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50,000 ihtililci diin Madrid iizerine saldırdı 
Amerika harbe 
mani olacak mı? 

B 

P•ul Reyn•ud 

Eski Fransız nazırlarından 

ugün diger bütün mesele
lere hakim olan şey, sulh 

1 Suriye Arapları &takya ve İsken 1 

ı-derunda birer Vatani Parti şubesi 
açmak istemişler 

ve harp problemidir. 
Son Avrupa ihtilafında Amerika, 

}'11 sonunda adam, para ve ilk 
addeye müteallik tabtaze kuvvetle
. bu büyük hercümerç içerisine at

ak suretile zaferin hangi tarafa aid 
uğunu tesbit etmişti . 
Avrupayı yeniden tehdit etmekte 

lan harbin önüne geçmek için Ame
'ika bugün de birşey yapacak mı? 
. Böyle bir felaket zuhurunda ne 
bi bir vaziyet alacak ? 

Bitarafmı kalacak? harbe iştirak 
Ccek mi? kimin tarafından?. 

•• 
Her şeyden evvel Amerika ıçın 
upanın ne olduğunu araştıralım . 
Uç Amerika vardır : Avrupaya 

. tru dönmüş olan Atlas denizi Ame : 
ilt.ası, Çin ve Japonyaya doğru dön- ı 

u ~Gş olan Pasifik sahilleri Amerikası, 
bunun ikisinin arasında • Orta 

Paratorluk ,. adı verilebilecek ve 
· dağlar silsilesi duvarile kapanmış 

kısım, kapanmış diyoruz, çünkü: 
tlar ayırır, denizler birleştirir. San
siskolu ve münevver Amerikalı 
Nevyorklunun Parise gittiği gibi 
k şarka seyahat yapar. Bununla 
aber hepsi birden ayni heyecanla 

harbe iştirak etti . Çünkü, cum-
reisi Vilson Amerikan medeniye

, temeli olan dini ve ahlaki likir
hitap ve müracaat etmişti . 
• Dünyaya demokrasi hakkında 

niyet vermek meselesi mevzubahis-
• diyor, 

Fakat Amerikalı memleketinin 
İik harbe müdahalesinden kötü 

\,,hatıra muhafaza etmektedir. Ame
,. lı bu harptan ne toprak ve ne de 
.~stemleke beklemiyordu . Fakat o 

ı. Dden bu güne kadar vasıl olduğu 
'<itaat şudur : 
\ Avrupa memleketleri kendi ara
\ llıda hakiki bir sulh yapamamış
~ ... dır, kinler devam etmekte ve Av
'Pa yeniden silahlanmaktadır . 

Ve bu harp " son harp ,. olmı
ktır . Fazla olarak da " mütte
ti ,, hazan kendisine olan borç-

11nı ödemekten imtina etmektedir-

. Bunun içindir ki, Amerika mü
ıııı bir karar vermiştir.. Bundan 
0ra bu çeşit maceraya karışmamak 

R'Ün bir Amerikalı gazetesini okur
n Meme! veya Danzige aid bir ha
tc rastgeldiği zaman : 
le:"' "Bırakın ne halleri varsa ken

ti görsün ., demektedir . 
Amerika böyle düşünmekle ma

l bir şey yapıyormu ? Tahrip va
.lan daha korkulu bir hale geldi-
1Çin geçenkinden daha korkunç o-
8tı şüphesiz bulunan yeni bir har
kendisini rahat bırakacağına ha

aten inanıyormu ? 

!\arma karışık bir dünya içinde 
disinin rahat kalacağını sanıyor 
? 
1914 Harbinin neticesi olan ve 
isini de temelinden sarsan eko
ik , sosyal ve siyasi sarsıntıları 

ltu mu? 

'ricaret pazarları alt üst olduğu 
~an kendisinin daima müreffeh ka-
111lc.ceğini sanıyor mu ? Asya mil
\ Ctınin harap edici rakabetlerine 
lilecek ikinci bir prim'in tesiri ne 
~aktır ? 
Bu primin birincisinin tesirlerini 
tnundan fazla bir derecede gör-

Dünya tekrar, eskiden ölü me
etlerin kanunu olan ve şimdi de 

ap memleketlerin kanunu olacak 
etatismin içine yuvarlanacak 

&a bizzat bugünkü medeniyet de 
- Gerisi ikinci sahifede -

''Burada bu sökmez,, 
Müfrit müteşebbislerin bir 

daha şahit 
gülünç 

olduk 
haraketine 

Güzel lskenderundan bir köşe 

Dün gelen Cenup gazetelerini 
tetkik ederken Antakyada çıkan 

" Yeni Gün " arkadaşımızda. " bu 
iş sökmez " başlığı albnda şu ha
beri okuduk : 

Haber aldığımıza göre 

ı Antakyadan bazı eşhas (her 
halde Arap olacak ) Suriye 
Murahhas heyeti gelmez· 
den önce vatani Partinin 
Türk sancak şehirlerinde 

Fransız parasının devalusyonu projesi 
etrafında Mebusan ve Ayan 

arasındaki ihtilaf 

Nihayet 

Doktor Şahı 

Paris : 2 ( A.A. ) - Matbuat 
Şahtın Almanyanın beynelmilel bir 
istikrara iştirake amade bulunduğu
nu bildiren beyanabnı mühim bir 
hadise olarak kaybetmektedir. Ame
rika ticaret bakanı matbuata beya
natında Fransız lngiliz Amerikan 
para anlaşmasının dünya nakit is
tikrarına doğru bir adım olduğunu 
söylemiştir . 

zail oldu 

• 

Paris : 2 ( Radyo ) - Mebu
san maliye encümeninin , frank kıy
metinin istikrarına ait yapmış oldu
ğu kanun layihası ayan meclisi ta
rafından tasdik !'dilmcmiştir . Bu 
yüzden ayan ve ınebusan meclisleri 
arasında ihtilaf çıkmıştır . 

Cenevreye gitmek üzere olan 
başvekil Blum , bu mesele üzerine 
gitmesini geri bırakmışbr . 

Btom ; ihtilaf halledilmediği tak
dirde bütüd nüfuzunu kullanacaktır. 

Bciılin : 2 ( Radyo ) Doktor 
Şaht ; Alman parasının kıymetinin 
yüksek bulunduğunu ve bunun düş· 
memesi için h~r türlü tedbirlerin 
alınmış bulunduğunu ye memlekete 
giren ecnebi paralarının da sıkı bir 
mürakabeye tabi tutulduğunu söy
lemiştir . 

Berlin : 2 ( A.A. ) - Rayşbank 
heyeti umumiyesi toplantısında söy· 
)ediği nutukta Schaht frankın kıy. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

şubelerini açmak üzere tef
viz almışlardır • 

Ancak, heyeti karşılama / 
töreninde pek soğuk karşı- 1 
lanmış ve hatta heyet aza
sından yüz bulamamış olma
larının, müteşebbislerin gay
retini kırmış olduğu da öğ
renilmektedir . 

Adları, sanlan bizce ve 
yerli yerince malum olan bu 
eşhasın şimdilik hüviyetle
rini ve maksadlarını izaha 
lüzum görmüyoruz, yalnız 
" bu işin burada sökmez ,, 
olduğunu söylemekle. iktifa 
ediyoruz. 

