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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kurulut Tarihi 

1 Kanunsani - 1924 

-- -- --
Salı 

13 Teşrinievvel 936 
Onikinci Yıl - Sayı : 3654 

5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELİK SİY ASI GAZETE Ulucaıni yakınında hususi daire Pk. 44 

~ Halepte Hırıstiyanlarla Araplar boğaz boğaza 
• 

Daha birbirlerile geçinemiyen Suriyelilerin Antakya ve 
İskenderun Türklerini idareye kalkışmaları gülünçtür 

~ Vataniler ,. Türkiyeye hiyaıiet etmiş 
ti-

e~· bir Yüzellilik haini mebus namzedi e· 
U" 

gösteriyor 
Berut : 12 [ Hususi muhabirimiz

a· 1 den ] - Antakya meselesi diplo-
. llıasi sahasında yoluna girdiği halde 1 

~i taraf gazetelerinde münakaşalar 1 

Me devam ediyor . Is tan bul gaze
er itlerini dikkatle takibetmekte olan 
. ~~ye gazeteleri lstanbul gazete

~. tıııin bu meseleyi daha sükunetle 
~be haşladığını ve bunun yüksek 
~r makamın işareti neticesi olması 
ilıuhtemel olduğunu yazdıktan sonra 

9• ~riye - Fransa muahedesile Suri 
r. ~~nin istiklalini dostane karşılamış 
rı ~il!I Türkiye gazetelerinin Lir gün 

e1' l;İnde dostluktan düşmanlığa geç. 
el" lıtsi mümkün olmıyacağını ilave 
'f. tdtrek yalnız burada bir kaç gaze

~6 ~i~ yanlışlannı düzeltmek istiyor-

r• 

. Nitekim Sonposta gazetesinde(Pa· 
tiaten dönen Suriye heyeti Antakya 
~ lskenderundan geçerken ora
dtıci Türkler, Türk bayraklarile he· 
~ karşılıyarak Suriye idaresinde 
'l\lıııak istemediklerini söylemişler 
lı : .. ) yolunda bir havadis vardır. 
'"lbulci heyet Antakya ve lskende
~a uğramamıştır diyorlar ve ha· 
'lltat da budur • 

'ran gazetesinin yazdığı bayrak 

Güzel Antakyamızın, Antakya da~ından kuş bakışı, umumi görünüşü 
[ On plandaki Türk bayrnkları Türk Antakyalıların bayrak İ§tıyakını 

dindirmek için çekilmi§tir 1 

meselesinden bahsederek, ağır başlı· 
lığile tanınmış olan bu gazetenin de 
yanılmış olduğunu söyliyorlar ve 
bu gibi haberleri suiniyetle tefsir 
ediyorlar. 

S u r i y e matbuatı, dünyanın 

her tarafında , her matbuatın düşe
bileceği bu nevi küçük yanlışlıkları 
izam ederek davanın esasına karış. 
tırrnak hususunda şayanı hayret bir 
istical gösteriyorlar .. Bunu kendile. 
rine söyledim ve Suriye gazeteleri· 

nin de kırdığı potlar olduğunu ha· 
tırlattım . 

Ahde dayanan ve devletler ara· 
sında müzakere safhasına geçen bir 
mesele var ki hak ve adaletle ve 
dostane bir surette halledileceği 
şüphesirdir . 

Hakikati görmek istiyen Suri
yelilerin de bunu anladıklan hisse· 
diliyor . 

f, ~amrun yaylasında çok 

Suriye ve Lübnan gazetelerinin 
çoğu lstanbul gazetelerinin bu işe 
ait y a z ı 1 a r ı n ı bir mutalaa ila

ve e t m e d e n yazıyorlar. Mese· 
lenin Akvam Cemiyetindeki safha
larını da takibetmekte olan Suriye· 
liler işin resmen mantıki mecrada 
olduğunu anlamışlardır . 0

; feci bir cinayet 
~li kasap elindeki bıçağı olanca hı
zıyle imamın başına indirdi ve .. 

. 'rarsus: 12 ( Hususi mubabiri
~den). 
. Evvelki gün Namrun yaylasında 

bir cinayet olmuştur. 
. Yaptığım tahkikat neticesini bil. 
:torum. 

, Demirci Hacı oğlu Resmi bir 
ddet evvel deli olmuş timarhane· 
~Önderilmişti . Orada bir müd
t tedavi edildikten sonra Tarsusa 
llıüş ve bu senede Namrun yay
da kasaplık yapmaya başlamış-

n 
Dün sabahleyin yaylada buluna 

Tarsus Cami kebir imamı Emin et 
almak için yayla çarşısına inmiş ve 
Kasap Resminin dükkinına gelirken 
dükkanının önünde elinde kasap bı· 
çağı olduğu halde müşteri bekleyen 
Resmi birdenbire fırlamış ve hocanın 1 

üzerine atılarak hocanın kafasına bü- 1 
tün kuvvetile vurmuştur . Hocakan· 

lar içinde yere yuvarlanmış ve kasap \ 
.dükkanına dönerek elindeki bıçağı 
et tahtasına saplayarak: 

Suriye vahdeti iddiasile Sancağın 
ahdi hakkını çok gören Suriye siya· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

------·------
Roma köpürüyor 

ayyare Piyangosu 
İinkü keşidede kaza
nan bazı numerolar 

- Bir hasmı d?ha öldürdüm de- ~ 
miştir. 

- -
lstanbul : 12 ( Radyo ) -

Numara Lira 

14741 200,000 
9461 15,000 

21039 12,000 
80.32 1500 

11630 1500 
18203 1500 
12381 1500 
23430 1500 

Etraftan yetişen jandarmalar ve 
halk kasabı yakalamışlardır. Bu sı· 
rada deli kasap yerde yatan hocaya 
dikkatli bakarak: 

- Büyük bir günah işledim . 
Bu boca benim hasmım değildi de
miştir. 

Hadise telefonla Tarsusa haber 
verilmiş ve derhal adliye heyeti ve 
doktor Cemil Namruna gitmişler
dir. 

Haber aldığıma göre boca ölme
mişse de başından aldığı yara çok 
ağırdır. Ve bu yüzden Tarsusa da 
getirilememiştir. 

Kasap Resmi tevkif edilmiş· 
tir. 

Mussolini 

Roma : 12 ( Radyo ) - Ro
mada yapılan tezahürde Mussolini
nin önünden üç alay kara gömlekli 
geçti. Bu teşkilatta 15500 zabitle 
1,000,000 genç bulunmaktadır. 

Roma : 12 ( Radyo ) - Gene· 
ral Lano bugünkü beyanatında de. 
di ki : 

- Sovyet Rusya eğer Mark· 
sistlere yardım edecek olursa, ltal
ya da faşistlere yardım edecek 
kuvvet ve kudrettedir. 

Türk parasının vaziyeti çok sağlam
dır istikrar kararı katidir 

F ransanın iç vazi 
yeti bulanık 

Blum komünistleri mi 
radikalları mı feda edecek? 

