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FİLİSTİN HADİSELERİ KORKUNÇ BİR SAFHAYA GİRDİ 

Yabancı gözile 
Filistin hadiseleri 

}ean Pedron 
•·Le journal,, 

udüs: - Mitralyozların hima
yesi altında süpürgecilerin a
cele ile temizlediği bir mey

ncta üç İngıliz gazeteci ile berabe
ı. 

. Sokaklar ölü bir halde, pencere
rın kapakları sım sıkı örtülü .. Saat 
:ijının yedisini çalıyor. Her şey , 
· Yer kapalı ., 

i'ct tlindc. hususi bır izin kağıdı ol
~ ıkça kımse dışarı çıkamaz. Bütün 
te sokaklarda devriyeler dolaşıyor .. 
e bu gün filistindeki manzara ve 
Va !. 

~ _Bu sabah yine bir Yahudi öl
~ l'iildü • Bu bir Noterin oğlu genç 
IIYahadi idi . Kendisi Ermeni ma-
esınden geçerken meçhul eller 

~;ından atılan üç kurşunla katle-

1 
Bu, dün Yahudi mehallesinde ar-

'] 
1ndan hançerlenerek öldürülen bir 

~;1 ,abın katlıne karşı yapılan bir mu- 1 
•
1eleden başka bir şey değildir. 
. Bu vaziyet ilelebet devam ede
ır · . Filhakika bu sabah intişar 
' n ; hükumetin bir emirnamesi,ge
dek Ey!ıila kadar daha 4500 Ya-
ınin Filistine girebilebeğ'ini bil-
llıektedir. 

Musevilere göre bu, mevcut an
llı~larm normal tatbikinden başka 
ıey d('ğildir . 
"akat bu vaziyete verilecek ce
l?CLikmedi • 

Parasız tedavi ve 
muayene yurdu 

Halkevimiz, yoksul amele için 
Karşıyakada revir mahiyetinde 

bir yurd açacak 
---···~···-

Çukurovada iş mevsiminin açıl
ması dolayısile komşu ve uzak vila
yetlerden buraya binlerce amele gel
meğe başlamıştır . 

Bunlar içinde şu veya bu sebep· 
le hasta olup ta parasızlık ve ba· 
kımsızlık yüzünden iztırap çekenle· 
rin de bulunacağını göz önüne ala
rak Halkevi, Karşıyakada bu gibi 
yoksul ve hasta vatandaşlar için bir 
parasız muayene ve tedavi yurdu 
açmağa karar vermiştir . 

Buna göre, hastalığından dolayı 
şurada burada yatıp kalmış ameleler 
Halkevi memur ve vesaiti ile toplatı· 
!arak bu yurda getirilecek, orada 
Halkevi doktoru tarafından ve bu 
doktorun ihtisası dışında kalan has· 

talıklar için de yardımları temin edi
len şehrimizdeki mutelif mutahassıs· 
!arca muayene ve tedavisi kabul e· 
dilecek ve hastanın ilacı da Halkevi 
tarafından parasız verilecektir. A
deta bir revir mahiyetinde olan bu
rada hasta bir iki gün içinde iyi ola· 
mazsa, memleket hastanesine yatı· 
rılarak esaslı ve devamlı tedavisi te
min olunacaktır. 

Halkevimizin ic,imai yardım ba
kımından giriştiği bu iyi teşebbüs, 
hiç şüphesiz ki takdir ve şükranla 
karşılanacak bir harekettir. 

Bu "Halkevi parasız muayene ve 
tedavi yurdu.nun açılması için şim
diden hazırlıklara başlandığını mem
nuniyetle öğr<'ndik. 

Filistinde Araplar da Ya
hudiler de gemi azıya aldı 

!lir İngıliz komisyonunu kabül
l 1ıntina eden Arap ko~_ites_i şid-

e Ve sonuna kadar mucaaeleye A } y h d • } b b 
ar \e•diğini ilan etti. rap ar a u ı vapur arına om aatıyor. 
llutün tedbirlerin alındığı muhak- ı ·1· k l • ld y h d'l 

.~ 1 ~~ Aske~f kuvv_eller bütün Stra· ngı ız as er erıne ateş açı 1. a U ı er 
ktaları, demıryollarını, şosa- d A } k d .. ld.. .. } 

kt bilhassa Kudüs Hayfa ve Ku- 1 e rap arı ar a an VUrUp 0 UrUyOr ar· 
- Yafa yollarını tutmuştur . 

ll't• j • -·······-u un tren katarları ngiliz asker-

) 
Veyahut polis kuvvetlerinm mu

r aıasında hareket etmektedir . 
yhi b Dün bir cenazenin etrafında kö-

~r hadise oldu . Bir adam katle
ııışr h ~ · Bu ne bir '.Arap, ne de bir 

10 
1~dı idi . Avusturyalı bir Hıristi-

llaşında bir fes olduğu halde saat / 
l ·~ il 
ı~ . e doğrn Peygamber sokağına doğ-

hJ :nıyordu, Sokağın diğer bir tara
ııı an atılan bir kurşunla cansız ye
e Yıkılmıştı. 

~u yeni suikasd şehirde büyük 
"li cyecan uyandırdı. 
H '3u katilden kendilerinin mes'ul 
~rt~dığını göstermek için Araplar 
eııı!e Uk bir kalabalık halinde cenaze 
1 .nine iştir.;k ettiler. Fakat yeni 
1 ıselere mani olmak için cenaze 

rj dan doğruya Sion mezarlığına 
eriJmişti. Bunu haber alan halk 

1 kalabalıkla cenazenin bulundu
Ycre hücum ederek olüyü alıp 

Ye gotürdıi . Nihayet polis 

1:hal:ye mecbur oldu . Araplar 
k. ol uyu teslım etmek istemediler. 

)' a Papasların müdahalesiyledir ki 
1: ;lurya!ının ölüsü teslim edildi . 
. u hazin komedi buradaki haletı 

hı Yeyi pekala ifade eder . Arap 
Ulınasanız eğer başınızda bir 

11 ~a1r•a bir Yahudi kurşununu bek-
111 ·sıniz . 

Jl 

r-_ ____ _ 

Kamutay 

6 Bütçesinin müzakere
sine başladı 

. i~kara: 26 (A. A.) - . Kamu
\ 'Jnkıi toplanıısında, 1936 yılı 
• ~sıniıı ıııüzakcresinc başlamıştır. 

Ankara : 26 ( A. A. ) - Filis 
tinde carpışmalar devam etmekte
dir. Hayfada sandalcılar bir Yahudi 
vapuruna bomba atmışlardır. lngi
lizler başta, Salih Ubeyid olmak Ü· 

zere diğer bir takım Arap reislerini 
hapis ve grevcilerin reısi avukat Sıt· 
kıyı da bir sene müddetle Kudüsten 
ihraç etmişlerdir . 

Kudüs : 26 ( Radyo ) Filis-
l;n;ıı her tarafında karışıklıklar de
vam etmekte ve memlekette bir 
çok bombalar patlamaktadır . Mı
sırla muhabere imkansızdır. Yahu
dilerle meskun olan bir çok yerler 
tahrip ve yağma edilmektedir . 

Dünkü bir çarpışmada bir Ya
hudi yaralanmış, bir Arap ölmüş ve 
birisi de yaralanmıştır . 

Kudüs : 26 ( Radyo ) - Arap· 
!arla İngiliz polisi arasında bir mü
sademe olmuş, bir lskoçyalı nefer 
yaralanmış ve bir Arap ölmüştür . 

Kudüs : 26 ( Radyo ) - Ali 
Komite reisi Telavivdeki sergının 

merasimi için gitmiştir . 

Kudüs : 26 ( Radyo ) - Ko
puş tepesinde bu gün bir Yahudi 
daha öldürülmüştür. Bir lngiliz as
keri de Araplar tarafından atılan 
kurşunlarla ağır surette yaralanmış
tır . 

Bir kargaşalıkta, polis korkut
ma ıııaksadile halkın başı üzerinden 
ateş açmış ve kaza eseri olarak bir 
kadın öldürülmüştür . 

Kudus : 26 ( Radyo) - Bugün 
Araplarla vukua gelen bir musade
ıııede 113 pol:s zorla \'C rueat su
retile canlarını kurlara bilmiştir · 

Üç Arap, Yahudi mahallesinde pa
nik ve yangın çıkartmak teşebbü
sünde bulunurken polis tarafından 
yakalanmıştır . 

Kudüs : 26 ( Radyo ) - Ku
düs kışlasına sığınmak üzere evleri
ni terkeden İngiliz aileleri taşınır
ken Arapların ateşine maruz kalmış 
ve bir kadın yaralanmıştır . 

Diğer bir yerde Ar?plar taşla 

polise hücüm etmiş ve mukabele 
mecburiyetinde kalan polis, bir A
rap öldürmüştür . 

Nablustaki bastırma harekatına 
tayyareler de iştirak etmiştir . 