- Gerisi ikinci sahifede -

İngiltere sür'atle 
silahlanıyor 

Almanya silahlanmak 
için her yıl 800 milyon 

sterlin harcıyormuş 
Londra: 2 (Radyo) - Avam 

kamarasında söz alan Bahriye Na-
zırı Samuel Hor ; lngiliz milli miida
faa projesinden bahsederek demiş
tir ki : 

" Korkunç bir Avrupa teslihatı 
karşısındayız . Biz de en seri silah 
)anmak mecburyetindeyiz . 

lngiltere sulhun müdafü olma. 
ğa da mecburdur . 

Almanya teslihat için her sene 
sekiz yüz milyon lngiliz lirası har. 
cıyor . Bu miktar büdçesinin yüzde 
46 sını teşkil eder . ., 

Nazır bundan sonra Amerikan, 
Fransız ve Sovyet teslihatından da 
uzun uzadıya bohs ve şu sözleri ila
ve etmiştir : 

" Hiikümet deniz taslihab prog
ramı sür'atle ilerlemektedir . 

Hava kuvvetlerimiz yakında her 
hangi bir. milletinki ile karşılaşbrıla
bilecek bir dereceyi bulacaktır. Fil
hakika teslihatımız bu günkü harp 
şartlarının istediği dereceyi henüz 
bulamamışbr . Manası iyi anlaşılmı
yan bir sulhperverlik memleketin 
milli müdafaası bakımından çok teh. 
likelidir . 

Hükümet bunun için lazımgelen 
tedbirleri almıştır . ., 

Samuel Hor , lngiliz hükümeti· 
nin 1936 deniz programından bahs. 
etmiş ve demiştir ki . 

" Bu sene inşaatta bulunan prog 
ram şunlardır : 

2 zırhlı, 7 kravezor, 6 torpido, 
17 denizaltı gemisi . ., 

Avam kamarası milli müdafaa 
projesini ittifakla tasvib etmiştir . 

Şimalden Filistine Arap akını var 

Bir Paşa 
Arapla 

3000 Iraklı 
beraber ... 

Lehistandan 700 Yahudi muhaciri Filistine hareket etti 

Kudüs : 30 ( Hususi muhabiri- 1 
mizden ) - Filistindeki anarşi ar· 
bk müzminleşmiş ve alevlenmiş ı bir 

1 

haldedir . Bunu susturmak İçin , bü- 'ı 
yük fedakarlıklar yapılmalıdır , 

Dün sabab Hayfada bir Arap 
tabanca ile vurulmuş , yaralı biraz 1 

sonra ölmüştür . Yine Arap olan ka- ı 
ti! . polis tarafından tevkif edilmiştir. 

Tulkerem- Nablus yolunda bir 
lngiliz devriyesi üzerine ateş açılmış 
müsademe bir saat kadar devam 
etmiştir . Askerden yaralı ve ölü 
yoktur . 

Son 24 saat zarfında silab ve I 
bomba taşımakla maznun sekiz Arap 

1 
tevkif olunmuştur . 

Gazetelerin verdiği haberlere 
göre , Irak , Erden ve Suriyeden 
Filistine geçerek oradaki isyan hare 
keline iştirak etmekte olanlann sa 
yısı her gün artmaktadır . 

Bu maksatla Filistine geçmış 

olanların baliğ olduğu son rakam 
üç bindir. Iraklı bir paşanın da 
bunlar arasında bulunduğu yazıl· 
maktadır. 

Yine dün Hayf ada tariki Arap 
mevkiinde bir lngiliz askeri kurşunla 
öldürülmüştür . 

Dün sabab Tabariyede de bazı 
araştırmalar yapılmış , silah müsa
dere edilerek 4 Arap tevkif olun
muş ve bir Arap kaçarken vurul· 
muştur. 

Bir köydeki Yahudi kamplanna 
tecavüzden dolayı nakdi ceza tarh 
edilmiştir . 

Dün gece Irak petrollan borula • 
nndan büyük bir kısmı yine tahrip 
olunmuştur . 

Umumi vaziyete gelince : 
Ingilizlerin limanda ve dahilde 

hazırlıklanna bakılırsa, Filistinde ar 
bk yakın bir zamanda disiplin te

- Gerisi üçüncü sahifede -

-------------------------------------------------------
· Madrid' de panik başladı 
Nasyonalistler, kanlı bir savaştan 
sonra İlizer şehrini de ele geçirdiler 

Paris : 2 ( Radyo )- 150,000 
kişi ile 100 tayyare Madridi işgale 
sevkedilmiştir . 

Ankara : 2 ( A.A. ) - Alkazar 
müdafileri F ranko tarafından San 

F eruando salip nişanı ile taltif edil
mişlerdir . Madrid halkı şehri terke
diyor. 

Rahat : 2 ( Radyo ) - Milliyetci-

ler Talitle ile Madrid arasında bulu
nan lllizer şehrini şiddetli bir sav aş -
tan sonra elegeçinnişlerdir . 

Talitle : 2 ( Radyo ) - Gene
ral F rankonun kumandası altında bu
lnnan milli kuvvetleri Burejus istika
metinde ileri harekatına devam et
mektedir. 

Madrit : 2 ( Radyo ) - Hükü
met kuvvetleri Talitlenin on kilomet· 
re şimalinde asilere karşı büyük bir 
zafer kazanmışlardır . 

Ev ve Ev Kiraları 

B ir ailenin en mes'ut tarafı evi-
dir, dedelerimiz bir kadınla 

bir erkek müşterek hayatına "evlilik., 
hayatı derler. Filan adam "evlendi., 
derler. Türk, karı koca hayatını an
cak "ev.. çerçevesi içinde anlar. 

Ev bir aile için her şeydir.. Fa
kat ne yazık ki biz bu mühim nok
tayı henüz etrafile bilmiyoruz. Evi 
ancak soğuktan, sıcaktan bir nebze
cik olsun kendimizi muhafaza ede
bilmek maksadile çatılmış dört duvar 
sanıyoruz. Daha doj!'rusu içinde ya
şadığımız şeyler ev dej!'il bir nevi 
sabit çadır. 

Bunun üzerinde çok durmadan 
ikinci bir noktaya geçecej!'iz. O da 
Adanadaki "ev kiraları., . Şehrimizde 
bir adet var, o da ev kiralarının bir 
yıllık kirasını hep birden almak. An
cak aldıj!'ı bir aylıkla yaşıyan memur
lar, ve sonra kazancı gayet dar esnaf 
ve küçük san' at adamları hiç yerinde 
olmıyan bu tarzdaki kiralarla çok 
müşkül ve bazen de içinden çıkıla
maz bir derde düşmektedirler. 

Hayatı ucuzlatmak hususunda a
lınacak tedbirlerden başlıcası bu fena 
usulün kaldırılmasıdır. Bir memur, 

kazancı günlük olan bir kimse, toplu 
parayı nereden bulur da böyle bir 
işe verebilir. Mutlaka aj!'ır şartlarla 

borç alacaktır. Yahut ötekine beriki
ne yüz suyu dökecektir. 

Hayat pahalılıj!'ı yüzünden ticaret 
hayatında bile taksit başlamıştır. El
biselerimizi, evimizin mobilyesini ve 
bunlara benzer bir çok şeyleri bile 
taksitle alıyoruz. Bu böyle iken ev 
kiralarını toptan ödemek mecburiye
tinde kalıyoruz. 