Merkez bankası umum müdürünün 
Türk parası hakkındaki beyanatı 

Ankara: 13 (Hususi - Telgrafla) 1 
Altının borsa harici 1000 kuruştan 
yukarı çıkması üzerine merkez ban· 
kasının ne fikirde olduğunu anlamak 
üzere müracaat eden Ulus mubar-

1 ririne bankaAın direktörü şu cevabı 
verdi: 

Cihanın nakit sahasında geçir
mekte olduğu şu büyük buhran 
sırasında yıllardanberi altın esasına 
sadakatı bozmamış bazı devletlerin 
bu esastan aynlması bütün dünya. 
da tabiatile derin akisler yapdı . 
Bu akislerden memleketimizede bir 

takım serpintilerin gelmemesi müın· 
kün . değildi • Piyasamızda albn 
fiatında yeni tereffun bu cümle

den telakki eodebilirim . Fakat 
paramızı tutmak için hülcumetimi:ı:in 
resmi bir tebliğ ilP.de teyid eylediği 

azmi kati vecbesinden bu ufalc tefelc 
tereddütlere telaşlara da biç mahal 
yoktur. Yedi senedir istikrarım boz 
mamı~ paramızın sağlam vaziyeb fU 

rada burada kalmış müteaddit tered
dütleri lcararsızlılclan ergec izale 
edeceğinden eminim . 

Leon Blum 

Kahire : 12 (Radyo) - Fransa 
da grevler devam etmektedir . 

ıCrev yapan amelenin miktan 
16 - 18 bin kişidir . 

Donanmamızın Akdeniz 
seyahatı 16 birinciteşrin

de başlıyacak 

Fabrikaları işgal eden amelenin 
sayısı ise seksan bin kışiyi geçmek
tedir . 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Nevzad GUven -
İnsanca yaşamanın 

çaresini bulsak 

Jan Jak Rüsso'nun en büyük arzu· 
!arından birisi de , kendisi beyaz ve 
pancurları yeşile boyanmış rahat bir 
evde oturmakmış .. insanlara dünya· 
ya ayak bastıkları zamanki dertsiz , 
ihtiyaçsız hayatı tavsiye eden koca 
filezof bile rahat ev zevkini , ihti
yacını itiraftan kendini alamamıştır . 

Bugünkü insanlar için , dünya yü
zünde bir nefes kadar süren ömürle
rini huzur içinde geçirmek artık en 
önde gelen gayelerden birisi olmuş- 1 

tur . 
Bu ( huzur ) un tahakkuku için 

tatmin edilmesi lazım gelen sonsuz 
ihtiyaçların başında her halde ev 
gelir . 

iyi ev medeni insan için sadece 
bir rahat vasıtası demek değildir . 

Ev , bir insanın , bir ailenin dış 
hayatının da nazımıdır. Evin aile tf. 
radı üzerinde derin psikolojik bir te· 
siri de vardır. Aileye bağlılığın baş
langıcı evdir. Bu rabıtanın derecesi, 
evin iyiliğine, rahatlı~ına, şenli~ine 
azami derecede bağlıdır. 

Bir erkeğin, bir kadının, bir ço
cu~n gözlerini dışarıya çeviren baş· 
lıca amillerden birisi de muhakkak ki, 
evin kötülüğü ve bu kötülükten do
ğan s6nsuz rahatsızlıklardır. 

Biz de ev ihtiyacı da gözlerimizi 
dünyaya açalıdan, insanlaşma~a baş
lıyalıdanberi kendisini hissettirmiştir. ı 
Aradan çok uzun zaman geçmediği 

içindir ki, bugün dahi hepimizin otur·! 
du~ ev [ başımızı sokacak bir yer] 1 
den başka bir şey de~ildir. 

Seksen bin kişilik koca Adana· 1 
nın içinde, ev ihtiyacını duymuş ka- 1 
çımız bir evde oturuyorum de
meye cesaret edebilir . 

Yalnız .söylenecek bir nokta var· 

Türk deniz filosunun göz bebiti Yavuz 

lstanbul : 12 ( Radyo ) - lngiliz donanmasına ziyaretini iade edecelc 
olan donanmamız kuvvetle haber alındığına göre ikinci teşrinin 16 sında 
yola çıkacaktır. Donanmamızın başında amirallerimizden birisi bulunacakbr. 

lstanbul : 12 ( Radyo ) - Bir lngiliz harp gemisi, bir lngiliz binbaşısı· 
nın idaresinde yann limanımıza gelecektir. 

sa o da, evin insan hayatında her 
şeyden önce geldi~ine inanmış olan
larımızın günden güne çoğaldığıdır . 

Fakat maalesef bu inanç mese
leyi halletmeye kafi de~ildir . Mad· 
denin müdahalesine ihtiyaç olan bu 
işte duygunun yalnız başına eser mey
dana getirmesine imk&n yoktur . 

Bilhassa, bu ihtiyacı duyan züm
renin entellektüel sınıf oldu~nu dü
şünürsek, memleketimizden ev işini 

şahsi servetlerin halledemiyece~i mey
dan~ çıkar . 

Çünkü, ev derdinden ağzı yanık 

bir arkadaşın söyledi~i gibi : 

Bizde ev ihtiyacını duyan para
sızdır. Parası olanlarımız da maalesef 
bu ihtiyacı duymamıştır. 

O halde işi başka türlü halletmek 
lazımdır. Akla gelen çarelerden bi· 
risi bir inşaat şirketinin sermayesine 
müracaat etmektir. Di~eri ise bir 
kooperatif kurmak .. 

Bu iki çare için de ortaya çıka

cak inisyatifleri kollamamız lazımdır. 
Adananın imarını, güzelliğini kendi
lerine bir gaye ve sonsuz bir zevk 
edinmis olan valimizin ve belediye 
reisimizin böyle bir işe önayak ola
caklarını çok umuyoruz. 

Dünyada bir değil bir çok " Ocak 
kurmak ., gibi en büyük hayrı işle

miş olurlar. 

Son 
dakika 

Halepte çarpışmalar 

Londra : 12 ( Radyo ) - Halep
ten bugün alınan bir telgrafta : Ha· 
lepdeki beyaz nişan denilen hıristi
yanlarla siyah gömlekli Araplu ara
sında kanlı bir çarpışma olmUftur. 
ilk hamlede, Araplar üç Hırııtiyanı 
hançerlemişlerdir. 

Çarşıludaki bütün Hınstiyan 
dükkanları cebren kapablmı§tıt'. 

ispanyada 
Madrid: 12 (Radyo) Hülcüınet 

kuvvetleri şimal cephesinde bu sabah 
ehemmiyetli bir mevkii ele geçirdi· 
ler. 

Ankara: 12 (A.A.) - Romanya 
Kralının 26 ilk Teşrinde Praga gide· 
ceği Bülcreşten bildirilmektedir • 



Sahife : 2 

İngilterede Demokrasi 
Rejim münakaşaları İspanya ihtlali ile kalemden 
kılıca geçtikten sonra, Birleşik Amerika, Fransa, 
İngiltere gibi büyük devletler demokrat olduklarını 
ilan etmek için vesile kaçırmadılar. Avrupada bir 

Türk sözü 13 Teşrinievvel 1936 

Musiki terbiyesi 
Miladdan evvel [ 347 429 ] da 

doğup ölmüş olan Yunanlıların bü· 
yük idea!ist filosofu Eflatun diyor ki· 
[ musiki bir milletin kal!!si olmalıdır] 

demokrasi cephesi bile kurulması söylendi. 
Zabıtada: At koşuları nasıl oldu ? 

• 

Bu cümleyi niçin söylemiş , mak· 
sadmdaki inceliK nedir ? diye hatı
nmızdan bir sual geçirmeğe hakkı· 

mız yoktur. Çünkü hu dava en me· 
deni milletlerden , perakende yaşa· Londra [ Hususi Muhabirimizden ] ~~--------·------~--~ 

Devlet ve hükumet yapısı telak
kisinde yirmi yıldanberi büyük dc:
ğişiklikler olmuştur. Büyük harpten 
önce demokrasi usulü - bilhassa 
lngilterede anlaşıldığı ve inkişaf 
ettiği şekilde parlamento sistemile 
birlikte • bütün medeni memleket
lerde kabnl ve bilfiil tatbik edili
yordu. 

