumet ko
nağında çalışan memurlara asker 
elbisesi giydirilerek polis yerine kul
lanılmıştır. 

Bunun üzerine vaziyet çok vahim 
olmuştur. Çünkü hükumet konağında 
çalışan memurlar Arap , polisler· 
den yarısından çoğu Arap olduğu 
için neticede Arap , kendi vatanda· 
şmı dindaşını ve hatta akrabasını öl
dürmüş ve yaralamış oluyor . Ahali 
tekbir getirerek polise hücum eder· 
ken polisler ve jandarmalar Müslü-

Adana Belediyesi fen heyetin· 
de çalışan mimar Şadan, 150 lira 
ücretle Haziran 936 dan itibaren 
Ceyhan belediye mimalığma naklen 
tayin edilmiştir . 

Çocuk düşürtmekten 

Suçlu üç kadın beraat etti 

Hacısofu mahallesinden Hasan 
karısı Safiyenin çocuğunu düşürt
mekten suçlu, ayni mahalleden Yusuf 
kızı Şerife, Kamil kızı Şaziye ve Ha
şim kızı Zeliha hakkındaki duruşma 
dün ağır ceza mahkemesinde son 
bulmuş ve bu üç kadın suçsuz görül· 
düğünden beraat etmişlerdir. 

Şapka içinde 

Esrar taşıyan adam 
Pamuk pazarında ;ıra bacı Cindi 

oğlu Hüseyin adında birisinin vazi· 
yetinden zabıta şüphe ederek üzerin· 
de yaptığı taharriyatta Hüseyinin 
şapkası içinden 75 santigram esrar 
çıkarmıştır . 

Esrarcı Hüseyin hakkında kanu
ni takıbat yapılmış ve kaçak esrar 
musadere edilmiştir . 

Kaçak kereste yakalandı 
Gazza belediye reisi Filistin 

Fevkalade Komiserine Filistin vazi
yeti hakkında çok:mühim bir istida 
yazmış ve kendisine takdim etmiş 
tir . 

man olduklarından onlar da tekbir ge
tiriyorlar. Buradaki vaziyet çok acı · 

Yarbaşında, Reşad bey mahal
lesinden Ali oğlu Hasan adında bi
risinden Demir köprü civannda alt
mış dane kaçak kereste yakalana· 
rak Orman idaresine teslim edilmiş 
ve Hasan hakkında icab eden ka
nuni iş yapılmıştır . 

Akka 
Dün Suriyeden Telebibe yumur

ta ile konserve kutuları getiren iki 
kamyon Akka civarındaki " Ziyp ., 
kazasında Araplar tarafından karni· 

nacak bir vaziyettir. 

dur emrine itaat 
surette yaralandı 

damlar ihtara ehemmiyet vermedik
lerinden, jandarmalar kereste kaçak 
cılannı korkutup durdurmak için bir 
kaç el silah atıyorlar ve kurşunlar

dan birisi kasap Bekir mahallesinden 
Zeki oğlu Selime isabet ederek ağır 
surette yaralanmasına sebep oluyor. 

Selim dün yaralı olarak memle
ket hastanesine getirilmiştir. Hadise 
Karaisalı hudüdunda olduğu için, tah. 
kikat Karaisalı zabıtasınca derinleş
tirilmiştir . 

Toptan sebze satış 
zamanları 

Toptan sebze satılan yerde satış 
zamanı yazın beşte kışın yedide idi. 
Belediye encümeni son bir kararla 
bu zamanı yazları altıda, kışın da se
kiz de olarak kabul etmiştir. 

Belediyece 

Para cezasiyle 
cezalandırılanlar 

Culfacı Hasan oğlu Şerif kömür 
pazarında sovan sattığından 100 , 
berber Bekir Gürkaya gömleksiz 

işlediğinden 100 , terzi Mehmet oğ· 
lu Akif levha asmadığından 200 , 

terzi Sait oğlu Hasan levha asma· 
<lığından 200 , çerçi Hasan oğlu 

Mustafa ruhsatsız ev temeli yaptı· 

ğmdan ( hakkında muamele yapıl· 
maktadir. 

Dün Nablüste adliye dairesine 
bomba atmışlar binanın bir kısmı 
yıkılmıştır . Cüneyn polis dairesine 
bomba atılmıştır; on iki yaralı polis 
vardır . 

