
:-=Ferid Güven~~ 
SAHiP ve BAŞMUHARRiRi 

Kuruluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

Perşembe 

29 Teşrinievvel 1936 

Onikinci yıl Sayı : 3668 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELİK SİY ASI GAZETE Ulucami yanında hususi daire Pk. 44 

Hemşehri! bugün en büyük bayramını yapı
• 

S Kuruş l ....,......._ ____ ı 
coş, gururlan! herşey hakkındır yorsun, sevın, 

' • ) 

............................................. 1 .............................. .. 

, 

Stodinoviçin 
beyanatı 

Kıymetli misafir hislerini 
nasıl anlatıyor 

Ankara : 28 (A.A.) Yugos 
lavya Başbakanı şehrimize gelmiş · 

tir . 
Stodinoviç ilk defa ayak bas

tığı Türkiye topraklarında müttefik 
Türkiyeyi onun değerli gazetecileri 
vı: sıtasile selamlamakta büyük bir 

• duyduğunu öyliyerek demiş· 
tir ki : 

Yugoslav d.:vlet adamlarının 

SON DAKiKA 

A li11 k©ı tr©l d c§l 
Büyük bayrama ·daha dünden baş
landı on binlerce halk coşup .. taştı 

Ankara: 28 (Telgrafla-Hususi) - Ankara daha 
bugünden bayrama başladı . Sokaklar dolu .. Halkevi 
meydanında toplanan binlerce halk, izci,mekt pli burada 
verilen nutukları dinledikten sonra Ulus meydanına git
tiler. Burada da bir çok nutuklar söylendi.Abid~Iere yii7-
lerc ~ çelenk kondu. Bütün şehir ışık içinde . 

hepsi için yeni Türkiye anlaşma ve 
dostluk ve balkanların müslihane 
tekamülünün temel taşını attı ve 

-------------------·-----------------------' yer yüzünde sulh ve terakki işinin 
1 

en mühim bir mesnedidir . 

Yarın akşam Halkevi ve Ankarapalasta Partinin 
baloları var. Büyük Şef Atatürk her iki baloyu da şeref
lendireceklerdir . 

Ankaranın kiymetli misafiri Yugoslav başvekili Sto
dinoviç şerefine verilen suvare büyük bir neşe ve samı
miyet içinde devam ediyor . 

On üçüncü yılın si
yasi zaferleri 

----
Nevzııd Güven -

O ünden beri en büyük bayra
mımızı yaşıyoruz. Çünkü, 
bugün, Türk bahtının gö-

"i"· rülmedik bir ışıkla parladığı, 
kurk idaresinin en azametli zaferini 

1 
azandığı günün yıl dönümünü kut

uyoruz . 
On üç sene evvel bugünde, bü

liin milletin idaresini temsil eden 
Atatürkün eli, yumruk halinde mazi
nin köhne müesseselerinin b~·ı~~ 
inmiş ve Türk Cumhuriyetinin temel 
taşını koymuştu. Bugünün büyüklü
ıtüne olan imanımız, içimizde en bol, 
en coşkun bir hayat kaynağı halinde 
Yaşamaktadır. 

On üç yıldan sonraki bugün ise, 
bizim için daha kutsi, daha değerli
dır. Çünkü: bugün Türk Cumhuriyeti 
daha kuvvetli, daha ebedileşmiştir. 
Ve bunun içindir ki. yarının detı"eri 
lrozümüzde bugünden de fazladır. 
Çünkü, yarın Türk Cumhuriyeti biraz 
daha kuvvetlenmiş ve ebedileşmiş 
ohıcaktır. 

On üç yıl önce kurulan cumhuri
)"Ctin bıze ilk dersi de, daima ileriye 
bakmayı, ileriyi istemeyi öğretmek 
olmuştur. Bu on üç yil içinde cum
huriyet rejıminin Türk milleti için ta
hakkuk ettırdiği büyük ı şleri, birer 
birer a:ılatmağa ne bu küçük sütun
lar ml1saittir, ne de buna lüzum var
dır. 

Her vatandaş bu , elle tutulabt· 
lc~ek kadar h a yatla :ı mış , canlı mu
\'Jffakıyetleri görmü:;, ve tanımı 0 tır. 

Arkasmdaki zafer , muvaffakiyet 
ve gurur dolu on bir yıla karışan 

bu on üçün:ü yıl içinde Cumhuriyet 
idaresi memleketin büyük davaların
dan birini daha halletmiş ve diger 
mühim bir davaya da el koymuştur. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Madrid kapılarında kanlı. bir süngü 1 . Stodinoviç bütün Avrupanın ge- il 
çırmekte olduğu bu müşkil demde 

muharebesi oldu 1 müstakir ve devamlı bir sulh için en 

Komünistler de milliyetperverlere 
iltihaka başladı 

J faal bir şekilde Balkanlarda çalışıl
J makta olduğunu kaydetmenin nıü· 

' 1 

balağalı bir şey olnııyacağını işaret 
ederek Ankaraya seyahatım bunun 

J D~hili
1

ym: V~kilimiz 1
1 

* * * Ankara: 28 (Telgrafla -Hususi )-El işleri sergisi, 
İktisad Vekilimiz Celal Bayar tarafından bugün büyük 
bir merasimle açıldı . Bir çok davetliler sergiyi hdyran
lıkla gezdiler . 

K. O. General Franko son bir ültimaton1 verdi 
1 

ı ·~----------------------
heden de Madridin yedi mil yakı- Ankaraya döndüler J Londra : 28 (!Radyo )-Madrid 1 

civarında vukua gelen şiddetli mu ı 
harebelerde Fas kıtalarile çarpışan 
hükumet kuvvetleri bir süngümu
harebesinin sonunda siperlerini ter
kederek milliyetperverlere iltihak 
etmişlerdir . 

General Franko Madride son 
bir ültimatom daha vermiş ve halkı 
derhal teslim olmağa davet etmiş 
ve aksi takdirde cezanın çok şid
detli olacağını bildirmiştir. 

Moskova : 28 ( Radyo ) Sov. 
yet Rusyanın geri tarafında ispanya J 

hükumet kuvvetlerine yardım için / 
geniş mikyasta iane toplanmaktadır. 

Lizbon : 28 ( Radyo ) - Milli
yetperver süvari kıtaları Madride 
dört mil mesafeye kadar ilerilemiş
lerdir. 

Bu ilerileyiş esnasında Kolzova 
kasabasını da işgal etmişlerdir . 

