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Nasyonalistler Madridi 
Filistin ve İngilte- Suriye kabinesini Vata-
renin Arabistan •1 k•J d k 

siyaseti Dl er teş ı e ece 
" Temps ., den 

ylardanberi feci hadiselere 
meydan veren ve İngilte
reyi Filistinde mühim kuv-

Muahede neşredilemez çünki? - Fransız - Lüb 
nan muahede müzakerelerine başlanıyor - Halep 
te vaziyet hala gergin - Berut gazeteleri çıkma 

dı - Suriye gazeteleri boğuşuyor vetler tahşidine mecbur eden Arap 1 
ihtilali sona erdi mi? Filistin mesele
sınin kati tasfiyesini değilse de, her 

1 
'----------

halde muvakkat bir sükun temin eden 
Yeni bir vaka oldu : Arap komitesi / 
herkesten önce yine Arapları muta
zarrır eden grevin durdurulmasını 
kabul etti . 

Komiteyi bu karara sevk eden 
arnilJerin mahiyeti tamamen malum 
değilsede, İngilizlerin Arap devletleri 
reislerinin tavassutundan istifade yo
lunda meharet gösterdikleri anlaşıh
Yor. 

Şam : 18 [ Hususi m1Jhabirimiz
den ] - Geçen mektubumda da bil
dirdiğim gibi, Suriye - Fransız 
muahedesinin neşri çok şüpheli 
dir. 

• 
1 yeni vaziyete göre, büdçenin tanzi

mine ihtiyaç görüldüğü ve yeni büd
çeyi hazırlamak için meclisin bir ay 
teciline lüzum hasıl olduğu zikredil
mektedir. 

Çünkü Suriyelileri tamamen tat- Diğer taraftan verilen lıaberle-
min edemiyen, hoşa gitmiyecek mad- re göre , tecilisin tecili mua-
deleri muhtevi bulunan bu muahe- hede meseles.le alakadardır . 

Başvekilimiz 

İzmirde tetkikatlarına 
devam ediyorlar 

lstanbul : 19 ( Radyo ) - Baş
vekilimiz İsmet lnönü lzmirde tetki
katlarına devam etmektedirler. 

lzmir halkevinde yapılan pamnk 
ve pamukçuluk toplantısında başve 
kilimiz çok canlı bir nutuk söylemiş
tır. 

Başvekilimizin refakatlarındaki 
mütahassıslar çok ince tetkikler ya
pıyorlar. 

Viyanada 

Büyük bir resmi geçit 
yapıldı 

üzere 
Kupa maçları sona erdi 

İdmanyurdu 3 Seyhan 1 

Halkevinin tertip ettiği Kupa maçlarında kupayı kazanan şehrimiz 
İdmanyurdu " A . ., takımı 

[Yazısı spor sütünumuzda J 
Çünkü , grev Arap krallarının 

tavassut ve tavsiyelerile durmuştur. 
lngj]jzlerin Arabistandaki nüfuzu bu 

de neşredildiği takdirde Suriyede, Çünki, Fransa ile Lübnan arasın- Viyana : 19 (Radyo) - Bugün 

bir muhalefetin baş göstereceğinden da yapılacak muahedenin gelecek Şuşningin önünde 40,000 kişi bir ---------------------------

İşi görmüştür. 
lngilizler, Filistinde teşkilat kusur

larından ve mi!Iiyetci teşekküllerde 
birlik olmamasından istifade etmişler
dir. 

Bu vesile ile Filistine 28,000 as
ker yerleştirerek ihtilal tehlikesine 
karşı bir tedbir almışlardır. 

Bu asker , Filistinlilerin aylardan
beri o kadar kurban vererek yıpran
dığı ve bir çıkar yol bulamadığı za
llıan tesadüf ettiğinden yalnız görü
'Üfüyle ihtilalin teskininde mühim 

tesir yapmu;tır . 
Manevi ve siyası inkişafı daha 

R kadar ilerlememiş ve aralannda 
ehberlik yapan münevverler çok az 

~an bir cemaat içinde milll mukave
et kudreti az olur : 

k, Filistin ali komiseri Filistinde sü
l Uııeun bilfiil teessüs ettiğini resmen 

0 ndraya bildirdi . 
Bununla beraber derhal hatırla

~ak icap ederken, Filistin arapla-
1nııı, Yahudi muhaceretinin durdu
ruırnası hakkında talepleri eski kuv
~~tile bakidir. Ve bu dikenli mesele 
0 duğu gibi kalmaktadır. 
t Filistin meselesini mahallinde 
t~tkik etmek için fngiltereden Filis
i~~e giden heyetin, bu muammayı 
~ 1 tarafıda memnun edecek şekilde 

01ayca hal etmeside beklenemez. 
~ Uzun yıllardanberi birbirile o 
tn adar uğraşan iki unsurun siyaseti, 
etddı, manevi menfaatlerini telif 

llıek güç bir iştir. 
n·h Arap komitesi ;eısının greve 
b:ı 8.Yet verdiklerini Ali komiserliğe 
r dıren cevap mektubu bile bu ka
tarı istemiyerek verdiklerini his et
l~t~cek acı sözlerle dolu idi. Çünk.ü 

1 
, ~ılterenin Yahudi muhacereti ve
~ıre hakkında verdiği vaadi ifa 

tbileceğine onlarda emin değildi. 
~, 1 , !;atta mektupta lngiliz mandasının 

1 IS!' 
11 •ııde Araplar ve Yahudiler ara-
trı~da mütevazin bir şekilde tatbiki 
ti U.trıkün olmadığı ve iki taraftan bi
~~~ tercihi icabettiği lasrih edili-

u . 

'
" Filistinde bir Yahudi vatani te••n. 

~i kı Vadeden ( Balfur beyanatı ) ay-
her· uvvetle dururken ve yıllardan
'ak\ 'ı' <ıh udiler , uzak cedlerinin top
tııı arıııda yerleşmek için okadar 
tU ek ve gayret s<ırfetmişken ve bu
ltıa~ s~rf kendi paralan kendi çalış
~a arıle orada mamur bir kıta mey
t(j na getirmişken Yahudileri de feda 
4netrıiyecekler ve binaenaleyh bu iki 
~~~_'Un yan yana yaşamasının çare
~aı:a'kı aramaktan başka yol bulamı-

ardır . 
llıa Bu suretle fngiltereııin Filistin 
e lld~ vazifesini daima ayni nazik 
(işkil şekilde kalacaktır . 

d Olldrada Yahudilere yapılan va
ııı~teniden tetkik etmek zahmetini 
teı ~cereti tahdit etmek bile hatıra 
ap~'Yor . Arada düşünülen şey A

l arı teskin etmenin bir yolunu 
'llaktır . 

