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Hitler reisiciimhur, Görring başvekil oluyor 
........ :-'... 1 Balkan birliği ı Berline göre, karadeniz limanlarında 

Beylanlılann davası b~ Harp erkim reisleri 26 Sovyet gemisi ispanyaya yardıma 
ka mahkemeye geçti Fevzi t~~~:~~.o~tirak gitmek Üzere hazırmış 

Sancakta fes giyen artık göze çarp ediyor mu? 

mıyor - eski bir gazeteci Sancak 
hudutlarından dışarı çıkarıldı 

Sovyetler dün İspanyaya 60 tayf are 50 tank göndermişler 

1 •••••••• 

Asiler işgal ettikleri yerlerde mülki teşkilat yapmağa başladılar 
Antakya ve lskenderunlu kardeıler tam bir sükunla 

sevinç verecek hadiselere intizar ediyorlar 
Antakya : 22 [ Hususi mubabi • Türk gencinin muhakemelerine pa• 

rimizdm ) - Bütün Sancak tam bir zar günü devam edilmiştir . 
liilcOn ve huzur içindedir • Bu defa da Sucapı her tara· 

Bütün Türkler .w.ç verecek ı fınclan yüzlerce genç lskenderuna 
laidi.elere intizar etmektedirler . aiderek . menlda mahkemeyi dinle· 

Son günlerde Sw:alcta biç bir 1 mitlerdir • 
hidite olmamlfbr • Kalabalık yine ~hkeme sal~-

c:..-1. • · • h . ·zc1 · na sıtmamaı ve adlıye saraya kon· ..,..-a ll)'llDI şe nan e ve ca• 
_. köylerde olduia gibi, ltkende- dorlanndan caddelere kadar taş • 
nın, Kırıkhan, Bilin ve Reyhaniye· IDlfbr • L--
d bütün L.-..1. de. etm_._te • Mahkemeye saat 10 da ..,..lan· 
e DUi,,_ ~ ar. --•--!- t ljkj . • betti d" mlf, geçen~ a m ıca -
ır . be ılc bun -R ban· Kmldwıda plca ren yanname oammut, un u. 

~y ~-~ fa zerine müddeiumumi 'davaıun sulha 
fefmlfeD 'J'im ~lmamlfbf • ha 1 • • • tediJ&.:.ul- bJc L-

f_ı_'end Bilin'" 1c· .•. ı:ıı...: . va cana ıs ... ..._. ma eme nc-
UK enm ve o,,.UIÇll .mn ti - k kil · L-

ele yandan fazlası bu IO,..I hareke ye . mu~ erey-:_ çe.... mlf ve on ~ 

Fevzi Çakmak 

Ankara : 23 [ Telgrafla · Hu 
susi ] Milliciler Madride yirmi 
kilometre yaklaşdılar. Madridin 
anahtarı olan Navalkamero aldılar 
Madrit hükumeti Barselona taşını· 
yot. 

Bordo : 23 ( Radyo ) - Oviodo 
miidafü general Orando valilite ta· 
fİI' edilmittir • 

Berlin : 23 ( Radyo ) - Dün 
Sqyyetler , lsp.nya bükWııetine 60 
tayyare topu ve 50 tankgöndermit· 
lerdir . 

Londra : 23 ( Radyo )-Rehinn· 
lerin mübadelesi baklandaki lngiliz 
karan dün her iki tanfa da teblit 
edilmiştir • 

Berlin : 23 ( Radyo ) - 26 Sov. 
yet gemisi karadeniz limanlannda 
ispanyaya gitmek üzere hamdır . 1ıt ... .;.& t&plca giymifferdir dakika suren müzakereden sonra su-

u, .. - ~ · çun kabahat nevinden aayıldıtıru ve 
fskenderundan bildirildiiirıe gör sulha aicl -U..ıı..._.. L:U:-:..tir • 
eski t.i ~Ta- -a~ww • 

Ankara: 23 [Hususi • Telgrafla) 
Balkan birliğine ı dahil devletlerin 
Erkanı harbiye reilerinin Bükrq 
toplanbsma Erkina harbiyei umu· 
mi ye reisimiz Marcpl Fevzi Çak· 
makiJnda iştiraki söyleniyor. 

K. O. 
Paris : 23 ( Radyo ) - Havasın 

ı bildirildiğine göre : 

• tehrimiz ~nl~ler ::= t..piiba "ncl -1.wL - - ve 1 ma nesa en ~- uç gün ev. -L--L --..J..J_..J b" - .. .. 
~-~e ır ~ JlllUY'lf yap-

•el lalcenderuna gitmit, fakat orada; maşlar ve saat 1,30 da lakenderun · 
IÖtÜlen lidm üzerine -N saat zar. lulara aDaba ısmarlachk diyerek o-
landa Sancak budutlan haricine çak· tomobillerine binip Bilina çalamt· 

Suriyede vaziyet nasıl? 
.... emniyeti U11111miye tarafından ..... 
lcerıdiane ~ril.~ı ve Tank Müm. Bu esnada polis mahkeme ko. 
taz Halebe l'tmiftir · ridorlannda ve caddelerle saray et-

Bilin abidCline 30 AP.tosta 1 nfmda 11la devriyeler halinde do
lcoyduklan çelenge bımw - be- 1 lafmlf, pce bekçileıinden mürek· 

Halep Polis müdürile Valinin istifası kabul edil
medi - Kınkhan Mebusluğuna Vatanilerden 

Ahmet Naip namzetliğini koyacakmış -
Muahede neırediliyor mu? 

:Yaz kurdeli koymak ve milli JDa1f kep bir inzibat müfrezesi de saray 
________ _...-...----~--

çalmak suçlan (1) ile polia ve nahi. dahilindeki polis merkez karakolun· Halep : 22 [ Hususi ] - Son 1 

hadiseden sonra kendisine işten el 
çekdirileceği ve vüzerat emrine 
alınacağı söylenen Vali Maritini va. 
zifeainden iıtifa etmiş isede, Dahi
liye vüzerab bu istifayı kabul etmi 
yerek şimdilik vazifesine devam 
etmesi valiye bildirmiştir. 

Ye müdürü tarafından baldarmda za· da emre amade bulunmuıtur. 
btt varakua tutulan ve lakendenm Bununla beraber medeni kalaba-
llıiiddeiumeamiliti tarahndan bidayet hk; daima olduğu gibi, ve tam ıü· 
Ceza mahkemesine leVk edilmif bu. vekan elden bırakmam11 uslu • 
hana.. BilinJa ve l.kenderunlu 10 toplanıp dataimqbr. ______________ ... _____________________________ _ 

Cebeli düruz ve Suriye muahedesi 

Şamlılar Dürzülerle anlaşamadılar mı? 

Halep Polis müdürü Mösyo 
Dopikin de istifası kabul edilmi
yerek vazifeye devamı bildirilmif· 
tir. 

Tahkikat devam etmekte ve 
seyrini işkil eylememek için sıkı bir 
ketumiyet muhafaza olunmaktadır. 
Şimali ıuriye lideri ve Parise giden 
heyet aziaından Sadullah Cabiri 
Pazar günü Şamdan Halebe gele· 
rek kütle merkezini ziyaret etmif 
ve vatani önderlerle görüşmüştür. 

Süveyda: 15 [Hususi]- Suriye· 
Fransa muahedesi alet ohınup Cebel
dürzün suriye vahdetine ilhakı ha. 
beri şayi olunca Cebeldürzde bir 
hareket başladı. 

Şamdan gelen Vatani adamlan 
Cebeldürz hallana yeni vaziyyetin 
İ)'Üilcl'eri baklanda propatanda yap
lll ... .mqpldur. 

Ymi niuahededeki mevkilerini 
dürzülere kabul ettirmek için Fnn
llzlar da aynca çallflyorlar. 

Fransaz murahhı11 Möeyo Kefer 
bu it için aldıtı talimat ile CebeJ. 
dürzün merkezi Süveydaye geldi. 
Hülcomet Cebel ballanın ileri relen· 
lerini davet ederek Keferi karşda. 
dılar. 

