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·- 1 SUrekll yaQmur dur· 

1 
du . DUn hava açık git-
ti . 
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onyada askeri eleman
ı lar ihtilal çıkardılar . 

İtalya - Habeş ilimizin Sıhhi durumu 
s 

Kızılay 

mühim şahsiyetler 
bunların arasında 

çok 
ledildi. 
maliye nazırı da var • ......... 

n Japonyada örfi idare ilin edildi. 

bay : 26 (Radyo) - Tok 
eri elamanlarının yaptığı 
ei h&kimet teıebbüıil ol· 

çok m6him §ıbıiyetlerin 
iii aalaıılmaktadır. 

ıebep olarak ta ıon ia· 
façizm diktatörlük. dDı

D Jibereliım hareketinin 
kyasta artıtının intibabat
ılmı§ olmaııd11. 

bay: 26 (Radyo) - Tok
~lr karıııkhklar olmuıtor. 

1 haber alma•ın imkioı bu 1 

alttadır. Royter ıj ... ı 
telefonla bulmafl8 ela 

et 8081a mob•bere ke!lil· 

• • : 26 (Rıd10) - Maliye 
n öldürüldiiğö anlııılmrı-

liye nazına•• evi aıkerl 
er t•rafından itt"l edil 

ıl haberler bütün Jıpon
fi id1renio ilin edildiğini 

ktedir. 
ıhıy: 26 (Radyo - Ôldü

göre , iç bakanı iktider mevkiini 
C'la .-lmış ve bu ıkıamdan itibaren 
baş vekilliği de ifa etm(lğe başla-
mıştır. 

Baş vekil , zpcrt bir harekete 
lüzum olmadığım ve örfi idarenin 
yalmı Tokyoda ilin edildiğini bil· 
dirmektedir . 

Pariı ; 
Metul mek!l mlar Tokyo eb· 

vali hakkında fikir beyanıadan 
çekiniyorlar . Bu hadisenin Ja· 
ponlar tarafından Aıya içine doj 
ru yeni bir nüfuz hamletioe i· 

1.ret olmadıiı ınlaıılamımakta · 

chr . 
Sovyet - Frao111 paktı mft-

zakerelerin• bu badiıelerin teıı· 
ri olmıyac•tı 11•ılmaktadır . 

ltalya Lubyaya yeni 
kuvuetler gönderiyor 

Roma : 26 (Radyo) -:L&bya· 
ya yeni müıellih kuvvetler göo 

derilecektir . 
Buoa tebeb de mahalli hal-

111n aızaret altıada buluadurul-

ma1ıdır. 

Kanii çete harpleri ve 
baskınlar devarn 

ediyor 

Ankara : 26 ( A . A ) -
Royteria bildirdiğine göre, ti -

mal cephesinde Habeıler yeni 
den çete harbine bıılamıılar
dır . 

Habeşlerin ıon gü .. (erde yap 
tıklan b11kıoda Aduva civarında 
beı uçekla ltirlikte bir tayyere 
karırgibı da yanmıttır . 

Kahire : 26 (Rıdyo) - İtılyı 
bOkfü:ndi; lnıiltere bllk6mttinla 

Ak denizde almıı olduğu bahri 
nıiyeti Loadrad•ki elçiıi vaeı· 
t11ile hariciye nezareti nezdinde 
protuto etmiıtir , 

Londra : 

Dryli Heralda göre İnfiltere 
hOl&fımeli bu günden itibaren pet 
rol ambargoıu yerine Mılletler 

Cemiyeti ızlıı olan devletlerin 
limanlannl ltalpn ıemilerioe kı 
pamııı me1eleaini tetkike baılı· 
mııttr : 

HavH muhabirine göre IO• 

ıünlerde Londrayı g ılmit bulunan 

İtalyan Ayandan Baldimo, Muııo 
imi tarafındın bir hını plinı bek· 
kında gayrı resmi ıurctte İogiliz 
bülıümetinia roktıi aa.ıarını İl· 
timzacı memur edılmiıtir • 

Ankara : 26 (A.A) - lngUte 
re hük6metioin İtalJa - Bıbeı 
anlaımazlığiyle allludu Je•i bir 
sulh teklifi yapmıı olduiu veyı· 
bat pptnalc efyetiode ltulond•ta 
baldundaki haberler Lo•dradın 
re1mea yalaalı•maktadır . 

Merkez , ilçe ve köylerde tek tak 
bulaşıklı hastalıklardan başka has· 

tal:klara rast gelinmemiştir • 

Geçen ikinci. Unun ayı içinde 1 
ilimizin ııhbi daıumu 11ğhk ve 
ıoıyal direkUhliiğünce ıo ıuret· 

le 11ptaomııtır : 

Adana merkez ilçesinde 
9 Karahumma , 1 kızıl , 2 

difteri , 3 amipli dizanteri , 2 lrı

zımık 9ukuatı saptanarak bazıları 
memleket b11tahaoeıinde tedni 
ve hastalık çıkan evlerde drzen· 
fektclır ve tifo ııılara yepılmıthr. 

Hıplıbanede bulunan hütDn 
memur , mlıtıbdt>mia, mabk(im 
ve mevkuflırın ikinci , fabrika, 
müeMeıe ve mahallelerde 3401 
birinci •e 2789 ikioci olmık üze
re 6190 tifo u gnici 11fhk iıyar
lıu tarahnd•n kırkbet k6yde 307 
bniaci ve 828 mil~errer olmak 
&zere 1135 ve Adına ıehriade 
655 kiıiye kontrollu çiçek atıları 
y•pılmHtır . 

Yine bu ay içinde 74 çiftin 
••le11me iıleri yapılmıt . 179 61ilm 
ve 205 diri doium olmuıtur. 

Karaisalı ilçesinde 
Balıııklı h11talık görDlmt.miı · 

tir · Yalnız k6ylerde 6 rrip , 9 
botm•CI ve 1 frerıgi munbıoı 
r11t geliamiıti . 

Geıilen k&ylerde 11tmahlara 
902 ;ram kioia dıiıttlmıf , 780 
kiti çiçelc ve Bozanlı kamonund• 
121 kiıiye Dçlnca tifo 11111 ııpıl · 
m •ıtır : 

BDtüa b111r aaadalyaların 1 
Marttan itibaren kıldırılmHı , 
etlerin temiz bu ve derilere ıarı· 
larak taoınm11ı karar allına ıJıa
mı§tar . 

Kadirli ilçesinde 
Öbür aylara niabetle pek az 

ııtma ve fazla mikdarda zatftrree 
vakalarına rast gl" linmiı, 17 alftm 
olmuı •e feıla mikdaıda ırip has· 
talıtı röı ülnıüt ise de 610m yıp· 
mamıttJr . 

Feke ilçesinde 
Bula§ıkh •e mühim haıtahk 

görülmemiıtir . Sıtmalı hHtalara 
pek az nıt ıeliamiı, 1441 kisıiye 
çiçek aıııı yapalmııt&r . 

Saimbeyli ilç .. sinde 
Bulaııkh haetalık ıörülmtlDİf, 

159 kltıye çiçek , freagililere ne
ocive ipeleri yapılmıı , 16 11t· 
mahya 99 gram ki11İD verilmiı , 
Merkezde 2 doğum ve 1 ölüm ol 
muıtar. 

Osmaniye ilçesinde 
Bul111ıkh h11tılık g6rülmemiı, 

Meık~z ıe köylerde ııhhi dorum 
çok iyi reçmiıtir • 

Dörtyol ilçesinde 

DUn yılhk kongresini 
yaptl va yani merkez 

heyetini seçti ---
Kızıl•y yılltk kongreıi dft• 

tecim ve eod6ıtri od11ıodı top· 
landı ve kongre hıtkıahğıaa İl
bay Tevfik Ha.fi Baynl eeçilerek 
müzakereye geçildi. 

Bundan anceki kongre de v~ 
rılmiş olın karar mucibince, bftd
ce tedkik heyetinin taazim ettiil 
rapor okundu 9e !>azı mDnıkep
lardea sonra rapor kabul olundu. 

Buna ıöre ıehrimizia bu yılki 
Kızılay bOdceai 9360 lira olarak 
tetbit rdilmitti. 

Kongre de verilea k•rırl•r 
araaıodı en mühimini, mevcut dlı· 

panıerin faaliyetmi daha ziyade art· 
ltrması ve büdcedeki tabıiııtan 
bo mıbada yetmiyeceği dü· 
tünülerek bazı c~miyet •e m&eı
ıeıelerdea mOabuiran diıpaaer 
için temin edilecek yardımlarla 
bu faaliyet çerçevesinin ıenlıletil. 

meai mevzuu teıkil ediyord11. 

DiıpaDleJ bu yardımlara ka · 
vuıtuktın ıonra çocuk bakımı ıi
bi, ıimdiye kadar pek az meıiul 
olabildiii ııhıılarda da çalıımak 
imkanını bulmuı olıcak ve alil
umum mücadele trıkilitlaranıa 

yeti,emediği itle• e yardım elini u 
zatacıktır. · 

Sonra, diıpınaerio ba geniı 
faaliyeti i;io tt>mİD edilecek mad 
di yMrdımlardaa umumi merlLe:ı 
hiuui ayrıfm,yacaktır. 