N ablüs ile Kudüs arasındaki tren 
, len yıkılmıştır . İki şoför ile üç şo
för mua viru yaralanmışlar iki kam· 

dair yemin etmişlerdir . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civannda 

Halk eczanedir 

Her iki taraf da birbirlerine el 
kaldıramıyorlar . Yalnız İngiliz ve 
Yahudi polisleri ahali üzerine ateş 
ediyorlar. Bu yüzden yirmi dört po· 
!is ve bir çok memurlar vazifele

rinden istifa etmişlerdir. Ve bir dahal 
hükumete hizmet etmiyeceklerine 

ZiVER CERRAH .._ ___ ..,... ____ ___ 

Arabacı Ali oğlu Hustafa ehli
yetsiz araba sürdüğünden 200 , 
marangoz Mehmet Emin oğlu Fehmi 

kaldırımı işgal ettiğinden 100 , Ke
bapçı Mehmet oğlu Mahmut dük

kanı pis tuttuğundan 200 , kebapçı 
Hasan oğlu Mehmet dükkanını pis 

tuttuğundan 200 , ekmekçi Necip 
oğlu Hacı Ali noksan tartıda ek

mek sattığından 500 , terzi Hamit 
yaya kaldırımı işgal ettiğinden 100, 
terzi Ihsan Avcı yaya kaldırımı İş· 
gal ettiğinden 100 , kebapçı usta 
Mehmet yaya kaldırımı işgal~ettiğin· 
den 100 , terzi Ali Nuri yaya kaldı
rtını işgal ettiğinden 100 , İsmail oğ· I 
lu Vamazan fenersiz bisiklete bin· 
diğinden 100 , fabrikator Şalamon 
Gilodo caddeye tavuk bıraktığından 

200 , şerbetçi Zaynel oğlu Hamdi 
El caddeyi arabasiyle işgal ettiğin· 

den 100 , bakkal Salih oğlu Meh 
met Şayan üstü açık helva sattığın 

dan 200 , S, satıcı Ali oğlu Sül.,y
man seyyar savan sattığından 100, 
arabacı Şükrü oğlu Abdullah cad
deyi arabasiyle işgal ettiğinden 100, 

canbaz Mucurlu Mehmet sokağa 

pis su döktüğünden 200 , patrona 
Mehmet kızı Naciye evini gayet pis 

tuttuğundan 500 , patrona Recep 
kızı Cemile evini gayet pis tuttuğun 
dan 500 , patrona Hasan kızı Güli· 
zar 500 er para ce:zasiyle cezalandı
rılmışlardır . 
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. 
işin kolayı 

IE5) egenbu:hastahanesind 1 
1.9>hastalarrdan biri , arl. 

doktorlann gedikli müşteri 
vaziyetine girmiş ve nerdeyse Y 

kında hastahanenin demirbaş eş) 
defterine adı yazılacakmış ! 

Bu hasta, genç bir Almandır ı 
uzun zaman önce işlediği çok cÜ• 
bir siyasi auçtan dolayı bir müdd 
mahkum olması lazımgelmekte~ 1 
Fakat anlaşılan delikanlı hapishaP 
den hiç hoşlanmıyor ve, hastahaned 
uzun aylar yatmayı hapishane~ d 
daha az bir zaman kalmaya terci al 
ediyor. Ama, buna nasıl muvaff~ 
oluyor? J 

Bulduğu usul hakikaten ... dab a 
yane: av 

Artık her ümidin tükendiğini 1 b 
muhakkak hapishaneye gideceği ha 
anlayınca, derhal bir çay kaşığı yi, il 
tuyor! Bittabi hemen hastahaneye he 
Ameliyat yapılıyor, haftalarca Y ile 
takta besleniyor, iyileşiyor ve, h<>ehJ 
tahaneden hapıslıaneye sevkedi]ec laş 
ği yine kat'iyet kesbedince bir ç~Je 
kaşığı daha yutuyor! Tekrar amel 
yat, tekrar istirahat!. he 

Bu delikanlı, bu şekilde yeO si] 
defa ameliyat geçirmiş. Ve h.i na 
hastahanedeymişl. h 

Sür' at asrındayız! lin 

Sür'at asrındayız; doğru. Fakı 
her şeyin izali olduğunu , ölçünO 
her yerde aynı olmadığını unutııı da 
malı . Avrupa milletleri, sür' atı, k. din 
buşmaya kadar teşmil etmişlerdi se 
Mesela: Profesör diyecek yerde 0 
dece "Prof., , telsiz telgraf ve tel de 
fon diyecek yerde, sadece "T. S. f illı 
deyip geçiyorlar. irJ· 

Otomobiller , uçaklar gün ge 1 

miyor ki yeni bir sürat rekor se] 
kazanmasınlar .. Halbuki , Şark rıı''ıı 
!etlerinde vaziyet hiç de aynı de~ a 
Bunun böyle olduğunu şu vak'a bit[ Ü 
pek güzel gösteriyor: ar 