Ertesi ıünü Cebel vatanilerin
den alb kiti davet ederek bükümet 
lllemurlan da dabil oldutu halde 23 
kitilik bir içtima yaptılar. Bu içti 
rnadan mabat Cebeldürze verile
cek hU1Uıi idare teklini tesbit et· 
lllek ve bu telcil üstünde Cebel ile 
Ş.. aramda bir anlatma bumle 
gttirmekti. 

Cebel ahalisine muabedenin 
aarabab çerçevesi iç nele dileklerini 
öne sürmeleri teklif edildi. Cebelli 
ler Abdülgaffar pqa Atrqm evinde 
toplanddar. Müspet bir netice çak· 
madı. Ondan llOIU'a beş on toplanb 
daha yapldı. Hazırlanan metalip 
tulap. Emir Hu. Atraşe kabul 
ettiremediler. 

Vaziyeti anlamak için evvel 
emirde fUDU habrlamabdır ki Hav
randa Altrq ailesi hakimdir ve bir 
kaç yal önce Cebelliler büyük bir 1 

Mumaileyh, sorulan suallere 
cevap olarak muahedenin önümüz. 
deki Perşembe günü (yarın) mutlak 
surette neşredileeccğ ni söyle
miıtir. Sadullah Cabiri iki gün 
IOlll'8 tekrar Şama dönecektir. 

ihtilil yapm11larda • O zamandanbe· Vatani kütle ·~:rkezinde, Halep 
ri de (Şam ) hlar ile bir türlü anla ve civar kazalar için ilan edilecek 
pmadalar • Cebelde ayn bir idare Mebus namzetlerinin teşebbüsü ile 
Fnnsaz aauralıhuuun nezareti altın- utrqalmaktadır. Kütle merkezinde 
da zaten devam etmektedir • geceli gündüzlü bir faaliyet göze 

Şamlalar onlara yeni bir imtiyaz ~8111!1!?S:Yor. 
vermek delil kendilerine ( Suriye Kürt dalı kaza.. için müritler 
vahdeti ) namma daha akı batla· ftisi Ali Galip nam digeri kürt 
mata çallflyorlar . Alinin namzetliğini kat'i surette 

Nihayet Mösyö Gefer işe el at· ilina karar verdiğini kütle merke· 
b • Cebeli Dürüzün ileri gelenlerini zine bildirdiği söylenmektedir. 
milWmet kanatma çapdı . Onlara Bamdan bir oıüddet evvel; nu. 

- Gerili iliaci sa/Afedt _. fusudl Kmkhln lcaMJIDI nakleden 

ealci Kırıkhan Sulh hakimi Avukat 
Ahmet Naibin Kınkhan meb'uslu· 
ğuna rıamzettliğini koymak için 
vatani kütle nezdinde teşebbüsatta 
bulunduğunu haber aldım. ... 

Burada kuvvetle dönen bir şa· 
yiaye göre, Vali Maritininin yerine 
vatani kütle erkanından Arif Mikdij 
tayin edilecektir. 

Yan resmi mabafil bu haberi 
teyit etmekte ve bu tayinin pek 
yakın olduğunu söylemektedir. 

Dlkkatıer: 

Aynı sütunda bir kaç ure daha 
yazmıı ve posta para havale ~sinde 
vukuu gelmekıe <>lan ka~balık yüzüı~
clen bir çok insanların bır hau4 bır 
kaç gün bekleditini !'aber . ~""!f. ve 
bun.Jatı ııkayet_,.dildiiını bıldirmııtık . 
Buna çare olıırak da hiç olmtıısa , 
ay başlarında , im kişede bir }erine 
hır lıa memllr bulwıdıuulmasmın me· 
se/Pyı /ıalleaebileceKıni ilen sürmii§
tuk . } azımızı nazarı ıtibara alan pos· 
ta müdüılü~ü derhal ıe~bbüste bulu· 
narak halkın §ikli'letlerine son vermek 
ıçin haıale kişesıne bir iki memurun 
konu/nıas. nı temın etmİ§ti . l'e biz de 
buna sevınmi çtık . 

Dün karilerımız<kn birinin göndercli
tı bır mektupta yıne:bu ~rdden fika.yeı 
edilmekte ve konulan fazla memurlann 
tekrar kalclırıldıtı bildirilmekıeclir. Biz 
bunun manasını bir ıü.rlü anlayama
dlk • Madamki , bu ihtiyaç kabul 
edibnıı VP. haU.. pk4yetin<k haklı glJ 
rüldüğü için buraya bir ıki fazla me
mur konulmu,ıu .Niçin bu memurlar 
tekrar kaldırıldı? 

Posta ve telgraf b"I 11UidilrlfJliinütı 
bu il' Mlcün.11.eıa lualkdecelc bir ~e 
bulacagrnda ,iplaenıiz to"'"1. 

Dün Nasyonalistlerle hükumet din 12 kilometre cenubu garbisincle-
kuvvetleri arasında yapılan bir çar ki mahalleri tob ateşiyle bombarda-
pışmada hükumetcilerden 200 as- man etmektedir . 
ker ölmüş 250 kişi yaralanmışbr . Londra : 23 ( Radyo ) - Ade-

Londra : 23 (Radyo) - Por· mi müdahale komitesi bugün topla· 
tekizin ademi müdahale işi için ver- nacak ve Almanyanın cevab1111 mü· 
dili cevap tayyare ile buraya gönde· zakere edecektir. Almanyanm Sov-
rilmiftir • yet Rmya aleyhindeki mubbil it· 

Lizbon: 23 (Radyo ) - Milli· hamlan günün en mühim meıeleaini 
yetperverler tarafından nqredilen teşkil edecektir. 

bir tebliğde , Madrid etrafanclaki Londra: 23 (Radyo )-Ademi 
çenberin çok sıkılqbtı bildirilmek· müdahale komitesi bugün toplwl. • 
tedir . Almanyanın cevabi gözden ~ 

Hükumet kuvvetleri mütemadi· di . ltaJya , Portekizin cevÇbıın 
yen ricat ve milliyetververler Madri· beklenmektedir. 

Bütün Türk köylüsü 
Zi ai kooperatiflere iza olacaklar 

Zirai kredi Kooperatiflerinin irpy 
lümüzün hayabnda yapacatı büyük 
inlcilibı , bir an evvel yaratmak 
gayesiyle Ziraat Bankası ve lktiaad 
Vekileti geniş ve şumüllü tedbirler 
almak üzeredir. 

Bütün köylüyü kooperatife 
aza yapmak için 

Müstahsil olan bu milyonlarca 
Türk köylüsü ; Ona uruz faizle bol 

retile bir zirai ifletmeye ubip 1-
lunursa kooperatife ortak olabil
mektir. 

Ehemmiyetli bir tedbir 
Son yıllara kadar köylü için 

alınmış olan tedbirlerin türlü vu • 
talarla ve şekillerle köylüden bat· 
kalan tarafmdan bir söaıiinR 

, mevzuu olması bctiaat velı il m liri 
kooperatiflere ortak olmak olma 

- Gerisi ikinci sahifede -

kredi bulan , yurt için de ve dışmda -----------
rekabet imkanları veren bir koope-
ra tif e kavuşturmak için devlet; Koo
peratife ortak olabilme şartlarını her 
namuslu Türk köylüsünde bulunan 
vasıflar olarak tesbit etmiştir . 
Medeni haklarına sahip , itimada 
değer tanınmış·, iflas ebniş , suiisti
mal , sahtekarlık dolandınabk ve 
katil suçlanndan birile mahkum ol
mamış olan Türk vatandaşı , koo· 
peratif mıntakasında topralc sahibi 
olmak veya giriş tarihinden itiba
ren en az sekiz sene için musad. 
da k mukavele ile kiracı olmak su 

Alman - Fransız 
hudutlarında 

Fransa muhafız kuvvet
lerini büyültüyor 

Paris : 23 ( Radyo ) - Harbiye 
ve Dahiliye nazırları seyyar muba · 
fazlann yirmi binden 27,000 e çab
nlmasuu meclisten istemişlerdir. 

Hudutlarda daha başka türlü 
takviyeler de yapılacaktır. 