Belki ev sahipleri şöyle bir şey 
söyliyebilirler . Burası sıcak bir mu
hittir yazın bir çok aileler bağa ve 
yaylaya vesaireye gidiyorlar o zaman 

' evlerimizi ne yaparız ? 
Kanunlara istinad eden mukave

leler böyle bir mahzuru ortadan 
kaldırmaya pek müsaittir. Herkesin 
mülkiyet hakkına hürmet ederiz. Fakat 
alakadar makamların bu gayrı tabii 
olan usule mutlaka bir çare bulma
ları lazımdır . 

Hayat ucuzluğu meselesinde en 
önce göz önünde tutulması mühim 
olan nokta Adana için en önce bu
dur . •• 



Sahife : 2 
"1- Türk sözü 

Milletler Sosyetesi 
yaşamak arzusundadır 

Cenevrede Habeş delegelerinin temsil salahiye
tini haiz oldukları hakkında verilmiş olan karar, 

2 

Fransa' da beklenmedik bir hadise tesiri bırakmıştır. Dün ilkdefa 
Komünist ve sosyalist gazeteleri hakkın galebesi ve olara-k Viliyette 

'Milletler Cemiyetinin yaşamak arzusunu isbat et - 1 

mesi diye tavsif ettikleri bu hadiseden memnuniyet 1 d.. b••t•• k zakay 
. Cu .. rmu·· meşhud ka- un u un a göstermelerine mukabil halk cephesine dahil olan 

radikallar arasında hoşnudsuzluk alametleri sezil- 1 nunu tatbik edildi makamlarının işti 
mektedir. Daha sağ organlarda ise şiddetli bir reak- _ rakiyle bir toplan 
siyon müşahede ediliyor. Sağcı gazeteler Cenevre B i r külhanbeyi derhal ld 
kararını, Fransanın ve sulh politikasının bir mağlu- 1 muhakeme edilerek altı tı yapı 1 

biyeti diye göstermeye kadar varıyorlar, ve Millet- 1 aya hapis ve hapishaneye 
ler Cemiyetinin kendi menfaatlerine aykırı bir yola konuldu 
sapmış olduğunu iddia ediyorlar. 

Cürmü meşhud kanunu ilk defa 
olarak dün Asliye Cezada tatbik 
edildi . 

Le J>oprılaire gazetesinde lJracke' 
nirı baş}az.swdarı : 

Milletler Cemiyeti muhakkak ki 
yaşamak arzusundadır. Ne ala. Ni · 
hayet başlangıcında yapmak geregi-

ni sonunda yapmak mecburiyetinde ı 
kaldı Habeşistan asamble'de mev 

kiinc sahib olacaktır. Gerçi salahi
yetleri tetkik komisyonunun kararın-; 
da ihtiyatlı bir dil kullanılmıştır, fa. 1 

kat işin esaslı tarafı başarılmı~tır. 

Milletler Cemiyeti, Musolini'nin em
rivakii karşısında eğilmiyor. Alınan 
karardan çıkan netice şudur kı bir 

bir paktla azalardan herhangi biri· 
nin kuvvete müracaat suretile yeni 
bir vaziyet ihdas edebilmesi keyfi
yeti arasındaki tezad çok ağır his
sediliyordu. 

Gerçi müsavi haklar içinde Ce
miyete evvelce ka bu] edilmiş olan 
bir milletin orada kendini temsil et· 

Dün akşam Belediye gazinosun
da şantöz Bedriyeye bıçak göster
mek suretile tehdit eden Karşıyaka 
mahallesinden Cemal oğlu İbrahim 
bu tehdit suçundan dolayı derhal 
mahkemeye sevkedilmiş ve altı aya 
mahkum edilerek hapishaneye ko-
nulmuştur . 

. Tahsildeki talebeye 
:~~:~:~~nm~~~~in<l:.,~;~~mı~u ~!;~ J Gönderilecek para nisbet-
cedcn sevinmişlerdir. Çünkü bu ka- 1 leri tesbit edildi 

mesine müsaade etmek pek fazla 
övmeğe değer ve pek ehemmiyetli 
bir hadise değildir, Bununla beraber 

rar şuna deJ,Jdir ki, Milletler Cemi· , 

Yabancı memleketlerde kendi 

Dün, bütün kaymakamların ve 
daire müdürlerinin iştirakile, Vali 
ve Parti Başkanımız ~Tevfik Hadi 
Baysalın riyaseti albnda, Vilayette 
öğleden evvel ve sonra olmak üzere 
iki toplantı yapılmışbr . 

Sabah toplantısı ·saat 10 dan 
13 e kadar sürmüş ve öğleden son· 
raki toplantı~da dörtte başlıyarak 
geç vakta kadar sürmüştür . 

Bu iki içtimada, Vilayetin ihti
yaçlan, ve halli lazımgelen mesail 
üzerinde müzakereler yapılmıştır . 

Dünkü hava 

Dün hava oldukça sıcaktı . En 
çok sıcak 30,4 santigrad dereceyi 
bulmuştu. 

3 Teşriniewel 1936 
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Yıldız Türküsü 

Sıtkı Avcı 
1 

iki yüz sene muhakkak bir ha-

Eski dostunu ölümle 
tehdit etti 

yatı olan ve bu gün de bütün ince' .... 
)iğini muhafaza eden " Y ılclız " tür 
küsünü Bor ve Niğde muhitinde · 
)edim . Bor halkı bu türküyü çok 

Berber Mehmed oğlu Bekir adın
da birisi, evvelce alakası olduğu ve 

bir kıskançlık yüzünden yaraladığı, 
umumi ev kadınlanndan Zelihayı, 

dün de ölümle tehdit ettiğinden za
bıta tarafından yakalanmıştır • 

Sahnede şarkı söy 
l liyen kadını bıçak 

la tehdit etmiş 

Evvelki gece Cemal oğlu ibra 
him adında birisi , Belediye bahçe· 

sinde hanende kadınlara bıçak gös 
tererek tehdit hareketinde bulun-

duğundan yakalanmış ve hakkında 
kanuni icap yapılmışbr. 

Tayin 

güzel biliyorlar ve söylüyorlar • iki 
asırdanberi evladdan evlada nakleO 

öğretilen bu halk türküsü bu gün~ 
bile musiki ihtiyacını fazlasile tatııı' 
etmeğe layık dfğeri haizdir . ()rİ· 
jinal türkümüzün hepsinde aranılı': 
haslet bunda da mevcuttur . Hatta 
o derece tarif edeceğim ki sanaryır 

su yazılmaya ve eski Türk eğlence' 
!erinden aile sinema filmi çevirmeye 
mühim bir zemin vermektedir de .. 

İç Anadoluda ~" oturak ,, aleJ!1' 
)erinde kız oynatmanın o zaman' 
mahsus incelikleri de olduğu mu 
kaktır . Oturak alemleri hakkınd' 
hepimiz de az çok bir fikir buluJY 

duğundan biz onu adeta kadın oynat· 

maktan ibaret ve neticede de cini n 
yetle biten sarhoşluk meclisi olar~ o 
ta tanırız . 

Halbuki bu türkünün bize ver; 
ceği tarihi intibalannı şuraya kaYd 
ederken efelere has incelikleri e 
yakından tanıyacağız . 

Şehrimiz Erkek öğretmen okulu Her şeyden evvel şunu söyliye' 
1 yı'm ki : Toroslarda sonra yapıJ,O resim iş öğretmen sitajyerliğine tjt 

i ova insanlarının musikisinde ağıt 
yirmi beş lira maaşla brahim tayin f.ıı 
edilmiştir . elem hemen hemen yok gibidir. 

azaplı bir türkünün korosu bir o'f'' 

milletin dinden haklarmı almak için 
onun istiklaline tecavüz etmek kafi 
değildir ; taahhüdlere riayet müsavi 
Milletler Cemiyetinde kaide olarak 
kalmaktadır. 