Kral siyasetlerin üstündedir. Ve 
birleşik hükumetlerin krala bağlılı 
ğında bunun büyük anlamı vardır. 

Sarkıntılık f Pazar günü şehrimiz koşu yerinde 

İngiltere devleti bu halile kü· 
çük ölçüde bir akvam cemiyetine 
benzer. Bir bakımdan bu benzetme 
pek uygundur. 

Ceyhanlı Ömer oğlu Ramazan 
adında birisi bir gence - ismi biz
de mahfuz - söz atarak sarkıntılık 
yaptığından yakalanmış ve hakkın
da kanuni icap yapılmıştır . 

1 

yapılan Sonbahar At koşularının bi 
rinciı-i çok rağbet görmüş ve güzel 

:olmuştur . 

Umumi harp siyasi durumda 
adetlere aykırı tesir yaptı. Avrupa 
memleketlerinin bir takımında de· 
mokrasi yerine başka sistemler 
kondu. Bunların başlıcaları Sovyet 
Rusya ile İtalya ve nihayet Alman
yadır ki bunlarda rejim diktatör
lüğe varmaktadır. 

Bugün idealoji ve rejim mesele
leri Avrupayı sarsarken İngi!tere
nin rejim durumunu incelemek ligi 
liği çeker bir iştir. 

İngilterede rejim ilk bakımdan 
ferdi hürriyeti ve memleket ma
suniyetini şahsi veya nizami teca
vüzden korumak esasına dayanır. 
Bu masuniyetler demokrat hüku
metin kanunlarile korunmaktadır. 
Ve milletlerin müşterek saadetini 
gütmektedir. 

On yıl evvel lngiltere impera
torluğuna dahil ve kendi kendini 
idare etmekte olan bir takım mem 
Jeketler imperatorluk konferansında 
( lmperator'uk içinde muhtariyet ) 
almışlardır. Bu muhtariyet iç yöne
timde serbest olmakla kalmayıp 

koloniler arasında rnüsavilik de 
temin etmiştir. Koloniler İngiltere 
imperatorluğunun uzuvları .sıfatile 
serbestce birleşmiş ve birbirine 
bağlanmış vaziyettedirler, Buna fn
gilizler ( Btitish Commonvealth of 
nations ) diyorlar. 

Kolonilerden ' her biri birleşik 
lngiltere krallığı içindi;! ayni hnku
ka maliktir. Krallık bu birleşmenin 
başıdır. Bütün yapının anahtar ta· 
şıdır. 

Akvam cemiyeti müstakil ve 
barış sever devletleri onlardan biri -
istiklaline tecavüz olduğu zaman 
hep birlikte müdafaa etmek için 
bir vücut halinde 1 irleştirmiştir. ln
giltere birleşik devletinde bu daha 
kuvvetlidir, 

Aradaki fark İngiltere lm-
peratorluğunu teşkil eden milletle
rin arasında - eskidenberi müsta
kil ve ayrı yaşayan öteki devletler 
gibi - yazı ile andlaşmalar o!ma · 
masıdır. 

lngiltere hükumetini teşkil eden 
koloniler - Büyük Britanya krallığı 
ile beraber - birbirile harp etme
meği ve içlerinden birine tecavüz 
olursa hepsi birden müdafaa etme
ği taahhüt etmişlerdir. 

Kendini öteki kolonilerden ayrı 
·gören İrlanda ile bu hususta öteki 
koloniler gibi hareket etmeğe ha
zırdır. Hulasa İngiltere imperator
luğunun bugün aldığı ünvan ile ku· 
rulduğu şekiJde ferd hürriyeti ve 
demokrasi rejimi esastır. 

Bütün şekillerile istipdat ve 
diktatörlük aralarına giremez. Ara
larında yalnız sulh ve sulh fikri ka
kimdir. 

İmperatorluk azasından hepsini 
alakadar eden Sulh, harp, ticaret, 
muvasalat, finans, ekonomi işlerini 
icap ettikçe konferans halinde birle.

1 şcrek müzakere ederler. Bu yeni 
usul tabii inkişaf ederek daha sağ· 
lam bir şekilde tebellür edecektir. 
Fakat yer yüzünde başka devletler 
ne yaparsa yapsın lngiltere demok
rası ruhuna daima sadık kalacaktır. 

Tabanca taşıyormuş 
Sabıkalılardan Hulusi oğlu Os

man, şehir dahilinde tabanca gezdi· 
rirken yakalanmıştır . 

Bıçak taşıyormuş 
Bekir oğlu İbrahim adında biri

sinin şehir dahilinde bıçakla gezdi· 
ği görülerek zabıta tarafından ya
kalanmıştır . 

Üç kavgacı 
Kadir oğlu Muhiddin, Halil oğlu 

Halil, Ali oğlu Hamza isminde üç ki
şi geceleyin ma~alle arasında kav· 
ga ederek süküneti ihlal ettiklerin· 
den yakalanmışlardır . 

Kadın yüzünden arkada 
şını bıçakladı 

Veli oğlu Mehmed Ali, Mustafa 
oğlu Bekir ve berber Talat adında 
ki adamlar bir kadın yüzünden ara
larında çıkan münakaşa neticesinde 
kavgaya tutuşmuşlar ve Bekir bıça-

. ğını çekerek Taladı yaralamıştır . 
Zabıta üçünü de yakalamıştır . 

Koza deposunun duva 
rı~ı deldiler 

Abdi oğlu Mehmed adınd:l bi
risi, iş fabrikasının koza deposunun 
duvarını koza çalmak için delerken 
cürmü meşhud halinde yakalanmış
lardır . 

Kazma ile karısının ha 
şını parçalıyordu 

Mehmed oğlu Mustafa adında 
birisi karısı Ayşeye kızarak elinde 

bulunan kazmayı başına vurmuş ve 
yaralamıştır . 

.....,,, ______ ,,,_,, ____________ ....,.-.. __ _,_.,..._......,. ________________ __ Mustafa yakalanmış ve tahki
kata başlanmıştır . 

İdam hükmü karşısında 
kahkahalar 

Ruhsatsız rakı içirmiş 
Kebapçı Salih oğlu Kamil ve 

Hüseyin oğlu Hasan pamuk pazarı 
civarındaki dükkanlarında ruhsatsız 
olarak müşteriJerine rakı içirdikle· 
rinden cürmü meşhud halinde yaka- . 
!anmışlardır . Harbin en büyük Casuslarından Mar-; 

ya Bala nihayet çıldırarak öldü 1 ~~G...,_it-, -cas!"'""us~u ..... ge-tir ........ , d~ed ...... i.~ 
~----------·------~---- 1 Biraz sonra nöbetçi sallana sal-

Marya Balan Büyük harpte Ro
manya hesabına Avusturyada casus 
luk etmiş bir kadındır . Son günlerde 
ölmesi üzerine ismi tekrar duyulan 
bu Romanyalı casusun çok macera
lı bir hayatı vardır. 

Harp başladığı zaman Romanya 
bitaraf olduğunu ilan etmişti . Fakat 

-o zamanki her bitaraf memleket gi
bi, harbe hazırlanıyordu. 

Bu hazırlık cümlesinden olarak , 
çok büyük bir casus teşkilatı kur
muştu . Fakat bütün casusların 
içinde en fazla meharetile tanınan 
Marya Balan tek başına bir çok 
mühim işler görüyordu. 

