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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

1 Kanunsani - 19'24 

-- -- Cumartesi -- 14 Teşrinisani 936 
Onikinci Yıl - Say ı : 3680 

5 Kuruş 

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

Yarın dört tayyaremize ad konacak 
·Sancak Türklerine yapılan tazyıkler, 

haksızlıklar gittikçe şiddetleniyor 
ı··-·-·-· Sancak Türkleri intihabata iştirak etmemek ·-·-·-·-·! 
! için o günlerde evlerinden dışarı çıkmamağa karar verdi i 
t • 
i i 

! Sancakda mevcut Belediyelerde aza! 
! olan bütün Türkler istifa etti 1 

İ Protesto grevine iştirak eden Türk talebenin sayısı 2000 i buldu ~ 
ı Antakya : 13 [ Husust Muhabirimizden telgrafla ] - iki gün sonra suriye intihabatı başlayacak. Sancakta bu- ! 
1 lunan Fransız otoritesi sancak Türklerini suriye intihabatına iştirak ettirmek için yapmakta oldukları tazyıkı büs- i 

1 
b~tün artırmışla~d!r. Bi!ha_s~a T~rk _ köylü~ü~ü in_tihaba iştirak ettirmek hususundaki kullandıkları vasıta gayri insa- i 
nıdir. Hatta bu ışı temın ıçın sungu ve dıpçık bıle kullanmaktadırlar. i 

Moskovada 
Komplocuların adli tahki 

ka ı ı hararetle deva ı ı 
ediyor 

Gizli polis şefi kurşuna 
dizildi 

Moskova: 13 (Radyo) - Kom 
plo suçıyla maznun olan üç Almanın 
tahkikat evrakları adliyeye intikal 
etmiştir . 

Adliye tahkikata hararetle de
vam etmektedir . 

Berlin : 13 (Radyo) - Moskova 
gizli polis teşkilab şefi fskovakovas
ko Staline karşı suikasd cürmünden 
dolayı mahkum olarak kurşuna di· 
zilmiştir . 

Berlin : 13 (Radyo) - Hüku
met Moskovadaki sefirini Rusyada 
tevkif olunan Almanlanıı tevkifinden 
dolayı Sovyet hükumetini protesto
ya memur etmiştir . 

Suriye Vatani partinin 
muhalifleri çogalıyor 

Seçimi müşkilata uğratmak İsteyenler 
'intihap dairelerinden uzaklaştırılacak 

Halep : 12 (Hususi) - Kuvvetle ı 
dolşan bir şayiaye göre, intihap es
naşında, seçimi müşkilita uğrarma· 
mak için bazi mütebariz şahsiyetler 
mintıkalarından uzaklaştırılacaldar
dır . 

Resmi mahefil bu haber hakkin
ademi malgmat beyan etmekte ise
lerde, haberin doğruluğu üzerinde 
israr edilmektedir. 

Şam : 12 ( Hususi ) - Vatani 
kitle henüz namzetlerini ilan etme· 
miştir. Bu namzetler hakkında çok 
sıkı bir ketumiyet muhafaza edilmek
tedin. 

Söylendiğine göre, namzetlerin 
list:Si üzerinde ihtilaf vardır. Vatani 
kitleye namzetlik için mnracaar eden 
!erin sayısı o kadar çoktuu ki, kitle 
bu hasusta her hangi bir karar al
maktaçok zorluk çekmektedir. 

intihap mzcadelesi için büyük 
hazırlıklar vardır. Vatani kitle ile 
muhalifler arasında mücadelenin çok 
şiddetli olacağı anlaşılmaktadır. 

Çurçil hükumeti 
tenkit etti 

Fakat her ne bahasına olursua olsun suriye intihabatına iştirak etınemete ve bu suretle suriye ile hiç bir su- i 
j retle alakaları olmadığını isbat etmeğe çalışan sancak türkleri iki gün sonra başlayacak olan suriye intihabatı de- i 
1 vam ettiği müddetçe evlerinden dışarı çıkmamağa karar vermişlerdir. Bu karara sancak dahilinde bulunan Arap i 
! köyleri de iştirak edecektir, f 
! Diger taraftan sancak Belediyelerinde aza olan bütün Türkler intihabata iştirak etmemek için Belediye aza· ! 
! lıklarından istifa etmişlerdir f 
! Cumhuriyet bayramında kutlama törenine iştirak ettiği için Fransız otoritesi tarafından kapatılan Türk Kız lise· f 
! sinin maruz kaldığı bu haksız hareketi protesto için diger Türk mektepleri talebelerinin hareketi bütün köy mek- ! 
! teplerine varıncaya kadar sirayet etmiş ve greve iştirak eden tıılebenin sayısı ( 2000 ) i geçmiştir. ! 
! Salahiyettar bir menbadan alınan habere göre Fransız idaresi sancak Türklerinin ileri gelenleri için 150 kişilik f 
! bir kara liste hazırlamıştır. Bu listeye dahil olan Türkler birer bahane ile sancak hudutları haricine gönderile- ! 
1 kt' • • ce ır. • 
! Ne olursa olsun, yapılan tazyıklar ne dereceyi bulursa bulsun sancak Türkleri kat'iyen intihabata iştirlk et- ! 
! ıniyecek ve bu suretle suriyeden ayrı bir Türk kütlesi oldukunu bütün dünyaya isbat edecektir. ! 
· Antakyada çıkmakta olan " Yeni Gün " gazetesi de protesto makamında intihabatın devam ettiği müddetçe ! 