Londra : 28 ( Radyo ) - Mil
liyetperver Crnup ordusu kuman
danı General Volero umumi kaıar 
gahını İlaskoya nakletmiştir . Gene
ral Voleronun kıtaları süratle Mad-

1 

1. 
rid üzeri ne ılerilemektedir. Bu cep· / 

/ /~ "'\ \ 
) Türk Hava kurun1u d 
~ Adana Şubesi ( 'ı 
~ Hemşehrilerinin b;:J .. yük · 
~ bayramını kutlular j 
~~ 

nına kadar ilerilemişlerdir. Ankara: 28 ( A. A. ) - içişle- j 
Londra : 28 ( Radyo ) - Lizbon ri Bakanı ve Parti Genel Sekreteri 

hükum~ti ad.:ı_ııi müdahale komita / Şükrü Kaya bu sabah şehrimize dön 
sından ıstedıgı zaman çekilmek sa- müştür. 
lahiyetini muhafaza ettiğini bildir· B l k l 
miştir. ! e çi a sosya ist 

Ankara : 28 ( A. A. ) - Se- 1 k . 
v'.lleden verilen bir habere göre şiu.., Ongresı 
dıye kadar 67 hükümet tayyaresi 
düşürülm~şt.ür. _ 1ı Hükfımetden neler istedi 

Madrıd . 28 ( A. A. ) Nas- A k . 28 ( A A ) _ B 1 • 
1. k 1 . k"I n ara . . . e çı 

yona ıst uvvet erın bazı sev ı ceyşi 1 k 1. t k . h"·k· 
Sebep) d 1 ·ı M d ·d ·· · a sosya ıs ongresı u umetten er o ayısı e a rı uzerıne 

- ·· ·· 1 · d A · d ecnebi devletlerin Belçikada devle-
yuruyuş erın e ranınez en geçe- 1 . . . . . . 

miyecekleri bildirilmektedir . tın emnıyetını ıhla! edecek teşeb· 
Madrid : 28 ( A. A. ) _ lspan büslere yardım etmelerine mani ol

yada hükumet kuvvetleri taarruza 

1

1 ması için icabeden tedbirlerin alın-
geçmişler ve dört kilometre ilerile- masını isteıııeğe karar vermiş 
mişlerdir . tir. 

Ankara mektupları 
Ankara 26 Birırıcı te§rırı 

K. O. 

Cumhuriyet bayramına hazırlık - el işleri sergisi , 
barajın açılması - Yugoslavya başvekilinin Anka
rayı ziyareti-meclisin açılması-Atatürkün nutuk
ları Antakya meselesi-bayram arifesinde Ankara 

-- - ............. __ _ 
Ankara sevimli , kendine mah· 

sus bir sonbahar havası içinde Cum
huriyet bayramına hazırlıkla meşgul. 
Sokaklar , caddeler daha bugünden J 

donandı . Muzaffer , muvaffak Türk 

1 

bayrağı her köşede dalğalanmakta, 
sokakların kala balağı gittikçe artı· 
yor . Sağdan , soldan gelen trenler 
Ankaraya hergün biraz daha izci , 
polis , asker getiriyor .. Oteller şim· 
diden doldu Ankaranın her köşesin
de hazırlık var , yarın civar kasaba-
lardan , köylerden beşbinden fazla 

atlı ve yaya köylü geliyor . Davul , 
muzika sesleri bir dakika kulaklar
dan eksik değil . Türk gençleri, 
Türk ordusu , Türk bahriyelisi , as· 
falt caddelerde çelıkleşmiş bir duvar 
gibi yürümekte , sıhhatli , neşeli , 
ve kendisinden emin .. 

Yukırıda lıink o/dugu hıir re mii.,ıııl.ıl lwyuıa kavu§aCuKııırı lm_;iik bir ınıan bnledı~ımi: 
giizel . 1rııukyw1urı ıki nıarızara 

Bu yıl Cumhuriyet bayramı her 
yıldan daha coşkun olacak bilhassa 
mekteplilerimizin iki haftadan beri 

1 devam eden •yürüyüş talimleri Vf 
' -- - - ~=·--
' Gerisı ikinci -;;,hifede - ~ 
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CüımhLDırüyet ü<dlaıre~n A<dlananun köhne v e ühtüa 
vaır çehıre~nne_ k a n v e güzeDDük vermn~tnır 

On üçüncü yılda cümhuriyet beledi 

Adana Beledıyesirıın ')eni cserlcrmdcrı : Sel hrırı lokantası Atla,,a IJe/erlıyesi:ıiıı wni ve güzel P-serterirıdnı ·;-llükiimet Cnddesi 

yesinin imar muvaffakiyetleri 

Adana Ht>ledt'll'~İrı111 ) r111 <'.)rrl,.,111derı : • ·,., /,,,,, (,a:ııwrn 

u 
Se 

Cumhuriyet devrinin 'bütün iyi 
vasıflarını bir tarafa bıraksak bile, yal· 
nız şu harap yurdu yeni baştan yap
ma için tuttutu yol ve harcadığı emek 
dahi başlı başına üstün bir vasıf sa
yılmata değer. 

Fakat Cumhuriyet devrinde hal
kımızın asıl büyük kazancı, medeni ve 
sıhhi bir manzara alan fchrimizde bil-

eksikleri, halli göze batan çirkinlikleri ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~

Biz burada, vatanın dört bucatın· 
da başlayan ve başanlan güzel işleri 

sayıp dökecek değiliz. Çünkü onlar 
hakkında :zaman :zaman bir çok yuı· 
)ar okuduk, bir çok istifadeli sözler 
dinledik. Bizim şimdi anlatınağa çalı· 
şacağımız mevzu, sevgili Adanamızın 

Cumhuriyet de\ rinde kavuşluğu ba
yındır'ık \ e hurada ba~ıırılaıı güzel 
ışler lıakkıııda cll'lcaktır. 

rıthak ka Cı nıhı rİ}C ı:en öııce gı-· 

çeıı uzun yılhırda şehırc.lik bı!kımıı · 
dan ö0 ünülecek vt". iıııreı.ilecf'k lıenıeıı 

lı ç hır Şt>y ynplnıayaıı hıı giiz, 1 yıır t 

ko~e·ıntfr, buguıı görduğümüz ferc1h 
ve geni} ca deler, ıki ı.ırafı gölge'ı 

ağaçlarla hezenmış yolar ve hır cnd· 
rlelerin ) ollrırııı t•lrnfııı.ı sı rpıln iş len.İl 
ve göz ;ılıcı y;ır ı ar, ch11.gıın hir hiçı

ıne g-i e ı Çdrşı, sel>Zt"Cİ ve kasaplar 
içiıı y apılaıı lıiil'er, ş ·hır hi:tlkıııı en 

hassa titiz bir beJcdiiyccilik zihniyetile 
yürütülen umumi hi1metlerdeki inki· 
~aftır. 