- (,erisı ıkincı sahıfede -

korkuluyor . Pazartesi günü Berutda başlaması resmigeçit yapmıştır. 1 

'' Suriyede muahede ve intiha. mukarrerdir , Viyana : 19 ( Radyo) - Şuşning 
bat başlığı altında Elahali gazete- Bu konuşmalarda Fransayı Yü- verdiği bir nutukta Avusturya - Al-
sinde bir başmakale neşreden Şakir ce Komiser Kont Dö Martel ile Yü- man anlaşmasının Nazi temayülüne 
Nimet Şabani muahedenin imzası ce Komiserlik Sekreteri Merye ve asla benziyemiyeceğini ve böyle bir 
üz~rinden bir aydan ziyade müddet siyasi büro şefi Kiyor temsil ede- şeye matuf olmadığını bildirmiş ve 
geçtiği halde hala neşredilmemiş ol- ceklerdir · şunu ilave etmiştir : 
masının efkarı umumiyede bırakmak- Lübnanı kimlerin temsil eyliye- - Avusturya vatanperverliği hiç 
ta olduğu menfi tesirleri tahlil edi- - Gerisi ikinci sahifede - bri" renk düşünmez !. 
yor. j y • 

Halbuki 930 muahedesinin, im- M rr\Q •d N ı• ı • 
zadan iki gün sonra Yüce Komise- a rı aS'll ona ıst erın 
rin bir tcbliğile birlikte neşredilmiş .1. J 
olduğunu bu seferki muahedenin böy t hd • d • ı d 
le bir muameleye tabi tutulmama- e ı ı a tın a 
sının, neşr keyfiyetinin müzakere he
yetine bırakılmış olmasından ileri 
geldiğini yazarak bu ketum:yetin ne 
Fransanın ne Suriyenin ne de müza
kere heyetinin menfaatına olduğunu 
kaydetmektedir . 

Kuvvetle dolaşan bir şayiaya gö. 
re : Son vaziyetin aldığı nezaket ü
zerine vatani partiye müstenid bir 
kabinenin derhal iş başına gelmesi 
zaruri görülmektedir . 

Efkarı umumiyede de buna ben 
zer fikir cereyanları kuvvetlidir . 

Bununla beraber, mandeter dev
let tarafından ~böyle bir kabinenin 
iş l başına gelmesi düşünüldüğüne 
dair bir haber yoktur . 

Vatani Partisi dün öğleden son
ra bir toplantı yaparak durumu gö-
rüşmüştür. 

FRANSA - LÜBNAN MUAHEDESİ 

Bu ayın sonunda toplanması la
zımgelen, Lübnan meclisi Yüce Ko
miserliğin bir kararile 2 birinci Ka
nuna tecil edilmiştir . 

Bu husustaki kararnamede, fran
kın sukutu üzerine meydana gelen 

• 
lngiltere 

Silahlanma faaliye 
tini arttırdı 

Amerikaya tayyare sipa . . 
rışı yapıyor 

Londra : 19 (Radyo) - lngiliz 
silahlanma faali}\eti ilerlemektedir . 

lnhiltere, Amerikaya fazla mik
tarda avcı tayyareleri ısmarlıyacak
tır. 

Bu tayyarelerin beheri 1000 bey
gir kuvvetinde olacaktır . 

lngiltere hükumeti ilkbahara doğ
ru silahlanmasını tamamlamış olacak
tır • / 

Hükumet henüz tahkimat yap
makla meşgul 

Asi Tayyareler dün 
lar 

Madrid : 19 (Radyo)- Hüku
met kuvvetleri bu sabah Ovidodeki 
Nasyonalist Tayyare karargahını 
bombardıman etmiştir. 

Madrid: 19 ( Radyo) - Başba
kan bugün bir beyanname neşre
derek; Madrid önündeki tahkima
tın bir kaç güne kadar biteceğini 
bildirmiştir. 

Londra : 19 (Radyo)- Uveste
nin üzerinde uçan hükumet Tay
yarelerinden üç danesi Nasyonalist 
Tayyareler tarafından düşürülmüş
tür. 

Cebelitarik: 19 ( Radyo) - Bir 
hükumet kravezörü Cebelütarik 

birçok bon1bardıman
yaptılar 

, açıklannda Nasyonalist tayyareler 
tarafından bömbalanmıştır. Gemi 
batmamıştır. 

Bordo : 19 (Radyo ) - Alber 
Baronun kumandası altında, nasyo
nalistler Madridin 30 kilometro 
dışına kadar gelmişlerdir. 

Dün yapılan bir çarpışmada, 
hükumet kuvvetleri çok zayiat ver
mişlerdir. 

Paris : 19 (Radyo)- Nasyona
listlerin Ovideo cephesinde mühim 
miktarda ganimet elde ettikleri 
bildiriliyor. 

Londra : 19 (Radyo)- Nasyo
nalistler Ovido cephesinde Maden 
amelelerini püskürtmüşlerdir. 

Filistinde sükun 
Ufak bazı çarpışmalar oluyorsada , bu çeteler mü
cahitlerden ayrılan ve fırsattan istifade etmek 

isteyen haydutlardır 

Kudüs : 19 ( Radyo ) -Filistin 
lngiliz kumandanı general Dili İngiliz 
kuvvetlerine neşrettiği bir res · 
mi tebliğde , grevin ve isyanın bila
kaytdüşart bittiğini bildirmiştir . 