Polisle musademeye tutuşan kuv
vetin müsellah 250 Arap olduğu • 
anlaşılmıştır. Bu Arap kuvveti cep 
hanesi bitince nıcat mecbur kalmış, 
fakat müntazaman çekilmek sureti
le hiç birisine bir şey olmamıştır . 
Hatta ölülerini ve yaralılarını da be
raberlerinde götüre bilmişlerdir 

------·------
Heriyo'nun 

Federal birliğinde 
söyledikleri 

Ankara: 26 (A. A.) - Heryo 
bir milyon eski muharibin dahil bu
lunduğu maluller ve eski muharipler 
Federal birliğinde söylediği bir nu
tukta demiştir ki : 

- Fransa, her ne pahasına olursa 
olsun kat'iyen istememekte olduğu 
F açizm ve Hitlerizm hülyaları peşin
de koşanların bu nümayişlerine ni
hayet verecek bir Cumhuriyet zaferi 
istemektedir. 

Addis Ababadaki 
Türklere 

Kızılay para gönderdi 

Ankara: 26 (A. A.) - Addis 
Ababadeki son kargaşalıklarda yerli 
halk tarafından tecavüze uğrayarak 
zarar gören Türk tebaasına yardım 
etmek üzere Kızılay bin lira gönder
miştir. 

1 İtalyan radyoları İngiltere 
, hakkında fena neşriyat 

yapıyorlarmış 

Londra : 26 ( Radyo ) - Dün 
avam kamarasında bir saylav, İta! 
yan Radyo istasyonlarının İngiltere 
hakkında fena propagandalar yap
makta olduğunu beyan etmiş ve bu 
hususta Edenin ehemmiyetle nazarı 
dikkatini celbetmiştir . 

lleııim p.özünıle : ---
Yeni bir millet mi 

doğuyor? 

re ilistinde mevzii baz· hadıseler r halinde başlıyan Arap -Ya
hudi düşmanlığı bugün artık 

bir sivil harp halini aldı . 
İngiliz politikasının belki de 

zahui olan bütün anla tırma teşeb-
büsleri neticesiz kaldı. Araplar, Ya
hudi muhaceretine bir firen konnıa
dıkca, ellerinden silahlarını bırakmı· 
yacaklarını söylüyorlar. Anlaşma için 
ilk şart olarak bunu koşuyorlar. 

Diğer taraftan Filistinde toplanan 
Yahudi kitlesinin, büyük devletlerin va
id ve muahedelerile kendilerine verilmiş 
haklardan hiç birini terk etmek niye
tinde olmadığı görünüyor . 

Bütün bu karanlık vaziyet içinde 
hafif bir ışık halinde göze çarpmaya 
başlıyan bir hadisenin vukuuna şahit 
oluyoruz : Bir Yahudi milliyetinin 
doğuşu .. 

Bir Avrupa gazetesinin Kudüstcn 
aldığı bir telgrafa göre, Telavivde bu· 
lunan Ye tepeden tırnağına kadar si
lahlı 150 bin Yahudi genci namına 
hareket eden bir komite, lngiliz fev
kali'ıde komiserliğine verdiği notada, 
Arapların Yahudilere karşı suikast
leri .d:vam ettiği takdirde, Yahudi 
gençlığı tarafından kiıtle halinde mu
kabelebilmisil hareketlerine geçilece
ğini bildirmiştir . 

Bu haber karşısında ilk akla ge
len şey, Yahudi gençliğini temsil eden 
komitenin bu notasında komik bir 
blöf çeşnisi olduğudur. 

Filhakika, asırlardanberi Yahudi 
korkaklığını, şiddet ve zorla iş gör
mekten çekin~n Yahudi karakterini 
bol bir mevzu menbaı yapan dünya 
mizah edebiyatının tcsirile verilecek 
ilk hüküm budur. 

Fakat son Filistin hadiselerinde 
dökülen Arap kanı • hanrerlenerek 
yere yıkılan Arap vücutları, Yahudi
lerin muayyen bir ideal iç:n yalnız 
para değil, silah kullanmak ta laıım
geldiğine artık inandıklarını pek iilii 
isbat ediyor. 

Şimdiye kadar heb diger millet
lerin koltuğ'u altında, sığıntı halinde 
ve toprak aşkı, istikliil gibi yüksek 
duygulardan mahrum yaşamış olan 
Yahudiler ilk defa olarak, yalnız ken
dilerinin olmak şartile Filistinde bir 
yurt sahibi oluyorlar. 

Müstakil bir millet olmanın 

gailelerinden uzak, başka milletlerin 
süngüsünün gölgesi altında rahatca 
para ve refah kazanm~nın Yahudi 
cenıaatı için daha avantajlı bir şey 
olacağını iddia eden bir kısım Siyo
nistlerin endişesi gerçekleşiyor. 

Yahudiler toprak ve haklarını ilk 
defa olarak kendi silahları ve kendi 
kanlariyle de müdafaaya mecbur ka
lıyorlar , 

Şimdiye kadar bütün birliklerini 
dm bağlarına, ve milletlerin umumi 
antipatisine karşı birlik hareket et· 

Tokyonun; 100.000 genç kızı 
duvarları arasında hapseden ve .. 

Eski Japon edebiyat ananelerini. lüks hayatını bağ
rında mezceden zevk şehri kaldırılıyor. 

Paris Soir 
gazetesinde 

Louis Sance
ary'ın Tokyo'-

! dan yazdığı bir 
mektub'tan: 

Toky•J'da, 
meşhur "Gey
sa,. !arın bu
lundukları Yo
şivara nıaf ai
lesi kaldırıla
caktır. 

Japon Liikü 
meli, misyo· 
nerlerin ısrar· 

!arı ve "Japon 
kadınları kon· 
federasyonu., 
nun devamlı 

teşebbüsleri 

neticesinde, en 
kaba ahlaki 

lefessuhun eski 
·· Gen11 ,. de11ilf'lı Jnpnrı ~ımıııılıırından ikiııi .. 

Nippon'un edebi: annelerile meze 
olduğu bu garip zevk şehrini kaldır· 
maya karar vermiştir. 

Bu müna~ebetle "Geyşa. )ar ve 
onların tarihleri hakkında kıs:ıca ma
lümat vermek faydasız olınıyacaktır. 

Asırlardanberi, Japon köylüleri 
fakirleştikçe ve borca gömüldükçe 
kızlarını, umumi evlere kiralıyarak 
vaziyetlerini düzeltmeye çalışırlardı. 

Mukaveleler ekseriya üç senelik 
kanuni bir hizmeti gözetirdi. Fakat, 
ana baba, çok defa borçlarından 
kurtulmaya bir türlü muvaffak ola· 
madıkları için, zavallı kızlar, gençlik
leri ve güzellikleri büsbütün kaybo
luncıya, kadar içine düştükleri 
batakhanede yaşamak mecburiyetin
de kalırdılar. 

Şimdi, hükümetin kararile, "Gey 

şa,. adıyla anılan ve Yoşivara mahal
lesinde oturan yüz bin kız, kafesle
rinden azad edilecekler demektir. 

Ortaçağ Japonyasında, kız evlat
lar, bir yük olmaktan başka faydası 
buluıımıyan sürüler şeklinde telakki 
ediliyor, ailelerı veya evlerinden zorla 
alan haydutlar tarafından pazarlarda 
yok pahasına satılıyorlardı. 

Bu kızlar, toplandıkları evlerde, 
bir hayvan muamelesi görüyor, öl
ıııiyecek kadar verilen gıda ile en adi 
ve insafsızca işlerde kullanılıyordu. 

Japonyanın kafası aydınlık despot
larından biri, Soii Jinzayemon bu acık! 
hale bir nihayet vermek istedi 1618 
de Tokyo'nun bataklık banliyösün -
de 7 hektarlık bir yer ayırttı. Bu 
rası Yoşivara (saz tarlası) mahallesi 

Gerisı ikincı sahifede -

Habeşistan da 
durum düzelmiş 

İmparatorun Londra seyyahati doğru 
dan doğruya propaganda yolile İtal

ya aleyhindeki zecri tedbirleri 
artırmak içinmiş 

-·-..+••·-
Londra: 26 [ Radyo J - Habe

şistanda durumun iyi bır şeklde ol
ması dolayısiyle elçiliği müdafaa 
iç.in gönderilen müfrezenin çekilmesi 
muhtemeldir: 

mek mecburiyetine borçlu olan Musa
nın ümmeti için yeni bir birlik faktö
rü beliriyor : Toprak sevgisi . 

Hiç şüphe yok ki, müşterek bir 
ideal halini almağa haşlayan bu sev
gi, yahudi toplulugu için bir milliyet 
çekirdeği olacaktır. 