Filhakika Cumht:riyet devrinden 
önce gerek çarşı yüzü ve gerek işlek 
caddelerin üzeri, gerekse mahalle ara· 
lan, geri ve laubali bir alışkanlık te· 
sirile çok defa münevver ve duyğulu 
her hemşerinin yüzünü kızartacak 
zavallılık, bir başı bozukluk ınanza-

vardır. Fakat bizim şuna da inanımız 
vardır ki; dünkü harap, a-eri, pis ve 
adeta kocaman biı toprak yıQ'ını ha· 
linde olan Adanadan bugün nisbeten 
göz alıcı. mümkün olduQ-u kadar le· 
miz, nisbeten ferah Adanayı yaratan 
ve Cumhuriyet rejiminin feyzinden 
ilham alan Adana belediyesi, hiç şüp· 
he etmiyoruz, hemşerilerin de mu· 
zaheretile yakın bir gelecekte, bu 
şehri cidden imrenilect"k bir kılığa 

ip•id;ıi şartl.ır ıçııırl~ hımrlanan ctleıi 

yemf'kten kurtarmak \ e en gayıı sıhhi 
bir 11s11l ile hazırlanıtıı bU?larla lıar.ı· 

retiııi ~öndüı nıekleıı kııı tarnıak nrnk· 
sadile kı rulan mükemmel ve modt'rn 
me:zba!ıa ve buz fabrikası gibi eser· 
ler, tamamı:n Cumhuriyet devrinin ge· 
tirdiği feyz 'e uyanışın birer örneği· 
dir. Şehrimiıin çehresini deiiştiren 
bu gü7.el eserlerden maada hemşehri· 
lerin kendi paralarile yaptırdıkları hir 
çok bina ve müesseseler de ayrıca bu 
güzel değişikli~i artıran ve şehre da
ha cazıp, daha canlı bir çeşni veren 
büyük birer himmet mahsulüdür. 

lda1111 lıeledıJesi11111 \eni esnft'fi11deıı luıtiiıl. parkı ıe heykeli 

rası gösterirken, butün imkanın bü· 
tün müsaadesi kullanılarak bu utanç 
vericı alışkanlıklardan eser kalmamış· 
tır denebilir. 

Vakıa, şunu itiraf edelim ki, Ada
namı:z, tam modern icaplara uytun 
bir şehir halini almış detildir. Bir çok 

sokacaktır. Ancak, bu neticenin istih· 
salinde hemş~rilcrin de belediye ile 
ayni yolda ve ayni gayede mesai bir· 
liği yapması ~arttır. Ve Adanalılann 
şuur \'e idraki. en yakın bir istikbal
de bu yüksek neticeye ulaşınaya ka
fidir. 

Ankara Mektupları 
- Bırıncı sahifeden arlan - Çubuk barajı bu yeşilliği daha 

ziyade artıracak , Türk milletinin 
bunlardaki muvaffakıyetleri görüL- ı' medeni kabiliyetini bir kat daha mey· 
cek şey . dana çıkaracaktır. Su medeniyetin 

Bu yıl Cumhuriyet bayramı do· 1 başlıca vasfıdır . Susuz hayat yok-
layısiyle açılacak olan el işleri ser tur . 
gisi de şayanı dikkattir . Bu sergi Pazara giden 8 kilometrelik yol 
de yurdun her bir köşesinden gel· 1 temamen asfaltlandı , pazarın bu
miş olan Türk sanatının canlı örnek- lunduğu yer ayni zamanda Ankara· 
leri var . Bilhassa serginin mühim 1 nın bir gezinti , eğlenti yeri olmak· 
bir köşesini eski Türk sanatkarları- 1 tadır . Pazarın arkasında sevimli , 
nın eserleri doldurmaktadır . Bu eser· etrafı engin tepelerle süslü mavi bir 1 

ler görününce Türk ruhunun inceli- 1 göl hasıl oldu . Bu kuru , sarı top· 1 
ı· ı ğine , zarafetindeki varlığına hayran rak tepeler belli beş sene sonra i 

oluyor . Bütün bu eski eserlerin üze. 1 yemyeşil kadife gibi olacaktır . ı 
rinde Türkün adı vardır . Ve kimse- 1 Bu yıl • Cumhuriyet bayramına 
nin malı değildir . Serginin hususi· ı Yugoslavyadan , bu dost memleket 
yeti çok mühimdir . Geçen yıl bura· 

1 
selamlarıyle dolu olarak başvekil ve 

da yine bir sergi açılmıştı . " Al. 
1 

hariciye nazın Milon Stoyadinoviç 
man el işleri sergisi " mukayesede 1 ve muhterem zevceleri gelmektedir. 
kendimiz için bir üstünlük iddia Ayni zamanda dost Ru!lyadan da 
edersek mübalağa etmemiş oluruz· bir heyet gelmektedir . 

Bayramda ayni zamanda Anka· Yugoslavya başvekilinin Ankara·· 
rayı susuzluktan kurtaracak olan ' ya gelmeleri bu iki dost arasındaki 
çubuk barajının da küşat merasimi 1 rabıtaların , müşterek emniyetlcrin 
yapılacaktır . Ankararun nasıl ..;o· idamesi için ehemmiyetli bir ziya· 
rak , kurak bir yer oldutunu bun· rettir . Biri Balkanların şarkında , 
dan on yıl önce görenler bilirler , digeri garbinde bulunan iki kuvvetli 
şimdi Ankara öyle değildir. Ankara- ' devletin dünya sulhu hususunda ta · 
nın yüzü ııhhatli bir çocuk gibi ye· 1 kip edecekleri emniyet yollarında 
fillik içinde gülmektedir • bu suretle birleşmiş , bu suretle 

dostluklarını bir defa daha teyit et· 
ıniş olmaları Avrupanın şarkındaki 
sulhun <'nıniyetini gösterir . 

Başvekil Çar~amba ~abahı şeh. 
rimizde olacak, istasyondan mec. 
lise giden cadde Türk - Yoğuslav 
bayraklarile siislenecek, istasyonda 
bizzat Başvekili:niz kendilerini is
tikbal ve otomobillerine alarak 
Ankara Pala~a getirecekler önce 
şerefleı ine bir suvare verecek. 

Başvekil ertesi gün Büyük Mil· 
let Meclicin.. giderek mecJis reisi 
kendilerini meclis binasında Reisi. 
cumhur Atatürke takdim ~decek.. 

ler, Başvekil burada Cumhur reisi
mize bayram tebriklerinde buluna
caklar, bundan sonra geçit yerine 
giderek kendilerine mahsus ayrılan 
yerder geçit resmini temaşa ede. 
ceklerdir. 

Şereflerine muhtelif ziyafetler 
verilcc~k. Ankara gezdirilecek, ayın 
31 inde Ankara Halkevinde Riya· 
seti cumhur fil Armonik orkestrası 
tarafından verilecek konserde bu
lunduktan sonra yine Halkevinde 
C.H.P. genel sekreteri bay Şükrü 
Kaya tarafından verilecek çayda 
bulunacaklardır. 

Ayın birinde Başvekil Atatür 

Adana dün hayra 
mı nasıl kutladı? 

1 Dün. saat 13 de şehir sut ku- 1 
lesindeki "canavar düdüğü, büyük 1 
bayramı karşılama işaretini verir 
vermez bütiin fabrikalar, otomobil
ler. istasyonda mevcut lokomotifl~r 
ta:n beş dakika olanca kuvvetlerile 
sinyal yapmışlardı . 

Sinyallar durur durmaz şehirde 
mevcut bütün radyolar açıldı ve An· 
kara - lstanbııl istasyonlarında ça-

1 iman istiklal marşı dinlendi .. 
Bu esnalarda çarşılarda bütün 

hareket durmu,tu . Bu kısa müddet 
biter bitmez bütün Adanalılar hu
mali faaliyetlerine girişerek bayram 
hazırhklaanı ikmale batladılar .. 

Dün :gece bütün Adana sanki 
bir nur içinde idi .. 

Her ev. her yer elektrik içinde 
ışıldayordu ... 