Son dakika 
Ankara: 23 (Hususi-Telgrafla)- Hükumetin 

gerek pamuk gerek diger ziraatimiz için daha ve-
rimli mahsul alması için büyük bir plin hazırladıfı, 
bunu en ehemmiyetli yerlerde tatbik edeceği bu-
nun için iki yüz elli milyon lira sarfedeceti söyle-

• 
nıyor . 

••• 
Ankara: 23 (Hususi-Telgrafla)- Pravada ga

zetesi Hitlerin Cumhur reisi Görringin de Başvekil 
olacağını yazıyor • 

••• 
Ankara : 23 (Hususi-Telgrafla)· Yarın bütün 

izciler burada bulunmuı olacaklar. Bu yıl geçit ye
rinde ıehit analarile malul gaziler için bir şeref tri
bünü kuruluyor • 

K. O. 



Sahife : 2 

Müstemlekeler hakkında 
----·------1 
j Almanyanın düşündüğü 1 

Berlin : 21 (Hususi muhabirimiz. zifesini yerine getirip getiremiyece-
den: ğini tayin etmek bilhassa lngiltere-

lngilterenin konservatif partisi ye düşer . General Von Epp'in fik-
Margate konferansının sonunda, hü- rine göre lngiliz halkının Almanya 
kumetten - Büyük Britanya İmpa- lehine bir karar vermesi pekte güç 
ratorluğunda telaşa ve hariçte teh- olmasa gerektir . Alman lngiliz do-
Jikeli ümitlere mahal kalmamak nanma muaht:desi bunun en büyük 
için - sömürgeler hakkındaki dü- isbatidir . Miletler menfaatinda bir 
şüncelerini bildirmesini istedi . Par- muvazene temin etmek hüsnüniyet 
tinin istediği , Mart _ 1935 tc o za- sahibi olanlar arasında pek kolay-
manki dış işler Bakanı Sir Jonh Si- dır. 
mon'un Alman Rayhskançlerine söy- Bu nikbinlik yalnız lngiliz kon· 
lediklerinin tekrarıdır . Dış işleri servatiflerinin son manda meselesin 
Bakanının o zamanki beyanatı Bri de verdikleri karar ile biraz lekelen· 
tanya mandası altında bulunan mem· miş oldu . Çünkü bu mesele hakkın· 
JeJcetlerin terki , üzerinde münakaşa da başka türlü düşünen lngilizlerin 
edilmiyecek bir mesele olduğu hak- sesi , bu karar ile susturulmuş olu· 
kında idi . Fırka hükumetin bugün- yor. 
kü fikirlerinin de o zamanki beyana General Von Epp sömürgeler 
tından farksız olduğunu tekrar et- meselesindeki Alman noktai nazarı-
tirmek istiyor • Son konservatif par- nın temelleri olarak şunları ileri sür
tisinin bu kararı parti azalarının Bri- mektedir. 
tanya mandaterliğinde bulunan mem Alman mileti nüfusuna nazaran 
le~etlerin terki meselesinde parti pek dar bir sahada yaşamak mec-
idare adamlarına karşı vaziyet aldık- buriyetindedir . Diğer cihetten elin-
larını gösteriyor. den sömürgeleri alınan Almanya ya 

Her son olarak " henüz bir çok şaması için muhakkak lazım olan 
meseleler halolmamış bir zamanda hammeddeleri kenJi parası ile ala-
milletlerarası münasebetinin düzel- bilmesi imkanından mahrum bırakıl-
mesine engel olacak şeylerden sa- mıştır. 
kınmak lüzumunu ,, söyliyerek kon· Almanya diğer milletlerin sömür 
ferans manda memleketleri hakkın- geleri ile kıyas edildiği zaman ikin-
da bir karar vermekten vazgeçirme· ci derecede bir devlet mevkiinde 
ğe çalışmış idise de emekleri boşa kalıyor . Zaten 1914 te bile ana 
gitti. vatanın ancak beş buçuk misli bü-

lngiltere konservatiflerinin bu yüklüğünde sömürgesi olan Alman. 
hareketi lngiliz hükumet fırkası ma- ya diğer milletlere naznan en az 
hafilinin vaziyetini bilenleri hayrete sömürhesi olan memleket idi. 
düşürmedi . Hiç şüphe yokki bu ka. Mesela Belçikanın sömürgeleri 
rar Baldvin kabinesini Berlin ile ana vatanın 80 misli Hollandanın İst! 
yapacağı diplomatik konuşmalarda 60 mislidir . General Von Epp Al· 
müşkül mevkide birakacaktır . Çün- manyanın kendi parası ile kendisine 
~Ü Almanyanın Margate konferansın en lazımlı hammaddeleri kendi müs 
dan sonra da sömürgeler hakkında- temlekelerindrn alamaması Avrupa-
ki düşüncelerini değiştirmiyeceğine nın Rusyadan sonra en çok nüfuslu 
şüphe yoktur. olan Almanyayı , halkını besleyebil-

A lmanya kendi tabirince , sö- mek için bir çok suni sınai inkişafa 
mürgeler haksızlığının düzeltilmesi mecbur etti. 
noktasında israr edecektir . Diğer Almanya iktisadiyatını ihya ede 1 

işlerde müsavi hakları kendi elile bilmek için kendi parası ile hammad 1 
alan Almanya . sömürgeler işini an- delerini alabileceği sömürgelere müh 
cak siyasi görüşmeler ile haletmek • taçtıı . Dünya döviz müşkülatı. Al· 
mecburiyetindedir. manyayı kendi parası ile hammadde 

Almanya ilk müsait fırsatta sömür- almak çarelerini aramağa mecbur 
geler hakkındaki dileklerini ilan ede· ediyor. 
cektir . Almanyaya yeni hammaddeler 

Almanya sömürgeler siyasetinde sahası temin edecek olan Sir Sa. 
diğer devletler gibi Milletler Cemi- muel Hoare'un teklif ettiği hammad-
yetinin 22 inci maddesinden müsavi deler konferansı , Almanyarun ken· 
haklar ile istifade etmek istiyor . di parasının kullanıldığı sömürgelere 
Bu madde" bugünkü dünyanın güç olan ihtiyacını tatmin edemez. 
yaşama şartları altında kendi kendi- Alman sömürgeler dileği, sömür-
Jerini idare edemiyecek memleket- gelerden cebri idarenin kaldırılması 
!erin inkişafına hizmet hakkıdır . ,, merkezindedir . Epp Almanyanın sö 
Ayni maddede " sömiirge halkının mürgccilikte muvaffak olamıyacağı 
inkişaf ve terakkisine hizmet mede- iddiaları bir çok müsbet deliller ile 
niyetin en mukaddes vazifesidir ,, retelıncktedir . O , evvela Kongo 
deniliyar . Bu sahada çalışmak hak mukavelesinin 11 inci maddesini öne 
ve vazifesinden Almanyayı vazge- sürüyor . Buna göre bu mukaveleyi 
çirmek mümkün değildir. imza eden devletler bir Avrupa 

Almanya bu kültür vazifesini 1 harbinin Orta Afrika sömürgelerine 
eski sömürgelerini alarak yerine ge· geçmesine engel olınağı taahhüt et· 
tirmek istiyor . Çünkü Milletler Ce-, mişlerdi. 

Bu karar ile Avrupa devletleri· 
miyeti maddelerine göre diğer mil- nin o zamanki sönürge vazizetini 
letler idaresindeki sömürgeler mev- daimi olarak nıuhafaza ettikleri te
zu baha olamaz. 