Bu resmi tebliğ üzerine askeri 
harekat derhal durmuştur . Yalnız 
devriyeler vazifelerine devam et
mektedir . Bütün askeri kumandan· 
lardan son vaziyet hakkında rapor 
lar istenmiştir . 

Binlerce müslüman grevin ve is
yanın bitmesi dolayısi)'le camilerde 

toplanmakta ve ibadetle meşgul ol
maktadırlar . 

Umumi grev ve silahlı isyan dur
muş ve tabii hayat avdet etmiş ol
makla beraber ufak tefek çete ha
rekatı devam etmektedir . Bu çete
ler mücahitlerden aynlarak kendi 
başlanna soygun yapmak isteyen 
araplardır . 

Filistinde tahkikat yapmak üze
re Londrada teşekkül eden heyetin 
şimdilik Filistine gelmesi tehir edil
miştir , 

Meşhud suçlar kanunu 
nun tatbikinden beri 
Şehirde kaç kişi ve kimler mahkum oldu 

Meşhud suçlar kanunu mer'iyet 
mevkiine girdikten beri şehrimizde 
düne kadar 26 kişi muhakeme edil
miş ve bunlardan 25 tanesi nıahküm 
olmuş ve biri yaşının küçüklüğün- . 
den dolayı tecil edilmiştir . 

Mahkum olan suçluları, aşağıya 
yazıyoruz : 

Osman kızı Fatma hırsızlıktan 
üç gün hapis, Ali oğlu bin babalı 

Mehmed sarhoşluktan bir gün hapis 
Hasan ve arkadaşı ( arkadaşı izzet 
beraet etmiş ) iki gün hapis, Meh
med oğlu Sabit sarhoşluktan bir gün 

tan, Ali oğlu Ramazan sarkıntılık 

yapmaktan, Abdi oğlu Mehmed E
min, Mustafa oğlu Abdo ve Mehmed 
Ali ve Talat yaralamak ve sarhoş 
luktan, Orta mektep talebesinden 
Mustafa döğmekten, Kasım oğlu Sa
lih ve Rıza t oğlu Ihsan hırsızlıktan, 
Ahmed oğlu Mehmed ve Yusuf ve 
Mehmed çalmaktan, Celep Ali darp, 
Ali yaralamak suçlanndan dolayı 
meşhud cürümler kanunu mucibince 

muhakeme edilmişler ve muhtelif ce
zalarla tecziye edilmişlerdir . 

hapis, Ali oğlu Behçet sarhoşluktan -------------• 
bir gün hapis, Hilmi söğmekten üç 
sün hapis, Ali oğlu Mehmed ve Şük
rü ve Ahmed sarkıntılıktan, Emin 
oğlu Muzaffer yaralamaktan 17 gün 
hapis, Yahya karısı Fatma ve Ayşe 

ve Naim ( Fatma beraet ) yirmi be
şer gün hapse, Kerim oğlu Ahmed 
ve arkadaşları, Abdullah eğlu Aziz 
ve Mehmed Cevdet , Bekir oğlu lb· 
rahim bıçak taşımaktan, Mestan oğ
lu Abdullah bıçak taşımaktan, Hu
lusi oğlu Osman tabanca taşımak-

Ademi müdahale 
meselesi 

Çok dedikodulu bir 
şekil aldı 

Moskova : 19 (Radyo) -Lon
dra komitesinin derhal toplanmasın
dan bahseden bir Moskova gazetesi 
diyor ki : 

- Ademi müdahale komedisine 
artık bir nihayet vermelidir. Sovyet 
hükumeti vazifesini yapmıştır. Artık 
nsan kandırmak için icat edilmiş 
böyle bir müzakerenin vücuduna 
lüzum var mı ? 

Zaten Sovyet hükumeti bu ko
medyanın oynanacağını çoktan tah
min etmişti . 

Bu işten bahseden Fransız ve 
lngiliz mürteci gazeteleri ise, taah
hütlerin yerine getirilmesi demek, 
Almanya ile anlaşmaya yakınlaşmış 
demek olduğunu ileri sürmektedir
ler. 

Son 
dakika 

Efgan Harbiye 
nazırı 

Ankaraya vardı. 
lstanbul : 19 (Hususi) - Efgan 

Harbiye nazırı Mahmud han dün 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Ankara: 19 (Hususi)- Harbiye 
Veziri Mahmud han bugün Anka
raya gelmişlerdir. Kıymetli misafir, 
garda parlak bir merasimle karşı
lanmıştır. 

Kıymetli misafirin şerefine bu 
gice bir suvare verilmektedir. 
Mahmud han yann bütün müesse
seleri gezecek öğleden sonra Bara
je gideceklerdir. Bütün Ankara 
caddeleri Efgan Türk bayraklarıyla 
r:lonatıldı, 

İnönü Balıkesire 
hareket etti 

Ankara:l9 (Hususi-Telgrafla) -
Başbakanımız ismet lnönü bugün 
lzmirden Balıkesire hareket etmiş
lerdir . 

Başvekilimiz bu hafta zarfında 
tetkik seyahatlerine devam edecek· 
ler, çar~ambadan sonra Ankaraya 
döneceklerdir . 

K· Q, 



Sahife :· 2 

F ransada halk cephesi 
tehlikede mi? 

S on zamanlarda ~ransam!" _i~ siya et. havasında yakında büyük fırtı-
nalar beklemek ıcab ettığını hıs cttıren kuvvetlı cereyanlar belir-

Türk s6d 

Suriye kabinesini 
Vatanile teşkil 

edecek 
- Birinci sahifeden artan -

ceği henüz belli değildir ve bu bumektedir . Bilhassa radikaller arasında ynlnız Sovyetler Birliği ittifakına 
karıı dekil , ayni zamanda halk cephe i i nde komunistlerle elbirliği yap
maya karşı da mücadelelere girişmiş o), nların faaliyetleri halk cephesinin 
pek sağlam temellere i tinad etmcdıği f.krinı g nd n güne kuvvetlendirmek
tedir . Radıkal so } ali tler·n org nl rınd n b"rı olan La Rcpubl que gazete
sinin neşriyatı bu b ı ımdan çok dıkkate değer mahıyetlcdır . Bu gazetenin 
müduru ve radikallenn nufuzlu şeflerinden ol n Em c Roche kornunistlcrin 
ıki yuzlulüklerinc şıddetle hucum ederek onlara oru} or : 

Eski harflerle yazı 
yazmak 

Şehrimiz orta tedri-f Zabıtada : 
1 sat öğretmenleri ara
} sında değişiklikler 

aasta bir çok isimler orta7a atıımı* 
tad.r. 