Bütün halk, 13 üncü yılı bir ge· 
ce evvelinden sabırsızlıkta kutluyor, 
karşılıyordu .. 

Caddelerdeki takların son ışık
ları sahaha kadar sürdü ve sabaha 
kadar her tarafta . şehrimizi dekor· 
layan çiçeklerin sesleri vardı . 

kün meclisteki aÇJhş nutuklarını 
dinliyecekler ve o gün şehrimizden 
ayrılacaklardır. 

Artık Meb'uslar da Ankaraya 
dönmeye başladı, uzun yaz aylan 
sessizlik içinde bulunan meclis ko
ridolrarı galabahklaşıyor. ikinci teş
rinin birinci gününde meclis mutat 
merasimle açılacak büyük önder 
nutuklarını söyliyecekler.. Bu yıl 
Atatürkümüzün nutuklarının çok 
ehemmiyetli olacağı söylenmekte
dir. Şu bir yıl içinde dünya politi· 
kasının geçirdiği buhran ve buhra
nın içinde Türk politikasmm ç.olc 
sağlam olan vasfı ve Türkiye harici 
politikasının, dünya politikasmda 
işgal ettiği mevkiin ehemmiyetini 
göz önüne alırsak açılış nutku her 
halde milletimize her yıl olduğu 
gibi politikamızın ana yollarım açık 
olarak bir daha iuh etmiş olacak· 
tır. 

BaYramdan sonra en mühim 
hadise Antakya meselesinin Anka
rada konuşulmasına başlanmasıdır. 
Sefir Ponso yarın Ankaraya geli. 
yorlar. Bayramdan sonra yeni bir 
safhaye giren Antakya meselesi 
burada konuşulacak, çok umanz ki 
Fransa bundan on altı yıl önce ol-

Halkevinde Adana sporcuları 
Bayramın ilk gecesi 
Dün akşam saat yirmide Halk

evi salonu ve batçesi bayramın ilk 
şenliğini yapmak için gelen halk ile 
kaynaşıyordu. 

1 Bu sabah partiye giderek 
1 bağlılığını bildirecek ve 

and içecektir 

Halkevi Bandosunun çaldığ: 

istiklal marşile tören başladı. Hadi 
Okan kürsüye geldi. Cüml.uriyet 
konusu üstüne çok ateşli söyl~v 
söyledi ve çok alkışlandı. 

Sonra Halkevinin yeni elemanlar· 
la zenginleşmiş ve üç yıllık çalışma 
ile olğunlaşmış orkestrası arsıulusal 
dört parça çaldı. On dakika dinlen· 
meden sonra Arif Nihadın Cümhu 
riyet terennüm eden söylevi şair 
kadar halkı da coşturdu. 

Yeni teşekkül eden Mandolin 
takımı keman ve piyano refakatile 
halk türkülerinden altı güzel parça 
dinletti. Ondan sonra okullular şiirle
rini okudu ve nihayet bandonun çal· 
dığı cüQıhllriyet marşile tör~ne son 
verildi. 

Ziraa t işçileri için 
Hazırlanan kanun iş kanu-1 

niyle beraber meriyete 
geçecek 

Muhtelif ziraat mıntakalarında 
ziraat işçilerinin vaziyeti üzerine ya· 
pılan tetkikler intaç edilmiş addedi
lebilir. 

Bilhassa Adana gibi bazı mın
takalarda işçilerin fena şerait altın
da bulundukları ve ekseriya yağmur 
bahaneleri ileri sürülerek yevmiye
siz bırakıldıkları görülmüş , bunları 
önliyecek tedbirlerin alınması karar· 1 

laşbrılmıştır. 
Ziraat işçilerinin tabi olacakla 

n kanun, iş kanunu ile birlikte meri-
yete girecektir. ı 

dutu gibi Türkün hakkını tasdık 
edecektir. Ponsonun bir Franklen 

1 buyun olarak Türk hatırasında kal-
masını dileriz. On altı yıl önceki 
Ankara itilafının güzel bir kapla 

1 

1 

Türk Spor kurumunun sekizinci 
kongresinin oy birliği ile verdığı 
kararla Kummun Cumhuriyet Haık 
partisine bağlılığının kabul edilmesi 
dileğinde bulun uştur. 

Parti tüzüğünün 31 inci nndde· 
sinin " Ç ,, fıkrasına uygun olan bu 
dilek parti gen yön kurulunca kabul 
edilerel<, bu karar Gen başkurca 
onanmıştır. 

Bütün Türk sporcusu, Türk genç· 
liği için ehemmiyetli olan bu bağ· 
!ılık töreni bu sabah, büyük hayra· 
mm merasiminden evvel saat 8,5 da 
Halk Partisi kurağında yapılacaktır. 
Ve tören bittikten sonra sporcuları· 
mız hükümette yapılacak kabul tô· 
renine iştirak edecektir. 

Ehli hayvan 
• • 

sergısı 

Bugün törenle açılıyor 
Ehli hayvan sergisi kumluk me)'· 

danında bugün saat 14 de törenle 
açılacak ve halkımıza teşhir edilece" 
tir . Büttin halkımız bu sergi ve tö· 
rene davetlidir. 

Zabıtada: 

Bir bıçaklama 

Arabacı Küçük Ali adında birisi. 
Veli oğlu marangoz Aliyi eskı bir 
husumetten dolayı dün ağır surette 
bıçaklamıştır . 

Suçlu yakalanmış , hakkında ka· 
nun: icap yapılmıştır. 

iftira mı etmiş ? 
Ömer oğlu Mahmut,lsa oğlu Ali, 

Salih oğlu Yusuf ve Ahmet oğlu 
Ömer adlarındaki adamlar Mehmet 
oğlu Halil isminde birisine suç tasni 
ve iftirada bulundukları zabıtaca an· 

ciltlenmesi Suriye hudutları üzerin
deki Türkiye - · Fransa münascba 
tırun en mükemmel bir eseri ola· 
caktır. 

Şiındı güneş battı.. Tatlı kızıl 

' )aşılmış olduğundan dördi hakkında 
da kanuni muamele yapılmıştır . 

ışıklar caddel~rde sallanan bay~a~- 1 

tarla kucak ırncağa. Tayyrelerımız ısovyet misafirler Ankara-
ufuklarda uçuşuyorlar, ~okaklar, • 
dop dulu, mağazalarda alış veriş 

1 
ya geldıler 

tam bir bayram arifesini andırıyor. 'ı 
Bir bayram arifesindeyiz, fakat milli, Ankara : 28 ( A. A. ) Sov· 
öz bayram, içten duyulan, bağrı yet Rusya Ossoaviyakım Başkanı 
havası tath tatlı dolan bayram.. General Eydemon ve arkadaşları bu 

K. O. sabah şehrimize gelmişlerdir. 



um hu 
-Pamuk siyaseti 

mhuriyet hükumetimiz bu büyük 
rvet kaynağımızı artırmak için 

yeni bir hamle yaptı 

Sebrl GOi 

Nevzad GQven 

- Birinci sayfadan mabad -

Türk vatanının birlijinj , bütün· 
!üfünü satıalmaz bir ıeki]de rerçek
lqtiren Cumhuriyet rejiminin hallet· 
mefe kendini mecbur gördiiti ve 
halline muvaffak oldutu bu danlar
dan birincisi, Botazlar üzerinde Türk 
hakimiyetinin yeniden tesisi mesele
sidir • 

Her Turk milleti , yurd parçala
rından birisinin, hem de hayati, mü· 
dafaası bakımından en mühim bir 
parQUlmn üzerınde kendi bakiiniy.e· 
tınin bulunmamasına tahammül ede
mezdi. Er, geç bu gayn tabii vazi
yeti ortadan kaldırmata mecburdu. 