Avusturya da , memlekette Ro- . 
manya hesabına çalışan bir casus 
olduğunu sezmişti . Fakat , bu kim 
di? Casusu bulalacak olana çok 
fazla para vadolundu ve nihayet izi 
elde edildi. 

B. 9 adını taşıyan bu casus Avus 
turya imparatorunun sarayında ya
şıyordu . Nihayet, her zamanki gi 

bi, gayet büy iilr bir kalp huzurile 

d d w b. .. k d' . . 1 lana geldi : 
saray a otur ugu ır gun, en ısının _ Casus kaçmış ! 
tevkif edildiğini gördü. 

- Kaçmış mı? 
İDAM KARARI KARŞISINDA E t H.. · b - ve . ucrest oş .... 

GÜLÜYOR idam kararı karşısında gülen ka · 
Marya Balan'ın muhakemesi kı- dının bu kararlara alay ettiği anla-

sa sürdü • Kadın kendini büyük bir şılıyorJu. Demek ki, kaçacağını ve 
cesaretle ve soğukkanlı Iıkla müda. ölümden kurtulacağını evvelden bi 
faa ediyordu , Mahkemede hakim· Jiyordu. 
!er ondan daha fazla heyecan eseri 
gösteriyorlardı. 

Fakat, suç aşikardı. Elde çok 
bariz deliller vardı. Casusu mahküm 
etmt'k Hızım geliyordu. Mahkum et
tiler. Hatta imparatorun affına bı
rakmak haklarını bile kullanmaktan 
çekindiler. 

Karar verilmişti : Marya Balan 
ertesi gün idam edilecekti. 

Kendisine idam karan okunduğu j 
zaman Marya Balan kahkaha ile 
güldü. Deli mi olmuştu ? Hayır . 
Alay mı ediyordu ? Belki. 

Ertesi sabah , saat 6 da , bir 
manga asker, Marya Balan'ı kurşu-

' na dizmeğe hazırlanmış, bekliyordu. 
Çavuş bir nöbetçiye: 

SON EGLENCE ... 
Marya Balan şimdi Bükreşte bu 

lunuyordu. Tekrar casusluk edecek 
miydi ? Hayır , onda artık eğlence 
arzusu uyanmıştı. Hükumetinden al· 
dığt paralarla Paris yolunu tuttu 
ve orada büyük bir eğlence hayatı
na daldı. 

Fakat, bu hayat çok sürmedi . 
Beş on sene sonra kadının parası 
da, gençliği ve güzelliği de sona 
ermişti. 

Artık Marya Balan'ın adı unutul
muştu. Yalnız, bu eylülün otuzunda 
Parisin kenar mahallelerinden birin
deki delikanlılar kendilerini bir ka- · 
dının evine davet ettiğini haber aldı 

lar: 

Birinci koşuda : Birinciliği Süley· 
manın Şirin ismindeki Ab, ikinciliği 
makineci Alinin Türkmen ismindeki 
Atı, üçüncülüğü Konyalı Eminin Fe· 
lek ismindeki Atı kazanmışhr, 

İkinci koşuda : Birinciliği Abidin 
Cafın Serdar isimli Atı , ikinciliği 
Salcı Osrnanın Gümüş ismindeki 
Atı, üçüncülüğü Osman oğlu Ah
medin Turhan isimli Atı kazanmış-

Halkevinde 

Ar komitesi toplantılar 
yapıyor 

Halkevimizin ar komitesi iki gün
denberi içtimalar yapmakta ve 937 
musiki faaliyetinin esaslarını tesbit 
etmektedir . 

Meşhud cürümler 
Pazar günü dört meşhud 

cürüm oldu 
Meşhut cürümler kanunu meri. 

iyet mevkiine girdiğindenberi şehir· 
deki vakalarm azalacağı ümit edil· 
mektedir . 

Pazar günü yine dört meşhut 

vaka olmuş ve suçlular derhal adliye· 
ye tevdi ndilmiştir . 

Bu vakalann failleri şunlardır : 
Sarkıntılıktan Ramazan , yarala· 

maktan Bekir , hırsızJlktan Mehmet, 
karısını yaralamaktan Mustafa ismin 
de dört kişidir . 

Asker ailelerine yardım 
edilecek 

Dahiliye Vekaleti askerlik mü· 
kellefiyeti kanununun bir maddesi 
hakkında mühim bir tamim yap
mıştır. 

Ru maddeye göre askerlik yap
makta olanların ailelerine bakacak 
kimseleri yoksa bu aileye o muhitin 
halkı bakacakbr. Şimdiye kadar 
tatbika geçilmiyen bu madde bun
dan sonra tatbik edilecektir. 

Köylerde muhtarlar, kasaba ve 
vilayetlerde belediyeler bu neviden 
aileleri tesbit ederek diğer askerde 
bulunmıyanlardan mali vaziyetlerine 
göre tesbit olunan meblağı alacak
lardır. Vermiyenlerden bu para tah
sili emval kanununa göre alınacak 
tır. 

Asker aileleri biç bir veçhile 
yoksulluğa düşürülmiyecektir, 

Sıhhat müdürü 

Şehrimiz sıhhat ve içtimai mua
venet müdürü Hüsnü muhiddin t me
zuniyetini bitirerek şehrimize dön 
müş ve dün vazifesine başlamıştır . 

- LL22'.!L2-2LX2 

Madam Balan isminde birisi 
bütün mahalle gençleri için bir eğ
lence tertip etmişti. 

Burada sabaha kadar eğlendiler. 
Fakat, sabahleyin, ev sahibinin eli, 
ne bir sandalye alarak, bütün davet 
!ileri koğduğunu hayretle gördüler. 
Pencerelerden kaçışan adamlar ka· 
dının bir delilik buhranı geçirdiğini 
anlamışlardı. 

Biraz sonra da, bu buhran için· 
de, eski casus kadının son nefesini 
de tükettiğini haber alıyorlardı, 

tır , 
Üçüncü koşuda = Birinciliği F eh. 

mi Dinkçinin Meşkuke isimli Atı , 
İkinciliği Duranın Dilber isimli Atı 
kazanmıştır . 

Esasen bu koşuya iki At iştirak 
etmiştir . 

Dördüncü k o ş u d a: Birinciliği 
Bursalı Mehmedin Seza isimli Atı , 
ikinciliği Kangaldan Yusufun Varal 
isimli Atı, üçüncülüğü Yakubun Yıl· 
dınm isimli Atı kazanmıştır. 1 
Koşu çok kalabalık ve bahsimüş-

terek çok hararetli olmuştur. ı 

' 1 
Bu yıl he.- tarafta 
klevland ekilecek i 

Bu yıl vilayetimizin her tarafı 
klevland mıntıkası sayılmıştır. 

Bunun için vilayetimizin hiç bir 
tarafında klevlanddan başta açık ko
za ekilmesi kati surette yasak edil
miştir. 

1 

yan insanlara vanncaya kadar ister 
istemez uzayıp gitmekte . 

Basitlikten , yüksekliğe doğru 
musiki üzerinde bir göz yürüyüşü 
yapacak olursak , insanın ruhundan 

doğduğu muhakkak görülen bu duy· 
gu: Gittikçe sanatlaşmış olarak kar· 
şımıza çıkar. Mademki sanat kendi· 

ni bu sahada ria göstermiştir . Bina· 
enaleyh sanat varlığı , menşei itiba· 
riyle içtimai olmasına göre musiki ' 

bugünkü haliyle değil ta Eflatun ıa· 
manında duyulmuş bir ihtiyaçtır . 