Konuşmalar , durmadan devaib 

Herkes tarafından terkedilmiş 1 bileceği kimsenin aklına gelmez, ve 
denize düşmüş kazazadeJer gibi dört öyle sanıyorum ki , temayülleri ne 
elle halk cephesine sanlmış , ona olursa olsun , bütün radikaller bu 
daima sadık kalacağını söylemiş ve mesdenin Biarritz kongresinde garü
bükumete itimad reyleri vermiş olan şülerek şu veya bu manada halledil-
komünisi partisi şefleri metodlarını mesi lazım geleceği hususunda be-
detiştirnııyi kabul ediyorlar mı? nimle mutabıktırlar. 

Gene ihtilalci olarak mı kalıyor- Radıkal mebuslardan ve eski 
lar, yoksa sadece Fransız olmayı nazırlardan Eugene F rot da komü· 
kabul ediyorlar mı? 1 nistlere hücum ediyor: 

Ekonomik ve sosyal bir rejim de-I Bu d fa artık itilaf meydana çık-
lifmesini temeMİ ederlerken bunu mıştır. 
yalnız kendi aksiyonlariyle temin et· 1 Komünist prrtisi sulh ve memle· 

Meşhut cürüm kanunu 
haricinde kalıyor 

Eski harflerle yazı yatmak fili
nin ceza tehdidi altında bulunduğu 
malUmdur . Bu fiil irtikap edenler 
hakkında meşhut cürümler kanunu
nun tatbik edilip edilmiyec«>ği üze· 
rinde tereddüt hasıl olmuş ve bu 
husus adliye vekaletinden sorulmuş· 
tur . Vekalet tarafından müddei 
umumiliklere gönderilen bir tamim
de filin mahiyeti itihariyle meşhut 
cürümler kaf!unu hükumlerinin çer 
çevesi haricinde kaldığı bildirilmiş

tir . 

meyi mi tasarlıyorlar? 1 ket a ayişi bakımından tehlikeli ve 
Maurice Thorez'in il Fransa ne sayıları kabarık toplanblan menet- Sonbahar at 

Berlindcn , ne Romadan ne Mos- 1 met hususunda ~.ükumetin verdiği k } 
kovadan emir alır" demi; olmasına 1 karar önünde hoşnutsuzluk gösteri- oşu arı 
rağmen parolalarını Moskovadan al- yor. 11 • · · 
maktan vazgeçecekler mi ? B"T" Bu yüzden, bir çıkmaza girmiş kıncısı pazar günü mu-
bu suallere cevab vermek ıa':.ı~n ?hl~nl"fhükiim1et • ancak k komünistlerle vaffakiyetle yapıldı 
dır. ı tı a ı ağır aştırma suretiyle bura-

dan çıkabilmiştir. 
1036 ağustosunda Chautemps'in 

bir nutkundan şu kısımları zikretmek 
istiyorum: 

" Birhkte girişmiş oldukları mu -
azzam işi iyi bir sona erişdirmek için 
cumhuriyetçiler birliklerini sıkı bir 
surette muhafaza etmelidirler . Bu 
birlik muhtelif partilerin propaganda 
hürriyetine zarar vermemelidir, fa
kat müşterek program etrafında ta
balckuk ettirilm!ş oJan mukaveleye 
hürmeti de İcab ettirir, ve içlerinden 
biç biri bunun hududundan dışarı 
taşmamahdar. ,, 

Eduard Daladier de 14 temmuz
da Pariste verdiği nutkunda şöyle 
demişti: 

Komünist partisi • hükumetin 
meşruiyetine karşı kabaca rnücade 
leye girişmek istedi; halkın reyine 
dayanan hukumt-ti tehlikeye dijşüre 
rek halk cephesi paktını çiğni· 
yor. 

Böylece rejimi hala tehdid et 
mekte olan tehlikeler için yeni bir 
yol açıyor. 

Cumhuriyetçıler tehlıkenin farkı
na varmışlardır. Hükumet de. 

Ve hiımetler ancak tahmin edil
medık savaşlar olduğu takdirde ı 
özürlendirilebilir. 

Filistin ve İngilte
renin Arabistan 

siyaseti 

Bı ·ne· ahifeden artan 

" Radikal - sosyalist kongresi 
kendisini hiç bir reformun endişeye 
düşüremiaeceğini bildirmek için bana 
salahiyet vermiştir. Parti millet ha
kimiyeti içinde inc:an hürriyetini is
teyen doktrinine sadıktır. Onun dü
şüncesi şudur ki, kanunun himaye.sin
de demokratik teessüsler korunc:un 
İş ve tasarrufun mahsulü olan şahsi Çünkü, lngilizler Arap alemi ile 
mülkiyet salinı kalsın , endişeli ve teşrıki mesai etmek siyasetine de 
bulanık bir Avrupada vatanımızın çok ehemmiyet vermektedirier. Bri-
ıelimetini ayırmak mümkün olmıyan tanyaı imperatorluğu dünyanın bu 
dünya sulhu idame edilsin . Böylece kısmında vaziyetini tahkim etmek 
partimiz intihap ettiği yolda aksi- istiyor. 
yonuna devam etmek ve bü) ük bir Filhakika, bilhassa Mısır istik-
halk partisi olarak kalmak azminde- lale kavuştuktan sonra iş Filistincle 
dir. ,, Arap Yahudi rekabeti meselesi 

Yakında bir bozguna dönecek olmak gibi mahdut bir sahadan 
olan hizmetlerine rağmen komünist çıkmış ''f ngiltere ile Arap aleminin 
tefleri Fransızlan taksim etmek ve münasebeti" gibi geniş bir sahaya 
biribirine karşı ayaklandırmak olan girmiştirki. bu münasebet Jngiltere 
vazifelerinde ısrar ediyorlar. siyasetinde kuvvetli bir unsurdur. 