ı · yit ediliyordu . lakin Kongo muka-
ngı'liz konservatiflerinin manda 

işleri hakkındaki fikirlerine cavab 
olmak üzere Nasyonal sosyalist par
tisinin sömürge işleri rehberi ve Al
manya sömürgeler birliği reisi Bav· 1 
yera Rayhsetathalteri general Ritter 
Von Epp şunları neşrediyor: 

Almanyanın da dahil olacağı 
müttefik bir Avrupanın mevkiini yi. 
ne kuvvetlendirmek ve vazifesini 
yapmasını temin etmek için beyaz 
ırkın elinden geleni yapması lazım
dır . Almanyanın sömürgeler işinde
ki hukuki ve ahlakı dilekleri neka· 
dar yerine getirilirse Avrupanın bü
tün dünyadaki mevki ve ehmiyetl 
de o nisbette artacaktır . Herkesten 
evvel Alman)~mın Avrupadaki va· 

velesinin bahsedilen bu madd .. i 
diğerleri tarafından bozuldu , ve şar
ki Alman Afrikasında 5 Ağustos 
1914 te bir İngiliz kruvazoru tara
fından harb açıldı . Halbuki Alrnan 
devlet müsteşarı Dr. Solf , daha 2 
Ağustosta Kongo mukavelesine ina. 
narak Alman şarki Afrikasına , har 
bin sömürgelere geçmiyeceğini telg
rafla temin etmişti. 

General Von Epp bundan başka 
diyor ki: 

5 Teşrinisani 1918 te imza edi
len sulh mütarekesini Almanya an
cak Vilson prensiplerinin 14 madde· 
sine ve devlet müsteşarı Dr. Lansin· 
gin müzakere esasını teşkil edecek 
notasın~ inanarak kabul etm!şti , 

Türk söri · 24 Teırinievvel 19~ 

Hayırkar bir Bayan 
Bir köprü, bir şose ve bir 

de arteziyen kuyusu 
yaptırıyor 

Karaisalı kazasından Kara Hüse
yin oğlu Ömer bey kerimesi Bayan 
Fatma kendi parasile Ücürge nehri 
üzerine bir köprü, Zeytun köyünden 
istasyonuna kadar bir şose ve yine 
Zeytun köyünün içine de bir arte
ziyen kuyusu yaptırmağa karar ver
miş ve lazımgelen yerlere müracaat 
etmiştir. 

Bir İngiliz seyyah 
tayyaresi 

Dün Mısırdan şehrimize 
geldi 

Mister Modyon ve Madmazel 
Franzer isminde iki İngiliz seyyahı 
dün Mısırdan lngiltereye gitmek 
üzre şehrimiz üzerinden geçerken 
fıavanın fenalığı dolayısile tayyare 
meydanına inmişler ve bir kaç gün 
kalmak üzre yeni otele misafir ol
muşlardır. 

Samsun böl
geşampiyonu . S 
idman Y ud ı.ıaş. 

Mister Modyon ve Matmazel 
Franzer hususi seyahat maksadile 
uçmakta olduklarım söylemişlerdir. 

şehrimize geliyor 
İşittiğimize göre köprünün inşa 

atına da başlanmıştır . Bu işler için 
beş bin lira harcanacaktır. 

------·------29 Teşrinievvelde üç maç yap 

Büyük bir hayır yapmakta olan 
Bayan Fatmanın memleket için çok 
faydalı olan bu fedakarlığını candan 
alkışlarız . 

Cami önünde 1

1 mak üzere Samsun şampiyonu ve 
935 senesi Türkiye üçüncüsü idman 
Yurdunun şehrimize geleceğini ha-

İki yıl sınıf ta kalanlar 
sanat okullarına da 

giremiyecekler 

Abdest alırken 85 lira
sını çaldılar 

\ 
her aldım. Bu işlerde sahibi 
salahiyet saha komitesi başkanını 
elinde 300 lira ile iş bankası 

Orta mekteplerde veya Liseler
de iki yıl üst üste sınıfta kalan tale· 
belerin talimatname mucibince kayıt· 
ları silinmektedir . Eski imtihan ta
limatnamesinde bu gibi talebelerin 
meslek mekteplerine kabul edilebi· 
Jecekleri kaydı vardı . 

Son talimatnameden bu kayıt 
çıkarılmış olduğundan , bu vaziyette 
olan talebelerin meslek mektepleri
ne de alınmamaları maarif vekaletin
ce alakadarlara bildirilmiştir . 

Bununla beraber yeni talimat· 
namenin bu hükmü hususi mektep· 
lere şamil olmadığından üst üste 
aynı sınıfta iki sene kalan talebeler 
bu mekteplere girebilmektedirler . 

Mektepler beş gün tatil 

Cumhuriyet bayramı münase
betiyle bütün lise , orta mektep 
ve ilk okullarla , üniversite 28 teşrin· 
evvel öğleden sonra olmak üzere 2 
teşrinsani gününe kadar beş gün ta
til yapacaklardır . 

Adana kulübü 
Dün idare heyeti seçimi 

yaptı. 

Adana kulübü dün yıJlık idare 
heyeti seçimini yapmıştır. Yeni 
idare heyeti, Muharrem Hilmi, 
Recai Tarımer, Dişçi lsmail Hakkı, 
Fazlı, Veciat Güçlü, Nevzat Güven, 
Kasım Ener olmak üzere yedi kişi· 

den mürekkeptir. 

Vi!sonun 5 inci maddesi sömürgeler 
işinin serbestce , geniş düşünce ile 
ve bitarafca hallini vadediyordu . 

Halbuki Versayda, Almanyayı 
bütün d~niz aşırı memleketlerdeki 
haklarından vazgeçikmeye cebretti
ler. 

Almanyanın ırk kanunu ile, ya· 
hancı milletleri terbiye ve onların 
mallarını adilane idareye muktedir 
olmadığı isbat ettiği iddiasını Gene
ral Von Epp şiddetle reddetmekte
dir. 

Almanya hiç bir zaman sömür-
gelerin yerli halkının ırk işlerine ka
rışmak niyetinde değildir. Almanya 
yalnız, yabancı ırkların Almanyada 
Alman milleti arasına sokulmasına 
mani olmağa çalışıyor . 

General Von Epp nihayet sö 
mürgelerin Almanyaya geri veril
mesinin ne gibi iktisadi faydaları 
olacağrnı şayıyor. Ve diyor ki : 

Kara lsalılı lbo Osman oğlu Be 
kir adında birisi dün polise koşarak 
Yeni camide abdest almak üzre 
açıkta taş üzerine bıraktığı cake
tinin cebinden bir şahsı meçhul 
tarafından 85 lira parasının aşırıl
mış olduğunu şikayet etmiştir. Polis 
Bekirin bu müracaatı üzerine derhal 
tahkikat ve takibata başlamıştır. 

Mahkemelerde: 
Bir katilin muhakemesi 

Kasap IJyası öldürmekten suçlu 
ve mevkuf Ali dede mahallesinden 
Celal oğlu lsa ve 11 arkadaşının du
ruşmalarına ağır cezada devam edil
miş, suçlulardan lsamn yaşı hakkın
da hukuk mahkemesine açtığı nesep 
davasının neticesinin sorulması için 
muhakeme 7 Teşrinsan'ye bırakıl· 
mıştır . 
Yağmacıların muhakemesi 

Katil ve yağmadan suçlu olup 
evrakları Temyiz mahkemesinin ka
rarile Mardin mahkemesinden şehri
miz ağırceza mahkemesine nakledi
len Savurlu ~Halil oğlu Nuri ve 26 
arkadaşı hakkındaki duruşmaya de
vam edilmiş, gerek amme şahitleri 
ve gerek müdafaa ; şahitleri için ya
zılan talimatl.ar gelmediğinden du
ruşma başka bir güne bırakılmış · 
tır • 

Kumbaraları ve eşya 

ları çalınmış 
Antakyalı Mehmed oğlu Ara

bacı Mehmed ve arkadaşı Eskişe· 
hirli Kasım oğlu Demirci Mehmed 
adında iki kişi dün polise müracaat 
ederek : Yattıkları odanın kilidi kı
rılarak meçhul bir adam tarafından 

çamaşır, elbise ve içinde 12 lira bu
lunan kumbaralarının çalındığını söy 
!emişlerdir. 

Polis derhal tahkikata geçerek 
hırsızı yakalamıştır . 

Suçlu, Döşeme mahallesinde Ha· 
lil oğlu Ali adında birisidir . 

Doğum 

Tüccarlarımızdan Osman Altı 
Kulacın bir kız çocuğu dünyaya gel
miştir. Ana ve babasını khrik eder 
yavruya uzun ömür dileriz . 