Turk dıplomasisinin bu hususta 
mürlcaat milf liyur ıekal de Cum
huriyet için ayrı ve beynelmilel ma
hiyetli bır muvaffakiyet oldu . 

PuruzHi iılerın halli için bir çok 
mılletler zorbalık ve emri vaki- poli
tikasını pervasızca tatbık ederken, 
cıhan sulhunun en durust ve samimi 
bır unsuru olan Türkiye bambqka 
bir yol; uzlaıma ve anlatma yohuıu 
tercıh etti. Bil>"*- davamızı da Mon• 

f 
tröde hallettik. TiirkdıplomUisinin 1&-
zandıtı bu b6,ok zafenn deter biçilmez 

f mahiyetini anlamak için l>otazlarm'ı-

' 

zan, memleket emniyet ve milct.f._ 
lkl~rlı Boıbakatıımu Anadolu kı6fl#Jsil Ue bafbatıı bakımından ne bilyiik ve ~ .. bir 

1 

rolü oklutuqu cflfGnmek · ·lilfMli . 
Çukurovanın -~~k zrindiraatidnbok- 1 =~fı~~t ~~kçulukakve-on:i:· Asırların rekabet ve ihtıralarlllJ 

ebemmıyetı uze e a a ıçm YllllH topr ve elinde tqıyan bu eMi meşeleyi Cum· 
r.aman önce doat diifmao çok §artlannm u~I~ kili ~ı • huriyet dipJ..-.ı, T9k ~unun 
ler yapmışlardır . yordu • menfaatlerine ea ~ bir .ıtilde 

Gizli emellerle veya ak~i .gaye- i Ta~iatin dotordutu ildbn ~ ~ halletmekle 1ardJbiyik iılere bir 
yapılmış bu etijdler ; bızım bu rat• biraz da fenne ve bu aünku tane daha katmft ~u • 
ve yann pamuk siyasetinde yo· asra uygun bir sistem ılive etmek On üçüncO Jdda C.hun,.tin t!te 

lllzu aydınlatmak noktasından çok ıcabediyordu . aldıtı ve halledectttfnde zerre kadar 
lıdtr . Siatllll ~*-ba4anmı~ ~ şüphemiz b~n büyük işlerden 

Çukurova ve bu kıymetli yurd ekiminia leWIİflriı.esi. birisi de Antakya ve l•eoderunun 
· · ı --L tahriba mukadderatıdır Türk Me\1'9Rohuıup 

Çaaınm ıkhm şartl~n: topra~ ve se eaı..,.; t yapan bas. kopmaz bir .,..,_. olan-· -Antakya 
flrtlan, pamuk ekımı usuU•t ya· tallW.Ja ıtnücade!e ve sulama ted- ve lıkendermiü tAnadolunun çok 11• 

lar tarahndan çok derin ince- bırlen gıbt meseleler gelebilir • kmtıh ve daha blyük bir divayı hal-
tir • liafvekilin Adanamiza plerek letmete ulfl# bir.tam~ yiıp:-

Pamuk mütahassıslarmm. pro keadiame baa bir ~ bir hlam· bfıliiız bır maahede ile Fransa man-
leriniu batti ecnebi konsolos- lede on altı saat yalım pamuk ifi1e dasına emanet etmiftik . 
bile Çukurova pamukçuJutu mef1at olmam · Bu hldise , sancak üzerindeki 
da uzun raporlan ve sözleri miş gozüyle bakmakta t>ae 1i8R ve· hakkımızdan feragati ifade edemezdi. 

ır . riyor . Bu ~ak zamlllm aofurdutu bır za-

Çukurovanm itgal oldup aene- ( ~ meeeleainin ) artık tama rureth · 
Fransızlar bu güul yurd par· L.nectıı !-~ b' .. -ı- be Antakya ve lskenderunda yqayan 

ta..__ .. men nau meawue ır ~ se p· 280 bin Türkün mukadderatına bip-
b ~ epeyce goz ko)'IDUflardı · ler basıl olmllflur • ne kelmak . Kalbimizin sesine kulak-

tti 1919 da Marsilya Tıcaret o- · Bu aebeperi töylece üç noktada )arımızı kapamak demekti . Ve ıüp-
Çukurovanm ziraat ve bilbaisa toplamak mümkündür : hesiz buna da imkln yoktu . 

,,__... .ziraati vaziyetini tetkik için 1 Takibettiiimiz 18Q8yİ prog- Kanile kültürü ile arzusu ile 
•ya bir heyet göndermişlerdi . raaundt, yurd için milyonlar sarfe. Türk olan 'bu yunl pa~sının endi-

6abıı_ Bundan maksad Fransanın pa· 'ı derek. kul'Cluiuam fUrikal9~ ıesi içimizin rahatını kaçıran bir mes
~· olan ihtiyacını bu havalinin ne iptidai madde yqtirmek liwmdr. ele halinde kalıyordu . 
~ye kadar kar~nlıyacağını tah- 1 Dededen kalma tarzlarla devam Nihayet Fransa hük6meti yaptıtı 

etmekti . edilen pamukçulul'umaz-ne bu güft- bir muahede ile Suriye üzerindeki 
Ba heyete dahil ziraat müben. kü yanı unm ne de C-lui,.t mandasından ferapt ettı . Bu mua-
Bay A. Aşav yazdığı raporun bq .. · B'lb • mi hededen sonra , Suriye ile ayni prt-

-..ı"'.....ıa •1nları aövlüy,,,.,. • rek ~:!:wy~ · 1 
...-

4 • meeml e- lar ~nde ve üstelik bir de hususi 
,_. , - • etin ......- m e- b' 'd ki' h' 1 k F " P k eki kibir ti nokta k ... ~ ır ı are ıe ıne sa ıp o ara ran-

~n a~~ m 1~. • • et ı.;.~ . . ~aramızı? sız mandasına giren sancak mukad-
~ Kılık~a v~ --: v ıl<lncı dere- v,.e aerveüınızuı dı,anya ıatmemeaı deratının da yeniden mevzuubahı 

- Surıyenm şımal kısmı Fran lazımdır. olması kadar makul , tabii bir şey 
\'~ bilhassa Marsilya için çok' mü-

1 

3 - Scınede muayyen olan pa- <>lamazdı . 