Bu muharrir burada işçileri ko- lngiltcre, Filistin kargaşalığı ve-
münist partisine girmeye davet eden silesile oraya lüzumundan çok fazla 
ve ~rinin uzerindeki " serbest ' kuv- ı :tsker yığdı ise bu, büyük impera 
vetJi ve maud bir Fransa için torluk yolunda icap edince istifade 
ibaresi ditennde .. F ransada So~: etmek ü~ere bir kuwet bulundur 
y'etlerin teeuüsü için ,, ibaresiyle mak için Fdistini en münasip bir 
d..a.: • ı !U yer görmesindendir. 
~·llDlf o an w vaa1ca nqrederek 

flo iki yüzlülüte ipret ediyor: lngilizlerin Firıstinde tavassut 
Y analmıyonam • Cheutemps etmeleri için komşu Arap kralla-

~ttitbn nutkunda • halk cepla~ rma n üracaat etmiş olmaa mani-
llDe mensup muhtelif partilerin pro- dardır. 
parada hirriyetlerini llliifterek 1906 da Lavrena vasatuile 
propam etrafaıda tahakkuk eden -Araplık davuuıa hizmet etmeyi 
mqpv~leye hurmetle tahdid edi- vad cclerek • lngilizler Araplan 
y«. elde. etmiftir. 

Bu vada tutmadılar ve mütte 
~ Camille Chautemps'a so- filder ......wc· andlaş • 

~~: "Fnnsada Sovyetlem ı tu~----•--ı da.
1 

maya ıore 1eei.üai w.,. • :.-:ı-: ,_ :--:.-. . uuı~ F abt o vaadi ye-
• .,... ., ~· ~om~ par nne ~ • Anp ·-'I . 

tilİne Jirmeye davet etmek IDİİft ek . IÇID fÇ• en 
.,,._. hudµdJan -- ta erk arasmdak! rekabeti pek iyi istia· 
aemek Cfelil midir? flU mar ettiler ve gqnah aalardm 

5u1 --·•-- lltmit oldu. V ahabiler kral Hibe ---.tur. ~ geçince vwl ..... .... 

Sonbahar at koşularının ikincisi 
evvelki gün saat on dörtte koşu ye
rinde iki bini geçen halk önünde ve 
tam bır muvaffakiyetle yapılmıştır . 

Yolun pek ziyade tozlu olmasın· 
dan bir çok kimseler köprü başın
dan geri dönmek mecburiyetinde 
kaldıklan gibi , koşu yerine gidenler 
de kamyon , otomobil ve arabala· 
rın çıkardıkları tozdan epeyce toz 
yutmuşlardır . 

Koşu yerınde şimdiye kadar 
görülmemiş derecede çok zengin bir 
büfe bulur.makta idi . Mevki bileti 
alanların hiç biri ayakda bırakılma
mıştı . 

Koşulara şu suretle başlanmıştır: 
Birinci koşuya dört tay girmiş , 

1400 metrelik mesafeyi 1,43 dakika
da Diyarbekirli Mehmedin Talay 
adındaki al erkek tayı , at başı be· 
rabere geldiklerinden dolayı yüzbaşı 
Rızanın goncesi ve Adanalı lsmailin 
amaçı ikinci sayılmışlardır . 

ikinci koşu; on üç at ve kısrak 
girmiş. birinciliği 2,30 dakikada Os
maniyeli lsmailin Serdan, ikinciliği 
Hınıslı Eyyubun Ejderi, üçüncülüğü 
Urfalı Mehmedin Mes'udu ka1.an
mıştır . 

Üçüncü koşu; yedi hayvan gir
miş, birinciliği 6,27 dakikada lzmit-
li Yu ufun Alceylanı, ikinciliği Kon
yalı Nurinin Ônalı. üçüncülüğti Abi- ı 
din Caf ın Serdarı kazan11UŞbr . 

Bu koşuda Tarsuslu Y akubun 
atma binen Jokey Arif attan yere· 
düşmüş ve hemen otomobille getiri
lerek hir sivıl ve iki askeri dokto
rumuz tarafından ilk tedavisi yapla· 
rak kendın .. getirilebilmiştir . 

Her koşuda olduğu gibi bu ko
şularda da imdadı sıhhinin bulun
mama ı büyük J.Xı • Be · 
ket versin kalla 

dine puçalaocb. Ve ç11mcla 
bir Emir yerletti. V< ba ~
lann her birinde ama ••• çı· 
kap haclileler 1n...-....... 
mevkiini ...... ~ ,..... 

itte F'distin hadiscleaiuiu hu 
..... lculayca .,.._, ...., ln-
ptaam 8+Wdan Adme kadar 
....... ... ~ emlme,ip ,,,...... 

Erkek lisesi Türkçe öğretmeni 
Rıfkı Melul ayni maaşla Kasım paşa 
orta okulu Türkçe öğretmenliğine , 
orta okul riyaziye öğretmeni Muhlis 
lzmir Karataş orta okulu riyaziye 
ağretmenliğine , erkek lisesi resim 
öğretmeni Kenan Bursa orta okul 
resim öğretmenliğine , ismet paşa 
kız enstitüsü sipariş atelyesinde ça· 
Jışmakta olan Tevhide Adana kız 
akşam sanat okulu biçki dikiş öğ
retmenliğine naklen atanmıştır . 

Erk'!k iisesi yar direktörü Tahir 
Ostünalp aynı okul yarbat direktörlü· 
ğüne , öğretmen okulu usulü tedris 
öğretmeni Akif de aynı okul yar dı 
rektörlüğüne tayin edilmiştir . 

Akşam kız sanat 
mektebi 

Kayıdlara dün başladı 
Şehrimizde açılan ve bu ay için 

de tedrisata başlayacak olan akşam 
kız sanat mektebinin talebe kayıd 
larına dün başlanmıştır . 