Adana ve Ceyhanımızın 
tayyareleri dün geldi 

İngiltere hükumeti der
hal 2 milyon gaz maskesi 

yaptırıyor 

Londra : 13 (Radyo) - Avam 
kamarasının dünkü toplanbsında 
M. Çurçil , hükumeti hava kuvvet
lerinin artınlması işinde geri kaldı

ğından dolayı şiddetle tenkit etmiş 
ve Almanyanın lngiltereden kat kat 
ku..vctli bulunduğunu söylemişt:r • 

ı~q~~. t ,.......,-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· --·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
Yarın büyük şenliklerle ad 

töreni yapılacaktır 
konma 

1 

.<\demi müdahale Tali komitesi nihayet kararını verdi 

ispanya harp saflarında, 
1000 tahkık memuru 

Madrid 
şehir 

radyosunun neşriyatına göre; 
tamamen asilerin hükmü 

altında değildir 

Franko krallık aleyhinde, 
Romaya gönderdi 

kardeşini 

Madrid: 13 (Radyo) - Hüku
met kuvvetleri dün gece üç kasaba
}'ı zaptebnişlerdir . 

Gelen ha beri ere; Hariciye ve 
1-farbiye Nazırları dün V alansiyadan 
Madride hareket etmişlerdir . 

Londra : 13 (Radyo) - Madrid 
Cephesinde milliyetçilerin almış ol. 1 

dbuklan istasyon dün bütün gün bom 
ardman edilmiştir . 

Koracbansada müdhiş 
Pışma olmuş ve ihtilalçiler 
&al etmiş !erdir . 

bir çar 
burayı iş-

b 
Burada 3(l() hükumetçi cesedi 

ulunmuştur . 
Londra : 13 (Radyo) - Hava· 

sın muhabiri bildiriyor : 
Ademi müdahale komitesi iki 

kontrol komisyonu teşkiline karar 
Vermiştir . 

Kontrol komisyonları cephelerde 
çalışacaktır . 

Muhtelif mıntakalara 1000 me
ıııur sevkolunacaktır . 

Barselon: 13 (Radyo) - Gene
ral Franko dünkü beyaaabnda de. 
miştir ki : 

- ispanyada krallığın iadesi 
meşrut değildir . 

Yeni hükumet askeri hükumet 
olacaktır . 

Krallıktan milletler çok 
görmüşlerdir . Binaenaleyh 
muzir iş yapamayız • 

zarar 
böyle 

Barselon : 13 (Radyo) - Hü 
kumet tayyaresi dün gece asilerin 
kararkahını bombardman ebnişler 
ve bir çok zayiat verdirmişlerdir . 

Londra : 13 (Radyo) - Ademi 
müdahale tali komitesi bu gün ha
riciye vekaletinde tekrar toplantı 
yapmışlardır . 

Lizbon : 13 (Radyo) - Nasyo. 
nalist tayyareler hükumetçilerin bir 
çok toplanblarına mani olmuşlardır. 

Madrid 13 (Radyo) - Bir hü-
- Gerısi ikmcı sahıfe<k -

,._ ........... -.. ..............----..----..--.-..... Lizbon : 13 (Radyo) - Hüku· 

kumet kuvvı:tlerinin Madrid etrafın- 1 Yurtsever Adanalı: 
daki taarruzlan püskürtülmüştür , 

Madrid : 13 (Radyo) - Anar 
şistler şehrin bir çok dükkanlarına 
kundak sokarak şehri dehşet içinde 
bırakmışlardır . 

Yarın orduya hediye ettiğin 

tayyarelere ad konacak, töreninde 
bulun . 