Bugün FiHstinde dökülmeğ'e baş
layan Yahudı . kanının, bu çekirdeği 
sula~arak , fılızlenmesinde büyük bir 
tesırı olacağı da şüphesizdir. 
Yakın şarkta_ yeni bir milliyet dün

yay~ gelmek uzere m ~cadele halin
dedır · Bu millet doguş mücadelesin· 
de muvaffak olduğu takdirde zeka 1 
ve para kuvvetini kullanmakt;ki me
haretini müstakil bir millet halinde ı 
ya~amak kabiliyetinde de gosterecek 
oluı sa , Yakın şark için bir tehlike 
doğuyor demektir • 

fllevzed Güven 

Londra : 26 [ Radyo J - Ne
güsün Londra seyahatı sırf propa
ganda ıçındir. 

Negüsün başlıca propagandası 
zecri tedbirlerin takviyesi olacaktır. 
Buradaki vaziyeti temin ettikten 
sonra, N.,güs Cenevre'ye gidecktir. 

Loııdra: 26 [ Radyo J - Gran
di, şu birkç gün içinde Edenle görü
şecektir. 

Görüşme mevzuu Britanya İm
paratorluğunun menfaatlariyle Ak
deniz siyaseti etrafında olacaktır. 

Addis Ababadaki İngiliz 
delegasyonunun çağırılması 

meselesi 

Londra: 26 [ Radyo J · Avam 
kamara5ında, İtalya hükiımetinin 

- Sonu üçüncü sahifede -



Salaif e : 2 Tirböri 
-

,...... ..... ~~--~--------~-----................ ı Tokyonun 
~,L ~*......_. genç * 

100,000 
kızı 

Görünmiyen yara 
- Birinci sahifaden artan -

oldu. Ve bu m.:ıhalle zamanla büyü
yerek bugünkü heybetli şeklini aldı. idman Yurdu Halk evi 

Jinzayemon, kötülüğün, nizamla
mak suretiyle, önüne geçeceğini u
muyordu. Bunun için, Y oşivara ma
hallesindeki zevk evlerinin sahibele-

Atatürk HeykeJine törenJe temsil kolu ay sonunda Dört-
çelenk koyacak yola gidiyor IJir Macar hikayesi : lngilizçeden - Çeviren : Rasim Göknel 

-Bir sabah henüz erkendi, Meşhur 
operator yatağında daha yabyordu. 
Hastalığının, bir dakika bile tehire 
tahammülü olmadığında israr eden bir 
hasta muracaat etti ve derhal mua
yene edilmesini istedi. 

Operator. acele ile giyindi ve hiz
metçisini çağırarak hastayı içeriye 
almasını söyldi. içeriye giren adamın 
sosyetenin en yüksek sınıfına men- I 
sup olduğu görünüyordu. Uçuk ben
zi ve sinirli hali, uzvi bir iztirabı ol
duğunu gö~teriyordu. Sağ eli askıda 
idi; iztirabını saklıyabiliyorsa da, ara 
mra, dudaklarından acı acı iniltiler 
dökülüyordu. 

- Buyurun, oturunuz; neniz var? 
Bir haftadır uyuyamıyorum dok

tor. Sağ kolumda bir şey var. ne ol
duğunu anlıyamıyorum. Ya kanser 
veya ondan daha korkunç bir hasta
lık. ne olur, bir, dakika bile sızısından 
kurtulamıyorum; müdhiş sancılal'la 
kıvranıyorum; saattan saata sızı ar
byor ve gittikçe tahammül edemi
yecek bir hal alıyor. Beni muayene 

1 
etmeniz için şehre kadar geldim. E
ğer bu sızı bir saat daha devam ede
cek olursa mutlaka çıldmnm. ister j 
kesiniz, ister yakınız; ne yaparsanız j 
yapınız, bir şey yapınız. 

Oparator, belki ameliyata lüzum 
görülmez diyt! hastayı teselli etmek 
istedi. Fakat hasta: " hayır, hayır 
mutlaka ameliyat edilmeli; orası ke
silip iyiletmeli; ben bilhassa bunun 
için buraya kadar geldim; bundan 
başka •çare göremiyorum. ,. Kolunu 
askıdan güçlükle çıkardı ve sözleri
ne devam etti: "Yalnız şunu söyle
yiın ki doktor eger görünürde bir 
yara göremezseniz taacciip:etme) ı
niz; böyle bir vaka olmamıştır." 

Doktor hastasını, böyle görülme
mit vakalar karşısında hayret etme
dipü söyliyerek, temin etti. Fakat 
doktor sızlayan yere baktığı zaman 
hayretle hastanın elini bıraktı: çünkü 
görünürde hiç bir şey yoktu. ve ba
yatı bir el gibi idi ve hatta rengi bi
le detişınemişti. Mamafih hastanın 
miidhiş izbrab çektiği besbelli olu
yordu, çünkü doktor hastanın elini 
bırakbğı vakıt sol elile diğerini ya
kalayışı tamamile bu hali isbat edi
yordu. 

- Neresi iztirap veriyor? 
Hasta iki büyük damar arasın 

da depmi bir yeri işaret etti; fakat 
dolctor, ihtiyatla parmağını oraya 
hafifçe dokunur dakunmaz hasta, 
elini geri çekti. 

- Sızlayan yer orası mı? 
- Evet; müdhiş 1 

- Parmağı bastığım zaman taz-
yı1a hissediyor musunuz ? 1 

Hasta, cevap veremiyordu; fa- I 
kat gözlerine gelen yaşlar meseleyi 1 

tamamiyle aydınlabyordu .• 
- Tqhaf hiç bir şey göremiyo

rum I 
- Ben de göremiyorum , fakat 

mhyor ; böyle devam etmektense 
ölsem daha iyi . 

Operator tekrar baştan başa 
inikrolkobla muayene etti ; derece 
koydu ; ve nihayet başını salladı . 

- Cilt tamamiyle sıhhatte ; şir
yanlarsa normaldır ; hiç bir şişkinlik 
ve zerre kadar bir iltihab da yok! 

- · O noktada biraz kızarb var 
zannederim . 

- Nerede? 
Hasta ; elinin arkasında met~ 

~kJiitünde bir daire çizdi ve 
.. jfte burası " dedi • 

Doktor, hastanm yüzüne baktı; 
ve bir deli ile Ugnfmak .mecburiye· 
tiade lcalacatmı düşijnmeğe ~ladı. 
-~ ..... i~ycm 

size bir kaç gün içinde , elimden rini, haydutlar ve kız kaçıranlarla iş 
geleni yapmağa çalışacağım . görmemeye ve doğrudan doğruya kız-

- Bir dakika bile bekliyemem ların akrabalarile mukavele yapma-
doktor , aklımı oynattığıma veyahut ya mecbur tuttu. Hatta, mütavazi 
bir vehme kapıldığıma zahip olma- kazançlı adamların, bütün kazançtan · 
ymız; bu görünmeyen yara bana nı bu mahallede babrmalannın önü-
müthiş iztırap veriyor ve orasının ne geçmek için, hiç bir erkek misa-
kemiğe kadar kesilip atılmasını isti- firin, zevk evlerinde bir gün ve bir 
yorum . geceden fazla kalmıyacağı emrini 

Yapamam efendim . verdi. 
- Neden ? Yoşiyara mahallesi yavaş yavaş 
- Çünkü yapılacak bir şey yok parlamağa başladı. Ziyaret defterle-

da ondan ; eliniz benim elim gibi sıh- rinde memleketin en yüksek siyaset, 
hattadır . edebiyat, iş adamlarının ve asıl Sa-

- Benim bir deli olduğuma ve- murayların isimleri görülüyordu. 
ya sizi aldathğıma zahip olduğunuz " Geyşa " lann en sadık ve de-
görünüyor doktor ; diyerek çanta- vamlı müşterileri Samuraylar olmuş-
sından bin liralık bir bankanot cı· tu · 

Kendilerini beğendirmek mecbu
kardı ve masanın üzerine koydu . 

Çukurova mıntıkası 936 Şampi
yonluğunu kazanan Adana idman 
Yurdu gençleri önümüzdeki pazar 
günü saat on yedide kulüblerinde 
toplanarak, toplu bir halde Atatürk 
parkına gidecekler ve Atatürkün 
heykeline törenle çelenk koyacak
lardır. Bu törene kulübün atlet, fot
bolcu ve bütün idarecileri iştirak e
deceklerdir . 