Oradan gelen intiba herkesi fe. 1 
rahlatmıştır. Serbestçe kabul edilmiş 

yeti kendini ne kadar zayıf göster· 1 

miş sulhçu vazifesinde hatalar yap· j 
maya ne kadar maruz bulunursa bu· 
lun~un, içinde taahhüd edilmiş hak
lara riayette sonuna kadar sebat e
decek unsurlara maliktir. 

hesabına veya hükumet hesabına o· 
kumakta olan talebeye 31 mayıs 937 
tarihine kadar aşağıdaki nisbetlerdc 
para gönderilecektir: 

Alınanyada ve Belçikada oku 
yanlara ayda 94,50 Türk lirası, A
vusturya, Çekoslovakya, Macaris
tan ve F ransada okuyanların ayda 
105 Türk lirası Amerika ve Parisin 
içinde okuyanlara ayda 115,50 lira 
fngiltere ve lsviçrede okuyanlara ay
da 126 lira. ltalyada okuyanlara 147 
lira, Rusyada okuyanlara ayda 199,5 
lira. 

Müfrit müteşebbislerin bir gülünç 
hareketine daha şahit olduk 

na çevrilir . Binaenaleyh bu mlllt': 
kada arayacağımız musiki eserfetl 

hep neş'e eserleridir. Yukarıya~ 
lığını yazdığım Yıldız türküsü de 
kabilden olarak doğrudan doğrUf 

Amerika harbe • 
manı olacak mı? 

----.. ····----
Birinci sahifeden artan 

büyük bir tehlikeye düşıniyecek mi
dir ? 

Mütemadiyen silahlarını artırmak 
akıllılığını gösteren Amerika 1914 de 
bir harp patlarsa derhal müdahale 
edeceğini evvelden ilan etmesi için 
Puankaraya müsaade etmiyen İngil
terenin işlcdigi hataya düşecek mi ? 

Amerikada,son zamana kadar ayrı 
bir Ada olduğuna inanan İngiltere 
gibi, daha uzun müddet ayrı bir kıta 
olarak kalabileceğine inanıyor mu ? 

Askeri bakımdan bile hadiselerin 
kendisini tekzip etmesi için uzun se
neler lazım değildir. Ve işte o zaman 
Avrupaya hakim olmasına müsaade 
ettiği milletin müdhiş kudretinden 
çekinmek , korkmak zamanı gelmiş 
olacaktır. Fakat bu meselede aldan
mıyalım, Almanyanın kendini garbi 
A vrupaya doğru yapılan Bolşevikliğe 
karşı Avrupa nizamı şampiyonu ola
rak gösterdiği çok mahir mücadele 
büyük tesirlerini yapıyor.Çünkü Ame
rikalı nizamsızlığa karşı müdhiş düş

mandır . 
Bostonda verdiğim nutukta Ame

rikalılara şöyle söylemiştim : 
" Avrapada yeni ahlak ve telak

kiler yerleşiyor. Asırlardanberi ilk 
defa olarak bir devlet reisinin bir 
ordu loplıyarak ona komşusunun. buğ
day tarlalarını gösterip : Bunlar be
nim olsaydı milletimiz bolluk içinde 
yüzerdi. Saati çaldığı zaman hepiniz 
ayaklanacaksa benim etrafımda top
lanacaksınız . Ve o zaman fethede
ceğiz 1 • ,, Ve sonra şunları ilave 
ettim : 

Eger bu ahlak prensipleri yapı
lacak Glursa yarın bir uzak şark im
paratorunun çıkıp ordusunu tophya
rak : 

" Kalif orniyada çok münbıt ve 
ancnk beşte biri kc1bilizcr olan bizim
kinden oniiç defa d ılı ı az l ulabalık 
ve içinden pe.rol fışkıran ve dı •} a
nın en güzel m<' ve]e n.n ~ c: ~( 
topraklar var .. 

Eger bu cpr, klar benim ol ayc:. 
milletim·z; boll . . S 

" Ertesi gün bu defa Fransa cum
huriyet reisi ordusunu tophyarak şun-ı 
)arı söyliyecektir. ,. 

" İstihlak ettiğimiz kömürün üçte 
1 

birini idhal etmek mecburiyetindeyiz. ı 
Eger Belçika kömürlerini elimize ge
çirebilsek milletimiz bolluk içinde yü
zerdi . 

Saat çaldığı zaman ayaklanacak 
ve benim etrafımda birleşeceksiniz . 
Ve o zaman fethedeceğiz l ,, 

Netice olarak Amerikalılara dedim 
ki : 

" Görüyorsunuz ki , Bolşevikliğe 
karşı nizamın müdahalesi hakkındaki 
dava ; buğday tarlası işinden b~ka 
bir şey değildir . 

* * 
Sulhun muhafazası uğrunda Ame

rikada oynayacak bir oyunumuz var 
mıdır ? evet .. Son bir oyun : De
mokrasilerin arka arkaya vermesi da-

1 
vası . Çünkü , Amerikalı çok içten : 
demokrattır . Ve memleketimizde 
sanıldığının aksine olarak diğer bir 
demokrasi olan İngilterenin Amerika
da büyük bir niif uz ve sempatisi var
dır . 

Cumhur reisi Ruzvelt halk arasın
da söylediği nutuklarında diktatör
lükleri demokrasilerin karşısına koy· 
mak cesaretini göstermiştir . 

Bunu aklımızdan çılfarmıyahm . 
Çünkü uzun süren bir karışıklık neti
cesi olarak bir sol veya sağ dikta
törlüğüne doğru tapacak olursak son 
bir ümit olan Amerikan efkarı umu
miyesini kendi tarafımıza almak şan
sını kaybetmiş olacağız . 

Amerikalılara , diklalörlükleıin 

oyununun , demokrasilere karşı Ho
ras'ın Kiiryaslara karşı kullandığı tak-

1 tigi kullanmak ve onları ayrı ayrı , 
birer birer mağliıp etmek olduğ"unu 

hat• latum . Bu defa İng h(;ı e bunu 
anlı dı . 

Ame kada an ba anl"'yacak n ı ? 

F 
dır. 

* * 
ı rl l 1 1 'i t l ',(i t c:' nd · 

Ömer Kemal Ağar 

Şehrimiz lise ve orta mekteple· 
rinde yedi yıldanberi tarih ve coğ
rafy·a öğretmenliği yapan arkadaşı· 
mız Ömer Kemal Ağar Elaziz orta 
mektebi tarih ve coğrafya öğretmen· 
liğine tayin edilmiştir. 

Ömer Kemal Ağar bugün şehri
mizden ayrılacaktır. Uzun bir zaman
danberi gazetemize kalemile değerli 
yardımlarda bulunan ve muhitte bü
yük sempatiler kazanan bu kıymetli 
arkadaş, Adanamız için bir kayıp , 
Elaziz için bir kazanç olmuştur. 

Ömer Kemal ağara yeni vazife· 
sinde de başarılar dileriz . 

Parasını aşırmışlar 

Cizreli Şahin oğlu Koban Hasan 
adında biıisi polise müracaat ede
rek, Karşıyaka mahallesinde oturan 
sabıkalılardan kara Cabbar isminde 
bir adam tarafından, cebinden 575 
kuruşunun aşırıldığını şikayet etmiş· 
tir . 