Nevzad GOven 

Yine tenkit babında 

B ir kaç gün evvel mesut bir te-
sadüf beni Belediye Meclisinin 

bir toplantısında hazır bulundurdu . 
Bu tesadüfe mesut diyorum . Çünkü 
kafamda yanlış bir fikrin tashihine 
yardım etti. Ve belki de evvelce be
nim gibi düşünenlerin fikirlerini de 
tashiha yardım edecektir . 

Bu tesadüfe gelinceye kadar ben 
Belediye Meclisinde müzakere edilen 
her şeyin derinden derine tdkik ve 
icabettiği derecede tenkit edilmeden 
kabul veya reddedildiği fikrinde 
idim. Fakat ogünkü celsenin harare
tini, tenkitleri gördükten sonra Adana 
Belediye Meclisinin tam demokrasi 
esaslarına uygun bir surette iş gör
düğüne inandım . 

Yalnız şurasını ilave edeyim ki, 
bu sevincim belediye meclisinde bol 
bir tenkid hüriyetinin mevcut öldu
tunu görmekten doğdu . Yoksa ö
tün yapılan bütün tenkidlerin, haki
katen tenkid adı taşıyabilecek bir 
mahiyette olduğundan değil .. 

Daha evvelce ayni sütunda, bir 
çok defalar söylediğim gibi, tenkid, 

Yarın saat 14 te tayyare mey
danında tayyarelerimize yapılacak 
ad koma m-rasimi için bütün hazır
lıklar bitmiştir . Dün sabah da saat 
9,50 de Adanamızın üç Ceyhanın 
bir tayyaresi gelerek şehrimiz üze· 
rinde bir dolaşma yaptıktan sonra 
tayyare sahasına inmişlerdir . 

Bunlarla birlikte Tarsusun birin
ci tayyaresi de gelmişti . Dün öğ· 
leden sonra Tarsus Tayyaresi me
rasimi Tarsusta yapılmak üzere ora· 
ya gitmiştir. Mersin tayyaresinin de 
bugün gelmesi bekleniyor . 

Tayyarelerimiz ve tayyarecileri
miz sahada hava kurumu başkanı 
arkadaşımız Sabri Gül, belediye na
mına muavin Faik tarafından karşı· 
lanmışlardır . 

Tayyarecilerimiz dün öğleden 
sonra lıbayımıza , askeri fırka 
kumandanlığına , belediyeye uğra 
yarak ziyaretlerde bulunmuşlar 

dır . 

* •• 
Tesbit edilen merasim proğra

mına göre yann saat ikide tayyare 

ancak iyi niyetle, ve yapmak kasdi- Bu muhterem azanın haline acı-
ne dayandıfı zaman faydalı ve lü- dım . Çünkü, evvela ben geri alına-
zumludur . cak bir tenkicJ. tasavvur edemiyorum. 

Tenkid göründüğünden daha güç insan, tenkidinde ne kadar haksız O· 

bir iştir . Bu iş için iyice haklı ol- )ursa olsun, hak olduj!'una inandık! 
mak, kuvvetli dokümanlara dayan- için karşıdan gelecek bir kaç cümle 
mak, yer ve zamanı iyi seçmek gibi ile derhal geri donmez . 
bir takım iptidai şartlar vardır ki, Aksi takdirde haksız oldugunu 
bunlarsız yapılan tenkitde insan ko· kendi de biliyor demekt ir ki, buna 
)ayca gülünç olur verilecek ad tcnkidden bambai ka 

O gün Belediye Meclisindeki ten- bir şeydir . 
kitçilerden birisini dinledim . Sesini Bana kalırsa, m~mleket işlerinin 
bile işittirmekten çekiniyora benzi- konuşuldu~u toplantılarda söz soyle· 
yen bu muhterem aza çok hazırlık- mete hakkı olanların bu hakkı, her 
sız ve hatta soylediklerine pişman hangi bir sekilde lüzumsuz yere kul-
olmuş bir edası vardı . lanmağa hakkı yoktur . 

Onun bu hali, iddiasında, tenki- O gün Belediye Meclisi konuş-
dinde haksız olduğu hissini veriyor- malarında mevcudiyetini gördültüm 
du : ve galiba da öyle oldu . söz hüriyetinden du.l:duğum sevinç 

Verilan cevaplarda kendisi için 1 ne kadar büyük oldu ise, bu lıüri 
nahoş sürprizler çıkmasından korku- yeti yerinde kullanmasını bilmiyenle
yor gibi biraz sonra bütün söyledik· rin mevcudiyetinden duyduğum azap 
!erinden döndü ve sözlerini geri aldı. da o kadar derid oldu . 

sahasında toplamlacaktır . Memur
lar ve davetliler için yarın saat 13de 
hükumet ve belediye önlerinde oto· 
büsler hazır bulunacaktır . ı 

Merasime herkes gelecek bilhas. 
sa çifçilerimizin bulunacağı şüphesiz
dir . 