Küçük bir çocuğun mer 
kepten düşerek ayağı 

kırıldı 

iktisadi ve siyasi bakımdan Av
rupanın tekrar canlanıp kalkınması 1 
için mu ha~ kak Alman sömürgeler 
işinin halli lazımdır. Bu ayni zaman- ı 
da bugünkü manda altında olan Al
man sömürgelerinin terakki ve inki· 

Safiye isminde bir kadın dört 
yaşındaki oğlu Kemah dün merkebe 
bindirerek yalnızca, yeni istasyonda 
bulunan babasının yanma gönder
miştir. 

Çocuk yolda bir arabaya çarpa
rak merkepten düşmüş ve ayağı kı
rılmıştır . 

Zabıta, çocuğun annesi hakkında 
k~i takibat yapnu~tır . şafı ~çin de lazımdıı: • 

yolunda yakaladım. Kıymetli başkan 
bir çok sualJerime cevap olarak 
her şeyi ifade eden parayı göste
rerek : 

- işte gönderiyorum dedi. 
Spor sahasında Çukurova genç· 

liğine kıymetli yardımları olan baş· 

kana muvaffakiyetler dileyerek ay
rıldım. 

Samsun takimının Adanaya gel
mesi sporcularımıza büyük faydalar 
temin edeceği şüphesizdir. Teknik 
bakımdan bize faik olan bir takım 
karşısında kendi kulüplerimizin ne 
netice alacaklarım şimdiden tayin 
etmek doğru olamaz. Biz ancak ta
kımlarımızın tam manasile çalışmış 

olarak bu maça çıkmalarını dile
mekten başka bir şey yapamayız. 
Üç hafta devam eden kupa maçla· 
rını bitiren kulüplerimiz önümüzdeki 
kısa zamanda biraz çalışırlarsa zan 
nederim ki formlarına girmiş olur
lar ve temiz bir futbol oynıyan 

Sopa ile başını yaraladı 
Cumhuriyet fabrikası çırçır us

talarından Diyab oğiu Cemal adında 
birisi ayni fabrika amelelerinden° lb
rahim oğlu Dervişle kavga ederek 
elindeki sopa ile başını yarmış ve 
Hamza oğlu Mehmed adında diğer 
bir ameleyi de döğmüştür . 

Cemal yakalanmış ve hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır . 

Bütün Türk köylüsü 
- Birinci sayfadan mabad -

kaydı üzerinde fazlaca durdurmuş· 
tur. Kooperatif ortağı Ziraat mah
sulleri üzerinde tüccar ve komis· 
yonculuk işi yapmamış olacaktır._ 
Faiz, para veya mal olarak kredi 

verme işile uğraşamıyacaktır. Dev
let, bu iki vasfı ·kooperatife ortak 
olma halile gayri kabili teklif olarak 
kabul etmiştir. 

Ziraat Bankasının ayıra-
"' cagı para 

Bu yıl mahsullerin çok iyi ol 
ması ve Buğdaylarımıza dış pazar
larında dolgun fiallarla müşteri 
bulunması ihtimali, Ziraat bankası
nın kooperatifler için ihtiyacı karşı· 

1 

i )aya bilecek bir yekfuıda para ayır
masını temin edecektir. Bankanın, 
bugüne kadar köliiye gayri menkul 
mukabilinde vermiş o18uğtı borç 
parayı b1.t11dan sonra kooperatifler 
temin edeceğinden. 'Bankanın bu 
saha üzerinde esasen hazırlanmış 
bir parası var demektir. Ziraat ban
kasının son yıl içinde kurmuı old•ı· 
ğu Ziraat ikrazlar Umum Müdür· 
lüğü bu mCYZZ üzerinde . verimli bir_ 
şekilde çahşmaktadır. 

Samsunlulara temiz oyunlarile na.,. 
kabele ederek candan alkışlar to~ 
farlar. 

Kendi kulüplerimizin vaziyeti "e 
teknik kabiliyeti hepimizce malu111· 
Seyhan enerjik, Toros ağır ve fakat 
golcü, idman Yurdu sert ve teknik..· 

~ çıt 
hl'larl, 

Gelecek konuklarımız ise, mır 
ayyen oyun sistemleri olan, yorul: 
mıyan bir talcımdır. Daha dün gibi 
yakın bir zamanda Ankara şampİ · 
yonu, Ankara gücünü Samsunda 
yendikleri zannedersem unutulmadı. 

935 senesi Tırabzonun şampiYo" 
nunu yenerek orada lzrnir 
gurubu şampiyonu Altın Ordu)'• 
yenilerek Türkiye üçüncüsü oldu. 

Bütün bunlara rağmen SamJUP 
idman Yurdunun kendi aramızda 
çekeceği yabancılık ve yorgunI-.k· 
lan dolayısiyl~ oyun kabiliyetlerin· 
den biraz kaybedeceklerdir. 

Sporda mağlubiyet ve kabili: 
yetin ehemmiyeti yoktur. Yeter kı 
bir kaç gün sonra sinemize basaca· 
ğımız kardeşlerimizin kalplerine 0 

büyük günde büyük sevgi izleri bı' 
rakalım ki yann bugünü hatırlatsd' 
ve sevgi ile kucaklıyaca~mız koo~· 
)arımızı sevgi ile uğurlayalım. 

Muzaffer Tüzel 

Cebelidüruz ve So' 
riye muahedesi 
- Birinci sahifeden artan -

A1 
~rıca. 

~şla~ 

~rn~ 

--

-

muahede müzakerelerini baştan sa· 
na kadaT kı .. aca anlattıktan sonr; 
Fransa ile Suriye arasındaki muad • 
lak mesailin iki tarafı memnun e e-
cek şekilde halli ile bu muahede ~ 
maddelerinin tesbiti için Suriye ~~ 
F nmsız heyetlerinin çok çalaşbğı .. 
Nihayet Suriyeye istiklal verildi~ 
ve Cebeli Dürüzün tek başına .?'~!ı 
takil bir hükumet kurması muşP 
olduğun~an mali ve adli isti~· 
lalini muhafaza etmek şartile Sur1

• 

yeye inzimamı icabettiğini ve m~•: 
hedenin bu suretle tertibedildiğıOI 
bildirdi . 

M,uahedenin neŞrinin tehir edil· 
mesinin bir sebebi de bu husust~k 
Cebeli Dürüz ahalisinin reyini al~ 
olduğunu söyledi . . 

Ve ben Cebeli Dürüziln metall· 
bini Ali Komiserliğe götürmek içİ" 
buraya geldim dedi • . 

Abdulgaff ar Altraş Cebel işleri' 
ne F ransanın ihtimam etmesine te' ~ıq 
şe~ kür ettikten sonra bu topladı~: >' 
nız zatlar Cebeli temsile salahiyetı 
olan kimselerdir • Fakat bu işle~, 
kanşacak başkaları da var onlar• 
sorunuz: . 

Bizim fikrimiz muahede metJ11 
neşredilmeden Cebeli Dürüzün re· 
yini izhar edemiyeceği merkezinde' 
dir . r' 

Muahede neşredildikten son 
bir komisyon gider doğrudan di, ~ 
ruya Şamltlarla bu işi müzakere e 
riz dedi • 

Cebel metalibinin tcsbiti içİ11 
yapılan içtimalar höylece neticesİj 
kaldı . Hatta hükumetin sülcün i~ 
tediği bir zamanda zihin l>ulandır..
bir mahiyctaldı . 
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Ni h a d Ta n g U n • r 

Gece içind 

t.e! evmediğimiz bir şehre gir- sun? Korkuyor musun yoksa .. Tilki 
~meden önce kendimizi avut . ler çocukları yemez. 

l ı mak için asil adanılan bir ı _ y k k km 
'<l{ al ı o canım or uyorum • 

aş ım ·· . Sende beni bebek sanıyorsun • 
- Ne ... asıl adamlar mı ? Yal b b d 

ı. - Bu beni~ bahsettiğim adam· cu g~'.z ayınh. ubemanza~ası • u ob· 
~ b"Jd" · d d . . . y uneşe ıç nzemıyor .. 