Konrre, iıtifı eden merkez 
heyetinin iıdfHıaı kabul etmit 
ve yeniıiDi aeçmiıtir . aliye nasıra orduaua İlt•· 

ylk bakbiye bUdc~ıinin ea 
dllımını idi . Aıılıar tara 
lldfirüfmuinla aebeb! bu· 

Komşu memleketler 
Kozan ilçesinde 

Zıttırree , gripıl nezle ve 11· 

tölkaubat ve idi bığınak h11tabk· 
ları gibi meHim bastıhklarına 

raıt ielinmiıtir . 

Bet yeni ; 165 i t ek.i kay,lh 
fre•riH , 1 akciter verfmİ , 2 
diza,ıetl •• ifpleri de Mi hq. 
t•hk olmak IZere diıpıaıere b•ı 
varanlaran maayene ve tedavileri 
yapılmıı , 450 ki§iye çiçek ve 435 
tifo aıııı tatbik olunmuıtor . 1 

Ceyhan ilçPsinde 

Müzekfreleria sonunda bil· 
yllklerimiıe konırenia 11ygıları· 
nı bildiren telgraflar çekilme· 
ıi ittifakla kabul edilmiıtir • 

tbıy : 26 (Rıdyo) - 30 
ilik bir piyade kuv•dİ dar 
k&mete ittirak et mittir. 

r Dahiliye nazırını ve pay· 
niyet mödürlüğliaü i§gal 

erdir. 
par*lorua Has11 alayıoa a 

ubaHH emri verilmiıtir. 
ire : 26 ,R.dyo) - Tok

biiyllk karışıldıklu olmuf, 
adımlardan bir kıımı öl-

müttür. 
meyanda Başvekil ve ma

azırı da bulunmaktadır. Hö 
idaresini dahiliye nazırı eli· . 
ıttır. Askeri tedbirlt>r ahn 

. 
•liye naztrı Takabııioın öl 
••sine ıebep ukeri bütce 
nzimiade muarız kılmuıdır. 

uker Tokyo sokaklı 
gezmektedir. 
tün Japonyada &rfi icJıre 

•dilmiıtir. 
Dkua : 26 ( A.A ) - Tok· 
bugön ask*'ri isyan vokua 

ı,tir . Başbakan ile tüze ba
ve süel talim v~ terbiye dai-
aşkanı öl dürmüştOr . Buıara
ray Mareşıılı ile fınıns baka· 
Yaralanmıştır . Eski tüze ha

da kıybolmuştur . Memleket· 
fı idare ilAn edilmiş gazet· lere 
Uhaberata şiddetli sansör ko
uştur . iki deniz filosu Tok
ve Osakaya hareket etmiştir. 
oJaki kıtauta sükOn ve asayi

Ubafaza emrini almıştır . 

reketin başında yüıhaşı M~ 
11 bulunmaktadır . isyan eden 
• Mançuriye gitm~k emrini 

ıtı . 

~ingepor: 
okyodao resmen bildirild iğine 

Filistine kısa bir bakış 
687 ki§iye çiçek , 880 kitiye 

birin•:I ve 230 kiıiye de iki tifo 
•t•l•ra yıpılmıı , 21 kitiye nlea· 
me raporu verilmit , 61 dotum 
ve 40 öliim , 10 dötme , bir ke· 
ıici ilet ile yaralama Ye 1 cürml-

Filistiningenel hayatındaki inkişaf 
SCr. 

Ziraat, sanayi, ilim, ticaret, 
siyasi fırkalar ve gazeteler . 

ameıhut olmuı , Koyunevi köyün
de 4 çocukta kızamık , Tepecik 
6ren ve 11nır köylerinde Oç ıfip · 

heli meoeojit , bir tetanue ltt!fe 
leAı görlllerek memleket hı'1afıa· 
neaioe yatırılarak tedavi rdilmiı 
lerdir . 

Filistinde iktisadi 
varhklar: 

19 (Özl'I) Evnlce Filiıtini ta
nıyanlar timdi buraaıoı g6r.eler 
muhakkak ki memlrkette g6zle 
röıBlecek bir terakki kırııııoda 
kalırlar . Bu terakki yalnız imiı· 
da değil, ziraat, 11na) i, ilim, ti· 
caret ve ıiyaıet 11hılarındı da 

görüllr . 
Ziraat : Araplar, ıon ıeaeler-

de ziraat uıullerioi çok ilerlet· 

miılerdir · .. 
Bu güa Arap arnı.ıı iy~ bir 

şekilde takıim edilmiıtır, zıraat 
f·noi yollarla yap!lmak· en ıon .. 

tadır . k 
Sınıyi : Fılistinde Garp te . 

. . 
0 

·ne bir rok marangozluk 
nığı ıerı , l 

d 
. cı"lik ıtölyrleri kuru ve eml• 

muıtur · d L 

S. 8 ıekerltm•, o .. um•, 
ıg•r ' "k 1 · ı . . mermer fıbn a arı ı e 

l&iiıt' çıvı, . . oto 
"l-k ıabuo ırytın, çıme 

ıiltçu u , ' t l ı tar 
k'b it fabrikaları ço • m 1 . 

ve ı ~l riD de Yelikte ve diğer 
Ya~uldıde modero fabrikalara var · 
oebır eı e 

dır · d itb ı etmek-Fıliıtia nki ea a 
• b"r çok ibtiyaçlınnı bu 

te oldugu 1 ı. 
d• ı. udine vapmı.ta -

güo keo ı •' 1 

dır • 

}Juradaki sanayi terakkisi için 
V abudileria IOD aenelerde yalnız 
Hayf• ile Akki ar11ındaki kum
sallarda yetmiı muhtelif 111nayi 
müe11eseıi kurmut olduklarını 
ı\kretmek yditir zannederim. Her ~~=!!!!!'!!!~~~-=----!!il 

tarafı ıaran fıbrilcalaran ihr1catı dokuamuı eua ile ıüı e,yaıı it· 
gloden güne artmaktadır . bal eder . 

ilim : Fıliıtinin ea küçük k6y· 5· t F ı· t" d A la ve · ıyase · ı ıı ın e up ran 
leriade bıle mektepler açılmı§hr. . ·. . 
Melctt1p?er kıı ve erkek mektep- Yahudılerın bır çok fırkaları, cc· 
lt!ridir . Bunlarta bir kıımı rumi- miy~tl~ri, h.ftalık ve gllndelik ga 
dir . Bir kı1m1 da huıuıi mekte zetelerı vardır . 
terdir . p Filiıtlndeki en mühim Arap 

Filiıtinde leyli mel&trpler az fırka ve cemiyttleri fUnlardır : 
olduiundaa ilk tab.ıilini bitiren ( 1 ) Elhuzbi Elarabilfiliıtini 
bir çok gençler Berut, Şam, Mı· ( 2) Elgarbi ılametülaribetfto 
11r, ve Avıupaya gidip yüluek 14'iliıtlae : 
t8 bsil g6rmektedirler . ( 3 ) Huzbi Mütmtir Elıeba 

bülarap : 
Filistindt! bir erkek bir de kı11 

mektepleri vardır . Bu gün Av - ( 4 ) HoıbılklltletBo ntaaiye: 
( 5 ) Huıbüllıtiklelia : 

rupıda tabıil g6rmOı bir çok A. ( 6 ) İılAm koogrui mer keıi: 
rap gençleri vardır . 811nlarıo 

( 7 ) MOılümao gençler cemi 
içinde memur, gazeteci, mühen-
dis, doktor ve uukatlar çok· yeti : Memlekette ıubeleri çok

tur • 

Ticaret : Filiıtini• bilh1111 Mı11r 

ve Suriye ile ticareti çok ilerlcmlı· 
tir . Filiıtin bir ziraat ve ticaret 
memleketidir . Bu memleketin 
huiçteo yapı mılıemeıi , keres· 
te, demir, pirinç, ıeker, k•bve , 

tur . 
( 8 ) İyilik yapmak, fenalık, 

tan aakıomak cemiyeti : Şube
leri çoktur . 

Bunlardan_baıka edebiyat , 
bayır •• ıpor cemiyetleri de Vlf• 

dar . 
- Gerisi ikinci sahi{ ede -

Bulaııklı baıtalık ıarülmemiı, 
378 kitiye çiç,.k aıı11 yapılmı§tır. 

Bahçe i çesinde 
Bulaıııklı hastalık görülmemit , 

iki malaryalı görilfmlt 176 kiİiye 
çiçek •§•il yıpılmıt ,~ 12 zabıta •u 
kuatı , 81 doğ1.1m •e 34 610m ol 
muı ' 176 ııtmallya 900 rram 
kinin vuilmiı , lc11abada biç bi'r 
kayıt ve inzibata bıih tutulmadao 
çay kenıraoda iptidai bir tekilde 
yapılmakta olan hayvan ke1iminia 
aıbbi ıertlaı içinde yapılması •e 
kasaba ahaliıine Ayran ve Kaya· 
delen sularıaıo içirtilmeıinin te 
mini için ilçebaylığı b•ı vurul
maıtur . 