Şanghay - Nanken arasın 1 
işleyen posta trenlerinden biri, ar ~t s~ 
daki küçük istasyonların birinde' 
ayrıldıktan sonra, makinist, tr~rah· 
hattının içinde bir ineğin dolaşma~dah 
ta olduğunu görüyor ve düdük çallı 
maya başlıyor. Bu sesten ürken ha) ~ 
van alabildiğine koşmaya koyuluyc,1 1\ız 
Fakat hep tren hattının arasındalııh·i 
ve tren onu takib ediyor. 1 

Avrupalı yolculardan biri, tre{Pt 
Çinli kontrolörünü çağırıyor ı llıı 
soruyor: 

- inek, trenimizin önünde koo ( 
makta devam ediyor mu? !dil 

Kontrolör: nııııı 
- Evet, diye cevab veriyO :nd 

yüksek ve cihanbaha huzuru ile •;i 'k · 
' 1 

naçiz trene şeref bahşeden aı1 

yolcu, iblisi lainin sevk ve ida~ de 
ettiği inek, trenin önünde koşmaktlın . 
berdevam!. . ka 

- Şu esnade trenin vasati sii~~t h 
atı nedir? tdı 

-- Şanghaydah Nanken istik· ıta 
metinde hareket etmiş bulunan 'bakın 
lutfurabbaniye sığınmış olan iş~ 
katarın halihazır sür'atı, ona, tara erİt· i 
ilahiden mukadder olan tabii hı~ıı 
dır, yani ey hikmet ve fazileti ne nıı 
sinde cemetmiş olan muhterem yo~e d 
cu, katarımız saatta 7 kilomet1

1 sür'atle gitmektedir! lılalli 

Bunun üzerine Avrupalı yolc~ · 
b "k . sanı nun sa rı tu enıyor ve: 

- Ey bu menhus trenin me~ İda!ı 
debur esiri, diyor, acaba ineğin sı 
attaki sür'atı nedir? l ııp[ 

- Mukadderatı ilahiyenin h~)· 
retbahş bir tecellisiyle katarımıı' 'na 
önüne düşmüş olan bu inek saatll~ı .. 

"t ' 8 kilometre sür'atle gidiyor ey a> · 
yolcu! litt li 

Avrupalı cebinden , bir mikd t 
para çıkararak kontrolöre uzatıyol lt· •tsı 

- Al şu bahşişi, diyor, gı 1 Y(jz 
kalınca bir ip bul, makiniste götV 
ve katarı ineğe bağlamasını söyle! IPı~ ıı , 

Hm. A. 'ilnl 
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R"' ~stenin" en s?nund~ ( l~rah!_m l 
l uşdu ve avenesı) şeklınde bır cum. : 
e. vardı. _Karşısında suçu ve mahkü 1 
llııyet mıkdan yazılı değildi. 
dı Bu noktaya valinin gözleri takıl· · 

· Esbabını memura ıorduğu zaman 
aldığı karşılık şu oldu: 

lb -:- Devletlü vali hazretleri : bu 
krahım Ruştü namını taşıyan zat ile 

a raba ve taallukatından mürekkep 
· ni ~enesi dört yıldan beri hapısanemizde 
e · ha l~n.ma~tadır. Ahkimı kuran ve a-
1 ile dısışe~feden_ d~r!ü manalar istihraç 1 
e h ' k_endınce dm ıçınde yeni bir mez . 

ep ıcat ve haylıca mürit ve tarafdar 

ph~id~. e_yl':di~ ~Gülek) nahiye~indeki 
I muslımın şıkayte ve ihbanndan an. 

1<1şılmış olmakla halkı delalete sevk-
e itham olunarak tevkif olunmuştu ... 
he ~i.ya paşanın merakı arttı. Mez
il:1111.~ -~sasını incelemek ve kendi

goruşmek üzere lbrahimin yanı. 
na getirilmesini emretti. Bu garip 
_Oca kimdi ? biraz da tercümei ba. 
ınden bahsedelim : 

Üç vakıtlı hoca 
da "G.ülek. Nahiyesinde 1811 yılın· 
. dogan lbrahim Rüştü uzun yıllar 
: tahsilile uğraşmış bu arada, Kay. 
kır' lstanbul, Mısır medreselerinde 

ınuş, Mekke ve medinede de mü· 
ftislik yapmış ve kuranıkerimi naz· 

rd"_n Türkçeye çevirmiş olan bir şa· 
1 ••• (1) 
I Gülek nahiyesinde bir çok kim

e erj başına toplamıştı. Ve üç vakıt 
~z kıldınyordu. 
O Adana havalisinde bu kimselere 