Şehrimizde mevcut kurumlar , 
fabrikalar bankalar ve tüccarlarımız 
merasime iştirak edeceklerdir . Cey
handan da bir heyet merasime işti
rak etmek üzere bugün gelecektir . 

Kazım Özalp 

Maltaya gidecek filomuzu 
teftiş ettiler 

fstanbul : 13 (Radyo) - Milli 
Müdafaa Vekili Kazım Özalp yakın
da Maltaya seyahata çıkacak olan 
fi !omuzu teftiş etmişlerdir . 

Baş bakan Balclvin , Çurçilin 
Alman kuvvetleri hakkında sözleri
nin mübalağalı olduğunu ve fngiliz 
hükumetinin bu hususta lazım gelen 
tedbirleri almış bulunduğunu bildir· 
miştir. 

Londra : 13 (Radyo) - Hüku
met derhal iki milyon gaz maskesi 
yaptıracak ve icap ettiği zaman der· 
hal halka parasız olarak dağıtacak· 
tır . 

Londra : 13 ( Radyo ) - Çur· 
çil lngilterenin müdafaa kuvvetleri 
kafi olmadığını söyledikten sonra 
umumi meclisten bir komisyon teş
kil edilerek imparatorluk müdafaası 
meselesinin tedkik edilmesini teklif 
etti . Başvekil halkın umumi fikri 
silahları tahdide mütemayil idi . 

Biz de halkın amaline göre hare· 
ket ettik . Bununla beraber zamanın 
icabatı da daima göz önünde tutul
maktadır . 

Diye cevap verdi Çurçil ile 
müttefik arkadaşı bu mesele için giz. 
li bir içtima yapılmasını istediler . 

lbrahim Paşa tabyalannın bugünkü görünüşü 
Yazısı ( Tarsus ve Gözlükule ) ba§lııfı ile iç sahifemiz<kdir 



Sahife 2 Tiirksözll 

Güney Yurdda Şehirler: 2 

Tarsus Ve Gözlü Kule 
Tarsus şehrinin içine 

girmeden etrafını göz· 
den geçirmek Tarsusun 
kiymetini anlamak için 
en iyi yoldur. T ar~ urnn 
kuzeyinde gülek boğazı, 

kalesi, lbrahim Paşa tab
yalan, Anahşa ve Koca 
köy adile anılan kalesi; 
güneyinde Mina, Pimğa 
harabeleri batı ve do. 
ğusunda bir çok büyük
ler Tarsusu ve onun bu. 
lunduğu yeri çok iyi ta· 
nrtabilir. 

Gülek:Bazılannca bu 
kelime eski Türkçede 
(Güylek) yani rüzgar ke. 
lime sinden bozulma imiş. 
Bu boğaz; tabiatın en 
kıskanç boğazlarından 
biridir. Toraslann yega· 
ne eski yolu olan Gü
lek tarihin büyük harp 
sahnelerine geçit vermiş 
ve daracık yolunur. üze· 
rinde daralari, lskender Güleh Boğanndan Bir Manzara 
!erin, Haçlıların kumandanlarını, hu· vermiştir. Bu tabyalar bir takım ha 
lasa ne kadar harpçi ve cesur varsa zır kale taşlarından istifade edilerek 
hapsini parmak uçlanna bastırarak meydane gelmiştir. Doksan küsür 
geçirmiş korkunç bir yoldur. Bu yo- yıl önce yapılan tabyalar o ğünün 
lun karşısında ilk medeni ve büyük yapı ve hurafeleri için açık bir mü. 

yapıları Tarsusu saklar.Bu cihetle Tar· ze halindedir. Kalenin etrafına saçıl. 
sus her asırda her cihangirin gözüne mış gülleler, dağılmış muhtelif çapta 
batmış yağmasına, yanğınlanna, ta· toplar eğer halkın tahribatına uğra· 
!anlarına ruğranıış. Fakat her fela· mamış olsaydı bugün gezicilerini 
kette yeniden kurulmuş biribiri üze. çok meşğul derdi. Biz bu eserleri ne 
rine yığılmış adeta şehirler harabe bir mühendis ne de bir asker gibi 
sidir. Halk Gülek boğazı için (in Mu· gözden geçirmiş olmuyoruz. Biz bu 
hammet ini Boğaz Gülek Boğazı ) eserleri yalnız Tarsusu tahdit eden 
der. Bundaki kast Medine hicretin- izerler olmak İlibarile saymış bulu. 
de Peyğanberi sakladığı in ve onun nuyoruz. Şüphesiz bu yapıların ilk 
kudsiyeti ile güleğe misaldır. Üç endişe merkezi yiue Tarsus şehri ol. 
saat süren bu boğazın en dar yerin· muştur . 