Mektebin enstitü kısmı gelecek 
yıl açılacaktır . 

Bu yıl yalnız akşam kız sanat 
kısmı dersleri verilecektir . 

Çifte tedr ;sat 

Dört saate mi inecek 
Çifte tedrisat ders saatleri ha· 

kanlık tarafından hazırlanan talimat
nameye uydurulmak maksadiyle 5 
den 4 sante indirilecektir . 

Yeni ders cedvelleri yakında 
bir komisyon tarafından hazırlana
Tak okullara bildirilecektir . 

Emlak kıymetleri 
Kanunuevvel sonuna ka

dar itiraz edilebilecek 

932 ve 933 senelerinde emlilc 
tahriri yapılan kazalarda gayrimen -
kuUere konulan kıymetlerden yüzde 
yirmi beş nisbetinde tenzilat yapıl
ması için bir kanun çıkmıştı . Mü
kelleflere verilen bu hak , 935 hazi. 
ranındanberi meriyete girmiştir. 

Kanuna göre bir mükellef malı
run vergi kıymetini tadil ettirmek 
için umumi tahrir zamanlarından 
gayri zamanlarda da münferidin mü· 
racaat etmek hakkına maliktir. An
cak umumi tahrir sırasında veyahut 
münferiden evvelce kOl)lllaıı kıymet 
tarihindenberi üç sene geçmiş olma
sı lazımdır. 

F alcat kanun )'Üzde yirmi bet 
Nıılillt11•··1a1ıte f4emiyen ~ bina· 
lar için bu müddeti bddemebizin 
istimai bir vaziyet kabul etmiftir • 
ea ftDyete töre u*"*-i ....We 
it..... laymıdlsde herhmai Wr me· 
be .... bir detifildik oldutu c:t setiren mükellefler, 936 

vvelin nihayetine bdar 
varai laymedeifnili teuil iÇlft mü· 
racaat ede~rdir. 

Gösterilen 1ebebler a.bl fe 
hakikate 11111vaflk me ._..da ,aı. 
de ~ bet tenzilittan istifade ede. 
bıl~rcllr. 

Kültür d-··-..-. .. 

Küçük bir çocuğu 
döğmüş 

edecelc ve Parlamentonun toplantı
sından evvel sona erdirilerek tasdik 
olunmak üzere meclise verilecek • 
tir. 

Kayserili Bekir otlu Mehmet Bu işin en çok Üç haftada 'Sani 

adında birisi ; on yaşlannda Aydın ermesi muhakkak gibidir . 
otf u Yaşan tokatla ve beş günde 1 • 
iyi olacak derecede döğdüpnden ya· HALEPTE VAZIYET HALA GERGlrf 

Pazar günkü hadiseden sonra 
Halepte durum hala gerginlitini mlf' 

halaza etmektedir . 

kalanmış ve hakkında kanuni mua
mele yapılmıştır . 

Bıçak taşıyormuş 

Ceyhanın Tumlu köyünden Halil 
oğlu Osman adında birisi sustalı bir 
çakı ile yakalanmıştır . 

Bıçaklamış 

Kayserili lbrahim oğlu Mehmet 
Şükrü oğlu Nuh ve Mehmet oğlu 
Hüseyin adlanndaki adamlar ara
sında çıkan bir kavga neticesi , Hü · 
seyin , Nuh ve Mehmedi bıçakla el 
ve parmaklarından yaraladığından 
yakalanmıştır • 

Acıklı bir ölüm 
Bina ve arazi vergileri tahsil 

memura Alinin bir buçuk yaşların-

daki kızı Zerin, sokakta bulunurken 
19 numaralı körük arabası sürücüsü 
Avanoslu Ömer oğlu Şevketin sür
düğü arabanın altında kalarak feci 
bir surette ölmüştür . Kaçan araba
cı biraz sonra yakalanmıttır . 

Arkadaşımız Alinin acılanna or· 
tak olur ve kendisine baş sağlığında 
bulunuruz . 

Ta,la yaralama 
Akçamescit mahallesinden Meh

hmet kızı Hanife achnda bir ka
dın lciraası Ali kızı Hanifeyi bqana 
kiremit atarak yaralamışbr • Hanife 
derhal yakalanmıştır . 

Kumarcılar cürmümeşhut 
halinde yakalandı 

Y arb!ışında Mehmet otlu Hüse
yin , Mustafa oğlu Musa ve Hüseyin 
oğlu Ahmet adlannda üc; kişi nıes
cid bahçesinde iskambillerle kumar 
oynarlarkeh önlerindeki 136 kuruş 
para ile birlikte cünnümqlıut ha 
linde yakalanrtuşlarrfır . 

Tahkir etmiş 
Nacaran mahallesinden Mustafa 

kızı Feride adında birisi , komtusu 
Alı kızı Rabiaya hakaret ettiğmden I 
tahkikata başlanmıibr • 

1 
Tecav.üz edilditini iddia 

1 ediyor 
Dersimli Ali oğlu Kanbur Hacı 

adında birisin Hasan kızı yedi yaşın
da Muiyeyi ve bet ya~nıda Fatma
yı on beş gün evvel şehir dıtına gö. 
türerek küçüklerin f enahk yapblt 
iddia edilditinden suçlu yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır . 

Evvelki akşam geç valat ge)eJI 
yolcuların anlattıklanna göre , ,..,,. 
velki gün hükumet konağından çı~ 
bir Ermeniye meçhul phıslar bü· 
cum ederek 17 yerinden silibla '/O 

hançe1'e yaralayıp kaçmıılardır • 
17 Yerinden yaralanan adam 6tl 

hal ölmüştür • 
Halepten gelen yolcuların anlat

bklarma göre; halk Halebin iç iDi .. 
ballelerine şapka ile girmekten çr 
lcinmekte ve bu sebepten Antakyl 
dan giden şöförler, Halebe girdiktt' 
~onra şapkalarını gizliyerek başı .;. 
gezmektedirler. 