Zabıta hemen faaliyete geçerek 
Cabbarı yakalamış ve hakkında ka
nuni icabı yapmıştır . 

- Birinci sahifeden artan-

FRANSA KARIŞMIYOR 
Irak Dış Bakanı Nuri Said Pa

şanın , Suriyeye bir kral bulmak 
için . 1 eşebbüslerde bulunduğunu 
radyotar haber vermişti . 

( Savtulahrar ) gazetesi; bu ha
berin de Romadan uçurulduğunu 
yazmakta ve Roma telgrafında F ran· 
sanın bu işe karışmak istemediğini 
de söylediğini kaydetmektedir . 

Gazete, haberin kökünden ya
lan olduğunu, zira Nuri Said Pa
şanın Suriyelilerin Cumhuriyet ida 
reye bağlı bulunduklarını ve Fransa 
ile Suriye arasında ve Cumhuriyet 
esası üzerine bir muahede yapılmış 
olduğunu bilmiyecek bir adam ol
madığını ilave etmektedir . 

ilan edileceğini, yalnız Lazkiye 
mınbkasile Cebeli Dürüzün ancak 
muahedenin yeni meclis tarafından 
tasdikinden sonra Yüce Komiser 
tarafından neşredilecek bir kararla 
Suriye vahdetine idhal olunabile
ceklerini beyan etmiştir . 

ASIL MUAHEDE BU GÜNLERDE 
NEŞREDILECEKMIŞ 

Berutda çıkan [ Berut ] gazete
si 26 Eylul tarihli sayı:~ında : Berut 
gazetesi bütün dünya gazeteleri ara 
sında Suriye - Fransa muahede
sinin tam ve resmi settninini neşret
mekte tek oluyor, manşeti altında 
bir muahede metni neşretmiş ve he
men bütün Şam gazeteleri de bu 
metni " rnuahededir 1 • Diye mi 
alelacele nakletmişl~rdir . 

Mevsimin en son ve en 
Gardenpartisi 

güzel 

• 
idman yurdu faydasına ... '' 

,, 
Bu n da.11 

~ 1 o k 
' ı ··ıde 

<..> 
') ı n en l."bar ve eğlenceli gece

C. 
,, 

o. 1 ~ • ----------~------..-------...----------------------------• 

Fakat aradan bir kaç saat ge
çince, gerek manda ve hükumet ge
rek vatani mahafil derhal, neşredi
len bu muahedenin Irak - fngiliz 
muahedesi modeline uydurulmuş bir 
şey olduğunu söyliyerek tekbirlerde 
bulunmuşlar ve asıl muahede metni
nin Cuma veya Cumartesi Şamda 
neşredileceğini bildirmişler, Şam ga
zeteleri müteakib sayılannda bu tek-

1 
zibi de neşretmişlerdir . 

Mamafih " Berut ,, gazetesinin 
neşrolunan metnini bir daireden sız- 1 

dırmış olması ihtimali bulunduğunu, 
tekziplerin ise vakıtsız neşredilmiş 
bulunmaktan ileri geldiği de yazıl 
maktadır. 

Berut gazetesinin ve naklen di
ğer Şam gazetelerinin neşrettikleri 

ve şimdilik uydurma olduğu söyle
nen muahede metninde bizi alakadar 
eden bir maddeye rastgelinmemiştir. 

Yalnız muahedenin 3 üncü mad
desi , aslında da böyle ise, bu mad 
de şudur : 

" Tarafeyn akdın işbu muahe
denin nüfuzu günü, Fransa tarafın 
dan Suriyeye müteallik olarak ve 
Suriye namına akdedilmiş bulunan 
bilumum dfüeli muahedelerle itti
faknamelerden mütevellit hukuk ve 
mesuliyetlerin intikalı için lazımge
len her türlü vesaiti ittihaz edecek
lerdir . 

Ki, Haşim Attasinin İsanbulda
ki beyanatının da bu maddeye isti
nat etmekte olduğu zannedilmekte
dir. 

Biz bu husustaki sözümüzü şim
dilik biraz daha bekliyerek, muahe -
denin doğrusu neşrettiği zamana 
saklamağı muvafık görüyoruz . 

Hizmetçi isteniyor 
Evde çalısınak üzere hizmetçi 

ve asçı aranıyor . İdare lıaneın ze 
emi.i acaat edilsin C. 

oyun türküsüdür . 

Şöyle anlatblar : 

EvveUeri şehir içinde; m~ 
aralarında, evlerde yüksek sesle ~ 
kü söylemek hem ayıp hem de tO' 
nah sayılırdı , Esasen eğlenctf fer 
teşne olanlar kasaba içinde sa}'~ 
bilecek kadar mahdut olduğurıd ler 

bunlar evlerde ne içki k~llan~~ ~ 
ler ne de kadın oynatabilırle~: . .JI.• 
lar keyf lerini ancak şehir harıcıll"w 

ki bahçelerde yapabilirlerdi . ~~ ,_ ..... 
Mehtaplı gecelerde bahçelt:. 

koyu ağaçları albnda sazlannı bit' 
birine akort eden efeler hep ~ 
dan inlerken hayali ağaçlar ar~ 
da kıvranan ve fakat efelerin P"' 

seslerine inceden karışan kadu~ 
mevcudiyeti eğlenenleri zıva 
çıkarır . 

Bülbül akşamdan ıloğa rsın 
Dotduğurı yere inersin. 
Sende mi uşma seversin 
(}(anlım oldun kervan kıruıı 
Don . . . Dorı . . . Don . . . Don I~ 

Uzaktaki ses, beyti bitirincef btır 
kadar gecelerin buzlu ışıklarına fi ~ 
rakları saranr gibi hatkı bahçele ~t. 
yollar . Ağaçlar kımıldar ka~ 
hayali gittikçe yaklaşır; efele~...v ~ 
önüne geldiği zaman - don ... ~·. ~O?f 

Don - nakaratları ahengin bı~ d'~tı 
ra su istemi yen sermestliğini 1 e 
)andırır. 

Kaşık ve şişelerle bağlama ,1 
lannın tez ve içli nağmelerile 
)anan bu [ don ] nakaratı o 

kadını yavaş yavaş geldiği ağ• 
m gölgelerine sararak götürilr · 

Sıra ikinci beyte gelir ... 

Bir yıldız doğdu peçeden 
Şavkı düştü pençereden 
Kavlimiz var dün geceden 
Matıi yıldız san yıldız 
Don .. . Don ... Don 

Bestenin inceliğini ve temi 
sessiz satırlarla anlatmak imkifl 
ıicinde . 

Halkevimi de mJnasip bir 
de vereceğim) onserle fılen de 
!atmaya çalışmış olacağım • 
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Siyasetten artistliğe 

Hollivud'un eşi:Denham 
__ Polonya eski Cumhur reisi sesli bir 

film çevirecekmiş ... 

Avrupada Denham'da bu gün 
Amerikanın Hollivud'unu andıran 

~ büyük bir film şehri vardır. Burasını 
Aleksandr Korda bu hale getirmiş
tir. "Yıldızlar Lokantası.oda pek çok 

arı nıeşhur yıldız ve artistlere rastlamak 
tti ınümkündür. 

O' Marlene Ditrich'e ilk sinemacılık 
e- dersi vermiş olan Erik Pommer , 

ye Vensan Kord, Amerikanın meşhur 
, sanşını Miryam Hopkins, lngiltere

rıin maruf aktrisi Certrüd Lavrens 
hep buradadır. 