. " 
'--------- -- -- - -- - ~-=---'-------~ 

Eshabı Kehf mağarası altında eski bir köprü ı-e küçük mağaralar 

de iki taraflı kayalara hakkedilmiş ı 
lskender hatıraları rivayetini taşıyan 
kayaların dibinde bu gün bile bazı 
taş parçalarına niyet tutulmuş oldu. 
ğu görülür: Dağın heybeti burada 
insanı efsanelerden Hurafelere atma· 
ya mecbur eder. Bandan epiyce son
ra Gülek kalesi ve lbrahim Paşa 
tabyaları göze çarpar. 

Gülek kalesinin temelinin atıl
dığı gün bugün karanlıklar içinde. 
dir. Yalnız bu kalenin miladdan çok 

önce yapılmış olduğu besbellidir. 
Böyle olmakla beraber kale Ro· 

malılara, Bizanslılara ve Selçuk ha· 
nedan kavğalarına hatta Ermenilere 
bile zaman, zaman melce olmuş ve 
nihayet bu kalenin yeri ve durumu j 
Mısırlı lbrahim Paşayı bile tabyalar 
yapmak gayretine sürüklemiştir. Gü 
lek kalesi sık, sık l amir de görmüş· 
tür. Temel taşlarile tamir taşlan bu 
gün bile kolayca tanılabilir bir hal
dedir. Dış kapısının kemerinin mi
mar tarzı ilhan ve şark mimar tar· 
zını beslemektedir. Kalenin içine 
sonraları yerleştirilen yapıtaşları ve 
tamir dıvarlan vaktile bu kalenin 
Gülek boğazında oynamış olduğu 
rolleri anlatmaya kafidir. 

Tekir yaylasında lbrahim Paşanın 
yapbğı tabya boğaza bir hususiyet 

Tarsusun kuzeyinde entresan bir 
yer daha vardır . 

( Esbabı Kehf ) kasabanın başı 
ucunda dik ve migf ere benzer bir 
dağın üstünde ağzı cenuba dönmüş 
bir mağara; halk buna ( Kırklar ma 
ğarası ) adını verir . 

Bu mağaranın içinde şarka dö
nen ikinci bir in vardır ki bu in her 
asırda Tarsus tarafındaki insanları 
meşgul etmiştir , Bu yeraltı yolu bu
ralarda yaşayan insanların hangi din
den olursa olsun mukaddes şehirle
rinden birine gider . lslamlar arasın
da bu yolun Mekkeye gittiğini söy
liyenler eski efsanenin duygularına 

mülhem olarak söylemişlerdir . 
Sonu bulunmadığına iddia edilen 

in'in çevresinde bir çok küçük taş 
yığınları görülür . Bu taşlar vakıl 
vakıt halk tarafından atılmış niyet 
taşlarıdır . Yakın günlere kadar Çu
kurovanın bir şifahanesi gibi sayı· 
lan ( Kırklar mağarası ) senenin bir 
kaç gününde panayir halinde halk
la dolar boşalırdı . Mağaranın kar· 
şısında küçük bir mesçit ve mağa· 
ranın garp tarafında bir de sahrınç 
yapılmıştır . Bu iki yapı mağaranın 
eksikliği karşısında birer hiç gibi
dirler . 

Hititler zamanında mağaralara 
çok ehemmiyet verilirdi . Hiç şüphe 

Talebeye Bir genç sevdiği kızı bıçakladı 

Yer veren kahveciler şid
detle cezalandırılacaklar 

Kahveye giden taleLenin önüne 
geçmek için teşebbüsler il eril emek· 
tedir. Bu işle polisin bilhassa meş · 
gul olması esas tutulacaktır . Tale· 
beye yer veren kahve sahipleri de 
şiddetli ceza göreceklerdir. 

Sebep hiF kıskançlık 

Hayırlı bir İş 

Çiftçi Mehmedin Refikası eski 
öğretmenlerden Bayan Lutfiye şeh
rimiz Cumhuriyet okuluna bir Tu. 
lumba taktırarak 16,5 metreden 
güzel bir su çıkartmıştır. Her giin 
binlerce yavru bu giizel sudan iç· 
mektedirler. 

Bayan Lutfiyeyi takdirden ken. 
dimizi alamıyoruz. 