ç vakıtlı) adı verilmektedir ki bun. 
{ kendilerince "ehli islama sühulet 
~n deyu yatsı ve sabah namazları· 

az{ eylemişlerdir.,. 
hi Bunlann başlan bulunan Haci lb· 

R'lll""lla. L~ Rüştü tevkif edildikten sonra 
•q hapısanede üç vakıt namaz kıl
ğa devam etmiştir. 
liocadaki kuvvei imtinaniyeye ba

~İ ki h~pısane~eki iki yüz mahpus 
brahim geldikten bir hafta sonra 

Ptan üç vakıt namaz kılmağa baş-
r llıışlardır.l 

.10) lbrahim Rüştünün eserleri neş· 
ı ille . t" D uııı . mı; ır. ört, beş sene evvel 
ndaıleyhin akrabalarından bazıları 
e ı _el_ yazılarını muhtevi bir kaç şi· 
· 'k ~ını ve felsefi fikirlerini anlatan , 

K_1 aı>_çık v~r~iler. 
d uranıkerımın nazmen tercümesi

e Şerif zade Nehmette gürnıuş
k Mezkür el yazılı kitabın bir kıs· 
haYbol?J~ş bir ~ısını da pejmürde 

'd alde ıdı. Eserın sonunda şu şiir 
1 : 

•tanı buldu bu manzume bütün ih· 
n ak kamı kur'andan 

•n zannetme kin anı buluptur 
t r eri . gayrı fürkandan 
a ' 1 saltanat <>er ister isen darı-• hı .. 1 nu ukbada 

sen eyle gel huccet temamet 

1

1 

e d hükmü bürhandan 
e~Jü derler ise ger lıılfifına bu-

la nun yahu ı 
llıazlar selamet şimdi hem ahir

de nirandan 
n ı ehli beligi hem fasihi oldular ı 

ıd;ı J mebhüt 
•nda bukurianın arap msaliak· ı 

lu randan 
Phır vadiyczdanı ede hükmün 

anın izhar 
ahirinde ta ola hacet kula 

andan 
' f~yzi necatı sermedi her kim-

L ki kanidir 
'<it '- . 

"'m olmasa kani olur mahrum 
ihsandan 

byo' naımı tarihini ki bınden 
i , artıktır 
~t doksan üçte dernecat yer· 
Q leşti zındandan 

lı ese i lbrahim Rüştü Adana 
~ııeı;·ndc: yaz.m ı tır. 

Bundan sinirlenen eski vali, ihti
yar olmasına rağmen lbrahim Rüştü 
nün tevkifine devam olunmasını em· 

retmişti. 
Zira iki yüz mahpusu bir hafta 

zarfında kendi fikrine çelen bir ada
mın serbest bırakıldığı takdirde saf 
köylüleri bir görüşmede fikrine uy· 
durabileceği düşünülmüş bu se · 
hepten hocanın delaletinin önüne ge
çilmesi için hapısanede ilel'ebet kal· 
ması münasip bulunmuştur. 

Toroslann bu garip şair ve alimi I 
pek meçhuldür. Burada hayatı hak. 
kında bir kaç satır daha yazmağı )ü. 

zumlu gördük. 
Gülekli brahim, garip fikirleri 

olan bir alimdi. Mekkede ve Medi
nede müderrislikten scnra yurduna 
dönmüştü. Fakat buradaki hocalar
la bir dürlü geçinememişti. Hatta 
ara sıra imamı azamı dahi tenkid 
eylemesi düşmanlannı çoğaltmıştı . 
Beş vakıt namazı üçe indirmiş, bu 
yüzden bir çok ta taraftar peydah 
etmişti . 

lbrahim Rüştü namazlarda " sü· 
net .. leri de kılmazmış. " sünet ,, !e
rin Hazreti Peyğambere kılındığını, 
halbuki bir ayetikerime delaletiyle 
Peyğamberin de bir " kul • olduğu· 
nu ve yine bir ayetikerime delale
tiyle de " kula ibadet caiz olmadı· 
ğını " ileri sürermiş . 

Bu fikri etrafına aşılamaya çalı
şan hoca ayni zamanda hasımlan· 
nın başı olan Ali usta tarafından hü
kümete şikiyet edilmiş 1875 de 1 
oğlu ve tayfesile birlikte Adanaya 
nakil ve bahsedilmiştir. O zaman 
Vali Nusret Paşa idi . 