Bir takdir 
General Ali Hikmet atlet 

lerimizi tebrik ettiler 

Türk Spor kurumu Başkanı Ge
neral Ali Hikmet ve Federasyon 
Başkanı Vildan, mıntıkamız atletiriyelinde olan Geyşalar, gitgide da-

- Görüyorsunuz ki ciddiyim ; ha kibar ve nazik olmaya başladı-
mesele benim için bin lira verecek lar. Eski sadelik annesi artık terke-
kadar ehemmiyetlıdir. Lt1tfen ameli- dilmiş ti. Evler, muhteşem dekorlar-

. yatı yapınız · la süsleniyor, Geyşalar pamuklu el · 
- Eğer bütün paranızı bana biselerini zengin ipeklilerle değişti- ı' 

. zim heyetine gönderdikleri bir mek 
tubda Çukurova gençlerinin atleti
zimdeki muvaffakiyetini tebrik et 
mekte ve bu canlı çahşmalannı dik-

bağışlasanız sapa sağlam bir uzva riyorlardı. Böylelikle geyşalar, mem 
ameliyat bıçağiyle dokunmam bile . leketin içtimai hayatı üzerinde dai-

- Niçin ? ma artan b. r ehemmiyet aldılar, bü- ı 

- Çünkü mesleki ahlak namına 1 yük adamlarının tesirleri altında tut- , 
doğru değildir. Herkes sana ahmak tular ve sarayların gözdeleri haline 
diyecek ; ve beni de , zafiyetinizden geldiler. içlerinden keskin bir zeka 
istifade ettim diye itham edecek gösterenler de çıktı . 
ve aynı zamanda mevcut olmayan Geyşa'hl .... adete bir sınıf haline 
bir yarayı teşhis edemediğimi söy- gelmişti. 10 12 yasında aileleri ta 
leyecekler . rafından satılan kızlar, ilk ônce şiir, 

- Peki efendim ; sizden başka musiki, adab muaşeret e i alı-
yorlardı. Y oş a kadınlan rasm

bir ricada bulunacağım ; sol elim 
da, bir incelik nezaket, kibarlık ve 

biraz ağırsa da ameliyatı kendim artistlik müsabakası a ı ş gi-
yapayım ; ve siz de ameliyattan son· biydi. Kendini beğendirmek ihtiya· 
ra açılacak yaraya dikkat ediniz . cı, bu kaliteleri her an daha yüksel· 

Operator , hastanın meseleyi ten bir şevk kaynağı oluyor, bu ma-ı 
tamamiyl " ciddi telakki ettiğini ve halle artık Japon adabı muaşereti-
caketini cıkarıp gömleğinin kolları- ni ve modasını tayin eden bir lüks 
nı yukarıya sıvadığını hayretle sey- mektebi haline geliyordu . 
retti ; hatta hasta, cebinden çakısını Arasıra şiir müsabakaları yapı-
çıkardı ve doktorun müdahalesine lıyor, ve bunlar mesela Amerikada 
vakıt bırakmadan elinin üz~rinde de· "bir boks maçının kazandığı rağbet. 
rin bir yank açtı . ten fazla alaka uyanclınyordu. Çi· 

çekleri tanzim etmek, ve çay piıi-
Doktor "dur! " diye bağırdı ve bir rerek dağıtmak, öğrenilmesi için se-

şiryanm k ilmesinden korkarak : nelerce çalışmak icab eden birer in-
"Madem k · bir şeh yapmak istiyor· ce sanat haline gelmişti . 
sunuz pekı , yapacağım . ,, Sonra Fakat Y oşivara ve onunla be. 
doktor amelıyata hazırlandı; tam raber Geyşalann bu albn devri u• 
ameliyat edeceği sırada hastaya yü zun zaman devam etmiyecekti. Ja-
zünü öte tarafa çevirmesini söyledi; ponyanın denizciliğe ve endüstriye 
çünkü bir çok kimseler kendi kanla- atılm~ile Samuraylar fakirletşiler, 
nnı görünce baygınlıklar geçirirler; Y oşivaranın başlıca müşterileri tüc• 
hastal "lüzumu yok,, dedi. "Çünkü, carlar olmaya başladı ve küçük 
nereye kadar kesilmesi lazımgeldi- zevk kadınlan yavaş yavaş ehemmi· 
ğini size göstermeliyim. n yetlerini kaybettiler . 

Hasta, ameliyat tamamiyle ik- Üç franga kiralanan Geyşalar 
mal edilinciye kadar, soğukkanldı· artık evden eve satılmaya başladı. 
ğını muhafaza etti ve yardım etti; Aileler, bu yüzden ekseriya kızlanmn 
hatta eli titremedi bile; orası kazı- izini kaybediyor ve borçlannı öde· 
lıp atıldıktan sonra "oh!,, diye geniş yerek onu bir daha kurtarmaya mu. 
bir nefes aldı; güya ağır bir yük, vaffak olmıyorlardı . 
omuzlanndan kaldınlmıştı. 1923 zelzelesi en fazla Y oşivara· 

- Şimdi hiç bir sızı duzmıyor- yı tahrip etmişti . Zelzele ve onunla ı 
beraber panik başlayınca kızlarm sunuz, değil mi? 
kaçmaJarına mani olunmak için der· 

Gülerekü: "Hiçi,, dedi. "Güya sızı hal mahallenin kapılan kapablmıştı. 
kesilip atılmış ve ameliyat neticesi yanmak tehlikesine düşen üç bin 
husule gelen hafif tahriş de humma kadının , kurtulmak umudiyle 
nöbetlerinden sonra esen serin bir kendilerini büyük hawza atmışlar, 
rüzgara benziyor; bırak doktor kan fakat biraz sonra sular kaynamaya 
aksın; bana rahatlık veriyor. başlayınca, haşlanarak feci ıstırab 

Yara sarılıp bağlandıktan sonra lar içinde can vermişlerdi . 
hastanın neşesi yerine geldi, sanki Bu facia zavallı Geyşalann ha· 
başka bir adammış gibi görünüyor· 1 zin mukadderatına bir son vermek 
du, teşekkür ederek doktorun elini için çalışanların eline kuvvetli bir d~-
sol eliyle sıktı ve : lil vermiş oldu. Ve o zamandanben 

'-- Size, cidden çok teşekkür arkası kesilmiyen müracaatlar neti-
ederim doktor, dedi . cesinde nihayet Japonyanın ou eski 

ananesi de tarihe karışmış' bulunu 
Ameliyattan ... ara operator has-

tasını otelde birkaç kerre ziyaret ı _Y_o~r_._ ""!""-__ __,,,.........,,,..,__~_.!!!!!!!!!t 
etti ve ona hürmet etmesine de alışb. 
çünkü memlekette yüksek bir 
mevki sahibi, bilgili ve kültürlü idi 
ve ayni zamanda memleketin en iyi 
ailelerinden birine mensuptu. 

Yara tamamiyle iyi oldu ve has. 
ta da ..Wek~ döndii. 

kat ve alaka ile takip etmekte ol
duklarını bildirmektedirler .. 

Mıntıka, gerek atletizim ve ge
rekse diğer sahalardaki faaliyetini 
bu sene bir kat daha artıracaktır . 

Örge Evren Ankaraya 
gitti 

Parti İlyönkurul başkanımız ve 
Balıkesir saylavı Örge Evren bazı 
parti işlerini halletmek üzere dünkü 
trenle Ankaraya gitmiştir. Başkanın 
bu seyahati on , on beş gün süre
cektir. 

Adliye tayinleri 
Tekaüde sevk edilen ağır ceza 

katibi 1600 kuruş maaşlı Ferhatdan 
açılan yere 1400 kuruş maaşlı ağır 
ceza katibi Recep Turan Teket , 
ondan açılan 1400 kuruş maaşlı ki· 
tipliğe 1200 kuruş maaşla asliye hu
kuk katibi Arif , ondan inhilal eden 
yere de 1200 kuruş maaşlı bi· 
rinci sorgu hakimi katibi Ha
sanın terfim tayinlerine ve eski yerle
rinde çalışbnlmalarına ve 100 kuruş 
maaşli sulh ceza katipliğine , yapı • 
lan imtihanda:kazanan ihtisas müba
şiri Asımın ve hapishane katipliğine 
ihtisas mübaşiri İsmail Hakkının 
tayinlerine adliye encümenince ka
rar verilmiş ve bu karar vilayetçe 
de tasdik edilmiştir . 

- 22& :me: 

soğuk ter damlalan parlıyordu. Kol· 
tuklardan birine düşer gibi oturdu 
ve bir kelime bile söylemeden dok
tora kolunu uzatb. 

- Ne oldu yine? 
- Lüzumu kadar derin kese 

mediniz "diye homurdandı; "sızı tek
rarladı; hatti eskisinden daha fena . 
Hemen hemen bitgin bir haldeyim; 
sizi tekrar taciz etmek istemem, epi 
tahammül ettim, fakat daha fazla 
tehammül edemiyorum, tekrar ame
liyat ediniz . ,, 

Operator muayene etti; ameliyat 
edilen o yer tamamiyle iyileşmiş ve 
taze etle kaplanmıştı; damarlann hiç 
birisi zedelenmiş değildi; nabz nor
maldı; ateş yoktu: böyle olmasına 
rağmen hasta tepeden bmağa kadar 
titriyordu. 

Ömrümde böyle bir şey, ne 
gördüm, ne de işittim. 

Yapdayak yalnız bir şey vard; 
ameliyat. 

Eskisi gibi ameliyat oldu bitti: 
Sızı durdu. Her ne kadar hastanın 
rahat ettiği yüzünde okunuyorsa 
da bu defa gülümsemedi ze tctekkür 
ederken yüzünden elem ve iztirab 
akıyordu. 

- Saourann 

Halkevimizin gösteri kolu 30 Ma
yısta Dörtyola gidecek ve iki müsa
mere: verecektir. 