Hürriyet mahallesinden Yasin 
isminde bir genç , dün delicesine 
sevdiği Bedia isminde bir kızı kar
nından ağır surette bıçakla yarala· 
mıştır . Yasin , Bediayı uzun zaman· 
dan beri çıldırasıya sevmekte imiş . 1 
Yasin , Bedianın annesinin , kızını · 
başkasına vereceğini söylemesi üze· 
rine büyük bir yese düşerek ne yap. 
tığını bilmiyecek dereceye gelmiş 

Ceyhan da 
Parti kongreleri hararetle 

devam etmektedir 

ve hiddetini nereye tevcih edeceği
ni bilmiyerek sevdiği kızı bıçakla· 

ınıştır . 
Bedia dün hastahaneye kaldırıl· 

ınış ve Yasin de yakalanmıştır . 
' Genç kızın yarası çok ağırdır . 

Cinayet hakkında dün geç vakla 
kadar tabkikat yapılmıştır . Netice· 
yi ayrıca bildireceğiz. 

Polislik iyi bir istik 
bal kazanıyor 

Kiracıyı döğmüş Ceyhan : 13 [ Hususi ] - CeY' 
handa parti kongreleri hararetle 
devam ediyor. Parti başkanı Abbas 
Ülker kongrelerin verdiği müsbet 
neticelerden ve büyük alakadan 
çok memnun kaldığını bildirmekte· 
dir. 

Yeni kanun layihasında 
terfi için mühim esaslar var 

Yüksekdolap mahallesinde oturan 
Yusuf kızı Zehra adındaki kadın ki· 
racısı Ahmet kansı Güllüyü döğ
düğü ir!dia ve şikayet edildiğinden 
yakalanarak hakkında kanuni mua· 
mele yapılmıştır. 

Çaldığile yakalandı 

Asım Fabrikası amelelerinden 
Orta köylü Şifahi oğlu Osman adın· 
da biri ameleden lsmail oğlu Ab
dullahın 7 50 kuruş parasını aşırdı
ğından çaldığı para ile birlikte ya. 
kalanarak hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

Hastane hademesini 
tahkir etmiş 

Umumi ev kadınlarından Dilru· 
banın Emrazı Zöhreviye hastanesi 
hademelerinden Fatmaya hakarette 
bulunduğu şikayet edildiğinden hak
kında kanuni muamele yapılmıştır . 

yoktur ki mükemmel bir Hitit mer· 
kezi olan Tarsusun dibindeki bu ma· 
ğara Hititlilerin de mukaddes ma· 
ğaralanndandır . Bulgar dağının Ka 
ra oğlan ve Boz oğlan mağaraları 
da ayni kudsiyeti yakın günlere ka· 
dar muhafaza etmiştir . 

Şimdi Gülekte tTarsusu tehdit 
eden boğaz ve kaleler karşısında 

mağaralar manevi bir bakımla ora 
larda yaşıyanlan oraya bağlıyordu. 
Tarsus etrafında bunlara benzer da 
ha binlerce mağara vardır . Hatta 
bu mağaralarda kesilen kurbanların 
keçi olması da kuvvetli adetlerden
dir . 

Halk Boz Oglanın Keçi kurbanı 
sevdiğini söyler . Bu da isbat eder 
ki bu güne kadar yaşayan bu adet 
tam manasile bir Hitit adetinden 
başka bir şey değildir. (1) 

Tarsusun güneyinde bütün sa. 
hil boyu yapı taşlarile doludur , 

Kara divar köyünden tufonuz . 
Seyhan ırmağı Kavsutunar kadar 
serpilmiş köylerin altı hep eski eser 
yapı taşlarile Lahitlerle ve kuyu bi
leziklerile doludur. 

Bu arada Tarsusun eski tersane
si ( Riğma ) ve onun şarkındaki 

Yeni teşkil edilen köy sandık· 
lanndan görülen büyük istifadeler· 
den köylülerimiz pek memnun ka. 
larak evvelisi gün partiye gelmiş
ler ve köylerine yapılan bu büyük 
yardimdan dolayı, bu işi vücudlan
dıranlara teşekkürlerini resmen bil· 
dirmişlerdir. 

Evlenme 
Doktor Bahri Erkanıın teyzeza· 

desi ve lnönü öğretmeni Muazzez 
Aktorosla yeğeni Hususi Muhasebe 
Merkez tahsil katibi Mustafa Erka
mın dün Cuma günü saat 16 da 
Belediye Nikab salonunda bir çok 
davetliler huzurunda nikahları ya· 
pılmıştır . 