Her medeni millet gibi biz de 
" 'Türk musikisini " kendi tabiatı 
üzerinde layık olduğu sanat yoluna 
götürmeye çalışmalıyız. Türk musi· 
kisinde ötedenberi sanat yoktur : 
denemez ; vardır ancak yıllarca tut· 

tuğu izden bir karış dışarı çıkama· 
mış , bizim tek sesli olan bu musi· 
kimiz 1 evvelleri Avrupada da böy· 
Je idi , 17 inci asırda iki sesli yapa· 
bilmişler ve gittikçe 19ve 20ini casır· 
Jarda ise armonize edilerek bugün· 
kü yüksek sanat şekline sokmuşlar
dır . Hulasa ettiğim garplılann ~ıı 

terakki merhalesinden anlaşılıyor ki 
birdenbire armonize edilmemiştir · 
Evvela halk iki sesliye ısındırılınıf 
tır . 

Eğer biz bugünkü musikiyi bir· 
deabire armonize edip efkarı uro0

', 
1 

miyeye çıkaracak olursak zevk alırı'. 
mıyacağı pek barizdir . Ve hele dııı 
gu itibariyle bizi okşayamıya~. 

nağmelerle söylenirse, büsbütiin d~ 
. ıı· 

Geçen yıl, klevland ekmiş olan 
çiftçilerimizin elinde sekiz milyon ki· 
lo kadar klevland tohumu bulunmak
tadır. Bu tohumlar vilayetimizin ih 1 

tiyacına kafi gelebilecektir. Bu suret 
le bu yıl yeniden klevland ekmek 
isteyenler; tohumlarım diger çiftçi! 
]erden mübayaa veya mübadele su
retile temin edeceklerdir. 

Klevland tohumlarının yağ çıka
ran fabrikalara satılması ve hayvan· 
lara yedirilmesi dahi yasaktır. 

Bu mesele alakadar memurlar 
tarafından sıkı bir surette takip edil 
mektedir. 

1 

Sıhhiye Vekaletinin 
bir tamimi 

leyenleri de çalanları da hazın va 
yete düşürür . 

Binaenaleyh musiki inkılabı .
1
: 

musikiyi dinletebilmek ve dinleyeb• • 
mekten başlamak ile olur ümidinde 

Sıhhiye Vekaleti geçmiş yıllar· 
da , memlekette her sene ne miktar 
ilaç ve tıbbi alet olduğunu öğren· 
mek maksadile eczanelerden, ecza 
depolarından , her nevi cerrahi alet 
satanlardan hafif veya şiddetli ze. 
hirler ve bunu mümasil sıhhate mü
essir olabilecek maddelerin alış ve
rişiyle uğraşanlardan mevcut malla
nnın listesini gösterir birer b;:.lyan· 
name doldurmalarını istemekte idi . 
Vekalet geçen zamanlarda edindiği 
müsbet tecrübelere dayanarak bu 
gibi listelerin umulan neticeyi elde 
etmediğini görerek bundan böyle 
yalnız ecza depolarının beyanname 
vermesini kararlaştırmıştır. 

yiz . Bu noktai nazar yanlış anlaşı~· 
masın . Zira bizim musikinin maıı· 

1 

sini macerasın hatırlamak meselef 

Vekalet bu kararını bir tamim 
ile vilayetlerdeki sıhhiye müdürlük
lerine bildirerek bundan böyle be
yannamenin yalnız ecza depoların
dan alınıp merkeze gönderilmesini 
bildirilmiştir. 

Evkaf müdürleri nasıl 
muhabere edecekler 

Vilayet evkaf müdürleri, vilayet 
idaresi kanununa göre vilayet idare 
şube reislerinden sayıldıktan halde 
şimdiye kadar umum müdürlükle 
doğrudan doğruya muhabere et

mekte idiler . 
Bu hal bir taraftan valilerin 

evkaf işlerile alakadar olamamala
rını mucip olmakta, diğer taraftan 
da bu işlerin ekseri yerlerde mü· 
rakabesiz kalmasını İntaç etmekte 
idi. 

Son alınan bir kararla, idare· 
leri husu~i kamınlara istinat eden j 
Ankara, lstanbult Beyoğlu ve Kadı

köy evkaf müdürlükleri hariç ol- . 

bitirmeye kafi gelmez mi ? 
Tekniği davamıza uygun oıına~ 

üzere santiman noktası orijinalitede~ 
alınarak şimdilik tek sesli besteJefl. 
dinlete bilelim . Yeter ki anstroro9fl 

)ardaki akompanyemanlar tenli~ 
edilmiş olsun . Ve sonra aranacll 

en canlı noktalardan birisi de szıı 
. d . d b. b. kııÇ 

eserın en zıya e ır veya ır . 
okuyucuyu saza iştirak ettirmektıf · 

İki sesil hakkında şahit olduğııt1l 
küçük bir misal : 

lki sesle doldurulmuş bir pla~ 
dinleyorduk . Yanımızda münevvere 

k 'k· d' l · b' kadıı· ve ça musı ı m emış ır ar ,. 

Şun · bestenin ve sazın takdirk9'
1 

, .. d 
olurken tek bir kusaru olduğunu so> 
ledi . O nedir bilir misiniz ? a 

- Arada akordsuz bir ses da.1>' ~ 
·dıf. 

geliyor . Bu bozuyor demesı 
. d·ııl' 

Binaenaleyh evvela musiki 1 

tebi]mek ve o terbiyeyi aşılaf119 

lazımdır. 
.4 (1 

Sıtkı ...,t __________ ,/_ ~ 

I ··~ mak üzere diğer bütün müdür~. ~ 
d 

lerin, bundan sonra umum müdı.ı' 
lükle vilayetler vasıtasile muhab~: ~ 
etmeleri muvafık görülmüş ve e. 

9 ~il 
kadarlara bu cihete itina etrnele~ d 
bildirilmiŞtir. 

Gelenler 

Konya saylavlarından Hart1 
Dikmen , bayan Bedia ve Ali Rı 
dün şehrimize gelmişler ve yeni 0 

de misafir olmuşlardır , 
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~(ı 

r Pazar günkü 
1 

kupa maçı 

Seyhanspor 2, T orosspor 2 

eraberlikle neticelendi 
bir surette Toros kalesini tazyik et· 
tiler . 

T üıkiye - İtalya 
Kilinng anlaşması ta

zeleniyor 

lstanbul : 12 ( Radyo ) - ltal· 
ya ile aramızda Kiliring anlaşma· 
sının müddeti bu ay sonu bitiyor. 
Türk ofisi reisi Bürhan Hüsnü baş· 
ta olinak üzer.e yeni anlaşma yap· 
mak içın bir heyetimiz Romaya 
gidecektir. 

Saylavlanmız Ankaraya 
gitmeye başladılar 

lstanhul ; 12 ( Radyo ) - Şeh
rimizde bulunan bütün saylavlar, 
meclisin açılma zamanı yaklaştığın· 
dan Ankaraya gitmeğe başlamış· 
!ardır. 