Adliye kadrosu genişliyor 

işittiğimize göre ; şehrimiz 
mahkemeleri kadrosuna bir asliye 
ceza hakimliği daha ilave edilecek 
ve istifa eden müddei umumi mua
vinlerinden Nadidenin yerine başkası 
tayin edilecektir . 

Zimmetine para geçiren 
Celalin davası 

Zimmetine para geçirmekten 
suçlu , müddei umumılik eski ilimat 
katibi Celal hakkındaki duruşmaya 
ağır cezada dün devam edilmiş ve 

şahitler dinlenerek zimmete geçen pa
ranın tesbiti için mahkemece ehlivu
kuf tayini için duruşma başka bir 
güne bırakılıvışbr . 

Belediyece 

Cezalandırı1an1ar 

--
Arabacı Ali oğlu Faik cadde 

ortasında durduğundan 100, Halim 
oğlu Mehmet caddeye kirli su dök
tüğünden 200 , ekmekçi lbrahim 
oğlu Rifat hamur ekmek yaptığın· 
dan 300 1 F uruncu Halil oğlu Rifat 
açıkta ekmek sattığından 100, ha
mamcı Osman oğlu Vehbi hamamı 
pis bulunduğundan 500 , hamamcı 

Hasan otlu Seyi~ hamamı pis bu· 
lunduğundan 500 , kasap Mustafa 
oğlu Hüseyin kullanılmış kağıda et 
sardığından 200 er kuruş para ceza
siyle cezalandmlmışlardır . 

Gece eve girerek para ve 
eşyasını çaldı 

Çukur mescit mahallesinde otu
ran Abdulhalik oğlu Mustafa polise 
muracaatle evelsi gece evine l hırsız 
girdiğini ve 12 lira parasile elbisele 
rini çaldığım şikayet etmiştir. 

Bunun üzerine zabıta hemen tah 
kikat ve takibatta bulunarak hırsızı 
meydane çıkannışbr. 

Hırsızlığı yapan Antepli Tahir oğ
lu Mahmut _Nedim ismindeki adam 
yakalanarak hakkında kanuni mua
mele yapılmıştır. 

Gaz dökerek 
Ev yakmak teşebbüsünden 

suçlu adanı beraet etti 

Acıdere köyünden Osman oğlu 
Mehmedin evinin penceresinden gaz 
dökerek evi yakmağa teşebbüsün
den suçlu ayni köyden Mehmet oğ
lu Aümet hakkındaki duruşma dün 
ağırcezada son bulmuş ve A~n 
beraetine karar verilmiştir. 

Bıçakla yaralamış 

&ki istasyonda Döşeme ~ 
lesinde oturan Şaban oğlu Ali ~ 
wş adında birisi ayni mahall~ 
Bakkal Saidi fena halde sarhoş bii, 
lunduğundan elindeki bıçakla kolu· 
nun üç yerinden ağır surette yara
lamıştır. 

Ali polisçe yakal&nmıf ve hak
kında kanuni takibat yapılmışbr. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

Bir teklif .. 
" - isteyenin bir yuzu 

vermeyenin iki yüzü 1 ,, şeklind 
ata sözümüz vardır . Ata sözle 
zin çoğu derin bir hikmeti, güz 
hayat nüktesini ve ölmez bir 
katı ifade eden; doğru. Fakat 
lan da - şu yukarıya yazdı 
cinsten olanları - çok sakat 
şüncelerin ve hareket kaide! 
sevimsiz bir ifadesi mahiyetin 

isteyenin bir yüzü kara ! .. 
şu dünyada kimler neler iste 
Yarabbi ! 

Bunun güzel bir nümun~sine, 
gelen İngiliz gazetelerinde r 
dık : lngilteredeki film kumpan 
nndan biri, geçenlerde, İn · 
devletinin dış işleri bakanı E 
müracaat etmiş ve, dünya si 
tinde her gün bir çeşit hüner 
teren Eden'e, - pek fotojenik 
duğunu bilhassa işaret edere 
" Büyük diplamat ,, adı ile çe 
cek olan filmde baş rolü olup 
macağını sormuş .. 

Ve; bittabi, dış işleri Bak 
teklifi kabul ettiği takdirde m 
bir " dünyalık ,, a kavuşacağı 
sas edilmiş ... 

Şüphesiz ki Eden bu teklifi 
bul etmemiş. Peki acaba, kabul: 

ı mediği için iki yüzü kara oldu 

İdam edilen papağa 
insanlar, gittikçe muvazene! 

kaybediyor ve gün güne aklı s 
den biraz daha uzaklaşıyorlar g 

iki ay kadar önce, gazeteı 
Suriyede bir eşeğin dar ağacına 
kifmek suretile idam olundu 
yazmıştık ~ 

Bu acayip hareketin, kendi 
inde yegane olacağı tahmin ed' 
lirdi . Halbuki, son Fransız g 
!erinin verdiği ikinci bir " i 
haberi, eşeğin dar ağacında 
parlaıtşımn pek öyle istisnai 

hal olmadığı neticesine götürüyot 
Geçenlerde, Yunanistanm 

los adasında, bir jandarma, 
lann birinden geçerken bir evi 
ceresinden : 

- Yaşasın Cumhutiyet L 
rolsun kral! . Seslerinin geldi 
tiyor. durtıyor. dikkat ediyor 
tikçe artan bir hayret içinde 
sesleri işitiyor : 

- Yaşasın CumhuriyetL 
rolsun Kral! . Hemen ica 
haberdar ediyor, resmi adam) 
giriyorlar ve, bu cürmü irtiki 
papağam - sahibi ile birlikt 
kalayıp - tevkif ediyor ve 
meye gönderiyorlar . Mahk 
papağanın sahibi : 

" - Evet, diyor, bu papaA'ıı 
nimdir; Cumhuriyet rejimi lı 
sürerken kendisine bu keli 
öğretmiştim . 

Şimdi Cumhuriyetin y · 
lık aldı ama, ben henüz pa 
ma, ilk öğrenditini unutturup 
deni belletmek imkinmı bu 

Mahkeme; şahitleri dinliy 
rakı tetkik ediyor ve işi uzun 
şerh ve izahtan sonra, " vata 
ni ,, papağanın kurşuna • • 
karar veriyor . 

Papağan kurşuna diziliy 
kat; gözlari açık olarak ~ 
bağlanarak mı, bu .belli d~ 

Bu gidişle •. 
Büyük bir Çek gazetesi 

" Praguer Press ,, geçenlerde 
bir ilin neşrediyor : 

" Her yere baş wrdum . 
nı ekmek temini imkinını 
dım . Acım . Kanm ve 
da ac • iş bulmanın mümkün 
yacağını anladım . Arzu 
min, en küçük bir meblağ 
linde, üzerimde, caolı bir i 
tünde yapmatı dileyeceği h 
tecrübeyi yapabilecetini ilin 

bu hususta her türlü müracaa 
edeceğimi bildiririm 1 " 

Çek gazetesi, bu müdbit 
veren adamın 35 yaşında ol 
sekiz çocuk babası v işsiz 
tunu da ilave ediyor . 

Bu gidişle insanlıtm 
ye varacak acaba ? 
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r--------------------·----u--m-=·------~ Havzada Habeşistanda du
rum düzelmiş Şair Ziya paşanın 

Adana valiliği 
~ 

Atatürk günü yapıldı 

1878 -1880 

Havza: 26 (A. A.) - Atatürkün 
buraya iJk ayak bastığı 26 Mayıs 
1919 un yıldönümü münasebetiyle 

1 
büyük bir tören yapıldı. Nutuklar 
söylendi ve bir geçit resmi oldu: 

....... ____________________________________ ___ 

- Birinci sahifeden artan -

sorması üzerine Addis Ababadaki 
lngiliz delegasyonunun hükumet ta
rafmdan çağırılması hakkında beya
natta bulunan Dış işleri bakanı veri
len cevapta; hükumetin, Addis Aba
bada henüz asayişin temin edileme
diğini ve vaziyetin meşkük olduğu
n.u görmesi üzerine böy)e bir tedbi
re lüzum gördüğünü bildirdiğini söy
lemiş ve mamafih ingilterenin dele
gasyonunu derhal çağırmak niyetin
de olmadığını da ilave etmiştir. 

Yazan : Taha Toros 
Ağustosta 
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emı 

ine, 

Nihayet altı mecidiye ile Bursa 
evkaf müdürlüğünden tekaüde sP.vk 
olunarak Afyonda ikamete memur 
edildi . 

Mücadeleci ve bahtsız şair ölü
rnüne kadar Afyonda kalmıştır . 

ras B 
ir aralık cinnet asan görüldü-

ğünden Seyid Battal Gaziye götürüJ. 
rnüştür : 

Kıyamet knptu. her yer bir ni
şanı hayret almıştır , 

Meded hey erhamallahım, ziya 
~ulmette kalmııtır . 

Nihayet 26 Ağustos 922 de Af
Yonda sefalet içerisinde ölmüştür . 