Şehirde asayişi muhafaza İÇİP 
askeri devriyeler dolaşmaktadır • 

BERUT GAZETELERi ÇIKMADI 
Salı pnü Betutdaki gazeteld' 

intişar etmemiştir . 
Bunun sehebi meçhuldur . 

SURiYE GAZETELERi ~UŞU~ 
Geçen Pazar günü Halepte be

yaz gömlekliler tarafından çıka~ 
tı söylenen hadiseden sonra, ı · 
boiufma arası gazetelere gel 

,, Eşşebap ,, gazetesi va 
namına konuşarak bütün bu 
lerin mes·ulleri başında, Elihalı 
zetesi ve sahibi Şakir Nimet Şa 
niyi görmekte, ve Şabaninin F 
Fa$istleri rci5i Miralay Dola 
afdı~ı talimatla hlfclcet ettiğini ı 
eyliyerek gazeteye ve sahibine 
detli bir lisan kullanmaktadır • 

Elahali gaıetesi bu neşriyatl 
ni şiddetle cevap vererek ( Eşp~ 
ın yalancılıkla meşhur ve her 
yarım milyon halkın önünde yaftl 
haberler uydurarak efkin 11mnr811T 

yi iblil eden pürnq·e oldupnu 
makta ve bu gibi hidiseleria 
yerde her zaman vukua gclditiftl 
g-eleb leceğini kaydetme~tedir 

Mes'ul lcim ? 
Yine Elihali gaıetesinin ya 

ğına gör~, Şam hülcGmeti bu 
senin mes·uhyetini valiye yü 
istemekte., vali ise emniyet işle 
.emniyet müdürünün mes'ul ol 
nu : Emniyet müdütü de 
nn kendisine itaat etmedilı:le~ 
daa ederek mes'uliyetini red 
tedirler . 
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SPORCU 

' 

Bombayda yeniden çar
p.,...alar oldu. 

J"t! ' I- 50 k" . d ha "")d"" kan faaliye geçti, büyük ! ışı a o u 
bir vapur deniz ortasında Londra 19 (R.dyo)- Bombar 

Yanıyor da dün wkua gelen yeni çarplfllla· 

tarda SO kiti ölmiit ve 48 kiti 
y .. !.,qtır. 300 ihtililci tevkif 

yanpı bildiiıült\ir. 
Altı vapur liiratle Venedikten 

40 mil mesafede bulunan V olbn
yanaı imdadına kotmuttur. 

Roma: 19 (Radyo) - A.a 
. . ,. 30_,. 

yah livlar altında kalmıfbr. 

is tanda 

edecektir • 
Paria : 19 ( IO!yo - B1ııık dö 

Franmn yeni altıa.,,,,..11 l'I for
mülle ifade edilebilir · 

• Altın pldik 
Elinde altın ı...ı....ı iatıedik-

leri zaman bankaya mü,_. edip 
ut.bileceklerdir ~ hüvi
yetleri IOl'Ulmıyac:atı gibi t;'"'Cii 
bir talu vuıtaaı1ıi de banbJll gön
derebileceklerdir • 

•ı.f !'!JllPaı. 
~ 19 ( Radyo) - Ma'ıal& 

lıüktmet ııeor:e... bir teblitd 
1..,.&aP derin · t netic:ellnd 
........ ,eni tabiye lı1talıınna 
ibtiyaç cluymakvnn vaziyete lia\im =ta hakknıda temiriM vermek. 

Bombayda dün tekrar kargap
lıldar bazı ınatazalar ~~~ edil· 

,.,.. bir Cain& yik'iliık iste-

yen ei:Uiil'ere alet etmiı Mialiı
manlarda bir mabedi tututturmuo· 
dur, HindJi müıliinıan kav,aJanaın 
IOll üç aünlük plinçolu 46 ölü 440 
yaraltdır. 

Maliye ve l his,_. .. 
kil 

lstabb\ı 
l.tanbul: 19 (Radıe)- lnbisar-

lar ve Maliye velalleri sabah 
latanbula gelmift/rdir 

Vekiller, vNilet eriıU alika
dar eden kıiıailard• tetkikler yap
Dtlardır. 

Fransa-

m 
ve Lobrno taahhütlerine 
Dacaktır. 

Kahire e 

Mavi gömlekliJerl>ir taaho
rat yaptılar 

seler olQlUftur . 

17 birinci tepin cumartesi •~tamından itibaren 
FEVKALADE PROGRAM 

' iki büyük ve emulaiz film birden 

( 1 ) 
Bikes Romanından iktibas 

(Kimsesiz) 
Şimdiye kadar beyaz perde üzerinde bu kadar IClkh ve mü rri1 hl» 

film görülme:nittir 
Oynıyanlar : Sinema semuanm en lıü~k ve tölıret kazanmıı artiltWf 

Vannı Margouk-Dorville Robert Ly·nea 
( 2 ) 

Macera ve serrGze,t filmleri kralı 

[ Tim Makkoy ] 
ı.rafıadlll teımil ~ 

Büyük Amerikan dehfet ve heyeciln fiJmi 

Sessiz Çete 
Dikk t • F"ılmler uzım ve tam olarak ~ a • mamız uat 8/'30 da .,...., • 

Pek yakında : 
Franm AYcfemi aza-dan (GEORGE.S OHNET) in layamıt .., .... 