ı ığın a anılar eğıldır. Vahşı, O d . l"kl . d b. k 
)~ld nun erın ı erın e ır ta ım 

ızlı ve esrarlı mahluklar, ki an· hayaller ar k k k I 
~k geceleyin faaliyettedirler. _ H:yd'.yboaksaaI ne d ohr ~~ğıml • 

T .. 1 . 1 b k ı ım a a ıyı ya . 
- amam oy e ıse on arı e • Sen b. ,_ k bil diz ' 

~~ec ği d k . . ıraz ı<or san e le· 
e z eme . nn kes im d .. .. b"I· 

E t b. ı o 1 d 1 e en yuruye ı ırsf'n yine 
<i. - ve ıraz .. n ann mey a bir iştir . 

çıkmasının vaktı, ayın dolarak, _ An b' tilk. . d h .. 

Türk sözü 

İngilterede 
F açistler yine çarpıştı 
Londra : 23 ( Radyo ) - Bugün 

F•tler tarafından yine bir nüma
yiş yapıldı. Bir çok kişi yaralandı ve 
dört kişi yakalandı . 

Reksistler büyük bir nü
mayiş yapmak istediler 

Brüksel : 23 [ Radyo ] - Reks 
fırkası Lideri M. Leon Degrel önü
müzdeki Pazartesi günü için karar
laştırılan 250 bin kişilik Reksist 
nümayişinin hükumet tarafından 
men edildığini ve fakat bunun çok 
meşru bir şey olduğunu söylemiştir. 

Konservecilerin grevi " 
Londra: 23 (Radyo,..)'- Bal~ 

konservecilerinden 2000 kişi bugün 
grev yapmıştır. 

işe devam etmek istiyen kadı n 
amelelerin Üzerlerine grevciler tara· 
fından kuru balıklar atılmıştır. 

İstanbul - Ankara 
Hava seferlerinin 

lan değişti 
saat-

sahife : 1 

Asri • 
sınema 

24 birinci teşrin cumartesi akşamından itibaren 
Çoktanberi sabırsızlıkla beklenen mini mini parlak yıldız 

Shirley Temple 

Pek 

(Küçük Albay) 
Filiminde 

Sizleri neşe, sürur ve kahkahalara gark edecek 1... 
ilaveten iki kısımlık fevkalade eğlenceli komedi 

F atinin başına gelenler !. .. 
yakında: 

Glaudette Golbert Glark Gable'nin şaheseri 

( İki Gönül Bir Olunca .... ) 
Bugün gündüz iki buçukta matine 

Demirhane Müdürü 7435 
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e ı~~arlak olmasıdır. ti. Onnel ır ı sesı a. a ışı· 
yorum.. ar da baykuşlar gıbi ko· 

Ay ışığında yeni bir alem uya- nuşurlar mı ?. 
Brüksel : 23 [ Radyo ] - M. 

Degrel bir nutkunda hükumetin 
Reks nümayişini men'e sebeb ıııza. 
mı muhafaza endişesinden başka 
bir şey olmadığını ve Belçikanın 
hiç bir zaman bir [sokak hükumeti] 
kabul edemiyeceğini söylemiştir. 

lstanbul : 23 [Radyo] - Hava- 1 
ların değişmesi dolayısile lstanbul • 
Ankara arasındaki hava seferlerinin =------------------·---------• 

~nca, işte o zaman baykuşlan, gece - Şüphesiz .. 
·· ilışlarını dinlemek mümkün olur. - Niçin ? 

'.!,. , - Onlar görünmek için ayın -Her halde birbirini davet için 
I· "'Rınasını mı bekliyorlar ? olacak .. Bak .. Bak işte 30 yıl evvel bir 

- Evet. çobanın öldüğü yer .. 
- Niçin ? Ziyaret kabulü ıçın - Biliyorum .. Bir sevda yüzün· 

a leceyi daha müsait mi buluyorlar. den gitmiş J 

- Tabii, insanlar gibi.. - Sen bunu nereden biliyor 
. - Her zaman sen bunu söyler sun ? 

ir ~ o, hayvanlar da insanlar gibi der
s 1iıı. 

Onlar da insan gibi düşünür, acı 
~keı, sever; bunda şüphe edilmez.. 

a - Ben buna nasıl emin isem 
1'n de eminsin. 