Kendilerine saadetler dileriz . 

lan bir yerde iki şehir yaptırmak 
o .kadar akla uyğun gelmiyor . Sı
cak mıntıkada yapılan bir Tarsusun 
eşini ancak yayladan aramak lazım· 

dır . Bunun için Gülek Boğazının 
küzeyinde ve sonunda ( Aıışiya ) ya 
benziyen ( Anahşa ) nazarı okşar 
adlardandır • Bilhassa eski Anahşa· 
nın yanındaki koca köy kale ve 
harabesi bu umuda can verecek ma· ı 
hiyettedir, 

Bu kale hem Tarsusu koruyacak 
hem de sıcak günlerinde Sardina· 
pala ve şehre yayla olacak mahiye· 
ti yaşatan mükemmel bir yerde. 
dir. 

Bunun tetkiki uzun çalışma ve 
incelemeye muhtaç olduğu için üs· 
tünde fazla durmak faydasızdır . 
Yalıuz deniz kenarındaki büyük ve 
harabelerde bulunan izerler Tarsu· 
sun sahilini Tarsusa benzemek iti
barile değerlidir. 

Kasabanın doğu ve batısı çev· 
resinde ve büyüklerin içindeki izer
ler de Tarsusun büyük bir cemiyet 
ortasında yaşamış bir şehir olduğu 
kanaatini kuvvetlendirmektedir. 

Bunun için Tarsus taribin içinde 
çevresile birlikte yaşayan bir abide 
dir. 

( Mine ) harabeleri incelenmeğe de- 1 

ğer toprağa gömülmüş birer hazine 
dir . Bazı kitaplar ( Anşiye ) nin bu-ı-----------
ralarda olduğunu rivayet ederler . (1) Albistanın Efsus nahiyesinde 
Sardinapal ( T arsusla Anşiyeyi bir tıpkı bu tarzda bir Eshabı kehf ma· 

~arası vardır . Mukaddes kitaplar 
günde yaptım ) demiş · Bir günde Tarsusla Efsusu bu hususta şüphc;li 
mi ? : yaylaya fevkalade ihtiyacı o· çıkarır . 

Hükumet tarafından hazırlanan 
polis teşkilatı kanun pojesinin Ka· 
mutaya verildiği, bu tlayiharun polis 
teşkilatımıza yepyeni ve modern 
bir hüviyet vermekte olduğu ma· 
IUmdur • 

Zabıta memurluğunu, tam bir 
meslek haline koymak için on sene 
içinde polislerin orta mektep me. 
zunu olmalan temin edilecek ve bun· 
lara ilk partide 20 lira aslı maaş 
verilecektir . 

Lise mezunları 2ı lira ile komi· 
ser namzedi olarak alınacaktır . 

Polis enstitüsünün orta ve yük· 
sek kısımlarını ikmal eder etmez 
maaşlan 25 liraya çıkarılacaktır . 

Orta mektep mezunu polislerle, 
Gedikli küçük zabitlikten terhis edil
miş polislerin sivil kısımda çalıştı -
nlma,sı esas konulmuştur . 

Terfi için birinci derecede liya· ·. 
kat , ikinci derecede kıdem esas ol
maktadır . 

Müddet üç senedir . 
Polis memurlannın komiserliğe 

terfii için enstitünün orta ve baş ko
miserlerin emniyet memurluğu dere· 
ederine yükselmeleri icin de yüksek 
kısımlanm bitirmeleri mecburi tutul· 
muştur . 

Müsabaka usulü kaldırılmakta
dır . 

Üniformalı polisler yazı, mua
melat , levazım işlerinde kullarıılmı
yacak bu suretle kadronun faal kıs· 
mı eksiltilıniyecektir . 

Bu işler için bir muamelat me
murluğu sınıfı ihdas edilmektedir • 

--~~---·----------
ispanya harp safha
larında 1000 tahkık 

memuru 
- Birinci sahifeden artan -

kılmetçi hava filosu 20 nasyonalist 
tayyareyi tahrip etmiştir. 

Lizbon : 13 (Radyo) - Mira· 
lay Şanko dün askere bir nutuk 
söyliyerek ölünceye kadar devam em
rini vermiştir . 

Barselon : 13 (Radyo) - Azana 
halka radyo ile yaptığı beyanat· 
ta: 

- Galebe çalacağımıza kaniim. 
Çok ümidim var. Yalnız arkamızdan 
gelenler yardımını esirgememek şar 
tiyle demiştir . 