Halkevimizin, Adana ıponmu 1 
!andırmak için tertibettiği kupa 1 

~.lannm ikincisi Bu Pazar Toros- ' 
~ Adanaspor arasında güzel 
lı'.i havada ve kalabalık bir seyirci 

Bunun neticesidir ki 12 inci da. 
kikada soldan gelen bir pası Halim 
guzel bir vuruşla Toros kalesine 
yolladı ve kulübünün beraberlik sa
yısını temin etti , 

Cumhuriyet bayramı tatili 
kaç gün sürecek 

tlesi önünde yapıldı . 
Saat 15,30 du, evveli Toros ve 

~ ınüteakip Seyhan Adanaspor al
J:'.la~ arasında sabaya çıktılar. Yer
"'lııı aldılar . 
'1 Maç tam saat 15,35 te, hakem
\e seçilen Nihad Oralın idaresin 

başlamıştı . 
•~ lık akın, Toroslular tarafından 
'1'llı fakat neticesiz kaldı . Bunun 

•ıııdan SeybanLlar !mukabeleye 
l rek T oros kalesi önüne kadar 
~k •indiler fakat defansı aşa 

1' orosluların, bu hafta, geçen 
~taki mağlübiyetini telafi gaye
'tı. t, bütün güçlerile çalıştıkları gÖ· 
~rpıyordu. 

~ 23 iincü dakikada idi, T oroslu
ıl.ı Seyhan kale.sini müdhiş sıkıştır· 
·..._, ve mubacimlerin verdilc!ofi ~ 
~. Muzaffer giizetlıir kafa vu
'lıtiıe gole kalbetti . 
törü Seyhanlılar da hiç bir tebeddül 

. lınedi . Yalnız birind haftayımın 
~Ccsini gözledikleri belli oluyor· 
~ Çünki riizgir ve güneş aleyhle

idi • 
~Golden sonra Seybanblar bir kaç 
t' Yaptılar fakat bir somerelİni) 
~'llıediler • • 

' birinci hafta7m mütehaddil hü· 
larla 1 - O olarak bitti , 

iKiNCi HAFTA YM 
)ttJ Seyhanlılar, ' bariz bir hakimi 

e oyuna başladJar • Ve uırarlı 

1-1 ... Şimdi her iki tarafta da 
galibiyet emellerile çalışıldığı gö-
rülüyor. • 

Çok g~emişti .. ikinci hafta. 
yırıda takııilA alınan Emin, ortadan 
aldı~ pası sıkı bir şutla Toros lehi· 
ne kaydetti .. 

1-2 •M Toros bakim~· Seyhan
lılar. beraberliği temin için çırpw
yorlar . 

Derhal sistemi deği~tirerek ta. 
kıma bir düzen verdiler . 

Nitekim Seyhanlılar bu uyanma· 
nın farkını derhal anladılar ve daha 
ziyade bir güçle oyuna sahip oldu. 
lar ., 

T oros sıkıfınağa bqla!lllftL El
de ettikleri galibiyet niabetinin hali 
vaziye. o!aun k~~ ~tı· 
)ar . 

T oros kal esi önlerinde oyun bu 
şekilde devam ederken kısa bir an 
içinde Halim, Nizamdan aldığı bir 
pası seri bir kafa vuruşile 1orosun 
kal.esine çevirerek beraberliği temin 1 
etti . 

2-2 berabere olmuşlardı.. ı 
Bundan IOllra devam eden oyun 

hep müdafaa sut ini wkibediyor 
du . Ve geri kalan' dakikiılarda hiç 
bir fevlı:•lii4iılik olmadan oyun be· 
raberlikle sona er.di • 

Bu baftiki maç i!iddeı) samimi 
idi . 

&r sporcu 

lstanbul : 12 ( Radyo ) - Cu
mhuriyet bayramımız için resmi da. 
ireler 28 çarşanba giioü ölleden 
sonra tatil edilecek ve cumartesi 
günü sabahı açılacaktır. 

A vusturyada 

Vatan müdafileri teş~ iJatı 
lağvediJiyor 

Ankara: 12 (A.A.) ·- Avustur· 
ya hükümeti vatan miidafileri teş
kilatının lağvına ve askeri kanunu· 
nun yeniden yazılmasına karar ver
miştir . 

Rifat , şimdiye kadar Türk milleti 
aleyhindeki meş'um mesaisini yeni 
bir faaliyetle tetviç etmek için bu 
rada vatani partiye girmiş ve hudut 
boyundaki türkmen aşiretleriai Arap 
kültürüne sokacağına yemin etmiştir. 

Bu hain adam cenup hududumu· 
zun biraz aşağısındaki Azaz kazası 

nın kamilen Türk olan ve tertemiz 
Türkçe konuşan köylerini yıllardan· 
beri Arapça konuşmağa teşvik yo· 
lunda akla hayale gelmeyen faali· 
yetler sarfetınekte fdi • 

Bu gün henüz istiklaline kavuş· 
mağa hazırlanan Suriye hükümeti· 
nin , ilk iş olarak , ~udutlan içinde 
olan ve müteferrik şekilde dağılmış 
bulunan Türkleri Araplaştırmayı 
kendilerine bir umde olarak kabul 
ettikleri göz önüne getirilirse , bu 
doktor Sadullahdan ne derece isti· 
fade etmek isteaecekleri kolayca 

Birbirile geçinemiyen Suriyeliler 

Birinci sahifeden artan -

1 

anlaşılır . Nitekim , bu sahada vata· 
nilere hizmet vadeden ve vadini ye · 
minle de teeyyüt eyliyerek faaliyete 

~i Suriyenin şimdiye kadar niçin . rak yaşamadılar. mı hatta latin huru· 
( j) Çafanmış olduğunu ve bunun 1 fatiyle Türkçe gazete çıkanncıya 
~rçala ve hükümran ol ) düs· kadar müsaade görmediler mi. Fran· 
ı\t ndan ziyade Suriyelilerin hepsi sızlar onlara o kadar yüz verdiği 
~r. olan mıntıkalarında bile ara- halde bü naz ve niyaz nedir ) diyor-
'n, ıhtilaf yüzünden akalliyet ve lar . 
.. Yll$ama duygulan devam etti· Protesto telgrafınm çekildiği 

bilmiyorlar mı ? · 1 gün çarşının kapanması ve usulü da-
. lıte Muahede yapılırken Lübnan iresinde ahdi haklannı ilin için mi· 
rısr 1Yanlık aynlığı bahanesile ay· 1 tinğ yapmalan bile çok görülerek 

ş, onunla ayrı muahede yapı· silah kuvvetiyle karşılanmamış mıdır. 
ğı bildirilmiş, Havranda Dürzü· Antakyalıların bunun üzerine 
~yede Ale,viler bir türlü ı· yaptığı şey sancaktaki ali k.oıııişer· 

llıla geçinemediğindendir ki, mu. lik muavinine şu telgrafı çekmek 
~e bunlar için hususi lıiküöıler ı olıauştur • 

. '.etmiştir. Halep ile .şanım bile 1· ( Antakya livası başta Antakya 
tbi~ıe. nasıl geçinemediği malUııı · olduğu halde hugün sancağın Suri

yeye ilhakı yolunda yapılan m-· 
J\endi vaziyetleri böyle iken iyi pı-otesto etmek üzere grev yaptı. 

oidea, peşinde dolaşan siya- Bu protestomuzun Akvam cemiye-
asıl ıneııfaatlerinin komşularının tine ve Paris ve Ankara hariciye 

tluğun•ı kazanmakta oldusunıı vekillerine iblağını rica ederiz ) • 
nıalıdır . Antakyalıların haklannı ararken 
Suriye gazeteleri Antakyalıların ne kadar sabır ve sekinet ile !iare 
komiserliğe gönderdiği protesto ket ettiğini artık Suriyeliler de anla· 
trafından bahsederken ( Antak- mışlardır . 

rın şikayetlerinin sebebini anla· Halepl 1 : ( Hususi muhabirimiz· 
Oruz . Onlar da bir Suriye va· den J - Mevsukan öğrendiğime gö-

-gibi aynı hukuka malik ola· re , Yüzelliliklerden Kilisli doktor 

geçen bu hain adam vapacağı hiz· 
metin mükafatını da peşinen teminat 
altına almış bulunuyor . Şöyle ki : 

Doktor Sadullah , Azazdan va· 
tani fırka namına yeni intihap için 
mebus namzetliğini koydurmuştur . 