Vali, lbrahimin ictihad ve fikir· 
!erini begenmemiş ve bu yüzden lb-1 
rahim dört yılı mütecaviz Adana 
hapıshanesinde yatmıştır . 

Ziya Paşa Adanaya gelir gel
mez ilk iş olarak bu garip hocayı 
görmek istemişti . 

Bir ikindi üzeri hususi bir me
mur hapishaneye giderek lbrahimi 
çağırmıştır. Gülekli Hacı lbrahim 
o sırada namaz hazırlığı için abdest 
almakta imiş.. Yeni Valinin kendi· 
sini çağırdığı söylenince hiç tav
rını bozmamış , hatta gömleginin 
kollannı indirmeden o vaziyette Va 
linin odasına girmiş . 

Valiye selam dahi vermiyerek 
rast gele bir sandalıyaya oturuver· 
miş . 

Ziya Paşa gelenin kim olduğu· 
nu derhal anlamış ve hiç kızmadan: 

- Hoca efendi, selam yokmu ? 
Demiş . 

Bu suale karşı - fes giyenleri 
sevmeyen ve Ziya Paşanın da fesli 
olduğunu gören - hoca derhal : 

-Kafir mi,müsliman mı olduğun 
belli değil ki selam vereyim! ceva
bını vermiştir . 

-- Sonu Var-

Bir düzeltme : 

Bundan evvelki tefrikalarda bazı 
mürettip hatalan göze çarpmakta
dır : 

1 - 2 Numaralı tefrikamızda A
dana Valiliğine tayin edilen " Os
man Nuri paşa " nın tayin tarihi 
1846 olacak yerde 1844 olarak çık· 
mıştır. 

il - 1850 de Adana Valiliğine 
tayin edilen Ziya paşa ile Şair uya 
paşayı birbirine kanştıro1amalıdır . 
Tefrikamızı takip eden güzide bir 
zatın bu suretle telakki ettiğini ko
nuşmamız esnasında lıissettim . 

1850 de Adana Valisi olan Ziya 

. Türksözü Sahife : 3 .. 

Avenol 
Habeş işinin Haziran 

ortasında tetkik edilece
ğini söyledi -

Cenevre : 22 (Radyo) Milletler 
Cemiyeti genel sekreteri Avenol 
kendisine sorulan bir suale karşı Ha. 
beş hükümeti tıırafıudan Milletler 
Cemiyetine verilen talepnamenin ö
nümüzdeki Haziran ortasında tetkik 
edileceğine dair karan tekrarlamış· 
tır . 

Rusyada demiryollan 

1935 yılında Sovyetler birliğin- I 
de yeni olarak 1862 kilometre uzun· 
l~ğunda demiryolu yapılmış, 2526 
kılometre uzunluğu üzerinde de de 
miryolu çifte hat haline getirilmiştir. 
1936 yılında ise yeniden 4000 kilo
metre demiryolu yapılmakta ve 5000 
kilometre üzerinde de demiryolu çift 
hat haline konulmaktadır. 

Sovyetler birliğinin umumi de· 
miryolu şebekesi, ihtilalden evvel 
1913 te 58 bin, 1930 da 77 bin 
kilometreye mukabil , bugün 85 bin 
kilometre uzunluğunu bulmuştur. 

Bir buçuk milyon 
Kilo balık için hükumetimiz 

müşteri arıyor 

iktisat Vekaleti tarafından mü
tahassıslara yaptırılan tetkiklere gö· 
re Birinci teşrinde lzmir civarında 
kurutulacak olan Cellad gölünde 1 

sazan, kefal, yılan ve yayın balığı 1 

cinslerinden bir milyon 5 yüz bin kilo 1 

balık vardır. Bunlann ekserisi sa- j' 

zan ve yılan balığıdır. Cellad gölü 
kurutulacağı sırada bu balıkların 
mahvolmaması ve toplanarak satıl -
ması için iktisat Vekaleti tedbirler ı 
almak üzere tetkikler yaptırmakta· 
dır. Yılan balıklarına Almanya pi· ı 
yasasınca mahreç bulunmuştur. Mas 
raf h~riç olmak üzere yılan balığı ı 
nın kılosu Almanya'ya elli kuruşa 
satılabilecektir. Digerlerinin de sa· ' 
lamura vesaire suretile istihlaki dü
şünülüyor . 

Seyhan Vilayeti daimi 
encümeninden : 

1- ilk mekteplere lüzumlu bir 
tane Filips markalı sinema makinesi 1 

ile bir tane Kodak markalı dar filim : 
makinesi, yine bir tane Zais ikon 
markalı filim çekme makinesi satın 
alınacaktır . 