, Ben seni geçen gün gözü yaşlı 
~0rdüm. Çünkü kuzun bir kaya üs

ı- ~te düşmüş ve küçük boynuzu kı
~ tıııştı. Ondan müteessir olmuştun .. 
~~~en beni çağırdın, zavallı kuzu acı 

o 1Yor. yetiş diye bağırdın. 
ı- -Belki .. ben bunu unuttum. 

- Ne var sanki heri.es gibi ben 
de biliyorum . Gramer öğrenmekten 
güç bir şey değil ya 1. 

Sevecek başka birisini bulama· 
mış mı ?. 

- Demek sevda yüzünden ölme
meliydi .. 

- Bırak canım .. ister öyle ol. 
sun ister böyle • Onu kapat .. 

Düşünmeğe değmez .. 
- Sen büyük bir adam gibi 

konuşuyorsun . 
- Bir hayvan gibi desene .. 
Sen , iıısan , hayvan hep bir ma

tadır dememiş miydin .. Gülerim 
bu işe anne !. 

Polonya Hariciye vekili 
Londraye gidiyor 

Paris: 23 [Radyo] - Polonya 
Dış işleri bakanı Kolonel Bek ikinci 
Teşrin ayı İçinde Londraye gidecek 
ve lngiltere hükumetinin resmi 
misafiri olacaktır. Kolonel Bek ge· 
çen hafta Fransız Başbakanı M. 
Blumu ziyaret etmişti. 

İnhisarlar vekili Ankara-
ya döndü 

lstanbul : 23 ( Radyo ) - Şeh· 
rimizde bulunan inhisarlar vekili 
Ali Rana Tarhan bugün Ankaraya 
dönmüştür. 

saatları değişmiştir. Ayın 25 inden 
itibaren lstabuldan Tayyareler 14,5 
de kalkacaktır. 

Görring ile Ciyano dün 
bir gezinti yaptılar 

Berlin : 23 [ Radyo ] - Kont 
Ciyano bugün Göring ile bir ge· 
zinti yapmışlar ve Tayyare mekte· 
bini ziyaret etmişlerdir. Ciyano 
yarın bir nutuk verecektir. 

Almanya - Avusturya 
anlaşmasını ihlal eden 

Almanyadır 

Viyana : 23 [ Radyo] - Bura 
gazetelerinden birisi : Alman -
Avusturya anlaşmasının ilk defa, 
Almanya tarafından ihlal edildiğini 
yazmakta ve meseleyi uzun boylu 
tahlil etmektedir. o ~ - Hayır unutmadın fakat bun· 

~dıı llıüteessir olduğunu ve iyi kalpli 
Ilı ğunu itirafa bu bir vesile ol· 

Ilı~~· Bilirsin ki şu asırda insan 
~~k kalbini, gizlemek ve gaddar· 
~ ~ göstermek istiyor. Yann bir 

- Şüphemi ediyorsun?. 
- Hayır .. Her şeye ciddi göz. ( Müjde ) 

le bakmıyordum .. htın kimsesiz sokaklannda, kapa. 

~:ıı tutulmuş birer örümcek gibi 
~cağız ı.. 

1 Son akşamımızdan istifade ede
~ 8aic ayın alnı şu tepenin üstün· 
lii 0 görünmeğe başladı. Hareli yü 

Bir takım smıflar , aileler .. 
Ne olacakmış sanki 1. 

-iyi ama sen'.şimdi tam ciddi bir 
adam oldun. 

Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan(Philips) 

in 937 modelleri geldi • 

Yavaş yavaş beliriyor 1. 
~ .- Tam bir yuvarlak halinde 
~ Bir parçası daha tepenin ar 

1.. 

- Sen öyle düşünüyorsun . 
Ben de başkalan gibiyim 1. 

Gülmek hoşuma gidiyor .. Eğer 
arkadaşlarım gülüp eğlenmeseydi 
çatlarlardı .. 

- Rahatsız bir asnn çocukları 
ha L t ~ı .._ iki gün sonra tam daire 

e /ı~cak. Bak şu taşlık yamaçlann _ Ne diyorsun ? 
t P manzarasına 1.. · M - Hiç .. Ay yükseliyor hava la· 

Ilı ' or hayallerle işlenmiş bir Gü· vanta kokuyor .. Beş altı çift kuş 
Uş duvar gibi!. birbiriyle şakalaşıyor. Bir takımı şu 

tok.._ Bunda bir hakik:ıt manzarası yüksek kayalıklarda , bir takımı da 
ili . .. Hoşa gidden bu.. bilmem vadinin oyuklarında ı. 
,Çııı? .. Sen bilirsin bunu!... Görü. - Ya bağnşan öteki hayvanlar 
"'d~c hakikat olmaması niçin hoşa ? 
" t}'or? ne . 

1• 
· . - Çünkü bu biçim görünüş - Komşu çiftliğin köpekleri ' 

ı h Ağustos böcekleri ... 
l<ık ın ulyalarımızı be.slemeğe daha - Bunlann sesleri vaqiyi dol· 

. Yarayışlı.. Fakat yavrum, bu 
ilin İçin çok ağır bir mevzu!.. duruyor ' 

- Evet Perilerin musikisi gibil 
ı· ~ - Haydj <:anım .. Çocuklar bir - Periler mi dedin 1 • Bilirsin 

ı '}'b~nlamaz sanırlar . Halbuki • hiç ki 10 yaşında artık böyle şeylere 
~ti oyl~ değil 1. Onlar her şeyi an- inanmazlar. 

ar , ışte şimdi sen benimle ko-
,1%rken, hele burada, bu mevzuu be· - Evet biliyorum. Fakat şimdi 

Bu Radyoları görmeden ve dinlemeden başka bir marka almamanız 
menfaatınız iktizasındandır . 

Ilı k 10 yaşındaki çocuklar büyük adam ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI : 
~" I .. adar kimse anlayamaz . Ay .. ı gibi . . Benim Yaşıma gelince ço. 

~i -. N ? cuk olacaksın. O zaman hakikatten e var 
- Onlar ı. ziyade hayallere sığınacaksın. 

İıdı K 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. o: 20 telefon : No. 117 
10 - imler ? - Anne Şeytan kayanın tepe· 

s· 

bit -:-- Adamlar 1. Ben asıl adlannı sinden düşen çoban birdenbire mi 
llııyorum . öldü . tuttuğu bir tavşanın sesine ne kadar 

b;
1 

- Asil adamlar mı ? Hayır bu - Öyle zannederim · benziyor .. Zavallı tavşanlar avcılar git-
tltıa baykuş. Bak başka bir kuş - Buraya gelen avculann vur- tikten sonra mesud mesud zıplıyor· 

Ô
ccvap veriyor . 3~~~ kuşlar, tilkiler birdenbire mi 1 
tk il ar .. 

~ e. i yukarıda kayalıklann için· 0 ur er ·· . . 
"t haf f O d d - O bir defa bağırdı ya .. 1 ihtiyatlı boğuk bir sesle ... - mı e erım .. 

- Başka bir ses daha 1.. .• - Ya hayvanlar birbirini öldil· - Tilki onu bir diş atışile boğ-
to - Bu da bir tilki .. Yiyecek arı- rurken ? .. du .. Cünki kamı açtı 1 .. 

1 . - Hayvanlar asla zulüm yap· - Öyle ise tilki suçlu değildir. 
ta Avcılar evlerine: çekildikten son mazlar, ya açlık, ya hiddet, ya kor- - Hayır ., 

olabilirse işte o zaman iyi olur !.. 
- Sus .. Sus .. Yirminci asnn 

çocuğu 1 .. 
içli çocuk .. Düşünen , şahsiyet 

sahibi, felsefe yapan çocuk sus 1.. 
Gecenin yumuşak maviliği gü

müş dağlara vuruyor dinle 1 ,. 

• Alsaray sıneması 

bu akşam 
Mevsimin en büyük ve şaheser proğramını taktim etmekle bahtiyardır 

Davit Koperfild 
Yahut bir çocuğun romanı 

Oynıyanlar: Liyonel Barimur 
Levis Ston- Madge Evans 

Bu film yedi büyük yıldızın iştirakile Metrogoldvin Mayer Şirketi tarafında 
meydana getirilmiş ve herkesin okuduğu büyük romandan iktibas edil. 
miştir . 

Ayrıca: Paramunt dünya haberleri 

Cumartesi 

Matineler : 
2,30 da Pazar 2 de 

7428 

Tan Sinemas 
Bu akşam 

iki büyük ve müstesna film birden 

ı· 
Senenin en büyük bir filmi Uzun zamandanberi beklenen şa. 
heser. Fedakarlık kahramanlık manzumesi . 

( Clive Brook ) ın temsili muhteş mi 

( Diktatör ) 
2 _ lspanyol haydutlarının mücadeleleri macera dolu bir film 

Müthiş KOVBOY 

Buk Jones tarafından yaratılan 

( Kahraman Kanı ) 
Sinema saat 8,5 da başlar 

Pek yakında : 
Yamyamlar tarafından yenenler , Aslanlara atılan zavallılar bütün bir ha. 
reket ve bütün bir heyecan kaynağı şimdiye kadar yapılan en korkunç film 

( Aslanlar Adası ) 
Bugün gündüz iki film birden 

Aşkım senindir ve Kahraman kanı 
7430 

,-c h . t" - - .. ld - :ı ı ___________ . 
um urıye ın onuçuncu yı onumu I' 

bayramında C. H. P. tarafından : 

1 - Kuru köprü çeşme mey- 1 

danında. 
2 - Belediye meydanında . 

Tan sineması 
Pek yakında 

( Charles Boyer ) in en büyük fil· 
mi , bir harika 

3 - Taş köprü başı meydanında 
kurulacak halk kürsüleri kadın,er· 
kek bütün vatandaşlara açık bu
lundurulacaktır . 

Bu kürsülerde söz söylemek is· 
tiyenlerin bayram gününe kadar 
her gün saat ( 17 ) den itibaren 

ı \ (Meyerling faciası) 1 

Parti merkezinde başkanlığa gele-
rek adlarını yazdırmalarını sayın 
yurddaşlarımızdan sevgimle dile. 
rım . 

74U 

Seyhan Valisi ve C. H. P. 
Seyhan llyönkurulu Baş· 

kanı T. H. Baysul 
5 

13 
Numaralı Casus ~~Yuvasından çıkar.. gece onu ı ku onlan öldürmeğe sevkeder .. Fa- . . - Ya anne sen insanlar da hay 

rır · · kat zul~m değil 1 .. · . , . • vaol.iU' .gibidir. diyordun, hani ya 1.. 
Ne var ? benim elimi yokluyor ·Bak':"Bif se$· g~li9or bu~' Ne "ıaiıian insahliır hayvanlar 'gibi 