Küçük itilaf 

Balkan Antantına 
uyg J n yUrUyor . -·-

Ankara : 26 (A.A) - Çekoı· 
lovakyı ve Yuıoslavya Dtı Bı 
kanlan Belgradda geç,.n görü§: 
meleri ıoauoda bati Balkan Aa 
tınla Reiai bulunan T. R. ArHa 
çektikleki bir telgrafla, Ba lkın 
Antantı aiyoeti ile çok uyıuo 
giden Küçllk Antıut çerçevesi 
içinde ilci billdimetin tam bir gö 
ılt mün11,betini bir kere dabı 
iıpıt eden koouımalarını bitirdik· 
leribi bildirmişlerdir , 

T. R . Araı bu telgrafı karıı
hk verdiği ıibi Çekoslo.akya ve 
Yoroılavya Bakınlaunın bu tel
grıfmdao Yunıoiıtaa ve Roman
yayı habrrdar etmiıtir . 

DOnkl kongrede, Kızılay A
dana meıkez b yeti Oyeliklerioe 
ıu zatlar ıt>çilmlıl~rdir . 

Fabrikıtar Naci Yazgaa, Avu
kat Cemal Kimil, Doktor Bala 
ri, Kim1aıer Tabain, bayan Şem· 
H Riza İıçea Oımınlı bıakı· 
ıı direktöı ü CeHd, Kız liıui 

t.rib öğretmeni Ba)'aa Dürlre 
Güclü, Doktor Cevad, ecnci Zi· 
ya Abdi, G.zetemiz tabrir ı•
fi Nev1:ı1d G&vea , Tüccar Ma 
barrem Hilmi, Doktor Muzıffer 
Lokman, Memleket bastaban .. i 
kulak haatahklirı uzmanı Dok· 
tor Beıad, T&ccır Nizameddio 
Reiı ojlu, B•yan Müveddet Al· 
ta kulaç. 

Yeni heyfti kutlar ve fa1da 
lı iıler görmesini dileriz . 

Suriyede durum 

Her tarafta tam bir sU
kQn hUkUm sUrUyor 

Kahire : 26 (Radyo) - Bitil• 
Suriye de sükfia bBk6m ıiirmek· 
tedir. Fevlcelide komiser kon~ Dö· 

Martel be)'anatta bulunarak Frıa· 
ıız hOkümttinin Suriye idareıl•i 
uluslar kurumunun lcoydufa ı•rl· 
lar daireıiode trniç dmeje hızar 
oldutunu ve balkın da kanunlara 
it11t ederek it ve klçüleri baı 
lannda bulunmılartnı ve Suriye 
blklmeti Cumhur baıkanı da ka 
uun ,. nizami ra tımamile riaret 
eJilecefİ•İ ve bunua barkiode 
bulunıcakluın cuılıadırılıcak· 

lırıDı 16ylemiıtir. 



• • 
Mümtaz Okmeninı 

birinci konferansı 
~~---------·----...... --~~ 

( Hal\ıevinde bu gece ko. fc 
rana var ! ... Anlcaradan bir sıy 

1 
lav ge.Jmit: iakilip \'e istiklal mev 

• 1 
zulan etrafındakı kouferaosdao 
bi•ic cisioi b1,1 ırece verecekm~! •. ) 

Dedıler .. Ak§ımın daha .. at 18 30 
um111 Hslkevio;o yolunu h.tarak 
• ~ looa girdim • Meğer, hal"ım•z 
bo İ§e ne lcodaT teıne imi§ ! .·. 
Buudao önce gelenlerin sayııı ep 
eyce 1iyade olduğu!:çio, - ya 
rıtn saat evvel gelmeme rağmeo
ancak salonun ortalarında, kenar
da bir yer bulabıldim .. 

S aat 19 •. · Kartımızda ki ufak 
hil•bet kürsüsünde vakur tavırlı, 
asil çehreli' .zeki bakışlı, dürüst 
•• eamimi bir insan görüodü .. Ha· 
D~ b.aı insaolu vartlar : Şöyle 
ilk bakışta ve~laDı§mada in11nla.:1 
rı keodine ben·i ediverir ve ısın· 
dırıı )., ... İşte : Şimdi kartımız 
da duran inaan;:böyle bir insan· 
dı ! ... 

İlk dakikalardayız ... Hatip 
bizlere bakıyor ! .. Bakmaia ne 
bacet '? ! .. O; h~pimizde yekoa
ziirda bir ıemp,ti, bir sevgi uyan 
dırmııtı ... Kendisi de, her balde 
karşıııada oturanların gözlerinde 
böyle bir mıoa okumu'; böyle bir ı 
parıltı ıezmiı olacaktı ki; mem-. 
nuniyet ve eükunetle .. hemen ı6ıe 
ba§ladığını gördük ... 

Muhter~m hatip' hize, ilk da 
kikalırda inkillbın ne demek ol· 
duğunu tarif ile ıöıe baıla · 
dı 'I 

Ve : ( Ark•daşlar ! inkilip1; 
bir milletin keodi düoyeaindeo 
kötüyü, gt'ıiyi, iğriyi, eskiyi, hık
sızı; bir k elime ile o bünyeye za· 1 

rarlı ae varu hepsini birden fu
lattp atarak , - ltuala11n yeri 
ne -, iyiyi, ileriyi, doğruyu, ye· 
niyi, haklıyı ve faydtliyı koyma
sıdır ! ... ) Diyerek derin babiııı
re daldı .. 

Şimdi, yakıo ve uzak tarih , 
bir sioema ıeridi gibi gözh rimi
zio öoünden geçmeğe haılamııtı .. 
Ankara saylavı, 500 yıl önceden 
bahsediyordu .. O zaman, ki Oı
mao)ı imparatorluğu dünyalara 
hakimdi .. Sıoırları; Arap d~ni
zinden Viyana (mlerine kadar ; 
Kafkas ıahikalarındın Atlat e 
teklerine kadar uzanıyordu! ... O 
zaman fen ve ilim ıabılarıoda da; 
ileride idik ... Fakat, bu üstün
lük , - ne yızık ki -, bir serap 
kadar aldatıcı, bir S!ırap kadar 
ıüreı'z olmuştu ! ... Çün~ü, b6tüo 
bu futubata y•pan büyük 'l Üı k ilı· 
mal edilmit ve unutulmuştu ... Ve 
zapt edilen yerlerin halkı yine 
keadi adeti , ananası, hıtti kini 
ile ~birlikte yışamaktı; hem de 
imtiyızlarile birlikte yışamıkta 

devam ediyordu .. 
Diğer yönden, memleketin 

iç politikası berbad, peri§an , 
acıoıcak bir halde bulunuyordu. 
devletin idareeinde elin ve ~eriıt 
düsturları hakfm olmağa haıla 

mı(; halıfelık bir 1'abus halinde 
ıanllı memleketin omuzlarına 

çökmüt ; ilim adamlara bu memle
kette artık yctişf'mez olmuştu .. , 

O ııralarda, - .Mümtaz Öl
meo.~öyle ıöylüyordu -, Avru
P•R~ matbaacılak keşfedilmiı, bu 
hır k•tfcdilmi~; ıanayi makine· 
le§mİ§; 16 ıncı ve 17 inci yüz yıl· 
dı askerlik uıulü değişmeğe bat· 
lamış: Avrupa oıdularınıo manev
ra ve harp kabiliyeti çok artma§ .. 
tı .. 

Halbuki' biz, bu t ~rakkilere 

kOl liyen yabaccı kalmıştık .. O 
lao, biten şrylerden pek gt'Ç ha
berimiz otuyordu .. Ü&tl'lik, mem 
lekette ( din Olemaaı ) diye bir 
ıınıf dı türcm~te bıtlamı9tı .. ,, 

Aokara saylavı, ne h12ia ger
çeklildeıde• alısediyAr; n• det~ 
li, ne kadar içli koouıuyor ! ... 
Derdi o kad., taokın ki, gözle 
riade lem ve ıztırep hah•tla, • 
dolaeıyor; alm derin kırıııldarla 

bı-zeniyoı; elinio parm!klHı ite .ai
oir li, sinirli iıaretleıde bulunu
yor . ·. Kendialue doknaul8a ıib 
yacakmıo ıibi bir hali var ! ... 
Belli ki, dünün bu gafıllerini, hu 
cabilleriai , bu yobazlarını kea
diainio ıffettiii yoktur ! ... 

Bir iki ayet ve hadis ile rub 
ve gönllllerde aaırlarca müddet 
bükmürau olmuş olan bu Olema 
güruhunu. en deıiu bir ga)tZ iloı 
ve diıl~rioi gıcırdatarılk , kalbi 
ııkılaralc. şekalıları zonlc:lıyarak 
iztı•tp&.rla aomıkta ve batarlat-
mıkta~ır ! .. . 