~r · muk İhtİfllClmıZI kati rak•mlara Türkiye efkArı umumiyesinde he-
Bır yandan pamuk zir~::rn::t l>ağ!:ı:nak lazımdır. yeean ve asabiyet bqlamıştı . Türk 

ka, lngiltere, ~r ye Hi~- 1 Meseli : ~ yıltla -500;000 a,.ı. diplomasisi bu defa da anlatma ve 
tarafından adeta ınhısarlı gı- ya pamuk lizımaa bu ihtiyacı mut- uzlqma yolu de bu meselenin hallane 

diğer taraftan müstemlekeleri- lak surette karfdamak gerektir. tqebbüs etti • Ancak kendisiyle ko-
azim ihtiyaamıza hiç bir zaman Bu mubim mevzu Cumhuriy•f nuşabilecetmi Fransa hükümetine 

Llc: lamay k - "' baaıli ...,. dostane bir nota verdik . Ve kendi 0 88 
pe cuz 1 

.. b hükUmetimizi yılledanben iliifiiQ. kendıni idareye &Ayık Antakya ve ls-
onünde tutu ursa fabrikaları- dürüyordu. ilk iş olarak burada bir kenderun Türkleri içın de istiklil 
P~muk bulamadıklan ~n dü (Tohum ulib iataayoııu) b1ulmut istedık . 

kl~n halden korkmak lazımdır. ve bu istasyonun yıllarbanberi yap Memnuniyetle kayd edelim ki, 
e evet bu havaliyi ( Çukurovayı) tığı tecrübe ve tetkikler sonunda Fransa hükumeti lıu talebimizi hüsnü 
reıniz albnda tutup pamuk mab iklime uygun, sanayie uygun ve ha- niyetle karııJadı. Yakında Ankara 

Ü kemiyet ve keyfiyet itibarile riç piyasalarda tutulan bir pamulC veya Pariste konuşmalara bqlana-
ın~ lüzumunu anlıyabiliriz r " tohumu buhmmuştur. işte geçen se- cak. 

Gorülüyor ki: Pamuk ekimi nok ne ekimine başladığımız ( Klevland) Hakkımızın buyüklütü ve ıki ta-
ndan düşmanlanmız Çulaırovaya pamup değerli eınelder " çalış rafın da rosterditi husnu myete ba-

ide büyük bir ehemmivetle malarm mabaulüdür. karak korkmadan diye bılinz ki, 
1 Yolund-. sancak Turklerinl müstakil, 

ınaktan gen durmamışlardır . Şu b.alde görülüyor ki Cumhu- hür ve ~~ndilerine JAyık bir hayata 
... riyet hükumeti ( Pamuk sayasetine ) kavutmut rorecetiz. 

Çukurovanın, dünyanın en çok tam esasından, kökünden başlamıı- Onların sevinci, saadeti biıım1d 
-·-iyet verdiği pamuk yetiftir b_r. ~ !ecrube ve ~etkilder, pam~k demektir.Tahakkuk etmiş nazarile ba-

lcab liyeti ve kıymeti maalesef ~ zıraatinin daha genış ve uytun 11S- kabil~~mi~ bu büyuk neticeyide 
salta•t devrinde hiç fisül temi.erle kurulmasım neticelendire- Cumhurrf~t reıımınin bqardıtı bu-

lllİfti BU Hrrernc:--'-l:L _e. c.ektir. . Jiik ~· SJ,a'llına koymamız lizımdır. 
hk .: :t-~~":. bu ~ . .,.. Nıtelcim huldlmet, meıiıl~ette Omltle dolu olarak bqlayan 
_yuz~ -,~linin. bu· pamuk ~ inkitafr 99 ablan onümüzdeki on dordüacü ~alm da bize 

bat zırati .t~ pamUlc zıraati de adımm ku•Mtlenmeai: w p)fenin yeni muvaffakiyetler ve bet salaada 

danada gençlik 
her şeydir 

0 Tandan,, Mamt.z P•lk 
Adana . (T,.ırinievvel) -

A. dananm çalışkan , münevver , a· 
~~li bir fençliti var • Hep renç 

ler , miUi kallanma için elele vermit 
ler bir zincir olmuşlar . Bütün istih
sal ..... , çabşma sahası , bu ' 
gençlilin elinde hergün biraz daha ı 
genitJiyor ve satlamlapyor • Milli 
maeleler, vatan meseleleri bu ıenç. J 
ler vumda el.ima haiaretle müna- ı 
kata ve tetkik ediliyor. 

Ablgan, cewaJ gençler 1 Karala
n daima ifliyen, daima barelcetli 
ıencler r •• 

Meclisin en genç meb'uau bile 
Adanalı detil midir ? 

Bir genci takdim ediyorlar: Ki
bar , zarif bir delikanlı . 30 )'81ında 
ya var, yay~ 

- Bay Kasım , Halkevi Reisi_ l 
Ayni zamanda çiftçidir. Büyük ara· 
zi sahibidir. Avrupada tahsilioi ik· 
mal etmiştir. 

Başka bir genci daha tanıbyor
lar. O da henüz küçük denecek bir 
yaşta: 

- Bay Sabri 1 Tayyare Cemi
yeti Reisi. Ayni zamanda çiftçidir . 
Vaai mikyasta pamuk ektirir. 

fete pamukçu Fazla Meto geli
J• ... Ozerinde beyaz bir elbise, ayak 
lannda beyaz ayakkabJar, başmda 
beyaz bir tapU var. Cayet anlayış
h. hiltili, Am.p.da tahsilini bitirmit 
kibar bir genç. Adana mıntakasmda 
i. defa büyük mikyasta 12 binden 
fUla •taçlı bir portakallık vücuda 
getiflllİI, Jllan prbı Yafa ve Dört-\ 
ypl da dahil olmak üzere en büyük 
portakal bahçesini yapmış. Visi 
mikyuta pamuk ziraati ile meşgul· 
miif. 

saat ........ ~~ ..... 
mndaD ynlamarpnz. Yülu:ek bir 
sanat kabiliyeti vanhr . Mükemmel 
bir artisttir • Enfes heykelleri var· 

Torosmaçı 

Güzel bir hava içinde samimi ve 
kardeşce yapıldı 

Samsun 9 Toras 4 
Samsun şampiyonu idman yur · görüyoruz. Birinci baftaym bittiti 

dunun ilk maçam Toroupor yaptı. l zamm TOIOI 2 S.m-.m S • 
Sabaya ilk defa Samsunlular .,...... j : • 
da Toroslular, alkıtlar anmda Çlk- ı ikinci baftayma başlandıtı zaman 
talar. Mutad merasimden sonra 1 Toroıta bir canhhk oldutunu rörü· 
Nihad Oralın hakemJiti ile oyuna yoruz. Nitekim bunu 2 golle ilbat 
batlandı., ettiler. Buna mukabil Sam•m tala. 

ilk akmı yapu S.mmılar mımn sayı adedi bayii yiibelmitti • 
Toros defmmnda durdular. Oyunda Ve bunun bfttitini ilin eden düdük 
bir canhhk olacatı fimdiden belli. çaldıiı uman netice Toros 4-Sam-
Dakika ilerliyor.. Samsun sol içi j sun 9 . 
ark .. dqlanm siiriildeyerek T oroa Bütün oyun müddetince T oroetan 
kalesine müteaddit tehlikeli akmlar t beldedifimiz oyunu göremedik • 
yapıyorlar. lehine bir 1 SemMID takama birinci maça bu 

Bu aralarda Samsun şekilde kaunmı•na rapm bekiki 
gol oldufunu gördük. 1 kuvvederini ~ • 

. Oyun tekrar başlatbğı uman l ikinci maçlannı 30-10-936 
bir Samsun alanını fawUe durduran ı .. .. Se ban la .. - .. 
Toroa koruyuculan aleyhlerine bir cuma gunu Y spor ve uçuncu 

kaztnddar güzel bir ~ da 1-11 - 936 .,... 
ceza w,..aSa lehine .kinci gol ıünü idman Yurdu ile yapacaklır-
şut ve ~ . ı . dır. Klymetli miufirlerimizdm claba 

s-- blec:ilinln yardmuyla iole 
blbolclu. 