2- Satın alınacak bu makineler 1 
Adanada teslim edilecektir. j 

3- Bütün masraflar satana ait. ı 
tir . ı 

4- Satın alma işi 936 senesi 
Mayısı~ ~9 uncu. c~ma günü saat j 
11 de Vılayet daımı encümeninde 
yapılacaktır . 

5- istekliler , şartnameyi gör
mek üzere her gün maarif miidürlü
ğüne ve yukarıda yazılı satınalma 
gün ve saatında da 0/0 7 ,5 pey pa 
ralarını yatırdıklarını gösterir mak
buzlarla birlikte vilayet daimi encü. 
menine gelmeleri ilan olunur. 6862 

14·19 23-28 

paşanın Şairliği yoktur. Mumaileyh 
1856 yılında tekrar Adana Valisi 
olmuştur. 

ili - 1868 de Adana Valiliğine 
tayin edilen " Nusreddin paşa " de. 
ğil • Takittin paşa ,, dır . 

iV - 3 Numaralı tefrikarun ba. 
şındaki kılanın ilk mısraı şu şekilde 
olacaktır : 
Hüda bir Hup JUruımı~ kim i'. 

V - Ayni tefrikada Ali Münifin 
babasının adı mürettip hatası olarak 
" Edirneli Hakkı ., şekline girmiştir. 
Doğrusu Adanalı Hakkı olup eski 
mecmua ve gazetelerde " Edeneli 
Hakkı .. olarak tesadüf edilir . 

TAHA TOROS 

Adana pamuk müstahsilleri 
satış kooperatifinden : 

Kooperatifimizin esas mukavele
namesinin 41 inci maddesi muci
bince kooperatif heyeti umumiyesi 
azalarının üçte birinin iınzasile alı
nan talepnamesi üzerine şirketin 

devam veya terki faaliyeti hakkında 
görüşülmek üzere heyeti umumiyenin 
fevkalade olarak 8 Haziran 936 pa. 
zartesi günü saat 14 de toplanaca
ğından azalann o gün ve saatta şeh· 
rimiz: Ticaret Odasına gelmeleri ilan 
olunur . 

Ruzname 
1 - Şirketin devam veya feshi 

hakkında bir karar ittihazı. 
2 - Feshe karar verildiği tak

dirde bir tasfiye memurile mürakip· 1 

!erin seçilmesi . \ 

Asri sinemada 
23 Mayıs cumartesi akşamından itibaren 1 

iki büyük film birden 

1 
(Günahkar Kız) 

Fevkalade hissi ve son derece meraklı bir eser 

2 
Kahkahalar kralı 

Düz Taban Bastı Bacak 
( Kadın avcısı ) 

Bugün gündüz iki buçukta matine 3 - T-asfiye memurile müra- 1 

kiplere verilecek ücretlerin tayini. \ 

Ad a
68 
k

93 
.. t h .1 ' ı Vahşiler hücum ediyor-Günahkar Kız an pamu mus a sı -

1 

leri satış kooperatifinden : 
6899 

Kooperatifimiz senelik heyeti umu· ' , 
miyesi 8 Haziran 936 pazartesi günü 1 

saat 16 da Adiyen içtima edecektir. ı 1 1 
Ortakların mezkür gün ve saatta 1 TAN Sinemasında 

şehrimiz Ticaret Odasına gelmeleri ' ______ .;.. ____ , _________ _,, ______ _ 

ilan olunur . 

Ruzname 
1 - idare heyeti ve mürakip ra

porlarının okunması . 
2 - Hesabatın tetkikile Bilanço 

nun tasdiki ve heyeti idarenin ibrası. 
3 - Yeni idare heyetinin intihabı. 
4 - Yeni mürakiplerin intihabı. 
5 Yeni idare heyetine verile 

cek talimat ve selahiyetlerin tayini. 
6 - Heyeti idare azasının hakkı 

huzurlarile mürakip ücretlerinin ve 
müstahdimin maaşlarının tayini.6894 

Seyhan valiliğinden : 
Hususi idareye ait cins ve mev· 

kileriyle sair evsafı aşağıda yazılı 
dükkiıılar 1 6 936 gününden 
Mayıs 937 sonuna kadar bir sene 
müddetle pazarlıkla kiraya verile· 
ceğinden istekli olanlann u/o 15 pey 
akçasiyle 9-6-936 Salı günü saat 
( 10 ) da daimi encümene mürrca. 
atlan . 