Türkçe kadar Ermeniceyi de 
güzel konuşan bu adam , aynı za • 
manda Azaz taraflarında oturan fi· 
rari Ermeniler arasında da oldukça 
nufuz sahibi bulunmaktadır . Bütün 
bu meziyetlerinden ( 71 ) dolayı va· 
tani parti için bulqnmaz bir vasıta 
olan doktor Sadullahın y<ırın Suriye 
parlamentosuna girmiş bulunmıı.sı 
hiç de uzak görülen bir ihtimal de 
ğildir . 

Ancak , bütün Yüzenilikler gibi 
hiç bir devlet tarafından teb 'alığa 
kabut edilmemesi lazım gelen bir 
haymatloz adamın nasıl olup da 
Sıuiyed.en ııı1;bus namzedi gösterile· 
ceği merakla beklenmektedir . 
~ hükümetinin koınşu Tür· 

!&iyeye karşı zaman zaman iddia et· 
tikleri dortluk duygularzyle hiç de 
kabili telif görmediğimiz bu hareke. 
tine bilahare yine avdet etmek üze· 
re şimdilik alakadarlann nazan dik· 

kafi ~ıte~ı e'diyoffız • 

İngiliz sefiri 
Lor en bu haf ta Londra

dan dönüyor 
lstanbul : 12 ( Radyo) - Sama. 

jeste Edvardla birlikte Londraya gi· 
den, lngiliz Ankara sefiri Loren bu 
hafta içinde Londradan dönecek ve 
Ankaraya gidecektir. 

İzmirde 
Bir hafta içinde 703. kişi 

mahkum oldu 

lstanbul : 12 ( Radyo ) - Bir 
hafta içinde lzmirde meşhut cürümler 1 
kanununa göre muhakeme edilen ve 
mahküm olanlann adedi 703 dür. 

Yüksek iktisat ve ticaret 
mektebi derslere başladı 

İstanbul: 12 (Radyo) - Is 
tanbul Yüksek iktisat ve Ticaret 
mektebi bugün derslere başlamıştu. 

İzmir Fuarı 
Önümüzdeki yıl Ağus 

tosta açılacak 
Ankara; 12 (A.A.) - lzmir Fu· 

ar komitesi lzmir Arsıulusal fuannın 
1937 de yirmi Ağustosta açılmasına 
ve yirmi Eylüle kapanmasına karar 
vermiştir . 

Bursa da 
Bir tayyare kulübü 

açılacak 

lstanbul : 12 ( R:ıdyo ) - Bur
sada bir tayyare kulübü açılacaktır. 
Türk kuşunun azaları bu kulübün 
tabii azası olacaktır. 

Filistin grevi 

Sona eriyor mu ? 
Kudüs : 12 (A.A.) - Filistinde 

de 17 5 gündenberi devam etmekte 
olan Arap grevinin Pazartesi sabahı 
sona ereceği Kudü;.ten bildirilmek· 
tedir , 

İran şahı Tibrizde 
1 Tahran : İ2 ( Hususi ) - lran 
1 

Şahi Veliahti ile birlikte Kazvin tari· 
kiyle Tibrize gitti . Her tarafta bü· l 
yük istikballer yapıldı . ı 

Tibrizde yeni açılan kibrit fab· 
rikasını ve diğer fabrikaları gezdi . 1 

( Şahiduht Şemsi Pehlevi ) ile 
Akay Feridun Cemin namzetliği tö · 
reninde hazır bulundu . 

Tibrizde lran şahının bir heykeli 
yapılmış olup yakında açılma töreni 
olacaktır . 

Fransanın ·iç vazi
yeti: bulanık 

- Birinci sahifeden artan -

Paris : 12 (Radyo) - Komü
nistlerin Al»astaki toplantısı hadise· 
siz geçmiştir . 

Başbakan Blum seksen bin kişi 
önünde söylediği nutukta : Grevlere 
devam edildiği takdirde amele ta· 
rafından elde edilen avantajlann 
kaybedilebileceğini anlatmıştır . 

Siyasi mahafil Başbakan Blum'un 
komünist veya radikallardan birisi
ni feda etmek mecburiyetinde kala· 
cağı fikrindedir. 

Komünist partisi umumi katibi 
T ore, Her Hitlerin yegane gayesinin 
Fransafl mahv etmek' 6tduğunu, ma. 
mafih Milletler sosyetesi çerçevesi 
dahilinde Hitlerle konuşmağa razı 
·olduklarım söylemiştir , 

sahife : 3 

Asri • 
sınema 

10 birinci teşrin cumartesi akşamından itibaren 
iki büyük film birden 

1 
Gustav Frohlichin ölmez eseri 

Yeni Kopye 

(Boğaziçi Şarkısı) 
Türkiyeyi bütün dünyaya tanıtmak için bilhassa lstanbula gelen se· 

vimli büyük artist Gustav F rohlich tarafından temsil edilen bu nefis ve 
müstesna filmin çevrildiği yerler . 

Çamlıca-Kağıthane-Göksu - Sultan Ahmet - Eyyup Kara köy 
köprüsü-Haliç-Fatih camisi-Dolma bahçe sarayı ve lstanbulun son 
derece güzel yerleri tesbit edilip filme alınmıştır . 

-2-
M eksi ka Haydutları 

Son derece heyecanlı sergüzeşt filmi 

Dikkat: Filmler uzun ve tam olarak gösterileceğinden sinema
mız 8,30 da başlar . 

7371 . 

Alsaray • 
sıneması 

bu akşam 
Fevkalade bir program sunuyor 

1 

( Gizli sevda ) 
Mümessili : fren Donne 

En ince hissi ve sonsuz heyecan içinde seyredeceğiniz bir şaheser 

Metrogoldviıi Mayer filmidir 

2 

( Kara çete ) 
Mümessili : Timmakgoy 

Fevkalade heyecanlı ve dehşetli harp filmi 
ilave 

Dünya haberleri 
Gelecek program 

Sarışın Karmen-Olimpiyatlar 
7364 

1: 

2: 

Tan Sineması 
Bu akşam 

Sayın halkımıza müstesna iki film birden sunuyor 

Dahi Bestekar Şübertin eserlerini, hayatını,aşkını canlandıran ye
gane film. Nefis bir müzik ve pek güzel şarkılarla süslü ikinci bir 

Bitmemiş Senfoni 
RICHARD T AUBER tarafından temsil edilen 

( Şübertin aşkı ) 
Heyecan,hareket,korku filmleri kahramanı sevimli Richard Tal-
madge'nin misilsiz eseri ( KORSANLAR DÜŞMANI ) 

DiKKAT : Sinema saat 8,5 da başlar . 
PEK YAKINDA: Arkadaşlık, Fedakarlık ve Kahramanlık Manzu. 

mesı CLIVE BROOK'UN şaheseri 

( Diktatörlük ) 
--·--

ispanyanın yakıcı havası altında cereyan eden bir çok Boğa döğüşle-J 
rini havi bir film 

ER MEYDANI 

Piyer Benuvarun Şaheseri ( KONIGSMARK ) 
7381 

Doktor Ekrem Hüseyin 
Baltacı 

Bu kere seyahatten dönerek bilumüm dahili hastalannı Mustafa Rifat 
Eczanesi üstündeki muayenehanesinde teşhis ve tedaviye başlamıştır. 