Mumaileyhin sağlığında da bir 
zanıanlar " Adanalı Ziya öldü ,, ha
beri çıkmış ve hatta o zamanki Is 
tanbul matbuatı hüzün dolu neşri
Yatta bulunmuşlardı . Ziya kendisi
nin öldüğü hakkında intişar eden 
bu yazılan okumuş ve " mezardan 
bir ses ! ,, serlevhalı uzun bir şiir 
Yazmıştı : 

fı'em şika,,veti açsam hep ~am 
saçılır 

Dokurıma)'m bantı , ben bir ga
ripzedeyim . 

llenimçin ,·;/dü diyorlarsa çok 
mudur yaran 

llelüyı a§k ile heran ölüp diril-
d . ' me eyım ... 

aı Adanalı Ziyanın matbu eseri 
or Yoktur . Fakat şiirleri ve gazelleri 
n dostlarının perestişkarlannın kafasın-
so da yaşamaktadır . 

Son zamanlarda "Evrakı Hazan,, 

~dlı bir kitap çıkarmak arzusunda 
1ken muvaffak olamamıştır : 

llez(Jrelhan /Jir kuşken giiliisttım 
satarette 

J\ın/rh halim . . ~evkim, .dur düş
tüm aşi_vmumdan 

l'cri yok , me 'msı } ok knştan 
ne; bP.klenir artık ? 

Bilinsin rütbt•i ahzrınım'' et'rakı 
Hazan .• ımdan ! .. 

Üç yıl evvel Afyonda ölen Ziya
Yı hiç bir münevver Afyonlu unut
llladı . Bilhassa divan ve şiirlerini 
toplayıp tabettirmek hususundaki 
Uğraşmaları şayanı takdirdir . 

Üç sene evvel ( Adana alim ve 
Şairleri ) ni yazarken Eskişchi rd~ 
lialkevi mecmuası baş muharriri Fa 
ruk Şükrü ile mektuplaşmıştık . Fa· 

u ruk Şükrü , Ziyanın dostlarındandı . 

çıkan salnamelerile kendi zamanın
da çıkarılan salnamelerinin karşılaş
tırılması bize müsbet fikirler vere-

İstanbulda yapma bebek 
sergisi açılacak 

bilir . 1 
Gerek Adanada ve gerekse Ko-

Önümüzdeki ağustosun sekizinde, 
İstanbulda taksim bahçesinde Kızıl
ay kurumu tarafından bir yapma be
bebek ve Mangen sergisi açılacak
tır. 

Addis Ababa' da kurşuna 
dizilenlerin sayısı zan ve Tarsusta mektep ve hoca 

adedi ziyadeleştirildi . 
Vali, hocalarla çok yakından ala

kadar olurdu. Hatta arasıra mek
teplere uğrar, onlarla haspihalde bu
lunurdu . Paşanın bu görüşmeleri 
ders mahiyetind~ idi . 

Memurlara Fransızca 
dersi: 

Ziya Paşanın halka yabancı ge~ 
len güzel bir işi daha vardı .. O da 
memurların Fransızca öğrenebilme
si için hükumet dairesinde bir kurs 

açmasıydı. 
Her vabah memurlar daireye 

gitmezden evvel buraya g<:lirler ve 
Fransızca dersi alırlardı . Istanbul
dan bir Fransızca muallimi de celp

olunmuştu , ' 
Bu kurslara devair mümeyizle

rinin ve müsevvidelerinin de devamı 
mecburi idi . 

Ziya Paşanın imar işleri 
Seyhan köprüsünün tamiri : 
Adanadan geçen Seyhan nehri

nin üzerinde büyük bir taş köprü 
vardır . Eski tezkirecilerimizin ve 
coğrafyacılarımızın ( 400 ) arşın di-

Burada Türk 1>enatkarlarının yapa. 
caklan bebek ve mangenler teşhir 
edilecek ve bunlar arasında begeni
lenlere yüksek para mükafatı veri
lecektir. 

1 

Elinden böyle işler gelen yurt
taşlar, eserlerini buraya göndermek 

j üzere daha önceden lstanbulda Emin
önünde Kızılay kurumundan mektupla 
şeraiti öğrenmeleri tavsiye olunuvor. 

Viyanada 90, Nazi tevkif 
olundu 

Viyana : 26 (Radyo )- Prens 
Starhemberg'ın şatosuna hücumdan 
maznun olarak 90 Nazi tevkif olun
muştur. 

.:-____________ ,_., _______ ___ 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

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

Roma: 26 [ Radyo ] - İtalyan 
işgalindenberi Addis Ababa'da 
kurşuna dizilenlerin sayısı 53 tür. 

Resmi tebliğe nazaran bunlar
dan 39 u cürmü meşhut halinde ya
kalanmışbr. Diğerleri de yağmaker-
lik ve yangın çıkarmak suçu ile müt
tehimdi .. 

Annelere öğüt 
- ----- -

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi ; sıfır yaştan bir yaşına ka
dar çocuğun nasıl bakılacağım öğ

reten '' Annelere Öğüt ,, ün birinci 
sayısını yeniden bastırmıştır. Birinci 
sayı öğüt birer aylık yazılmış 12 
tane yazıdır. 

2 inci sayı öğüt : Çocuklarını na
sıl besleneceğini ve mamalarının na
sıl hazırlanacağını öğretir . 

:-Ier 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 . 

~:st~~~r~~~:ıe;~~~m::::~ Jüstinya· ıl BELEDİYE iLANLARI 1 
Ziya Paşanın devrine kadar bu 

köprünün kenarlarında korkuluk du- ____________________________ _, 

varlar yoktu ... Köprünün ortasına 

yakın bir yerindeki çatlak da herke

si telaşa düşürmüştü . Bu işin bir an 
evvel önlenmesini takdir eden Va
li, pek kısa bir zamanda köprüyü 

tamir eltirdi . 
Ortası yeniden yapıldı . Kenar

larına yüksek korkuluk duvarları 
eklendi . 

Günde binlerce araba, aşiret ve 
insanların geçtikleri bu köprünün 
~enarlanna yapılan !duvarlar tehli
keli kazaların önüne geçmiştir . 

Köprüdeki bu yenilikten dolayı 
Ziya Peşa devrinde mektupçuluk ya
pan Şair Nazım, Köprü kenarına bir 

tarih yazdı . 
Bu siirin sonu şöyle bitmekte-

~ 

dir: 
/Ji•di itmamuuı mektupçii ı"V<lzım 

cevherin tarih 

Ziya l'aş<l yeniden yaptı-. =ivba 
cesri ~eyhanı 

1296 

l - Kanara et ve buz nakliye kamyonlariyle itf'eiye arazörlerinin 
bir senelik benzin ihtiyacı olan 1125 teneke benzinin satın alınması açık 
olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltwe Haziranın 11 inci Perşembe günü saat onbeşte Beledi · 
diye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat tdminatı 370 liradır. 

4 - İsteklilerin şartameyi görme görmek iizere her gün yazı işleri ka-
lemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 

6914 27- 30-2 - 4 1 
1 
1 

1 

1 
Belediye temizlik işleri hayvanat1 ile hasta, ve cenaze arabaJarı hayva l 

natmm bir senelik yem ihtiyacı olan 70,000-130,000 kilo saman;35,000- 1 
55,000 kilo arpa ve 35,000-55,000 kilo yulaf açık eksiltme suretile satın 1 
alınacaktır. , 

1 
Arpa ve yulafın muvakkat teminatı yüzer, samanın muvakkat teminatı 1 

yetmiş beş liradır. ; 

ihalesi Mayısın 28 inci perşembe günü saat on beşte belediye encüme
ninde yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün bele
diye yazı işleri kalemine ve ihale günü de teminatlarile belediye encüme-
nine gelmeleri ilan olunur. 6850 13 - 17-22- 27 

Sahife : 3 

Asri sinemada 
Sinema mevsimine veda iki büyük ve emsalsız 

film birden 

1 
Joseph Sechmidt 

Szoke 
Lilion Dietz 

Szakol 
Gibi üç büyük artistin Almanca fevkalade opereti 

• 
(ilkbahar 

2 
şarkıSı) 

Macera filmleri kahramanı 

Dieks T almadge 

JJu nJ.·ş11m 

Hareket, canlılık ve 

İtalyanca şarkılar, Ateşin ve 

6916 

güzellik 

Sehhar yıldız 

Grazia Del Rio 
tarafından pek mükemmel bir surette temsil edilen aşk ve şiir filmi 

Kadın peşinde 
isimli filmin gösterilmesine bu akşam başlanıyor . İki saatinizi güzel bir 

film seyretmek ve nefis şarkılar dinlemek isterseniz bu eseri görünüz 

Pek yakında : 

En büyük Alman yıldızlan tarafından temsil edilen büyük bir film 

Büyük ihtiras 
isimli eseri göreceksiniz 

6909 

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

Al • d saray sınemasın a 
Bu akşam 

Çok güzel bir proğram sunuyor 

1 

AVLANAN Gönül 
Mümessilleri: 

Gary Grant - F rance Orak 
2 Elyevm Ziyanın gayri matbu şiirleri 

de 'ınumaileyhde bulunmaktadır . 
Yakında neşredeceğini işitmiş ol-

r. ınakla sevinç duyduk . 