Parisin maruf aktörü Core Pe
timal de "Sekizinci Hanrinin hususi 
hayatı. filmini vücude getirmeğe 
çalışmaktadır. 

Vels'in "Müstakbel hayatı. Ro. 
ile Kler'in "Satılık hayalet'i burada 
oynatmıştır. 

Fakat burada en şayanı hayret 

bir sürpriz daha vardır. Lehistanın 
Umumi h~rbta tekrar istiklalini ka· 
zandığı vakit ilk cumhurreisi olan 
meşhur piyanist Paderevski de bu
rada çalışmaktadır. 

Paderevski'nin çaldığı parçaların 
vakıa pek çoğu plaklara alınmıştır, 
fakat pliik bu büyük sanatkarı istik

balde veya meçhul yerlerde tanıta· 
cak kudrete malik değildir. Sesli 
film, sanatkarı bütün mevcudiyetile 

ve muvaffakiyetlerile istikbale nak
ledecek bir vasıtadır. 

En son olarak çıkan Paderevski 
"Ay ışığı altında sunat'ı çalmış ve 
filme alınmıştır. 

Sabık bir cumhurreisinin piya
nosu başında, herşeyin sustuğu bir 
muhitte çaldığı parçalar, hem ses 
ve hem de vaziyet ve jestlerle filme 
alınmaktadır. 

Türk sözü 

Uzak şarkta 

Çinde büyük bir harekete 
hazırlık var 

Tokyo : 2 (Radyo) - Çinin 
isyan çıkan yerlerine ve bilhassa 
Yansing şehri ve civarına yeni kuv· 
vetler gönderilmiştir. 

Bu vaziyet buralarda sükun iade 
edilinceye kadar devam edecektir. 

Çin mekteplerinde Japonya aley· 
hinde talebeler arasında tahrikat ya- 1 

pıldığı tesbit edildiğinden bütün mek , 
tepler sıkı bir kontrol altına alınmış· il 

mıştır. 

Y unanistanın i 

Deniz manevraları bitti 

Atina : 2 ( Radyo ) - - Yunan 
deniz manevraları dün sona ermiş· 
tir. Manevralarda büyük muvaffaki· 
yet elde edilmiştir. 

Haile Selasiye 

istila edilmiş yerlerden 
vaz mı geçti? 

Cenevre : 2 ( Radyo ) Cemi. 
yeti akvamdaki Habeş mümessili ; 
bugün Londrada bulunmakta olan 
imparatorun imparatorluk ve garbi 
Habeşistan üzerindeki haklarından 
asla vaz geçmediğini ve fakat ltal 
yanlar tarafından vaktile işgal edilen 
topraklar üzerinde ltalyanın hukuku 
hükümranisini tanımakta olduğunu 
söylemiştir . 

Kief maçında 
• 

1 - 9 mağlup olduk. 

Kief : 2 (A. A.) - Kiefteki 
Türk futbol takımı Kief takımı ile 
yaptığı maçta bir dokuz yenilmiş

tir. 

ı 
i 

1 

sahife : 3 

• Asri sınema 
( 3 ) birinci teşrin cumartesi akşamı açılış töreni 

Dahili tertibatını tamamile yenileştiren ve makine aksamında ( PÜ-

1 
RÜJÖKSIYON ) SES , IŞlk , tertibatlarında büyük yenilikler yapan sine· 
maınız büyük fedakarlıklar ihtiyar ederek sinema tarihinde ilk defa olarak 
yedi büyük yıldızın bir filmde oynadığı şaheseri sunmakla kıvanç duyar. 

' ' Grant Otel ,, 
Baş mümessili ... 

( GRET A GARBO ) 
JOHN BARRYMORE JOAN GRANOFOSD 
LIONEL BARRYMORE W ALLACE BEERY 
LENOİS STONE JEAN HERSHOLF 

Film : Metro Golcİvin Mayerdir . 

İlaveten : Dünya haberleri 
DİKKAT: 
Sinemamız yirminci asrın en tanınmış yıldızları, en büyük rejisörleri, 

en kuvvetli prüdöktörleri, en iyi müelliflerinin şaheserlerini ankaja etmiş 
tir . 

Bunlardan bazılarının isimleri 
Güzeller resmigeçidi - lngiliz ajanı - Kara yilğı - Kanun kuv

veti - iki bayrak altında - Ana iztirabı - Zafer yolu - tali kurbanı. 
Beyaz kartal - Tivoli canbazhanesi - Casus pençesinde - Doktorun 
mucizesi ve saire .... . 

Okuma - yazma aleyhin- Fransız parasının Şimalden Filistine
1 

de sÖz söylenebilir mi? 1 devalusyonu i Arap akını var 
- Birinci sahifeden artan- - Birinci sahifeden artan -

Bunlardan başka 

Sinema semasının parlak mini, mini yıldızı 

( ŞH1RLEY TEMPL'I) n 
Bu mevsimde çevirdiği bütün filmler 

7342 

Bir tavzih Avrupada gençlik 
hareketleri 

-Vll-

Geçenlerde batı üniversitelerin
den yine Avrupalı yazıcılann şika • 
~etlerini kısaltmıştık Bu tavzihi onun 

• lııtüne yazıyoruz : 
I " Arsıulusal gençler barış kon
cransı ulu bir kurultay olmuştu . 
I . Brükselde toplanan gençlik elçi· 
Cttnin sayısı üçyüzü bulmuştu . Bu 
!trıçler acun gençlik kurumlarının en 
llııemli önderleri idi . 

23 ilin 248 ulusal ve 29 arsıulu· 
~l kurumu gösteren bu üyeler 12 
llıilyon gencin saylavı sayılabilir. 

Konferansta : 
1 - Afrika ve uzak doğu kan

:kııklan karşısında gençlik, savaşı 
llrdurmak için ne yapmalı 1 

2 - Gençlik ve acun genel ba· 
lttırıın korunması , barışsever gençlik 

11tıımlan birleşmesi . 

tur . Her idealin üstünde bir barış 
idealinin doğduğunu gösteren bir 
muştudur. 

Acun gençleri Kurultayın prog· 
ramında şimdilik yalnız konuşup gö· 
rüşmek, ve kaygılaşmak vardır. işe 
kanşmak harekete geçmek yoktur . 
Bunların yapacağı iş ( barış propa· 
gandası - yaşlı adamların harp pro 

pagandaları karşısında ne kadar mües· 
sir olur. Bunu Lilemeyiz, fakat bu ka- ı 

danna da şükr etmeli . 
Kadınlar baıış kurultayından J 

sonra gençler banş kurultayının böy. 
le harekete geçmesi bir umud kapı- 1 

sıdır . " 1 
Bu umutlar boşa mı çıktı ? çün

kü o hareketler Habeş - ltalyan 
savaşından önce idi . 

Bu gençler şimdi ne yapıyorlar 

min edilebilecektir . Şu şartla ki 
her cepheden fedakarlık olursa 1.. 

metini düşürmek için alınan karar· 
dan Almanyanın 27 Eylulde haber
dar edildiğini ve bu mesele üzerin· 
de Fransız lngiliz ve Amerika hü
kumetleri tarafından serdedilen be
yannamedeki kontenjan ve para kon
trolü siyasetinin kaldınlarak beyne!· 
milel mübadelede serbesti temini 
yolunda yapılacak olan b;itün teşeb· 
büslere Almanyanın güçlükler çıkar 
mak suretiyle engel olmak değil, 
fakat bu maksada varmak için elin· 
den gelen hizmeti yapmak suretiyle 

ancak yardım kararında olduğunu 
söylemiştir .. Schaht Almanyanın 
şimdilik parasının kıymeti üzerinde 
bir karar vermek tasavvurunda bu· 
lunmadığını kaydetmiştir . 