Torosun bu golle gayretleblliiiai 

güzel OJUDlar görecetimize pi~ 
etmiyoruz. 

SPORCU 

Hükumet adına yapılacak kabul töreni 

dir • ~de dttcor yapar • Ga
yet artistik fototraf çeker • Her sa· 
nat eaeri kurulurken muhakkak Coı
kunun fikri alınır . Ayni zamanda 
iyi bir gazetecidir . • 

Zaten kardeşi Nevzad, Türksö- 1 - 29 llktefrin 936 Per~-1 9 - Ziraat , Orman ve Baytar 
müdürleri, .. t · · tah · .. d .. - delil be günü ·saat 9-10 aa kadar Hük4-:l8; A~~:da ~ .:~:e~ıe bu- met konatmda ve Vilayet Mabmın 

1 vil .. ı d da kabul töreni ~· talı J:lzetesi e · iye~er için e en 2 Tetrifat bey'eti Vekile b. 
ÇQk sürüm temin eden bir gazetenin ranaa da--· n..,__. ı&e ap· 
batında detil midir ? ı- -• ;r•-k 

Bu ve bunun gibi güzide ve ça· plaki arayı takip ece tir. 
1 V'diyette bulanan Saylav-

1..Un gençlerin isimlerini burada ne 
kadar saysam bitiremiyecetim. lar, 2 _ Toplu halde tüm Kamutan 
Hepsi benimle , evveli gurbete gel· ve ~ bey'eti • 
miı bir yabana , memleketlerine 3 - Viliyette bulunan Velcilet 
misafir olmuş bir fert diye, ayn ay- Müfettişleri, 
n meıgul oldular . Sonra da Sey· 4 Viliyet Adliye tef)cillb 
banın dertl~rioi, yqayapoı, hayatını, Bqk•nlan ve hakimler. 
peyizailanna gazeteme akssettirebil· 5 - Mali~ye bath daireleı 

1 
mem için ellerinden gelen yardımı ı' başkanlan , inhisarlar ve f&brikalan 
yaptılar , Adananın fena taraflannı bat direktörleri , tapu ft evkaf di-
kapamadılar . ı rektörleri, 

lyj taraflannı metbemediler. 8a 6 - idare hey'eti azalan , da-
na yalnız yol gösterdiler ve çok bi· 1 biliye daire.,........, • 
taraf bir şekilde hareket ettiler. ı 7- Maarif mücl6r ve memurlarile 
Kendilerine burada alenen tefekkür bütün mektepler müdür ve muallim-
etmeyi bir borç telilcki ederken 1 leri, 
Adananın böyle gençler elinde bu- 8 - Nafia Müdürü , Suitleri mü· 
lunmuını memleket naıpma iftiharla dürü , posta telgraf ve telefon bat 
kart1lanm. müdürü ve müdürleri, 

C. H. P. Seyhan 
kanlığından : 

İlyönkurul Baş-

Cumhuriyet Bayramı günlerine mahsus olmak üzere Ankara ve ls
tanbul Radyolan aşağıda yazılı saatlarda birlikte çahf&C.aklardır. 

Bu neşriyabn zengin program müfredatı Aians ve Radyo ile aynca 
ilin ~leeektir . 

O 936 Perşembe günü 
13 
19 

16 
24 

10 - Ticaret , Ziraat odalan 
bey'eti, Bana Komiaeri ve umum 
katibi, 

11 - Sıhhiye müdürü , Satma , 
Trahom mücadele reiSleri , SdlDI 
EnstitÜIÜ miidiirii , Hastaneler bat
bekimleri, 

t 2 - Cumhm,ıet Halk partili 
v.e hey'eti Ş.bay ve ..:(:ti Vili
yet müftülü 1111111111 • 8ZUI • 

Encümen azua • Kızılay ve ~k 
balam , ocak kültir kurumlan , Çu-
kurova idman birlili , spor t ... 
ve gazeteciler. 

13 - Banlcılar , fimendöler , 
tirketler , fabrikalar müdür ve mi· 
esseaeleri , esnaf cemiyetleri , İltİ· 
yen yurddqlar, 

14 - Vili,ette bulunan ka-
laslar, 

ıs - Merasim biflamadan ev• 
vel ve merasim sırasında bükGmet 
konalı önünde bir bta polis ve bir 
kıta jandarma bulunacak ve Rllm 
resmi yapdacakbr • Bu .rac1a müzi-
ka çalacakbr. 

16 Merasimde giyilecek el· 
tlılimatnameye fÖre tqaifata da. 

-.ıllila·ıye memurlannm reisleri fdlc 
pek • beyaz boypn bela .. 

yeeeldeaclir. . 
17 - Meruim .,...da Vali, 

Mülkiye IDelllllrlaraa Uire .-n 
Tüm Kamutanlata iedei a,..et ede-
ceklerdir. 

18 - Bayram ~e yap. 
lacak meruim elllllmda intizam ve 
inzibatın temini için merkez kuman
~t Müd.ürü ve ilk tedri-

Aaım memurdur • Kim-

yerde saymlfb • tahaldaıku i9in zso milyan gibi hü· zaferler getireceti hakkındaki sarsıl-
8'1 " en nihayet Gabari- yu-k bir nM'8 llitfet-ı.5e .. ~... maz imanımızı soylerken, cumhuriyet I 

her be :.ıL.a... L.!L_ r-~ ...._.. ~ yap11ımn temelini atan ve bu yapıyı 936 Cuma günü 
onft-

12 
19 

14 
22 

clave~e gönderilmedilinden ;l: te"blil davetiye ,.J,llacakbr. 
19 - V"diyette ya me 

• r wvg .. Uf uuıanuyor. Bu yeni aclanta ı.em miidililil dünyanın hayretle te)'rettiti yllul· 
rovada pamukçuluk mev- hem de deytet her ba.tMa fay41lta -maz bir bina haline ptiren eli hür· 

bir bt leDedenberi dillerimizde 1 varmış olacaktır. m e, akdrsle uanr. 
7393 23-.29 7453 

ruimde Mubuebei ~ Mli
düri Hasan Güler tetrifai anemr 
...... yapacakbr. 
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.s.hife 4 

Asri • 
sınema 

28 birinci teşrin çarşamba günü akşamından itibaren 
onuçuncu CumhuTiyet Bayramı şerefine 

iki büyük film birden 
1 

Türkçe sözlü büyük İnkilap filmi 

Ankara Tür i enin 
K lbidir 

Milletlerin en uyanığı, azimkarı, civan merdi olan büyük Türk miletinin 
tarihte eşsiz olan inkılabının Türkçe sözlü büyük filimi dünya matbuatının 
bir lisanı sitayişle bahs ettikleri ve necip Tiirk milletinin Lüyük bir kabi · 1 

liyet ve varlıkla yaşadığı " büyük Türk inkılabının • perde üzerinde görü· 
len heyecanlı ve azametli akisleri tarihin şimdiye kadar kayt etmediği 
emsalsiz hadiseler .. 