Evel .. . Tarihi bir bakikattır 

ki: Oımanlı imparaJorluğu gaj· 
deeinin en şiokin olduğu zaman
da tefeaıOh etmiı bir kadavra· 
dıa farkıızdı ! v~ o, ergtç da
ğılmap, parçalanmığe, hatta toz, 
buz olmağa mahkumdu 1. Hati
bin dediği gibi, (Viyana önleriQ 
de batlıy•• bezguo, ao.rad• s~ 
kaqact. bile zorlukla dw durula
bildi 1. Ve Türk milletioi ba.r 
korlu"-' ve ıliıekli boaıondao, 
bu ç~emi felaketten kaıtaran; 
ON dini düuyac&an ıyttmık, da. 
ya itlerini hilıi ile halletmek, 
kendi l-ıDını .. aocık 1urdu için a• . 
kıtmık , kenai servetini memle
ketini• imarına harcam.k; ve • 
kelidi · muk•dd~rattıı bakim oı-· 
mık) yollHıDı göıterer; Türk mil· 
Jelinin ızız c•JMI, Atatürk .. ıma, .. 
tar !., 

Atatürk yalaıı thunu yapllllk 
la k•lmamıı; milli, içtimai, ıiya
ıt .. , ekQDOM, küklkel ıa.balaıcle 
muazzam inlulıpler da bat1rmıt 
tır .. 

Bu iokJiff, yaıayııımızı" bM 
yöoüode, dilimizde, r\Jioioimiz
<Je, hatta aüolllk hayıhmızın muh· 
telif tezahlrlerinde bile teeiri· 
ni göıtuıuekten hali •kalmımıı · 
tır • 

Ankara saylıvının çok hakkı 

nr ; Bir iokiılip yapılırkeD, kötü 
ıeyler atılıp, yerioe iyi ve yeni· 
leri konurken , - Eıki İtiy•dla· 

rm zebunu ve hatta uiri olanlar 
-; irtica unsurları, menfaıtları 

bozulealar, yerine göre, klb ıillb· 
lı olarık , klb kitabh olarak, kib 
kü!lh11 olarak karşımıza dikile· 
bilirltr !. Bandan dolayırlır ki , 
'fürk irılulibı, rn ziyad" zor kul-
1..nıD inkılaplardan biriıd olmoı

tur. 
Fakat, Türk inkılabı, lnirleri 

bakımıodao, cibanşümuldnr, tY· 

renıeldir. Ve bu vasıf ; muhak
kaktır ki, onun en şertfli usıf

larından 1,biıieidir Çilnkö; ak saç
lı tarihin biltün ıeyri müddt tin
ce medeniyet ve askerlik yönle 
rinde_n. doğuya ve batıya hakim 
olmuş: bl\IOnlıü ilüyü" mtıdesıi
yetleri ıiaesinde tef katla büJ üt
mOt ve btslemiı olep Türk mil· 
Jeti ; ıon urıo lıö t ü idarelrri yü
ziinden , dünya milletleri araııa
da ıerrfli me"ldini bir milddet 
kaybeder 1ıihi olmuttu . 1ıte ıon 
inkılibımızla büyük milletin a- 1 
rasındı esil ve §erefli Y"rini tek· 
rar almaya , yani AtatOrkün de· 
diği gıbi, Türk medeniyetini dün
yı medeniyetlerinin öo &1fı1ta 
geçirmek yoluna koyuhaaeı in 
kıtlbımıza ayn bir değer vermiş
tir . 

Şark , milletleri de bizim in
lcılibımııdan, inkılibımızm fe 
yizli netic~lerini kendi bloyele· 
riae ııılamat• bile batla mıılar 

(Türk Söz&) 

x:z EM 

-Blrl11cl sayfadan arlan-Evvelki akıam verileıı 
müsamere. 

Halkovimizin temsil komitesi. 
evvelki gece özel bir mfüıamere 

vegdİ. Salon doluyd11 . Bılhasaa , 
büytUderimizin de o gece yino 
Halkavi çatısı altına gelmiş bulun 
mosı hu müsamereye ılnha başka 

bir manA ve lıüVİft5l veriyordu. 

' Filistinde çık9n Arapça 
gazeteler : 

Ankara S:ıyl~vının " lstilddl • 
mevzuu üzerine yaptığı cok Cie
ğerli konforanst « s\iklO.l • piye
sinin - Hemen ertesi gı'ce -
takip edişi hakikaten güz9I ve ma
nalı bir harek•'t oldu . 

Telkin ve p ropoğonıla faııliye
tinde; sinema ve tiyatronuo yazı, 
gflzete ve kooft! raııstan çok daha 
tesirli ve çok daba verimli oldu· 
ğuna b-rp· miz kabul etmek mtc 
buri)etindeyiz . Bu bakımdan ; 
Halkevimiz temsil komituiniD 
bu aabada giri§tiği ve muvaffakı 
yelle yüriittüğü çalıımalaıı takdir 
edeıiz . Aoca1': grlecek tem.1illere 
hazırlanırken kendileri için her 
halde biraz faydalı olabilecek ba 
ıı düoüoceleri ıurada lteret et 
mekteq kendimizi !tlımıvacağız : 

" İetiklif ,, piyf sini temsil 
edenl t r umumıyetle ıyi muvaffak 
oldu)ar . Hatti , hiç çekinmeden 
Adanıda bu piyes- bışka aalon 
larda - bir kaç defa daha tem· 
ıil edilmiıti ; fakat hiç biaiti , ev 
velki geceki kadar muvaffılcıyetli 
olmımıştı ! 
Sıboe goet ıüıel tanzim olun· 

muıtu . Makyajlarda birn müba
liia vardı . Mamafih : bunun 
b6yle ol ~uiu hie~ioi ver"n bir u
da salonun bey.li klolk ı ve .llJJir· 
ellerin ıaho~ye çok yalsao b•lu 
ngları idi • 

" Soyulan hırfız ,, adlı piyese 
gelince .• 

Bu ikir ci piyrı için bilb,.sa 
i.,rAt edccetimiı nokta ıu : tem· 

• 
ıili yapan henelı genç1er , -
bele bir ikiıi - alabildilderiıe 
tuluita kıçtılar ! 

Bu , katiyyen yınlıf, katiyyen 
yapıJmamaH lazım releo bit ıeyl 

Saoatkir , aaboede , ancak ve 
sadec ~ eserde yazıla olan fe-yleri 
M&yleyebilir , fızla bir tek kelime 
ı6ylemeğe haklan yoHur . 

Bu buylcarıoi mutlaka lHbih 
etm~leıi lazım grldiiioi kaydede 
rim • 

Bu geıı~ler , muvaffak olmoı 
ve istidatl..rıoı hakkiyle inkiaıf 
ettirebilmek için , iııidatları b•k
lcında 11li boş vehimlere kapıhp 
gururlabmadıın ; keodiler,ne veri 
)ecele direkıifler dahilinde çahı · 
malıdırlMr 

l Jll•P.lillli o l ıı yt>tiştirme 
ğe uwıoıl}Ctle ve feu•g t),. çalı· 

§an bir arkadaıt•r . Onun teabih· 
(erinden dışa rı çıkmamalıdırlar . 

dır . Bu; inkılibımızın mutlu bir 
neticuidir ; oounla 6vünmeğe 
bıkkımıı vardır .,, 

Dondan sonra, ADk11tı s11yla 
vı .Mümtu Ökmen , Türk inlu 
libıoın ~o biiyük bir drğeri de , 
bu inkılabın ayni zımanda Türle 
istiklalini beuber almıı olması 

oldugunu tebıı üz ettirmiı; istı k 

lalio de iokılap gibi bataralması 

çok güç bir 'ıer oldu~unu an· 
latmış; bu iki mdbum aruıoda· 
ki sıkı ve Hmimi bağlılığa ;,a 
ret tlmiş; ilimsiz, bilgisiz, t~k 
nikteo mabruru, kadını elİr vni 
yette bulunan, ferdleri dcvl ı; t i 
dareıine yabancı , din ye ıözde 

ültma denilen softa boıUfltula· 

rmın kahne ve bıtıl oerht kai
deleriDf' körll körüne batla bir 
topluluğun mul'takil oluıuoun 
fazla bir maoi ifade edemiyfce 
ğioi iırarlı ve hararetle uzun u
zadıya anlatmııtır . 

EYet, çok doğra ., AtatDrltOn 
dtdiği gibi \ 

( 1 ) Elcamiyetül lılimiye : 
Sahibi : Şeyh SüleymaeilltaciUfa
ruld, Yafa, günde 8 uy fa 

( 2 ) Fılistio • Sehib' İaaliliu 
- Hırıstiyan, Y ıfa, ırllnde 8 11y
fa . 

( 3 ) Eldfa : Sabibi, lb·ahim 
Şanıi, Yafa günde 8 sayfa . 

( 4 ) Elk.fab : Sahibi Mütmeir • 
Şebap fırkuı , Yafa , günde 8 
eayfa . 

(5) Elsuratülmüstekim : Şeyh 
Abdullah Elkelkili, (Y &fA) yarım 

haftalık. 
(6) Elluvae : sahibi Cemal El

büs,.yni, Elbuzbülarabi Eıfiliıtin 
fırkuının urgaoı Kudibte güode 
8 sıbife 

(7) Ilıratlllıark : Bulsuşehade 
- H iristiyan Kudüs Haftahk 

(8) Ellcermt!I : N~cip Nesar, 
biristiyan, (Hayfa) haftalık 

(9) Eızümre : Şeyhftlhalil El 
mecitli, (AkkiJ haftalık 

Bıınlardao başkı, Hayfa, Y ı
fa ve Kudüste bışka ikti11di, si
yasi, r.debi Arapça gazeteler de 
vardır. 