' 700 Y AHUDI DAHA GELİYOR 

Aralarında 200 talebe bulunan 
700 Yahudi muhaciri dün Filistine 
hareket etmişlerdir . 

Paris: 2 ( Radyo ) - Devalüas· 
yun projesi etrafında !Fransız ayan 
meclisleri arasında çıkan ihtilaf zail 

olmuş ve proje mebusan meclisi ta· 1 

rafından kabul edilerek ayarıca tas- 1 

dik olunmuştur . 

Başbakan Blum ve Polbonkur 
Cenevreye hareket etmişlerdir . 

Önümüzdeki ay için, muhaceret 
büroları , lngiliz otoritelerinden Fi
listine muhaceret hakkında henüz 
bir mezuniyet almamışlardır . 

Kudüs - Filistin hadiselerinin 
başlangıcındanberi 2643 Arap ve 
347 Yahudi tevkif edilmiştir . 

Ölenlerin sayısı 700 dür . Otuz • 
beşi polis veya asker ve 82 si Ya
hudidir. 

Satılık yayla yurdu 
Bürücek yaylasında Çampalas ya

kınında nazareti fevkaladeye malik 
ve kendisine ait suyu ve üç dönüm
den fazla bıığı , müteaddit Çam ve 
katran ağaçlarile muhat yurt satı· 

lıktır. Almak istiyenler Vali konağı 
caddesi üzerinde Bayanlar Diki
mevi sahibi Bayan Zahideye müra-

2 
• 

Alsaray 
İlk program 
İlkteşrin cuma 

• 
sıneması 

ilk muvaffakıyet 

akşamından itibaren 

lngiltere Kralı Majeste 
Edvard 

Çanakkaleyi - - Meçhul askerin mezarını ve lstanbulu ziyaret etti 

(Büyük Atatürk)ümüzün 
Aziz misafiri oldu. 

Program : ŞEN DUL 
Mümessilleri : Moris Şövaliye-Janet Makdonald 

ilave : Dünya haberleri . 

Matineler: 
Cumartesi : 2,30 da iki film Pazar : 2 de ve dörtte Şen Dul 

Muhikanların sonu 
Bazı sinemalar filmlerinin ismini bilemiyecek kadar dalga geçiyorlar. 

1 3 - Banş için gençlik kurum
i~rıın güçlülendirilmesi ve el birli -
ltı e çalışma işine bir düzen veril-

onu bilmiyoruz . 
Fakat bu gençler yarın ne yapa- ------------ - caat etsinler.7262 8-10 

anlatıyorlar . Bu gençliğin doğru r 
yolun ışıklarını görmüş olduğu , fa. 

-, 
United artist film şirketinin listesinde 15 inci sahifede ismi zikredilen film 

yedi sekiz kısımlık küçük ve 

Muhikanların sonuncusu 
esi . 

~ gibi hep insanlık ve barış konu· 
bıı konuşuldu . En sonunda ( daimi 
k ro ) yapıldı ki barışsever gençlik 
b11tıımlarile durmadan ucarlaşacak· 
r. 

1 300 gazete de bu iş ile ilgilendi. 

lto Binlerce delikanlı ve genç kız 
~ ?feransın çevresinde barış sevgi· 
tf·~rıi ve uruşma yavlıklarını göster· 
,
1 
er. Bunların içinde. Fransız, lngi

~:l Belçikalı, lsveçli, Bulgar, lspan· 
~ · Rus, Çek, her ulustan gençler 
~rd•Bu 1 dk ~ ı .. genç er arasın a o ullu, 
~ • İşyar, gazeteci, sosyalist, liberal, 
'-ı~~lik, komünist, protestan ve Ya-

l . 

-.. lier ilden, her dilden, her dinden 
·-.;ırıJar vardı . 

~I .. ~ gençlik gücünü ve başanş 
y Çijsunü oranlamak kolay değildir. 
ı~~lıııl anlaşılan şurası vardır ki bun 
~ırı hepsinde bir korku - harp 
• ~kusu ve bir istek barış dileği 
.... dır . 

'-.ı Ayn ideolojilerile beslenmiş o
~ bu genç.iğin böyle yanyana insan
~ \le barış uğnına çalışması önemli 

oluştur . 
Ve göze çarpacak bir olgunluk. 

caklar mesele oradadır , Yarın on
lar da ağabeylerini siyasacılar gibi 
savaşçımı olacaklar ? 

• * * 
Yansı üniversiteli olan bu genç

leri memleketleri döndükten son· 
ra kendi işleri başında rahat bıra
kalım da başka gençlik kıpırdanış
larından bir örnek daha alalım . 

Avrupa üniversiteleri talebe bir 
!iği işini genişletmiş ve Asyadan da 
yoldaşlarla uzlaşıp bir konferans 
yapmıştı . Konudan ayrılmamak için 
tafsilat vermiyeceğiz . Bu konferans 
siyasal uğurda olmuş ve bir sonu 
gelmemişti . Fakat verilen sözler 
gönül çekici idi . Doğu ve batı dün· 
yalarını elele verip çalışmağa da· 
vet ediyordu . 

Oradan dönen doğu illeri üniver
sitelileri müstesna zamanın gerekli
ğine uyarak kendi memleketlerinde 
kendi vazifelerini yapmak için o 
konferansta bir hız almış oldular . 

Memleketlerinin kurtulmasında 
emeği geçen bu talebeyi ( siyasetle 
iştigal ) dedikodusundan ayrı gözle 
görmelidir . 

Avrupada gezi yapmış olan genç 
yazıcılanmız lstanbul gazetelerinde 
batı illeri gençliğinin durumunu da 

kat siyasal ve sosyal korkunç dalğa· 
!ar arasında bocaladığı anlaşılıyor . ı 
Yapacakları en büyük iş Brüksel 
konferansından ileri gidemiyor . 

Çokluğunda dayanık , saldırı , 
inan ağman bir ölçüde , bazı mem· 
leketlerde siyasayı sevmiyor ve çe· 
kingen davranıyorlar . 

Bir takım yerl~rde bedbin , bir 
takım yerlerde ise haşarı ve siyasacı 
fakat hepsinde ilmin verdiği hir ter· 

biye var . Bu inkar edilemez . ilmi 
ilim için takip etmeyi ve insanlığı 
öğrenmişler fakat muhit bozuk oldu-

T'ÜRKSÖZ'Ü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

ismindedir 

Alsaray sinemasının 
Göstereceği 26 kısımlık muazzam ve hakiki Muhikanlann sonu filmi 

halen Alkazar sinemasında bütün lstanbul halkını toplamaktadır . Ori. 
jinal ismi de : 

" Last Of The Mohicans ,, dır . 

1 D.Demiryolları Adana İşletmesinden: 
25 Eylul 936 günü eksiltmesine istekli çıkmıyan aşağıda mevki, mik

~a.rı, muhammen bedeli ve t<!slim müddeti ile muvakkat teminatı yazılı 
ıkı mahalde B A L A S T ipzar ve teslimi kapalı zarf usulile ayrı ayrı 
ekslitmeye konmuştur. 