Bedeli sabıkı 
Lira No. Mevkii Cinsi 
100 122 Hühuınet civarı Dükkan 
26 49 

" .. " 26 51 
" " n 

15 41 n .. .. 
30 39 

" " " 
205 25 81 Yağ camii civarı • 
136 18 19 72 Taşçıkan .. 
ıs 20 : 74 n n 

18 14 : 213 kapalı çarşı ,, 
:5 37 köşkerler arası n 

6897 

Kadastro müdürlüğünden : 
Sanya

kub mahallesinde Kazancılarda 104 
numaralı adanın 32 inci parseli olan 
Yeni han namiyle ma-ruf hanın 3840 
hissede 360 hissesine bila sened 
malik olan Suphi Paşa kızı Bayan 
Saime ile keza 90 hissesine bila se
ned malik olan Ahmed kızı Lütfiye 
bu hisselerini ahara satac:ıklanndan 
bu hisselerin aslan senedsiz olmala
nna mebni Kadastro kanununun 42 
inci ve bu kanunun süreli tatbikine 
dair nizamnamenin 49 uncu madde. 
si ahkamına tevfikan ilan tarihinden 
itibaren iki ay müddetle askıya çı
kanlmış olduğundan bu hisseler hak
kında her hanği bir hak iddia eden
ler varsa bu müddet zarfında Ka · 
dastro Komisyonuna müracaatları 

ilan olunur . 
6895 

Doğruluk un ve çırçır fab
rikası işletme sosyetesinden: 

Fabrikamızın değirmen kısmı ça 
lışmaya başlamıştır. Unlanmız her
kesi memnun edecek nefasettedir. 
Sayın müşterilerimizin fabrikamıza 
müracaatlan menfaatleri icabından
dır . 6853 14·16·19·21-23 

Hıı a/;şıım 

Her şeyden evvel nefis bir film. Şimdiye kadar yapılan tarihi ve romantik 
eserlerin en güzeli, en hareketlisi ve en heyecanlısı 

Muazzam dekorlar ve bunlar arasında cereyan eden 
içli , samimi bir aşkın hazin macerası 

biitün seyircilerin memnun kalacakları tekrar ve tekrar ğörmek istiyecek· 
leri enfes bir film 

işte Aleksandr Dumas'nın şaheseri: 

( Madam Dübari ) 
Filminin gösterilmesine bu akşam başlanıyor. İk i saat tam bir aşk ve şiir 

manzumesi dinlemek isterseniz bu filmi görünüz. 

Mümessilleri : İki büyük yıldız 

Norma Taln1adge ve Conrad Nagel 
Dı.kkat . Fiatlarda azami tenzilat. Duhuliye 15 Balkon 

• 25 kuruştur . 

Pek yakında : 
ltalyanca şarkılarla süslenmiş çok güzel bir film 6891 

( Kadın peşinde ) 
Bu çok güzel filme ilaveten ı 

Halkevimizin tertip ettiği Spor Bayramına ait filmde 
gösterilecektir . 

----------·~....:::....----·------~-------

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 ne "e 

2 
Gömıiyen müşterilerimiz için 

( Kibar hırsızlar ) 
Gelecek proğram : 

Avlanan gönül 
6888 

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 
- - -

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 
Hastalarını lstikla· mektebi lcarfuındaki muayenehanesinde her 

kabul ve tedavi etmektedir . 6652 20-30 
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Liverpol T elgraflurı 

"·~ 1 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 22 / 5 / 1936 

"İtıt1Ul71 

Hazır 55 Liret 

vadeli _ M~yıs 
Tem mu 
Hit ha 
Nevyor 

1-~-2f Rayşmark 1 101 l 97 
Frank « Fransız • 

z vadeli -6- 04 Sterlin « İngiliz • 627 25 -4-194 zır Dolar « Amerika • -124- 92 
k ıı-62- Frank « İsviçre • 2- -

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

SOCONY - V ACUM 

Gaz 
Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkılahmızla her za-
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
2-6 - 7-11-13-15-19-21-23-26 

·~----------~----~----------------------

6748 23 
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Türksözü 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

On lira maaşlı Kaza Hususi Mu
hasebe katiplikleri musabaka imti
hanı Mayısın 27 inci çarşamba gü
nüne bırakılmıştır . 

Lise veya Orta mektep mezunu 
olan isteklilerin imtihan gününden 
evvel müracaat ve evrakı müsbite
lerini ikmal ettirmeleri ilan olunur. 