7356 5-7 
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Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo l<iyat-1---,----------

Cll\Sl En az En çoL. Satılan Mikdar 

K. S. K. S. KUo 

Kapı;nı;Tı pamuk 
-Piyasa parlağı-;, -- -38 41 

Türksôzü 13 Teşrinievvel 1936 

Seyhan Kültür Direktörlü· 
ğünden: 

Piyasa temizi ,, -----ı-----ı 
iane 1 47 47,50-- ---------ııı 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Kız ve Erkek Liselerile Erkek 
öğretmen okulunun Erzak ve yaka· 
caklan için sürülen peyler haddi li· 
yik görülemediğinden 13 ilk TeşrİP 
936 salı günü saat 15 de ihalei ka• 
tiyeleri yapılmak üzere münakasa 
on gün için temdit edilmiştir. -41 ___ _ 

iane 2 45 
-Ekspres ---• 
Klevlant 49 ı-50 

YAPACI 

~~~------1 1----1--------ı 
Ç 1 G l T 

2kspres 1==1 ~iane~-== 

1

_
1 
___ 

1 Yerli " Yemlik ,, 
., 

11 Tohumluk ,. 

HOBUHAT 
Buğday Kıbrı_s ___ I__ _ --~--------• 

,, Yerli 4,50 4,80 ---- -------mentane 
" ---~------·---- ---- --------· Arpa 

-.,.-''-;-------1----- -----1-------Fasulya 
·-~.---.~------·---- ---- ----------· Yulaf 
·-~~------·------ -----Delice 
- .. K-uş-y-em-io-------ı---- ---- ----------• 
1-=--:'---'--,---,-----1---- ---- -------Keten tohumu 

Mercimek 
Sisam 

---1----ı---- ---------

UN 
DörtYıfdiz Salih ı 725 1 

·= - üç " " - - 675 -- -
.a] -Di'ıt-yıld.ız-Doğruluk -150 --------ı 
] - -- iıç -----;-- -,;-- 61ç--
o c ~ --::: ?. Simit ,. 850 "" . - - . ------- - - --- --------

N l; Dort yıldız cumhuriyet 700 

"'I<> :_:~ç-ını--i : =:~----- ·-~~-----

Liverpl Telgrafları \ Kambiyo ve para 
12 I 10 I 1936 "'"''"' , . .,,. iş bankasından alınmıştır. 

Hazır 1 6 87 Liret \-_ 
1-ı Rayşmark Birinci--kıınn~--;adcli -- 6- 60 1--,F,.-''-.;k--.F,.--------;----; 

•-----------
6
- -

6
-
2 

ran « rans_ız_,. ___ 
1 
___ 

1 Mart .. _______ --sterlin " İngiliz " 
Hit.hazır 5 177 ı--;D;,:oc:;l:..:car""-«•A-m-"-e-ri"'k-a-,.--ı----ı--1 
Nevyork IU- 88 Frank «İsviçre" 

• 

6748 82 

~-------------------------------------------------
Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay::delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 

1 

Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulu ·~ 

Celal Bayer ~· 1 / 

Satılık ev 
Asfalt caddede Atatürk parkı karşısındaki ev satılıktır. Talip olanlar 

Halk eczanesi ylı.nındaki Tuhafiye vı: kavafiye mağazasında Ali Galip Ak-
' baya müracaat etsinler. 7314 

9-15 G. A. 

İşteklilerin ihale gün ve saatında 
Kültür direktörlüğündeki komisyoı>' 
baş wrmalan ilan olunur . 7357 

7-9-11-13 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 

Kiralık ev 
Asfalt yol üzerinde doktor 

1 Muzaffer muayenehanesi kiralıktır . 
13 

Yitik vesika 
Nüfus kağıdı , Askeri vesika ve 

şahadetnamemi kaybettim . Yenile-. 
rini çıkaracağımdan eskilerin hükıJI~ 
olmadığını iliın ederim. yaşarsınız . 

SOCONY - V ACUM 
-

Müstahsilatı • 
Gaz 
Benzin 
Mazot 

: Develi 
: Kanadlı atlı 
: Socony - Vacum 

Makine yağı : Ejderli 
Gargoil - Mobiloil 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her za: 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Diş tabibi Nureddin 

1 

Bordan dönmüş ve muayenehanesini açmıştır. , 
Hastalarını her gün kabul etmektedir • 

7366 4 
___________________ , __ __ 

Doktor Reşat 
Birinci sınıf mütehassıs 

Almanyanın Berlin ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz 
şubelerinden mezun 

Hergün hastalannı İş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçüncü 
katta kabul ve tedavi eyler. İcabında ağnsız ameliyatlar yapar . 

7300 9-30 G. A. -------
Adana Ticaret ve Sanayi 
Odasından : 

Sicil ilanı 

Kiralık ev 
Kayalıbağ mahallesinde Bosnalı 

Salihin evinin arkasındaki 26 numa · 

ralı ev kiralıktır. Evin geniş meyve 

bahçesi, sekiz odası ve müteaddit 

mağazaları vardır. iki aile oturabi· 

lir, mektep veya resmi daire ola

bilir . lstiyenler içindekilere müra
caat edebilirler. 7378 1-3 g.a 

Merkezi Adanada Borsa civa· 
rında 48 numarada bulunan ve ün
vanı 26-9 - 1932 tarihinde tesçil 
ve ilan edilmiş olan Pamuk iş Li
mited şirketi namına ikinci derecede 
imza vazı etmek için Türkiye iş 
Bankası Adana Şubesi muhasebe
cisi Cevat Rıza Raynaka salahiyet 
~erildiği Adana birinci Noterliğinin 
25 Eylül 1936 tarih ve 4727-4728 
-137 numaralı tastikini havi olarak 1 ----~--------------
tevdi olunan mezkür şirket kararna-
mesinden anlaşılmış olduğundan Ti 1 Hizmetçi 
caret kanununun 42 inci maddesine 
tevfikan 29 Eylül 1936 tarihinde 
kayit ve tesçil edildiği ilan ohmur. 

isteniyor 

Sicil Ticaret numarası : ( 45) 
Sicil Varide numarası : (100) 

Evde çalışmak üzere hizmetçi 
ve aşçı aranıyor , idare hanemize 
emüracaat edilsin C. 

7377 __ , _______ _ 

1 

• 

Mermerli mahallesinde 92 
numaralı hanede mukiııı 

7380 BEDi TORKôZÜ 

Doktor Muzaffer · 
Lokman 

Almanyadan tetkik seyahatinden dönmüştür· 
Muzaffer Lokman , bugünden itibaren hastaların• 
eski muayenehanesinde kabule başlıyacaktır. 

Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamışt~r· 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine btf 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin o]mıY ,. 
cağını kim iddia edebilir . 7379 1-26 

Doktor Ziya Ahmet Dura 
Birinci sınıf mütehassıs 

Milletler Arası Kulak, Burun, Boğaz Kongresinde bulunmak üzere p.I• 
manyaya giden ve diger Orta Avrupa hastanelerinde de ihtisasına yı· 
rayışlı araştırmalarda bulunarak yeni aletlerle vesaitini de tamamlay"1 
Doktor Ziya Ahmet Dura Hilijiahmer civarındaki muayenehanesinde 
talanna bakmağa başlamıştır, 7368 3-10 

Umumi neşriyat müdiirii 

Celal Bayer 
Ad.ana Türk sei&ü ıııatb•uı 