Arap müeıstseleri : Filiılinde 
(Şirketülbiaekülarabi) adıodı bir 
Arap bankHı varder. Bunoo Ku· 
dlis, Yafa. Hayfa, Umman ve Nab· 
liiıte ıübrleıi vardır. 

Bundan bajk• (Şirketi ~lbine
külzurraiyftlaubi) bunuo dı Ku 
düe, Gez .. , Rumle, Akki, Biean 
Te~rriye, Cenin de ıubrleri var· 
dır. 

(Arep arazilerini iıletme Şir 
keti) adında bir ıirket korulmuı
tnt .• Y ak1nda( da (Etbioekülıtoai

Elilrebi' adıadı ye bir bıak len· 
rulacıkt11. 

A,rıC4l (Şirketllıibe Elırebiy.e 
adıoda Ar•p aiaemacılığı ve fıli•· 
cihiı tirketi varc:&.r. Buelarc:Mn 
batkı Arap 11tmıyMıl• itliyeD 
daha bir çok imar n ticaref tir 
ketleri vrrdır. 

,. Hıisnl Akk~ 

Kurban d ·ı :---, .rı erı 

Uçak kurumuna ver
mek bir vatan ödevidir 

---
Yurddat t 
Kurlian bayramında lrtsece

ğiniz kur ban detilerini bllbaısa 
kurban beddlerioi havamızın ko· 
rumuoa çalış1n Türk ocak koru 
mune veroıeld" en büyük ö ievi 

ni yapmıı olac•kıın !.. 

- .. • ( Uçurum kenarında 
yıkık bir memleket .. Türlü düş
m•olar la kanlı boğuımalar .. Yıl
larca süren savaolar . . Ondan 
ıonra, içeride "' dıtarıda ıaygı 
ile taoılao yeni vıtan, yeni sos
yett>, yeni devler; ve bunları ba 
ıarmak için aruız inkılaplar 1 · 
Ve Türk vatanıoıoın bugünkü kut· 
lu ve bahtiyar hali 1 .. 

V 11kıt ae kadar da Ç•buk gtç 
mit 1 Saat• bıkıyorum : 20 ye 
yaklaşm1ş .. Hatibe bakıyo ı um ; 
Coıkunluğunun son derecteine 
erişmiş .. Dinleyiciler• bakıyo 
rum : derin bir memnuniyet ve 
sevgi ile bAtibi bütün bir dik
katle dinlemekt rdirler.. Y ızık 1 
hH iyi ıey, her özlü şey ne ka
dar da çabuk bitiyor 1 . 

Birden karısmızdaki hatip ao
ıuverdi , Ve bu güzel, bu kadar 
caoh ve istifadeli bir konfe•anı 
da ıona eıdi .• İtim vardı. Sıloo
daa çabucak uz:tklaıukea , ge 
rid~n, kulaklırım.ta bir alkış fır 
tına11 oiuldayordu • 

Ragıp Mağden 
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DUYUKLARI Sporcularımızın tik 

Yine kacak müs-, 
tehliklikleri 

Dün Burhın ma,Jııllesipde o 
turan, kadın terziai Mustafa \ı 
zı Haticenio evinde dört metre 
k•çak kumaı~ bir ıane ıtaui, ka· 
çak ipek lcıravat yakalaomıı ve 
Hatice bıkkıoda kanuni takiba· 
ta bajlaomııtır • 

• • • 
Keresteci Mabu oğlu Yusu

fun R,ş.dbey mabıılleeindeki e
vinde iki parça kaçak Halep lı.u· 
matı yakalanmı§ \'e tahkikata gi · 

ritilm1ttir . 
• • • 

Yıne Reşatlliey mahallesinde 
oturan Abdulmennan kızı terzi 
Haticeuio evinde, brş parça ka
çak, ıurıi ip kli Hal,.p kuma§ı 

yakalanarak müsadere edilmi~ ve 
kanuni takibata lıı§lanmıştır • 

* *. 
Ve yine Rfşadbey mahallesin 

dtı kadın terziliği yepao M"h· 
med kızı .t'at manıo e\'iode ikisi 
kendisine ve bt§İ de müşterileri· 
ne ait olmak üzere yedi adet 
robluk kaçak Halrp kumıfl ya· 
kalJnmıf ve F atını hakkında ka· 
nuni gereği yıpılmı§tır • 

• • • 
Kuaıofu mahalle.inde terzi 

Meleğin evinde de yine düo ya· 
pılao tıhaıride, mi§terilrri•cf~n 
Fatm• isminde bir lcıdına aid 
olduğu alıtılan kaçak Halep ku 
maşıodın dıkilmiı bir rop ve ter 
zi Meleğe ait bir puça ıadakor 
kumı§ yakafaaarık miisadere e· 
dillilit ve Met• bakkt•d• da 
kanunun gerr.kli iti yıpılmıı
tır . 

TÜRK SÖZÜ : Soo 48 saat 
~çiade ıehrimizde yalnız gazete 
miıio iıtihbar edebildiği yedi 
kaç.~cılık ve ltaçak iıtiblak va
kaaı olmuıtur 

Ulusal sermayeyi Suriye sı 
•ırlarıa&""l'Ol9'c olttk kHAD ve ıW. 
gün içimizi gemirip bninemizi 
koflaten bu tiri iptiliyı na91J 16 
küp, içimizdeki bu kurtları ne 
zaman temiz l • yı ct-ğ'z ?. 

(Bu ib,neltiı) diye milyonlar 
ca aetır yazıldı, siHunlar bu ö 

güllerle dolup boıahnalctao u~ın· 
dı, diller aşındı .. Hız hali, bala 
bu yoldaa dönm~dik , Yaza\ı: bi
ze 1 

Aç kaJuız sonra, habeı iaiz , 
haberimiz olsun 1 

Akıttığımız hu paralar, kur· 
ıuoa k•lp olarak Lir güo bey
nimize fırlıtılacaktır . 

Şehrimize gelenler 

Giioey illerimizin mücadele 
bat kanı ve Konya ili baytar. di· 
rektörü Fuad, Tm etli bayhr 
itleri müşavirliğine etanmı§ vr. ö 
devi başına gitmtk üzere ötey 
ıün akşam Şt"brimize gelmit ve 
dün aktımki trenle Elfııize git 
mit ve dura~ t• uoylar arllıdııla 
rı ve dostları tarafmdaa uğur

lanmı§tır . 

( Sirküler) 
Soy Adı Kanunu doloyı~ile şim. 

diye kaJar taşıdığım Mirza Z. Mus
tafa Altımı : 

•• 
Mustafa Ozgür 

Olarak değiştirdiğimi ve bun
dan böyle gerek keııdim ve. ge· 
rılkee Milli Mensucat Fahrıkası 
Ltıl. Sosyuteti genel direktörlüğü 
için atacnğım z_irde mevzu imzamın 
not elınmosını rica eılcr sıtygıla · 
rımı lilUTıarım. 

Şu ıurdle imza edoctığim : 
MUSTAFA ÖZGÜR 

N t • işbu sirküler Aılana 
O • B·rinci NoterliğiMe 

Zavallı 
kulüp . ,, 

Ayl ırce, hottA 1' 
dik. Zaman zıımna 
larında çıkan kulüpler' 
Jaodırılacaklorına "8 d 1 . . en ı eı 
miyet ''erılecoğıoe d 1 1 kud e< ı er 
dolusu yozıları o Jade bul 
birer hakikat zann~d ....a.ı 
Yallı.ne daltlık. Ve bl''l- kçayı 

a amı 

yen tatlı hoyallerle ir ki il 
rulmoJan bütün m 
yoksulluklara tahaoı u iki 

s ne b3şında tıpkı ~· gel 
üç, beş kır ı k sonda11 İa te~ 
mıza yükliyerek ner~ıııtızıtıda 
mizi, neroyo sığıne~ı.. turcti 
<len uol ştık durduk· k Bari 
nıak için g • rdiğimiz 1 aç mi, 
bir vaziyette kaldık. 

Önümüze her raıt 
otlorce snh ı feler dotd 
miyen,tükcnmiyeo de' 
dık, döktük. Ve her d 
mız dost bu halimize 
yaram zo. no merheırı 
el ve ne da bize yol 
tek kimse görmedik. 
bir halo geldik ki tıp 

hastular gibi herkes 
meğa ve kaçmuğa be 

Kime dert yanmağ• 
raf ımızdaki kalabalı 
ğını görJük. Fakat bıi 
terilen barri\ muamele 
biz yina enlnmemazlı . 
açmış sadaka İstiyen dı 
hi sadaka istumekteıı 
madık . 

Düşündük, bu vaziye& 
kadar devam oJebileo8 
suale hiç birimiz cevaP. 
Ve bu anda gülen yüıl 
ıomurtkanlık çöktü. K 
rioe ~araladığımız baY 
rimiz gözlerimizin önii 
gtı9mcı kalp paraı,r . 