( Demirhane Müdürü ) 

Alsaray 
bu aktam 

En güzel .,k ve heyecan filmleı inden birüini IUllU)'OI' 

( vda Gecesi ) 
Mümessili : Lilyan Hervey 

Çoktanberi filmine bisret çektıpiz bu biyik 11-lclrm ı•• ı ı 
H ... j&I Q' illettaW ele ili 

ilave : 

( Paramunt Jurnal ) 
Tenzilatlı 111atine : 

Çarpmba pal 2,30 da 

anşın 
7409 

Kahire: 19 ( A. A. ) -- Ka
birede Mavi gömleklilerin te- 1 
zahüratı esnasında bazı kanh bidi

~ __ .......... __ ...... ._ ___________________ _ 

( Müjde ) 
1 

'l'an 
Bu akşam 

lapanymm yakıcı havam altıada c:ereJ8ll eden heyecanlı ve ildiı:r * lııiır 
mevzu. Koebnç Bota dötiifleri- Biıiı bir • r cer• dolıt ı il ı mel bir 

( Eddi Cantor ) 
• ep fiıel filai. Fnınraca liillii nefia bir --~J~* 

(Er meydanı 
Bu •kpm Tarı Sioemuuıın güzel bir prorramı11 tetkihılecelı:lir • FilıM 
Hltettıı çok rtızel bir : 

( Miki Mavs ) 
Pek yalcında : Clive Brook'm taheseri : 

( Diktatör ) 
• AWWmrt kotlamiÇ o ele ı.ıez .. ;alda ( 

ait yap1lmıı müthiş bir film : 
( Bir numarolu difmanı ) 

Bu ismi unu~ •lımzda iyice tiitlijm 

( Aslanlar Adası 
Spor beyecw •• SPor .... Spor ~ filmi 

DiNARLI MEHMET-CJt.t OONDOS .•• MOLA Y.IM -~...w.ac 
maçları 

7399 

Açıldı Açıldı 

Şölen 
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Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA ---- K ıfo .l'1ya11 

cı Sl En F.n çoL. 
Sa ulan Mikdar 

az 
(. s. /C. s. KUo 

-38 40 
-... 

"47 47,62 
-45 - -46 

YAPAGI 

---.,,._::...,,--·--! 1----
~~ ı c ı T 

-----~--~--:--

.. ~~ - 3 1---
2,70 ı-2,75--ıı-----.-----

HUBUBAT 

5,30 ---·------
men tane 

-----

UN 
_Dört yıldız SaiTh 725 1 

üç ,. » -675~-- --------
! Dört yıldız D:--o-~r....,u~,_,uk,__ __ 750 __ 

' üç ,. ,. 675 
e Sfiiiit ,. 850 

8. ?ört yıldız cumhüriyC't___ 700 -- ------
uç ,. ,. 625 
Simit ,. 800 

Liverpl Telgraftan 1 
19 I 10 I 1936 """''"' l'en• 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

Hazır 1-~- 03 Liret 

f 1 \-96 
Birinci kinnn vadeli -78- Rayşmark 

Mart " 
Hit hazır 

Nevyork 

Frank « Fransız ,. --16--96 -6--77 -619 -Sterlin « ingıliz ,. --,_ -

5 185_ Dolar « Amerika ,. -79 04 
11 97 ~""""' ., ıc;vi2!e • 

6748 87 

...... hastalannı kabule başla
-Bebekli Kilise - 7406 

TiirbôzO · • 20 ~ .• 

\,-----------------------------------------· inhisarlar Adana Başm 

1 

dürlüğünden : 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

1- 1 Teşrini sani 93& tarihin 
itibaren inhisarlar mamulib Şan 
fiyatlannda tenzilat yapılacakbr. 

2- Bu tenzilata göre Mü<W 
vergisi hariç ve Misket şarapla 
dan madi (70) santilitrelik şişeci 
şarapların bedeli otuz bet ku ... ..,, .. 
On kuruşta fişe depozitOIU abmr 
iki litrelik galondaki şarabın 
(70) kuruştur. Şişe depozitosu on 
kuruştur . Üzerinde • inhisar .. 

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

ZlSl bulmımakla beraber diple · 
düz olmasa şartile yakandaki 
şişeler inhisarlar idaresine ve ya 
yilere iade olunduğu zaman şişe 
pozitolan iade edilecektir . 

1 3- Bayiler, düklcinlarmdaki 
raap fişeleri hacuıile şarabın cins ve 
miktarını pullu bir beyanname· 
31 Teşrini evvel 936 günü inhitat' 
lar idaresine bildirilecelder ve lnW 
sar idaresince bant yap1şbnlar'lk 
fiyat farkile beraber iade edilmek 
üzere bu şarap;ar 2 Teşrini UDİ 
lqamma kadar idarci mezk 
teslim edeceklerdir. 7395 

~'!!. M .. K 
B''y''K _u u 

Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamqbr 
Hem yüzlerce yurddaşımzı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katrnış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmaya. 
cağını kim iddia edebilir . 7379 7-26 

Doktor Operatör 

Numan Bedri 

811 .......... , .... ~--t·itlflllircflt.i" IObkta --
4-15 

uzaff er 

•~·--~-aea*Ad.aoar•RJJ-. 
tıa ~hanesinde k 

1 

16-20-23 

1 
BELEDİYE iLANLARI 

1- Eksiltmeye konulan eşya : Belediyenin bir senelik kırtuiye İJt.i 
tiyacı • 

2- Tahmin bedeli : Beş yüz altmış alb lira otuz kuruş. 
3 - Muvakkat teminab : Kırk beş liradır. 
4- ihalenin yapılacağı tarih : Teşrini evvelin 26 mCı pazartesi güDii 

saat on beşte Belediye Encümeni odasında. 
5 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı ifleri bir 

rrine ve:ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilin olunur • 
11-ll-20-24 7375 

1- Eksilbneye konulan it : Atatürk parkında projesine röre yap11ı.-u 
ıül çardatı. 

2 - Keşif bedeli : Yedi yüz elli alb lira yetmif kurut • 
3- Muvakkat teminab albmf liradır . 
4- ihalenin yapdacaiJ yer ve tarih: Teşrini evvelin 26 mca puarw.f 

günü saat on beşte Belediye encümeninde • 
5- isteklilerin şartnameyi ve projeyi görmek üzere her gün Beledi1' 

yazı işleri kalemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmelerin;. 
olunur. 7376 11 15-20-24 
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Seyhan milli Emlak müdürlüğ .. 
den: 
Köyü Cinsi Dönümü Fuzuli tatili 
Yalınızca Tarla 989 Pamukçu zade 

.. .. 40 .. " • 
Kazıl tahta " ıso Helvacıdan Süleyman <>t· 
Kireç ocata .. 120 Kürt Halil zade Ali Şeh 

met vereseleri . 
.. " .. .. 
" • .. • .. Bat Yortan mahallesinde 

YamaçL tarla Kartum zade Diyap 

• • 