Perileri hayalinden geçir, hay· 
vanları düşün, oyuncaklannı düşün, 

her şeyi düşün, yalnız zalim insan
ları düşünme 11 

Ah .. Geoe ne lfadar' gü:ier!,.'
4 

· :.:..------------
1 
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Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -,_ 

--ırııo l• ıynu 

ClNSI 
--- atılan Mi kılar 

Eıı ez En ço~ 

"· "' K. s. Kllu 
-

Kapım-ah pamuk 
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Piyasa temizi " 
35 

-:16,50 -
, iane 1 47,75 . 
iane 2- 40 -45 

-Ekspres 
· Klc\lant 41 1 51 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si~nh 

Ç 1 G 1 T 
Ekspres 

. 
1-3 1 iane 

1 
Yerli " Yemlik ,, 

" 
" Tohumluk ,, 1 2.70 2,75 - lll.IBUBAT 

~ ·-- ---
Buğday Kıbrıs ı_ -

" 
Yerli 4,82 --

" 
men tane -Arpa --Fasulya ----Yulaf -Delice -Kuş yemi -Keten tohumu 

Mercimek -
Sisnm 1 1 

UN 

·='-
Dort yıldız Salih ,_ 725 

1 üç ,. )t 675 
.c -c;: Dört yıldız Doğruluk 750 
~ :=: 

-= üç » » 675 
o c 

Simit 8so -» 
~ 

c;: 
Dört yıldız cumhuriyet ___ > 700 

::ı 
c-ı u- 625 --
""" 

uç )t » 

-Simit 800 -,, 
~-Liverpl TeJgrafları ,.J Kambiyo ve para 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıya-
cağmı kim iddia edebilir. 7379 11-26 

Türksöıü 24 Teşrinievvel 

!l __ B_E_L_E~·-E-iL_A ...... N_L ...... A ...... RI_-ı:· l ı Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 

1 

1 

1- Açık eksiltmeye konulan iş: Kumaşı Belediye tarafından verilmek 
şartile temizlik amele ve memurlarına yapbrılacak 96-120 adet tulum ve 
16-25 takım elbise ve kasketin dikilmesi. 

2- Muvakkat teminatı : Yirmi liradır . 
3- ihalenin yapılacağı yer ve tarih : Teşrini Saninin 9 uncu pazartesi 

günü saat on beşte Belediye encümeninde . 
4 - isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işleri kalemine 

ve ihale günü de Belediye encümenine teminatlarile birlikte gelmeleri 
ilan olunur. 7433 24-28-1-4 

Teşrini saninin 2 inci pazarksi günü saat on beşte toplanacak olan 
Belediye meclisi ruznamesi bermucibi kanun ilan olunur. 

RUZNAME : 
1- Riyaset divan, daimi encümen ve encümenler seçimi • 
2- Senelik rapor . 
3- Hesabı kati . 
4- Yeniden tayin olunan memurların tasdiki memuriyeti. 
5- Şehir planının tetkik ve müzakeresi . 
6- 936 bütçesi müzakeresi. 
7 - Memurlara ait barem tasnif cedveli • 
8- Müstahdemler talimatnamesinde tadilat . 7 432 

1- Eksiltmeye konulan eşya : Belediyenin bir senelik kırtasiye ih· 

tiyacı . 
2- Tahmin bedeli : Beş yüz altmış altı lira otuz kuruş. 
3 - Muvakkat teminatı : Kırk beş liradır. 
4- ihalenin yapılacağı tarih : Teşrini evvelin 26 ıncı pazartesi günü 

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

r, ine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur • 
11-13-20-24 7375 

1- Eksiltmeye konulan iş : Atatürk parkında projesine göre yapılacak 
gül çardağı . 

2 - Keşif bedeli : Yedi yüz elli altı lira yetmiş kuruş . 
3- Muvakkat teminatı altmış liradır. 
4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih : Teşrini evvelin 26 mcı pazartesi 

günü saat on beşte Belediye encümeninde . 
5- İsteklilerin şartnameyi ve projeyi görmek üzere her gün Belediye 

yazı işleri kalemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan 
olunur . 7376 11 - 15-20-24 

Operatör doktor 
------· 

Kemal İbrahim Tuğ 
Seyahatinden dönmüş, hastalarını kabule başla- ı 

mıştır . 6 -7 -Bebekli Kilise - 7 406 

------.----------------------------------------------
D. Demiryolları Adana işletmesinden : 
25 Eyliil 36 ve 16 birinci Teşrin 36 tarihlerinde yapılan kapalı eksilt. 

melerde isteklisi çıkmıyan aşağıda u.evki, miktar, muhammen bedel \e 
teslim müddeti ile muvakkat teminatı yazılı Balast pazarlıkla ihale edile
cektir. 

Pazarlık 2-11-36 pazartesi günü saat 10 da Adana işletme bina· 
~ında yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename örnekleri parasız olarak Adana Yol Baş 
Müfctlişliğinden ve Konyada Şube Şefliğinden alınabilir . 

isteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince ve sartnamede yazılı ve
saik ehliyet vesikası ve idaremiz veznesine yatırılmış muvakkat teminat 
makbuzu ve ya şartnamede örneği ilişik şekilde Banka teminat makbuzu 
ile gününde ve saatında işletme müdürlüğüne müracaatları. 

3 
Beher ro için 

Mevkii Km Muhammen bedel Müddeti 
Ceyhan 412 120 K 6 Ay 

7431 

Mikdarı 
8000 

Muvakkat teminat 
L 
620 00 

Doktor Operatör 

Numan Bedri 

Bütün konforlarile açılıdı 

---------.1.393 9 

N 

~I 
90 

, ~ 
8~ 
Aı 

kıla 
lad 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

Çc 

ltiy 
tini 
ıtıct 
tiil 

Almanyadan avdet ederek Adanaya gelmİf ıstiJ 
hastalarını tekrar muayenehanesinde kabul et ~ 

"'irı meğ~ başlamıştır • ii~ 

Elaziz Nafia müdürlü- 1 

ğünden: 

Açık. eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Elaziz - Malatya yolunda ismet in 
önü köprüsü asfalt kaplama ve bekçi 
kulübesi tamirab. 

Bu tamirahn keşif bedeli ( iki 
bin dörtyüz altmış dokuz lira ) yir· 
mi kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve 
evrak şunlardır : 

A : Eksiltme şartnamesi. 
B : Mukavele projesi. 
C : Bay!fldırlık işleri genel şart

namesi. 
D : Tesviyei turabiye, şose ve 

kargir inşaata dair fenni şartname. 
E : Hususi şartname. 
F : Keşif eetveli. 
isteyenler bu şartnameleri ve 

evrakı bedelsiz olarak Elaziz nafia 
müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5 • 11 - 936 Ta· 
rihine rast'ıyan perşembe günü sa
at 1 de Elazizde nafia müdürlü. 
ğünde yapılacaktır. 

br 

Kiralık e\' ~ir 

kur 
Ziraat Bankası arkasında 6 tic 

ve iki aileye elverişli 1632 ....... 9 lctı 
yılı ev kir~lıkhr . lstiyenler ,., ıçi 
memuru Nahidi görsünler.74r' &'et 

Yitik resmi sent 
So 
laıı 
~ 

Şahsıma ait senedi resm:~ alt 
bettim. Yenisini alacağımdan du 

taı 
rinin hükmü kalmamıştır. ttJ tik 

Ocak mahallesi N 
kak No: 81 J 

7 434 mütekaidi 
TAHiR 

Hizmetçi 
Evde çalışmak üzere hi 

ve aşçı aranıyor . idare h 
müracaat edilsin C. 

Kiralık e~ 
Asfalt cadde üzerinde A 

parkı karşısında Doktor M 
oturduğu hane kiralıktır. isti 
Halk Eczanesine müracaatl_..,. ,.,,__._-

Doktor Reşat 
Doğum ve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül. 

tesi kadın hastalıkları kıliniği muallim muavini . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklinin 185 lira 19 kuruş mu· 
vakkat teminat vermesi, bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A : Ticaret odasına kayıtlı ol
duğuna dair vesika. 

7424 

Bu zamana kadar Ankara Vilayeti Doğum mütehassıslığı , Denizli 
Memleket hastanesi Nisaiye mütehassıslığında ve Doğum Evleri 

1 Baş Tabip ve Kadın hastalıkları müte -Birinci sınıf mütehassıs 

B : Bu inşaatı yapabileceğine 
dair ehliyet vesikası. 

7419 22-24-27.1 

Almanyanın Berlin ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
şubelerinden mezun üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir . Bu gece nöbetçi eczane 

Hergün hastalarmı İş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçüncü Her gün sabahtan akşama kadar Yağcamisi karşısındaki sokakta mu-
katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız ameliyatlar yapar . ı h . d h l k b l d 1 KalelCapısı civarında 

730 14
_

30 
G. A. aycne ancsın e asta arını a u ve te avi eyler. 7391 7-15 M. Rifat eczan'edir 
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Kaçakçılar va.ı' 
hainidir 

Umumi neşriyat m~ 
M. Bakşı 

Adana Türk sözü mat.,I 