Jşte o zaman bakı 
karşıya geldik . Seoel 
yüzü görmediği iç in b 
dan geniş hava delikl 
olan bugün veyahut ya 
mak tehlikesilo h~r an 
şıyo bulunduğumuz bil 
rüzgdrın tesirıle ÖLAD 1 

lımnı diııled•k . 
Sandalyas ızl , ktıın ot 

ayakta bl kloşen ve g 
içine bakan gençlerin 11 

dan utonarıık başlorı oı 
eğdık. Vo gözlerimizin 
nema şeridinden beya• Bu 
rine nksott rilen resinıJet 
hancı diyorlHrın spor 
g"çit r s ııi yııpmnğ:ı b 

Zengin iiCn 1 k hııtQ 

bütün ko rörii hniz b n:ı 
run hor hı nııj ı ndn çatış• 
miıteadd ıt sahulıırilo 00 

det hallerine bir de bizi~ 
halimize tnk rıık k-1lple 
rin bir sızı d ıy luk . v;J 
oc11ha onl ırtı vPrilen r 
tin onda biri ıle bizlere 
mi? Vıı düşündük ki yii 
ci k:ıhvo köşel •rinJd pi' 
ten koruyan ve onlı:ırJ 
halinde ~· atısı nltınd ı 
yarının büyuk Tiirk düfl 
rnkterli vo ny rı i zom')lld:1 
tin man1l vo mPfhumuotl 
hir vaziyette hnzırlomıı~~~ 
bu spor ocnklnrıno kfiçU 
dıın yapılamaz mı ? 

NiHAT 

gece 

Eczane 
kalakapısı chıl 
M. Rifat eczal16 

ıuıımr -~ • • ııııııı .... 
1\.1 • 1 

24/2/936 tarih v·ı ı,o .. 
ile tescil ve tos tik cılihtıı 
6511 24 Şııbot 1 
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Şubot 1996 

eyhandan doğu illerine 

rdumuzun bu bölgesi tabiatın bin 
r zenginliklerine hurağolmuştur. 

~~------··------~~-
Yazan : Kemal Kadri Kop 

- 5 

endilerile konuatuğum adım· rilmi§ ve bu lcararların teıelden 
edıler ki; (folu) çayının lcu- tııtbikina geçilmiş bulunmaktadır. 

de bulunan ( y azabın) oVa6ı Eeki Mılatyanıa yeni Urbayile 
çayın güney taraflarında beraber bindiğimiz çift ıtlr bir 

akamıoı hfıyan bö'geler, de fayton bizi yeni. ~alatyadao alar~.k 
ir ki bu han linin en kuvvetl i 1 elli dakikada tarıbın "ocağında ıo-
rimli topuklar1na sahiptir. mülmüf gilıi uyuy.a bu eski bel· 
u iki bölg• nia Tt>bma çayın deye , Eti, M~ litın ve Selçuklula· 
a geniş Lir ölçüde istifade- 11n ıchrine getirdi · Yolda Ur bay 
o temini için, (Kızıl Kaya) ıtğıuuzda doğuyı doğru uzayan 
zıoda 3.000,000 lira harca ve koyu yeıilliklere gömülmiiı kO· 
turctile yapılması düşünülen çük bir vadiyi ve bunun ıoluoda 
lr Baraj, hu arazinin değe rini ki iki büyüğü gösterr rek : 
ıç misline ç ı karacaktır. - Bu tepelerdeki büy&k.ler • 
ten bu hususta daha evvel Eti devirlerinden kalmı.der . Sat 

azı etütler yepılmııtar. Keo- daki büyükte bir feo heyeti ge· 
ren yıl ar.ıtırmalar yaparak Eti ini dinlediğim bir kaç uzman T 

tılıır : dcwrine ait yükmek değerde eser· 

Tohma çayıoao (Kırakayı) ler elde ettı . Bu anıtlar , vaktiy-
lbda yapılacak 29 kilometre le Etileıio buralarda egemenlik 
kliğıode bir •ıukut diyarı» kurduklarını g6steriyor mu§ . ı 

4500 beygir kudretinde bir Dedi · 
rik kuvveti elde edilebiltcek· Tarihlerin verdikleri maluma-

undan batkıGeban bojazın
rıt üzerin~ yapılacak 75 met
yOkıeklakte bir ııukot duva

• de 169000 hekt.r arazıyı 
ıcak elektrik kovvati elde 
bile.celi tir. 
iç tHpbe JOlctur ki, bu müt· 
uvvetler, bu b61gelerde yük· 
ınayı kurumlarının kurulma 
letilmesine gesaiı ölçüde yar · 
edecektir. 
u saaayi kurumlan arasuıda 
tya da tuiıi düeilolllen do 
a fabrikasile Geban gümüş 
ninio itletilmui de miimkün 
ğı gibi, uzak me11felere ka-

bir çok kaHbı ve köylerin 
rikleştirilm e.. de "iml&io" 
en ılanı çıkarılmış olacaktır. 

ıhı doj'ruııu devleti• ileride 
cağı elektrifikasiyoo santral
ID en mühimlerinden biıiıi 
Fuat - Geban) madeni mev· 
e kurulm11ının kabil bulun. 
fikri ileri ıürülmektedir. 

detmek liıamdır ki. Mılıtyı' 
itleri ne yüksek ehemmiyet 
ektedir. Fırat ırmajıoın bü-
ollarında• biri olan (Tohmı) 
lbayhtın hemt n bemeo or
an ve bab yönftadea . r~ç 
dir. 

u çayın kuzey huflarıoı:Jalıi 
ler yılın bir çok aylarında ta 
en kum bulunduklaıındın 

bölged rld topralalar , yeltcek 
sulanmaktadır · 

u çaydan f 8ydalınabilen top· 
•rın miktarı tahminen 26300 
ar kadardır. Halbuki; sulama 

ta 16re Etilerin Anıdoluda egl'!· 
menlik ıürdükleri devirlerJe Ma
latya çevrelerinde ( Hatıgalbıt ) 
adıaı tııryan ve Etiler gibi Türk 
olan oymaklar oturmakta idi . 
Etilerin ' Milit ) boyuna mensup 
( Mılitcnler )in merkezleri idi . 
Malatya adının , bu Militeo adın 
dan geldi ti bazılarınca il eri ıürlll · 
mektedir . 

Profe&ör Pitar , Anadolu ıdlı 
kitabında diyor ki ; 

'' Mılatyanrn ordOlu tepesinde 
toprağın bir kaç santimetre altaa
da harikulade güzel Lir arslan 
heykeli nrdar • Y alaız bıt nok
sandır . Bu batın İıtıobul mUıe · 
aiode olduğu eöylerıiyor . Aralı
nıa bir , tarafındı Hiy"roglifıer 
hakkedilmiş • Bu , ıade yaıılar 
içinde bayat fışkıran tamam bir 

f 81nat m&DZ11?111dır . 
Filhakika İsa doğumundan bir 

kıç yoz yıl önce ve bi'I yazı§a gö · 
re xıı ı üocü yüz yıllarda, büy6k 
Eti Feder&1yoaunuo aaaırlan bu 
ıüokl Malıtya İlbaylağı ıınırını 
bıle aıarık Fırat •• Dıcle havza· 
)aranı ta•amea kıpJamıttl . Ma
latyıya cok eaki deviılerde ( Hı 
tig.Jbat ) deniyordu • Nefıi Ma 
latyadı - eski Malılyadı - ıe· 
ne Eti boylarıadao olaa Melitea· 
ler otururlaıdr. 

· eoni Lir ı e kild e yoluaa ko 
nktan sonru, ışa~ı yukarı bir 

Tuihdeo 6 ıceki devi ferde , 
Mdl"lY• 11makla•ı mıotakalarıodı 
arslıu kaplan , geyik bulundu
ğunu ve meaeli ; İsa dotuf&&adao 
1110 y.1 katlar tö .. c~ buralarda 
Aımr hükümdarı Tıtlatp•laaarı• 
ava geld "ğlni Kaide ve Aıur la 

rihlerioe istinaden ( Diyarhekir ) 
tarihini yazao Bu.i Kooyar nık

letmektedar . 
Pla 75000 hek tar arazının su· 
ası kabil olabileceği ileri sü
elct"dir. 
lbıylığıo genel sulama iıinin 
da olarak cD~rme) kanalının 

i iıi .ı i ele aldığı görülmek· 

u ınyuo (Kupuluk) mevkiin 
ftao bir bent yapılacak vo 
1 ba§tan ba~ı g~ni§letilerek 
ne kooulıcaktır " . t'•kında bu ite baılanmak ç11 · 
1 haıu lan maktadır Kanalın 
·5 kilo111etrelik kı~mıoıo ke· ı 
Mra sı 210000 lira tutmaktadır. 