Misis köprüsünün tamiri 
Misis köprüsü Ceyhan nehri ü

zerindedir . Seyhan köprüsü kadar 
mühim olan bu köprü esaslı bir su 
rette Sultan Süleyman zamanında 
yapılmıştır : [ 1 ] 

1 - Seyhan parkında projesi mucibince yapılacak yazlık barın etra
fının tahta perde ile çevrilmesi ve diğer ahşap ve beton tesisatın inşası. 1 

Bütün dünya havadislerini toplayan beş kısımlık 
film gazetesi 

Adanalı Ziya hakkında geçen 
!. Yıl Konyada da küçük bir kitap 

~ıkartıldığını haber verdiler . 

Görülüyor ki bahtsız Ziyayı unut
lllayanlar da çoktur . Ve Ziya Paşa
nın bu eseri öldükten sonra da yaşa· 
Yor 1 

Mektepler çoğaltıldı: 
Valinin diğer önemli işlerinden 

biri de kültüre olan hizmetidir. İp
tidai ve Rüştiye mekteplerinin ade
di ve bunların hocaları artırılmış
tır 

Gerek Adana ve gerekse san
cak ve kazalarında hoca adedinin 
bariz bir şekilde çoğalı~ını Adana
tıın 1872, 1876, 1879 yılı vilayet 
safnamelerile 1880 yılı salnameleri
tıin tetkikinden anlıyonız . 

Esasen Paşanın Adanadaki eser
lerini ve ileri hareketlerini incele
?tıek içip vilayetin kendinden evvel 

Tarih : 

·· Kodu biinJadı bu cesri cihanrı 
hrısbetenlilah ,, 

En sonra da Sultan Mehmed ta
rafından hicri 1070 yılında tamir 

edilmiştir ; 

llcımbf' kılmmh çünf,·im Halila 
söyle tarihin 

Cilum cesrirı bile Sultan Mulwmmed 
kıldı nılimur 

[ 1 l Buradaki tarihleri Fatih 
millet kütüphanesinde 892 numaralı 
yazma eserde görmiiştüm . Bu kita
bın sahibi meçhuldur ! 

Bu değerli eser 1056 hicri yılında 
talik ile yazılmıştır . Mezkur el yaz
ması kiiabın kenarlarındaki bazı yer
leri rnüı uru zaım>nla silinmiş çıkıntı 
da bu tarüılere tesadüf olunmaktadır. 

2 - Bu parkın etrafının projesi mucibince demir parmaklıkla çev
rilmesi. 

3- Parkın yaya kaldınmlarının yaptırılması. 

Yukandaki muhtelif işler 28-Mayıs-936 perşembe günü saat 15 
de belediye encümeninde ayrı ayn pazarlıkla ihale edilecektir. 

Bu işlere ait keşif ve şartnameler yazı işleri kalemindedir . İsteyenler 
görebilirler.6908 1- 2 . __________________________ , __________________ ._. __ _ 

1 ilaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

ve 

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ -~~ __ __!_. 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi 

anlıyacağınıza şüphe yoktur 
Cehil Bayer 

1 

Gelecek program 

Herkes ondan bahsediyor 
6910 

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 
-

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 
Hastalarını İstikla mektebi karşısındaki muayenehanesinde her an 

kabul ve tedavi etmektedir . 6652 22-30 
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Sahife : 4 Türlcsözü 27 Mayıı; 1936 

Adana Borsası muameleleri Seyhan Defterdarlığından • 
Seyhan Vilayeti daimi 
encümeninden : 

Cll\S1 

PAMUK ve KOZA - - ------
" ilo l•ı~a ıı 

F u az I· " çol.. 
"• lılıırı ~fikdar 

" ı,;;. K. it,; ~ il:ı 

Kapımalı pamuk 1 
-Piyasa-parfa~ı ,, 3-1,50 3 5;'°50-- -·--------•• 
-Pizasa temizi ,, 31 - ı- - -· -

::~e_e_; ______ ,F-;~ =--,,--_.:. ::- : --=--=--=--=--=--=--=--=--=-~: 
-Ekspres 
-Klevlant -----

Mükellefin ismi 
Mahmut oğlu Ali 
Mehmet " lbrahim 
Ali " Rifat 
Habip " Ahmet 
Hasan " Naci 
Ali ,. Kemal 
Selim 
Mehmet 

• Mahmut 
Ahmet 

" \ A l' A G I 
Beyaz 

,-- ------•! Abdurahman o. Nuri 

1 
60 62,50 - 1 _ _ -·--- ----• Yusuf oğlu Duran srah _____ _ 

Hasan ., Hüseyin 
• . l (, l '1 
'" ----~--------• Mehmet " Ali 

~kspres - , -- ı Antakyalı Yusuf o. Hüseyin 
--~:;li " Yemlik ,, 

3
-- ::: Ali oğlu Abdullah 

,, " TÖhiiffiluC- 1 - -
1 :ı / Ahmet oğlu Ramazan 

H l ' B U B A T · - Kasap Suphi 

_B:=u.,...ğ_i_.,-a-.~-;Kc:-ı-;-b-r_ıs-_-_-_-~~-=-------:-1 -----= SSiıal"l~hym~nl oAhğlu Halil 
,, Yerli 5,25 ı og u met 

l-c""=-=--1 --- 1 ,, mentane 4,82,5 brahim oğlu Hasan 
Arp~a,_ _____ ·-2,75 - ===- Hüseyin oğlu !sak Derviş 
Fasulya Mahir oğlu Tayyı"p 
Yulaf~-----ı---- ·- --

-Delice - - ı ---- Bekir oğlu Bayram 
ı-K;T-uş-ye-m-:i-----ı---- - --- Ôkkaş oğlu Mehmet 

Keten tohumu -- Hasan oğlu Hacı Derviş 
-M..-er-cı'"""·m-e'k _____ ---- ---- Hüseyin oğlu Recep 

1
_S-.i.-sa,;;,;m.;.... ____ _..:_-..;;1~7 -- Mustafa " Emin 

U N Kahveci Ali 

l_J)ört yıldız Salih _ 750 _ _ , 
.!::: - uç • • 700 
~] -Dö-rt-y-ıld-ız-Do-~r-uluk___ -- - -
] c üç • » --1 

,g-;; -Dört yıldız cumhuriyet ___ - 750-
-"' ~ -üç • " . 700 _ _ _ 
~ "' -Simit • - -

---· Alfa » 

Liverpol Telgraflun 1 Kambiyo ve para 
26 I 5 I 1936 lş banka. ından alınmıştır. 

""'"~ '~ t't!! ~---- - ---,---
Hazır / _ 6

6 

60 _J.iret_ _ _______ ı_o_ı 
ı--M-ay_ı_s_v-ad_e_li____ ... -26 _Rayş_m_a_rk___ __ l 97 
ı -T-e~m~m-u_z_v_a-de_l_i ---ı 6 ll Frank -~_ı:ıınsız » _ _ , ___ , 
ı -:-:---,----'---'~--- . .. - Sterlin « İngiliz • 628 50 

1 
__ H_it_ha_z_ır _____ ,_4_\J_7 __ ôc)lar « Ameri~ a ,,-- 12.ı.=-92 

Nevyork 11 47 Frank « isviçre » 2 

Salih 
Hatem 
Sağır oğlu Süleyman 
Ahmet çavuş 

Tahsin 
Sudi zade Ahmet 
Darendeli lbrahim 
Mehmet oğlu Şaban 

Yusuf 
Darendeli Hüseyin 
.Şevket 

Mehmet çavuş 

Usta lbrahim 
lsmail 
Ali 
.Şükrü 
Ahmet Duran 
Hacı Ömer ve Ahmet 
Usta Ali 
Ali oğlu 

izzet 
Duran 

Gani 

Usta Tahsin 
Ali 
Darendelı Ali 
Kasım oğlu Yusuf 
Ali 
Mahmut 
Is mail 
Rüstem 
Kamışlı Ali 
Osman 
.Şakir 
Muharrem o. Şaban 
Mustafa o. Abbas 
Halil o. Derviş 
Şemsiddin o. Arif 
Hilmi Kadrı 

Sanatı 

Hamurgar 
Köşker kalfası 

" " 
terzi kalfası 

" " 
kebapçı • 

• " 
köşker 

" .. • 
" " 
• " 
• • . " 

furunda ışçı 
Makineci kalfası 

kasap 
mazman kalfası 

pişirici 

çırak 
yorgancı 

Ahçı 

Bakkal 
kahveci 
bakkal 

" 

Kahveci 
furuncu 
berber 
kahveci 

" 
Kebapçı 
bakkal 

• 
• 

Berber 
Bakkal 

• 
demirci 
kahveci 
bakkal 

kahveci 
berber 
bakkal 
demirci 
bakkal 

• 
" 

demirci 
dinkçi 
bakkal 

" dinkçi 
bakkal 

• 
• 
" 

Kasap 
bakkal 
berber 

yorgancı 

bakkal 
doktor 

Mahallesi 
Kapalı çarşı 

" • 
• • 
• • 
• • 
" " 
" 
" " 
• • 
• • 
" • 
• • 
• " 

• 
• " 
• • 
Camicedit 

• • 
• • . " 
Emirler 

Karşıyaka 
Kadı köyü 

Gökçeli • 
Bebeli " 
Yenice 
Karataş 

• 
• 
• 
• 
" 
• 

Adalı 
Bahçe 
Adalı 
Kesik 

• 
Kadı 

• 
• 
• 
• 
• 

Bey 

" 

" 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
" 
• 

• 
• 
• 

• 

" 
• 
" 
• 
• 
" 

Çağşırlı 

lnnepli 

.. " 
" " 
" " 

Oymaklı .. 