Büyük Halaskar Atatürkün 
Türk gençliğine hitaben irat bu
yurdukları nutuk Türküz ne mutlu 
bize .. 1 

Başvekil ismet lnönü Türke ve 
Türk gençliğine hitaben irat buyur
du~ları nutuk büyük Türk inkılabı 
eşsız. 

Bu büyük ve müstesna filme ilaveten ikinci film 

Aşk ve Taht 
Talihsiz bir aşkın perde üzerinde aksi son derece his ve fevkalade 

güzel bir film 

Dikkat : Sinema tam 8,30 da başlar. 
Bayram günleri gündüzleri matine iki buçukta iki film Lirden 

Bugün gündüz iki buçukta umuma tenzilatlı matine. iki film birden 

1 
2 

Ankara Türkiyenin Kalbidir 
Aşk ve Taht 

7454 

Alsaray • 
sıneması 

Cumhuriyet Bayramı şerefine 

13 
Numaralı Casus 

Oynıyan : Yanık kalpler filminin unutulmaz haliki 

( Gari Koper ) 
Bu film Amerika istiklal harbinin en müdhiş safhasını ince bir aşk ma

cerasile karıştırmış misilsiz bir aşk ve harp filmidir . 

ilave olarak: 1936 Berlin Olimpiyatlarının 900 
metrelik bütün filmi 

Bayram günlerinde göstereceğimiz şaheserler 

13 numaralı Casus-Vahşi Ormanlar 
Esrarı- Canavar avı 

7445 

Tan Sineması 
Bu akşam 

Şanlı Cumhuriyet Bayramımız Şerefine müthiş bir film taktim ediyor 

Senenin en heyecanlı ve harikulade filmi doyulmaz unutulmaz zevkli 
dehşetli sahnelerile Öütün bir hareket şaheseri 

( Aslanlar Adası ) 
Filmi bütün seyircilerin fazlasile memnun kalacakları bir eserdir 

Baş Rollerde : Tarzan Yamyamlar 
minin Kahramanı : 

arasında Fil-

Noah Berry Jr ve Charles Bickford 
DiKKAT : izdihama meydan vermemek için biletlerinizi erken 

alınız . 

Pek yakında : 
Sinema semasına Altın harflerle yazılan isim CHARLES BOYER'IN 

şaheserler şaheseri filmi 

(Meyerling Faciası) 
7452 

1 

-

Seyhan 
den • • 
Köyü Cin.si 
Yalınızca Tarla 

• • 
Kızıl tahta • 
Kireç ocağı • 

• • 
• • 

Türbözii 

milli Emlak müdürlüğün-

Dönümü 
989 

40 
150 
120 

Fuzuli şağili 
Pamukçu zade Hüsnü 

• • • 
Helvacıdan Süleyman oğ. Nuri 
Kürt Halil zade Ali Şeh Ah· 
met vereseleri . 

60 • ~ • 
80 • • • 

• Bağ 12 Yortan mahallesinde Hamitçavş. 
Yamaçlı tarla 35 Kartum zade Diyap 

" " 50 " " " 
• • 366 Avni paşa vereseleri 

Yukarıda mevkilerile dönüm miktarları yazılı hazineye ait tarlaların iki 
senelik icarları 17-10 - 936 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
açık artırma yolile müzayedeye çıkarılmıştır . 

isteklilerin 2- 11-936 tarihinde saat onda teminat akçasile birlikte 
Defterdarlık satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

20-23-27- 30 7408 

T.N. K 
BUVuK 
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9 ;; 
Bir verirsen bin kazanabiiirsin, bir kaybedersen paran heba olmamışbr 

Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş heın de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıya. 
cağını kim iddia edebilir . 7379 15-26 

J 

' -1 

Açıldı a- Açıldı 

Şölen 
ısı T .. o kan tası U-

de 
rü 

1 Bütün lıda '"'rlarile açılıdı 
b. 13 

r Fra.._ 

29 Teşrinievvel 1936 
SA 

üjde ) 

1 Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan(Philips,.._~ 
in 937 modelleri geldi . 

Bu Radyoları görmeden v~ dmlcmeden ba~k:ı I.ı :r marka alnıaıııanıl 
menfaatınız iktizasınJandır . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. o: 20 telefon : No. 117 
13 

A ........................ --1~------ma--P 

1 

Eski Selanik Bankası karşısında 

Diş Tabibi Yusuf Hüsnii 
Başarır 

Bulunduğu seyahatten avdet e\miş 
başlamıştır 

ve hastalarını kabule 
2-5 g.a 7446 

Doktor Reşat 
Birinci sınıf mütehassıs 

.. 
Or 

13 
lııiin 

~~ 
Almanyanın Berlin ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz "~ 

şubelerinden mezun , ~el 
Hergün hastalarını iş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçüncııj 

katta kab.!ıl ve · tedavi eyler. icabında ajrısız ameliyatlar yapar . 
7300 16-30 G. A. 

,-----~--------------------~ı 
Doktor Operatör 

Numan Bedri 
Doğum ve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül· 

tesi kadın hastalıkları kıliniğimuallim muavini . . 
Bu zamana kadar Ankara Vilayeti Doğum mütehassıslığı , Deniıl~ 

Memleket hastanesi Nisaiye mütehassıslığında ve Do~um Evler• 

Baş Tabip ve Kadın hastalıkları müte .. 
hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışma~ 
üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir . 

Her gün sabahtan akşama kadar Yağcamisi karşısındaki sokakta rno· 
ayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler . 7391 11- 15 1 

Kiralık ev 
Asfalt cadde üzerinde Atatürk 

parkı karşısında Doktor Muzafferin 
oturduğu hane kiralıktır. lstiyenlerin 
Halk Eczanesine müracaatları. 6 

7424 

Ergirler fabrikasından : 
Saygılı müşterilerimize : 
Fabrikamızda Klevlant çiğidi o

lanların bir hafta zarfında kaldır
maları rica olunur. Bir hafta sonra 
müracaat edenlerin Klevlant çiğidi 
bulamıyacaklan ilan olunur. 

7444 3-3 

Kiralık ev 
Ziraat Bankası arkasında 6 odalı 

ve iki aileye elverişli 1632-9 sa· 
yılı ev kiralıktır . lstiyenler Bek~ 
memuru Nahidi görsünler.7425-

Hayaletten kaçınız,korkunuz çünk~ 

( Frankiştayin ve 
Nişanlısı ) 

Sizi daima tehdit ederler 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türk sözü matbaası 