• l atyanıo değerli bahçeleri 
0 bu Derme suyu ile tıulan 
tadır 

lıuad.an baıka, hngün ancak 

. hektar top rP ğı ıulayabilen 
.)ult 
ı 

4 
•n ıuyu) denilen suyun 

il 0,?00 hektar top ı ağa yeti· 
_lbeıı ıçi" de şimdid~n bazı 
•rl~r v d • 

~ e egerli lcararlu ve-

Abbasiler devrinde Tarıustaa 
.Malatyaya kadar uzayın mıatıkı 
ya Avuım adı veıilıyor~u . Ab 
ba1i balifeıi Heruourreııt , ~ura-

1 rıiıı Hızıınslılar la sınır o mık a . . 
dolay ı siyle çok tahkim tttır~ış 
ti . Aynı zamandı bu sıoır şo y lc 

idi : E . 
ıanus - Mılıtya - nın-

caıı .. I 
Horasan ve lraoda yrr eıco 

Selçuk hükümdarı T~ğruluo batı # 
klln kuvvetlerı 1056- 1057 

ya sar 1 k 
M 1 t Yı Bizanslardan a ma de • ı a yı 

. . yspılao ç11pıomad11 Malatya 
ıçırı b . d.ld ' . 1· b. surette ta rıp e ı ı. 
tıddet ı ır . 
1080 tarihlerinde Malaty_a ' Da 

. dliltr devletini kuran ' Da· 
oııme• · ) · ı· d . d Ahmet Gazı oıo e ıo e 
oı§mrn 

bulunuyordu . 
Xll 1 ve XIV &ncO yiiz!ıllaı~ı 

1 d kurulan beylıklerın 
Anado u a · 

ı. v tlileriadeo olan Germı en ~uv r 

( T&rk Söıft ) 

Talebeler icin • hususi dersler ' ••• 

Liselerin ve Orta okulun alt ıncı, yedinci, ıekizinci sı 
nıf talebelerinf'! Fransızca, Riyaziye . 

İlk okulbrın dördüncü, beşinci smıf talebelerine Ri
yaz~ye, Eşya Tabiat. 
6510 1-l lsti, enl Eırİn oş11ğıdak i ndres J g(jlmeleri 

Cumuriyet okulunda ZUtfUkar 
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Blaapankt 
Güzel ve tabii sesle 

Eyi bir müzik ve dünya haberleriııi dinh1yebil:nek için 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuvvetli bir 

Radyo isterseniz size gayot tık : 

Blaupunkt 
Kısa-Orta- Uzun mevclik RadyolarıuılZl tavsiye ederiz 
Raıl1onuz ktıloklarınızı tırmalay ıcı değil zevkinizi okşemtı lı . Bunu 

ancak Radyolarımızda bulabileceksi niı . 

Merkez kumand. albnda Muharrem Hilmi 
12~15~19~22 6457 

----------------------
Gayri menkulün açık arttarma ilinı 

Dosya No. 935-1793 
Madde 1~6 
Ceyhan sulh hukuk hakimliği 

satış memurluğundan : 

Açık art ırma ile paraya çevri
lecek gayı i menkulün ne olduğu: 
~akei~i kabil olmadığından şüyu un 1 
ızsleııne kurar verilen Ceyhanın 
K~nak o~lu m1thallesinde lı:Ain(70) 
zıra yonı 40 metre - 21 - O. 
metre murabbtıı arsa üzerine meb- j 
ni bir bap dükkAn . 

Gayri menkulün buhmduğu mev· 
ki, mahallesi , sokağı , numarıısı . 
No. 3 Tarihi 3 - 11 - 934 

Ceyhonın Konak oA-lu M. bele . 
dıy~nin - 8- 8-a ve -1 - No. 

Takdir edilen kıymet : Dört 
bin lirn. 

Artırmanın yapılacağı yer gün saat: 
saat 15 de eski hükftmet civarında 
Arnavut Mehmedin kahvesi önünde 
30 mart 936 pazartesi. 

1 - lşbu gayri menkulün artırma 
şttrtnameei 27-2- 936 tarihinden 

itibaren 935 J 793 numarası 'le Cey 
han Sulh fi . hakiml • ği satıt me • 
murluğunun muayyen numa _ 
raaında herkesin görebilmesi 
için açıktır. lıAnda yazılı olanlar-

dan fazla malOmat almak istiyrnlı>r, 
ithu şartnameye ve 935- 1793 Josya 
numıırnıııle meırıuriyetimize mi.ira
caat etmelidir . 

2- Artırmıya ittir4k için ıy u-

ı 

yan cmirleıi , önce Malatya civa. 
rrnda bulunurlardı. Sonratfao An 
kara ve Kütahya tareflarmı yer
lrtli ildiler . 

Mıletya , oıta uman Ç•ğlarıo
da , Anadolu Selçuk devletioin 
muayyen ve 11yılı Süel merkezle · 
riaden biri İdi • Burada oturan 
muhafız kuvvr tlerin komutanı 

olın ( Sobışı ) , ıynı zamandı 
bütün bu mıoı•kenıo ve civaranıo 
.. tımar trbıLıoın ,, vediğer kuv 
vr.tl r. rin de komufaoi e ~ libiyelini 
ı.ıudr. 

Malatya bir arılık , yani XIV 
üacü yOıyılluda ( Dulkadir ) Bey
liiioin ıınırı içioe gir111iş ve 1515 
yıhnı kadar bu Beylij'in bir §eh· 
ri olarak kalmııtır . 

- Sonuvar -

karıdo yazılı kıymt tin °1o 7,5 niı
betinde PAY okçasile vo ya milli 
bir bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir . ( 124 ) 

3 - ipotek sohibi alacakhlarla 
diğer al~kaılarların ve irtifak hok
kı &ahiplerinin gayri menkul üze
rindeki boklarını hususile fa iz ve 
maırala dair olan iddialarıru iıbu 
ilan tarihinden itıbaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlı kte 

memuriyetimize b:Jdirmrler i icap 
edur. Aksi halde hakları tepu ıi· 
cilile sabit olmoıl ıkçu satış bede · 
linin payloşınasınJan hor ç kal ır
lar. 

4- Göııtnilen giindc a rtırm ya 
iştir4k edenler artırma şurtmıme
ıini okumuş ve lüzumlu mahlmatı 
almış ve bunları te11amen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zemanJa gayri 
menkul üç defa beğrıld· kten ıoora 

en cok artırana ı hale ed ı l i r . Aocak 
artırma bedeli muhammen kıyma · 

tin yüzde 75 tini bulmaz veya sa
tış istiyenio alacağına ıüçhooi olan 

diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacoklarırıın mecmuundan 
(azlaya çıkmazsa en çok a rtıranın 
taahhüdü haki kalmak iizue ar · 

tırma 15 iÜn daha temdit ve 15 inci 
günü ayni saotla yapılacak a ı tır

mac.la bed~l ı StttlŞ İstiyenİ D tilacn
A° ı nıı rüçhani olan d iğe r alacakh
lıırın o gayri menkul ile temin ediL 
mit alacaklara mecmuundan fazlaya 
çıkmak ıartile , en çok artırana 

i lıalo edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmPzse ihale yapılmaı Ve aatıf 
talebi düşer . 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihıle olıınen kioııe derhal veya 
verilen mühl~t içinde pııroyı ver 

meıee ihule kore rı feaholunorıık 

kendisinden evvel en yüksek tek
hftıt bulunan kimse arzetm İi ol· 
duğu betlelle ıılma~a razı olursa 

ona, rozı olmoz, veya bu lunmıızaa 

hemen 15 gün müddetle ıırtırmıya 

çıkarılıp en ,ok artırana ihaltı edi· 
lir. iki ihale arasındaki fark ve ge· 
çen günler icin yüzde beşten h 1ısap 
olunacak foiz ve d ı~er zararlar ay
rıca hükme hacet kalmııksızın me-

Sayfa : ~ 
-

As ı Slne•a ,_, __________ __, ____________________________________ ~ 

27 Şubat perşembe günü akşamı 

Başta ünlü bestekar 

Kadm baı okuyueu 
Suzan Okur 

Baş uı 1t•kir 
.Muhlis Sabahaddin 

Erkek bat okuyucu 
İhsan Okur 

Muhlis Sabahaddin ve cocukları 
• Fevkalade tarihi operet g••cesi 

Muso hip zfille C0 lı'\li n en güzel eseri olan 

( Ntlzbet Çelebi ) 
Tarihi operet 3 perde 

Vaka • ll51 tarihinde İshıobuld• geçmittir. O devre ait 
• tarihi kostümlerle tt mıil edilecektir. 

fiyatlarda 
Birinci mevki 50 
Dühuıi"e 30 

kuruş 
,, 

zam yoktur 
Localar 250 kuruş. 

Birinci ve balkon numarahdır. Numaral(trlnlzı evvelden 
aldırmız. Kişe gündüzleri açıktır. 

6513 

-~ Sinemasında] 
Bu ak§am 

maceralar kahramanı 

Bdlpola 
tarafından canbazlar hakimi hissi, heyecanh , 

macera fılmi 

ayrıca : 1 kısım Miki maus 

Gelecek pro!]ram : 

çoktanberi beklenilen 

•onte krlsto 
yakında : siyah gözler 

6490 

Alsaray slne•ası 
Bu akşam 8,45 den itibaren 

Bu srnımin en biiyük ve nn güzı•I fevkalAJe filmlerinden 

Türkçe sözlü şarkılı 

Baran Reşit ve 
Ali baba 

Şalı cso ı ini sunarak soyın müştıırilı1 rino iki saatlik hir bedliyan 
ziyafet ini voriyor 

ilave : dünya haberleri 

Herke~in ish'ği üzerine 

Ali baba ve Hurun 
filmi 

Reşit 
bir k ·ıç gün daha gösterilec:ektir 

Fiyntlar h··rkesin görmesi için 

15-25-40 

muriyetimizca o l ıcıdan tıths ıl olu . 
nur. 