Eksiltme 16-10 - 936 cuma günü saat 11 de A D A N A D A 

2 - ilanlar için idareye müra- işletme müdürlüğünde yapılacaktır. 
ğundan ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ş k J B l"ı<n ( l kt . I . caat edilmelidir . artname ve mu ave ename projeleri parasız olarak Ankara Haydar· 

u genç 1ı>• ge ece e ııısan ıgın l. ___________ J paşa ve Adanada işletme müdürlükleri zol baş müfettişliklerinden ve Kon· 
altın devri için ) yetiştirmesini bilen- - yada şube şefliğinden alınabilir . 
ler olsaydı 1. Aziz pamukçu fabrika- 1 t ki'! · 2490 N 1 A Ek ·ı k s e ı erın o: u . sı tme anunu mucibince ve şartnamede 

Fakat batı dünyasının havası bu· sından : yazılı vesaik ve Nafia ehliyet vesikası ve idaremiz veznelerine yatınlmış 
na müsait mi ? O havayı o kadar Muhterem müşterilerimizin dik· muvakkat teminat makbuzu veya şartnamede örneği ilişik formülde ban-
ifsat eden alimlerden nasıl şikayet kat nazarlarına : ka teminat mektubu ve fiat tekliflerini havi zarflannı Üzerleri hangi ba · 
etmiyelim . Fabrikamızda müşterilerimize ait bulu !ast için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatından bir saat evvel mak· 

nan pamuk balya,kütlü,koza w çiğit· buz karşılığında Adana işletme müdürlüğüne vermeleri ve mektup sahip 
A. Bakşı 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y eniotel civannda 

Tahsin eczanedir 

)erini fabrika kendi namına sigorta )erinin de eksiltme saatında hazır bulunmalan lazımdır. 
ettirmemekte olduğundan sayın müş· Beher M. 3 Muvakkat 
terilerimizin kendi namlanna mal· Mevkii K. M. Muhammen bedeli Müddeti Miktarı teminat 
!arını sigorta ettirmelerini, aksi tak· Sarayönü 359 B 85 K 4 A 5000 
d. d f b 'k h b 1 • • • y 318.75 
ır e a ıı anın iç ir mesu iyet Ceyhan 

kabul etmiyeceğini beyan ve ilan 412 120 • 6 " 8000 720.00 

eyleriz. 7334 3-3 3-7-11-14 7346 
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Türksözü 

Ziraat bankasıl 
:i 

kumbaralarını 

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

Keten tohumu 
-Mercimek ---------·ı=----------------·-------------------

1 

3 Te~rinievvel 19'3 

Çukurova harası direk
törlüğünden : 

Hara arazisi dahilınde Tumlu 
köyüne tabi Kesik köprü mevkiin. ı 
Ömer Abdülkadir ve Abdülbedıa ı, 
ait malı1mülhudut dört kıtada 238 
dönüm tarlarun menafii umumiye na· 
mına istimlaki Vilayet idare heye· 
tince karar altına alınarak Ceyhan 
Belediye heyetince müntahap mu· 
hamminler marifetile bu tarlaların 
beher dönümüne üç lira kıymet tak· 
dir edilmiş ve kanuni müddeti zat· 
fında bu bedel itiraz vaki olmadı· 
ğından belediye meclisince tanzİıll 
edilen mazbata makamı Vilayetin 
tasdikine iktiran etmiştir . 

Eshabının tarihi ilandan itibareJI 
15 gün zarfında haraya müracaatla 1t 
tarlaların tutarını alarak ferağ mu· ~ 
amelesinin icrası aksi takdirde is· 
timlak kararnamesinin buna ait rne· 
vaddının tatbik olunacağı ilan olu· 
nur . 7345 

Kiralık ev ___,,_, ___ _ 
Asfalt yol üzerinde doktor ~ 

Muzaffer muayenehanesi kiralıktır. 
8 

-Sisam 1 

ı---------'--------~----ı.--------•ı---------------------------~,~-------------:.ı 
.-= ~-~çôrt- }'Jdiz s»alih-__ u 1~ ~;~ _

1 
__ ·--· 1 BELEDİYE iLANLARI ı-s-OC_O_N--Y·-_-V_A_C_U_M----· 

.ı:J :-§ · ·ooiı -Çııcfız DOğruluk ~o - . 
~ - - üç » » 57ç----------· :...-------------------------
.: ..§ Simit » 85ö ___ -
"" .. - -~- --,.-------· ~ Do rt Y)ldız cumhuriyet 700 

üç » )t 

Silllıt - » -800-- -
~,... . 625 -

-------------------· Liverpl Telgrafİarı Kambiyo ve para 
2 I 10 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 

Hazır ---- - -- - -

1 

1 

Birinci kfınnn vadeli 

627 

Ankara fıçı birası 

• 

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 

Satılıyor 1 

C::::ı=iliiilii=-ı .. m:lllllll!l .. ___ .. ____ I .... 

• a ırası 
1 Şölen 1 gazinosunda 

!CllEZ:ıll!llllmlll•--;;ı;mlö:mıı:m ..................... .... 

Herli:e! gibı s.z de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içini1. 
'lcr yerde ısrara arayınız . 

Adana acentesi 
Bebcklı Kilise sokak N: 11 A. 

Rıza Salih Saray Posta kutusu 
95 Telefon No: 265 

7230 28 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

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

Parfümeri, ~uvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 

Kolonya,Losyon. Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S L ulu ıu 

1 

1- Artbrmaya konulan arsa 468 metre, Asfalt caddenin doğusunda 

ve Atatürk parkı karşısında . 
2- ihale ; Açık artbrma suretile yapılacakbr. 
3- Tahmin bedeli : 468 liradır. 
4- Arttırma : 8 10 936 perşembe günü saat on beşte Belediye daimi 

encümeninde yapılacakbr . 
5- Muvakkat teminatı: 35,10 liralık makbuz ile birlikte encümene mü· 

racaat olunacaktır. 
6- Şartnamesi ; Bele<liye yazı işleri kaleminde her gün görülebilir . 

7308 24-27-30-3 

Seyhan Defterdarlığından • • 
Cinsi Kilosu izahat 
Buğday 725 Eski mahsul 
Kıbrıs buğdayı 1237 Selektörden geçmiş yeni mahsul 

" " 
466 Selektör altı 

Mentane buğdayı 1290 Selektörden geçmiş yeni mahsul 

" " 
182 Selektör altı 

Perivan 961 Selektörden geçmiş yeni mahsul 

" 
185 Selektör altı 

Ay çiçeği 3500 Geçen sene mahsulü 
Çiğit 2681 

" " " 
Pamuk 1481 

" " " Sisam 553 
" " .. 

Bezelya 118 
" .. " 

Fiğ 15 
" " " Bakla 24 
" " " 

Mısır 56 
" " " 

Keten lifi 87 
" " " Soya fasulyası lı>9 
" .. " Siyah soya fasulyası 47 Yeni mahsul 

Milli Emlak : 
Tohum islah istasyonuna ait yukarıda cinsi ve miktarları yazılı hububat 

ve saire 9 10-936 tarihinde açık artırma ile zahire borsasında satıla 
cağından taliplerin yövmi mezkı1rda hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

7325 27-30- 3- 6 

Celal Bayer 1 ~7' ı1 
------------------------·-------------..;. 6748 76 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiı 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servi!İ teşkilatımızla her ı>' 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES ; Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Satış yerleri : 
ehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , rnuhiddin Kanuni 

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
7182 17 

Umumi neşriyat müdüriİ 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaeSI 