2-2 6887 

Adana 1 inci Sulh hukuk 
hakimliğinden : 

347 
Adana evkaf idaresinin Saracan 

mahallesinden mülhak Musabalı vak
fından 30 No. lu evde Ahmet kızı 
Elife aleyhine açtığı alacak davasının 
Adana Sulh 1 Hukuk mahkemesinde 
cari duruşmasında müddeaaleyh na
mına çıkarılan davetiye nerede ol- 1 

duğu bilinemediği şerhile bila tebliğ 1 

iade edildiğinden ilanen tebliğat ifa
sına ve duruşmanın 10- 6 - 936 
çarşamba gününe talikine karar ve
rildiğinden müddeaaleyh Elifenin o 
günde mahkemeye gelmesi veya bir 
vekil göndermesi lüzumu aksi tak
dirde gıyabında muhakeme yapıla
cağı ilanen tebliğ olunur. 6890 

liğinden: 
368 

Kasap Bekir M. den Mustafa 
oğlu makinist Osman tarafından Ali 
Dede mahallesinde Erzurumlu Der
viş oğlu Kasım Çelebi ve Madama 
köyünde Hüseyin oğlu Kürt Bekir 
aleyhlerine açılan yüz lira alacak da
vasının cereyan etmekte olan mu
hakemesi sırasında : Müddeaaleyh
lerden Kasım Çelebinin ikametgahı 
bir türlü bulunamadığından kendi
sine ilanen tebliğat yapılmasına ve 
muhakemenin 24- 6-936 tarihine 
talikına karar verilmiş olduğundan 

yevmi mezkıirda mahkemeye gel
mesi ve ya bir vekili kanuni gön
dermesi lüzumu tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur.6892 

, .. 
• 
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23 Mayıs 1936 
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Adana Doğum ve çocuk 
bakım evi baş tabipliğin
den : 

Doğum ve çocuk bakım evi 
nin bir senelik erzak ve mahrukatı 
ilan tarihinden itibaren on beş gün 
sonra açık eksiltmeye konacaktır . 

Seyhan Valiliğinden: •----------·-------------· ~:1 
( 300 ) lira eski bedelli Ceyhan Diş macunlarının en birincisi Kozmindir lur. 

kazasına ait taş, kireç, kiremit, ve 6 

isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere 
baştababete müracaatları . 6864 

15 19 23-27 

Satılık tarla 
Tuzlanın Nal kulak köyünde 300 ı 

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

Adana İcadiye mahallesinde 
18 numaralı evde 

KERİM 
6876 19-21-23 

Kiralık dükkan 

emsali ocaklar rüsumu 1-6-936 gü
nünden Mayıs 937 sonuna kadar bir 
sene müddetle müzayedeye çıkarıl 

mıştır . 
istekli olanların °/0 15 pey ak

çalarile birlikte 9-6-936 Salı günü 
saar ( 11 ) de daimi encümene ve 
şartnameyi görmek isteyenlerin her 
gün Hususi Muhasebe Müdürlüğüne 
müracaatları. 6898 

23-26-28-30 

Seyhan Milli Emlak mü
dürlüğünden : 

Reklamlara aldanmayınız. Dostlarınıza, çocuklarınıza , velhasıl her ta ıtö 

K 
kin 

• tavsiye ediniz. Halis Türk malıdır.Fia har 
nıdığınıza ozmın her yerde 15 kuruştur. 6829 ~u 

~ 16 
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DİŞ MACUNU 
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istiklal mektebi yanında merhum 
Doktor Süleyman Sırrı veresesine 
ait iki dükkan kiralıktır . İstiyenler 
Ziraat bankası veznedarı Osman 
Ataya müracaat etsinler. 6886 

Sekiz sene müddetle ve sekiz 
taksitte mülkiyeti arttırmağa çıka
rılan ve 14-5-936 tarihindeki iha
lesinde isteklisi çıkmayan Abidin 
p~a caddesindeki evin ihalesi 26-
5-936 tarihine müsadif Salı gününe 
k d d fazı, a ar uzatıl ığından isteklilerin yev- b 

mi mezkıirda sahş komisyonuna mü- ----------------------=-=·--------------------'· ahı 
21-23-26 racaatları ilan olunur . 6896 

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

1 İlaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) ve 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Hafif kırıklık ve soğuk algınlıkları 

Kendinizde ufak bir üşütme ve kırıklık hissederseniz derlı 

Nevrozin alınız. Günde 3 adet Nevro 
• 

bar 
bet1, 

1 
Vaac 
CeJeı 

olur 
nizaı 
~I d 

bütün hastalıklara karşı korur. 3 tanelikleri 20 kuruş! hane 
6828 4 16 E 
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Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi 
anlıyacağınıza şüphe yoktur 
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zam Celal Bayer 
----------------------------------._ ................. ;:... ____ ..... 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türksözi.i matbaası 