MuJJo <133) 
7- Yukarıda evsa fı gösterilen 

gayr i menkulün 30 - 3-936 da 
saat 15 J e e@ki hükumet civa rı oda 

Arnavut MehmeJın kahvesinin ö-

6494 

n 'inde Ceyhan sulh hukuk hukim· 
liği sotıı memurlu~undu mevcut 
artt ı rma ıortnaruesi Jıı hilindu IB-

' tı lacağ ı ıJAn olunur. 
Adres : 
Ceyhan sulh hukuk b ıı k ımlıg& 

satış memurl tJğu . 651 2 
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1 ....................... -......................... ~ ......... ,, 

Adana 

CİNSİ 

&.•pımah paronk-
Piyaaa parla!ı •• 
f'ıyıu tf'mizi .. 
iane I 
lene 11 
Ekıpreı 

Klevlımt -
Beyaz 
Siz•h 

Ekspres 
boe 
Yerli "Yemlik., 

" 
"Toh uıoluk,. 

Butday Kıbns .. Yerli 

" 
Mf'ntane 

Arpa 
Faımlya 

Yulaf 
Oelice 
Ku~ yemi 
Keten tohumu 
&1trcinıek 

Si sam -
·~ Salih 

ı . ... 
-Ü~iz kırma " AD ., .. 

~.~ ..:- Simit o 

Dünyanın en 
Kaymak 

fazla tanınmış 

makinası 

Kızlı mak·na 
Adiyle tanmmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
----------------------------------------------Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade biraderler 

Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

H.~r zaman 
Tecim evi 

her boyda 
vardır 

mevcudu 

17-30 6438 

Borsası Muameleleri defterdarlıktan : 

PAMUK ve K~~A 
Kilo Fiyatı 

En az En çol.. 
K. 5. IC. s. 
--,~ 

37,50 
-35 36,12,5 

39 
:H 

45 1 43,87 

YAPAGI 

1 1 

Ç 1G1 T 

1 
2 ?-.~ 

HUBUBA T 

5,5S 

--

1 15 1 -ıı N 
800 - 725 

-

Satılan 

1 

1 

1 
·-

1 
. 

1 

.Mikcfar 

Ktlo 

1 
! 

Türk:söziı gazett'Sinin 4 ve 1 1 
şubat 936 tnrihli nüshalarında ba· 
sılı ildo veçh•le Kalekapı şubesi 

maliye veznedarlığı için açılmış 

olan müsabaka imtihanlOID Şuba
tın 27 inci perşembe gününe bı
rakıldığı ildo olunur 6509 

defterdarlıktan : 
lstiklftl mahall sinden HallAç 

Ahdulhamit oğlu Abdulhamitlin ha· 
zinoye olan borcundan dolayı ll· 
yasağa mevkiinde gün doğusu ve 
batısı kü~at olunan yol , poyrazı 
eski yol ve kıblesi mösyö Vorilö ile 
çevrili 4 dönüm 1002 arşın bahçe 
yerile eşcarının 2448 sehim itiba· 
rilo hissesi olun :-336 sehmi bu gün
don itibaren 21 güo müddetle ar· 
tırmıtğa çıkı.ırılnııştır. Alıcıların Vi 
lAyet İdare heyetine müracaatları 
ildn olunur. 6508 

defterdarlıktau • 
~1ehmPt Tovfık lrızı Kaılriyenin 

vı rgi borçıındAn dolayı Sofuba hçe 
mahallesinde sıığı hususi yol, solu 
umumt yol. arka111 Debağ H rısan 

ver• a• l· ri, cı>ph ı> si urnumi yol ile 
çevriJi ( J 10) yüz on Arşıııh bir hap 
hu nesi bııg iinılcn itibaren 21 gün 
müıl tlt tle artırmağ 1 çıkarılmıştır . 
Alıcıların :Vilayet idare beyetino 
mürocaotları ilan oluour.6507 

Vilayet daimi encümeninden: 
1- 4-936 gürıilrı<lon itibaren 

bir sene müddttld açık artırmayu 
konulan(451) lira (75) kuruş be
deli 5., bıklı B<ihçe kazasında lfo 
runiye nah ıyeiinUt ki koblıcanın 
936 y. lı kirHsıoa istt!kli olanların 

% Y··di buçuk pey akçeleriyle bir 
likte 3 - 3 - 936 salı günü sa ot orı. 
da daimi encümene müracaatları . 

16-19_ 2J- 27 6477 
o= 
~;; 

......... Cumhuriyt>t 800 ... . . - 700 --.. 
~ 8.1 Düz krıma ,. 

Alfa .. 
Lherpul TcJgraflan Kembiyo ve Para 

26 / 2 / 1936 iŞ Bankasından ahomı§tır. 
Stuıttm /'ene 

Hazır 1-~ 107 Liret 10 1 2.5 
Hayşmark 1 97 

Mart Vadeli 76 
Fnınk.''.Fransız., 

Mayı~ Vadeli -s 68 ,~I Sterlin .. lnı?ilir,.. 621 
5 141 Hint hazır 

11-lıo Dolar .. Amerik.ao,. 

1 

124 
Nevyork Frank ••bvive" 2 4T 1 

·r--- oşkan , 
-----------~--~~-

Gerek Amatör işlerini ve gerekse ately~ işlerini 
ve her türlü Ağr:ındisman ve diğer biitün fotoğraf işle
rini yapmağa başlı~ an Coşkun Güven, hPr gün sa
bahtan akşama k.ıdar aç\k bulunan atelyPsinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktad ır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

• ---------------- MiM ,--
wwww 

En ince kumaşlarınızı yıpratmıyan Üzerlerindeki kir, leke ve yağların 

soğuk su ile t~mamile temi11iyon modeni ve n'eb&ti bir terkiptir. 

Kal•p h ılirıdı•d·r. 

Pcrt.ıkonde olarak kahbı (11) . kuruştur. 

Ml·m ile her şeyin:zi temizliyebilirsiniz IlattA Pelıkao mürekkebi 
ilo lekeleumiş eşyalarınızı bile .. 

Mim ('Ocuk b<>zlerirıi kolaylıkla ve zedelemeden tertemiz 
eder . 

M • Lokı:ı lıoyalarJoki kir ve lekel~rl çini banyo,cnm , kristal 
1 m mndcn: sofra takımlarınızı çatal,bıçoklarınızı çizmeden yed 

yeni bir hale sokar . 

IIAl• en nazik ipekli, yünliı kumaşların yiknnmaeı 1 temizlen · 
IY,I , m m"si için biricik madrni sabundur . 

Adanada umumi satış yeri : Ulucami 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanh ve Ömer 
Başeğmez ticarethanesidir . 

fler bakkaliye mağazasında da 
35 bulunur. 6269 
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--------------·-------------------------~~u Adana 1 inci sulh hukuk hakimliğin- m İş ve birioci e rtırma ~~ lyı 
d 20 şubat 936 perşembe go tna 

en : ayyen santta dört bin pe1 ;,. 
Srıyı : 17 muhammen kıymetinin yil• f A . 
Adananın lcodiye mahallesinden mi~ beşinid doldurulıJ18~1j rp ; 

Mehmet k ızı S:ı rfd ile Kal ak zade ibole edilememiş ve icra 1~ f1al 
Lütfi ve Mehın l' l 1 ızı Ürtet ve llyns nununun 126 ıncı mıdJe• 

0 
· 

karısı Asimerıin müşııen mntnsar · çüncü fıkrası mucibince ~ p 
rıf bulunduklorı şarkım Ş rif oğlu rnnın p yi baki kalmak 1 
Y akup havlusıı şimolen tarik hus gün dııha temdit edilf}rek g 
garben tarikitlm Kabrist.&n ve U bat/936 torihinJen on beŞ t' A 
rourlu oğulları vereselerile ınah sonu olon 13 Maıt/936 l~d 
dut llı:ınku.Jıu mohtıllesindo 100 müsadlf cuma gi:inü saot d•'c;r 
arşınlı arsa üz •rino mebni ma sa- da ihalesi icra kılınncağıP 1r L rı 

o• Ilı r 
lon ve sokuz bııp fevkani ve tah- olanların yüzde yedi boÇ ga' 1 
teni kahve ve lokanta ve odayı hn akçasile ve birlikte ayoi ;fıtı 
vi IHtonbuJ oteJi denmeklıı maruf saotta mnzat salenunda hll ı 
bir bap hıınerıin kırk sekizJc yir- lunmoları ve Johı fozln '°~ 
mi h s~es i İlyas onur lıisso Ülfet nlmak istiyı)nlerin satı~ ıoe f 
ve Snffetin vo sekiz 1ı :sse Ş1311ftj· ğuna vııya dellal llonif1Y6 I 
rıin ve bunlerdan i ıysısın hissesi ceatları ilftn olunur.6506 le 
Lütfıye geçmiş 'ouluuan bir bap ~: 

haneyi şamil olan 9-8-935 ta --------------- " 
rih ve 1386/1114 numaralı tapu d 

senedinde yazılı şiirtıkil b1ıyniode Umumi neşriyat oıiidil' '· 
kabıli taksim olmndığının satılmak 1 Celal Bayer ,1 
su et ile şiiyuun izalesi Adana sulh 1 Adana Türk ıözü u. ı'~ 
hukuk mahkemesinco karar veril ~ • 