" " 
• " 

Yenice ,. 
Gökceli • 
Bebeli • 

Kamışlı " 
Helvacı • 

Misis " 

" " Eski hamam 

" 
" 

Sisili 

dükan vergi Hesap 
No: Senesi No: 
49 932 322 
16 " 479 
16 " 480 

13 
13 
31 
31 
27 
27 
36 
29 

124 

21 
120 
82 
82 
13 

11 

19 
177 

" 500 
• 501 
• 502 
.. 503 
• 506 
" 507 
• 508 
" 509 
" 510 
" 511 
• 517 
.. 550 
" 614 
.. 135 
• 142 
" 143 
• 145 

• 30 
" 109 

" 
• 
" 
• 
" 
• 
" 
• 
" 
• 
• 

" 
• 
" 
• 
" 
" 
• 
" 
" 
• 
" 
• 
" 
" 
• 
" 
" 
• 
.. 
" 
• 
• 
• 
" 
" 
• 
• 

1 
4 

31 
37 
51 
53 
54 
56 
58 
59 
64 
65 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
91 
9'.! 
93 
94 
99 

" 103 
" 166 
" 143 
• 165 

• 31 

V ergınin 
Matrahı Miktarı 

Lira K. Lira K, 
75 6 75 
60 5 40 
60 5 00 
80 7 20 
80 7 20 
60 5 40 
60 5 40 
60 5 40 
60 5 40 
60 5 40 
60 5 40 
60 5 40 
60 5 40 
60 5 40 
60 5 40 

200 00 27 50 
60 5 40 

1 00 9 00 
60 5 40 

50 00 22 50 
20 00 10 50 
50 00 13 75 
15 00 6 75 
10 Oo 5 50 
15 00 9 48 
3(1 00 18 98 
40 ()() 20 70 
50 ()() 25 88 
20 ()() 10 35 
40 00 20 70 
35 00 18 12 1 
25 ()() 12 95 
30 00 18 98 
30 00 18 98 
30 ()() 18 98 
()() 00 10 35 
30 00 18 99 
40 00 25 30 
40 00 25 30 
60 00 31 5 
35 00 18 12 
40 00 25 30 
25 00 12 95 
25 00 12 95 
30 00 18 98 
35 ()() 18 12 
30 00 18 98 
30 00 18 98 
35 00 22 15 
35 00 18 12 
60 00 31 05 
30 00 18 98 
30 00 18 98 
50 00 25 88 
35 00 22 15 
25 00 15 82 
30 00 18 98 
30 00 18 98 
25 00 15 82 
60 00 37 95 
20 00 12 65 
40 00 2 65 
20 00 2 80 
30 00 12 30 
40 00 9 60 

1 ilk mekteplere lüzumlu bır 
tane Filips veya Zeiss ikon markalı 
sinema makinesi ile bir tane Kodak 
markalı dar filim makinesi, yıne bi 
tane Zais ikon markalı filim çekrıı 
makinesi satın alınacaktır . 

2- Satın alınacak bu makine! 
Adanada teslim edilecektir . 

3- Bütün masraflar satana ait· 
tir . 

4- Satın alma işi 936 senesı 

Mayısının 29 uncu cuma günü saat 
11 de Vilayet daimi encümenınde 
yapılacaktır . 

5- istekliler , şartnameyi gör· 
mek üzere her gün maarif müdürlü· 
ğüne ve yukarıda yazılı satınalma 

gün ve saatında da J;0 7 ,5 pey pa 
ralarını yatırdıklannı gösterir mak· 
buzlarla birlikte vilayet daimi encii· 
menine gelmeleri ilan olunur. 6862 

14-19 23-27-28 

Seyhan vilayeti 
encümeninden : 

daimi 

( 282 ~ ) iki bin sekiz yüz yiı mi 
bir lira eski bedelli Adana kazasına 
ait taş , kireç , kiremit ve emsali 
ocaklar rüsumunun 1 61936 günün· 
den Mayıs 957 sonuna kadar bir se 
ne müddetle ihalesi pazarlıkla yapıl· 
mak üzere 9 6 936 Salı genüne ka· 
dar uzatılmıştır . 

istekli olanların 0;0 15 pey ak· 
çeleriyle birlikte o gün saat ( 11 ) 
de daimi encümene müracatları . 

6915 

En güzel en temiz 

Vitamin evi 

DOGU lokantası 
Olacaktır 

26-27 -28-29-30-31-2-3 6904 

lı 

ri 

Adana Doğum ve çocuk ~i 
bakım evi baş tabipliğin· 
den : d 

lu 
Doğum ve çocuk bakını evi iş 

nin bir senelik erzak ve mahrukat ı id 
ilan tarihinden itibaren on beş giin 7.i 
sonra açık eksiltmeye konacaktır . 

isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere d 
v 

baştababete müracaatları . 6864 fı 

15 19 23- 27 

Yitik resmi senet 
409 Liva ve 21048 esas numa-

Ya 
li 

~·a ralı resmi senedimi yitirdim. Yenisı 
ke 

çıkarılacağından eskisinin hükr.;u ol lar 
madığını ilan ederim . bu 

Kazanç vergisi ile mükellef yukarıda adlarile iştiğal nevileri ve namlarına tarholunan vergi miktarı yazılı mü
kelleflerin ikametgah adresleri belli olmadığından kendilerine tebliğat yapılamamıştır. Hukuku usul muhakeme
leri kanununun tebliğata ait 114-148 inci maddeleri ahkamına tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere 

1 c. 

· Kolordu 8 Alay 8 Tab~ 
Cerrah mütekaidi 

ABDULLAH URGA 

ita 

6748 26 

c E OLET 
Otomobil ve Kamyonları 

Kısa zamanda çok ış 

Emin gidiş 
Sağlam yapı ve binnetice 

Ucuz maliyet temin ve 
Size en iyi hizmet edecek 

Yegane nakil vasıtası 

Chevrolet 
Otomobil ve Kamyonlarıdır 

1936 modellerimiz geldi 
Merkez Kumandanlığı altında 

Muharrem ilmi 
1-5-9-14-18-22-27-30 6457 

keyfiyet ilan olunur . 6913 

~--~~.....,.~.,.,,..,.,,,,,~c--....,----------------------------~ 

Dişlerinize fazla dikkat ediniz 

insan makinesinin en fazla dikkat edeceği kısım Dişlerdir . Midenin 

vazifesine büyük yardımı dokunan Dişlerin hastalanmamasına ehemmiyet 
vermelidir . 

Bunun için her gün Dişlerinizi iki defa muhakkak K Q Z • 
• 

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

19 

Diş ağrıları ıçın 
• • 

Yegane ilaç Nevrozindir. Herkesin cebinde 

3 tanelik yeşil kutulardaki N evrozinden 
bulunmalıdır. Fiatı 20 kuruştur. 6820 3 19 

EC ZANESİNOEN ALiNiZ 

UCUZlıUIC OOGRll/JUK rıe 
5370 297 

Pamuk İş Limited çırçır Gramofon mugannısı 
fabrikası direktörlüğün- 1 Gramofon şirketleri tarafından 
den : ; aranıldığını takdirde Adanada Kale • 

Sayın müşterilerimize : • ı kapısında bulunduğumu ila". eylerin:· 
Fabrikamızda mevcut pamukla- Duyulmamış guzel mı!lı . ı 

k 1 1 taı 
rınızın sigortası 28 Mayıs 936 tari· şar ·ı ar söy eyen 

h. d b" k · B "ht 6912 Mehmet oğlu 'tın 
ın e ıtece tır . u tarı en sonra ÔMER Yeti 

pamuklarınızı sigorta ettirmenizi aksi llıe 

takdirde yangın vesaire gibi gelecek ıp 
Umumi neşriya• müdurii 

tehlikeden hiç bir mesuliyet kabul ı 
etmiyeceğimizi bildiririz. 6911 Celal Bayer 

27-29-31 Adana Türksözıi matbaa" 