Valansiya: 13 (Radyo) - Mad. 
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Ceyhanda 

Camız ağılı köylüleri toP' 
rak için hükumete mür•1 

caat ettiler 
Ceyhan : 12 ( Hususi ) - San' 

atları ötedenberi çifçilik olup naın· 

!arına bir kanş bile toprak bulun· " 
mıyan ve şimdiye kadar öteden be· 
riden toprak kiralamak suretiyle ef· 
radı ailelerinin maişetini hin müşkir 
)atla temin edegelmekte olan Cer 
hanın Camus ağılı köyü halkındall 
50 küsür aile reisi kaymakamlığa uını 

tür ba istida müracaat ederek köyleri 
sının dahilinde bulunan ve hazineye ll 

aid olan topraklardan borçlanma \ . 
kanununa tevfikan verilmesini dile· · ıle 
mişlerdir. yo 

Ci kaymakamlık , köylünün dilek· 
!erinin yerinde olup olmadığını ve ın 
toprağa muhtaç bulunup bulunma· 
dıklannı tahkik ve tetkik etmek üıe 
re istidalannı tahkıkata havale et· 
miştir. 

Cücelerin aşkı 
\'e 
de 
ba 

10,000 Cücenin toplandığı 
memlekette 

Bütün dünya cücelerinin Peştede 
büyük bir kongre yaptıklanıu bir iki 
ay evvel haber vermiştik. 

Bu kongre için Avrupaya gelen 
Amerikalı bir cüce başından geçen 
maceralan anlatıyor: 

Bir gün bir telgraf aldım . Bun· 
da: 

" Peşteye gidin , cücelerin kong· 
resine İştirak edin ve Palisek şehri· 
ni gezin. ,, Deniliyordu. 

Bu telgrafı aldığım gün NorınaJl' 
ıe 

di vapuru bir saat evvel hareket 1 
etmişti . Ben de Amerikadan Avrır 
paya bir haftada gelen transatlan· 
tiklerden birine binmeğe mecbur 
oldum. 

içimde büyük bir sevinç var 
dı . Çünkü Peştede on bin cücenin 
toplandığını görecektim . :Evve:den 
de haber almıştım : Bütün dünyaJllll 
cüceleri Peştede toplarup kendileri· 

nin korunması için bir çok tedbirler 
alacaklardı. 

Mesela , onlara göre , cüceler 
den vapurlarda , trenlerde nısıf üc• 
ret alınmalı , onlar için hususi evler 
yapılmalı , nesillerinin kaybolmama· 
sı için yalnız aralarında evlenmeleri 
lazımdır. 

Cücelerin kongrelerini Budaper 
tede yapmalanna gelince ; bunun 
sebebi Macaristanda cüceler pek 
çoktur : Nüfusun otuz binde biri 
cücedir. 
CÜCE YETiŞTiREN MEMLEKET 

Amerikadan ayrıldıktan on gün 
sonra Peşteye gelmiştim. Orada öğ' 
rendim ki kongrenin günü henüz te5 
bit edilmemiş. O zaman, telgrafta 
bana edilen tavsiyeyi dinledim ve 
kalktım Palisek kasabasına gittim. 

Denebilir ki burası Macaristan 
cücelerini yetiştiren memlekettir. 
Hakikaten bu kasabada o kadar 
çok cüce var kil. Hemen hemen 
halkın hepsi cüce. 

Bunun da sebebi var: 
E.vvela, Macaristanın bu dağlık 

memleketinde boğazı urlu adamlar 
pek çok. Boğazı urlu olanlann ço· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ride mütemadiyen takviye kıtaları 
sevkediliyor . 
FRANKONUN KARDEŞi ROMAYA 

NiÇiN GiTTi ? 

Napoli : 13 (Radyo) - Gene· 
ral Frankonun kardeşi Ramrn 
F ranko dün Napoliye gelmiştir . 

Royter ajansı binbaşının gizli bir 
memuriyetle Romaya gideceğini bil· 
dirmektedir . 

le 
rı 

Tan sineması bu akşam Boris ~arlQff F ranRiştayın ve nişanlısı ... 
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Habeşistan Haritadan nasıl silindi 1 

lw w w Mareşal Dö Bononun hatıraları t 
Sekizinci Edvard 

---~~~~~~~ -V-
un· 
be
ef· 
şkÜ' 

" Siyasi zarure~ri askeri zaruretlerle ahenge 
tirebilme\i için harekete geçilmesini 

sana emrediyorum ,, 

ge-

İcra vekilleri 
heyetimiz Dün ana vatan filosunu 

Dün lnonünün Başkanlı ziyaret ettiler 

ğında toplandı Londra : 13 [ Radyo ] - Kral 

er 
an Negüsün Cenevreye bildirdiği • 

ı. • a Umumi seferberlik dolayısiyle her r!i türlü teahhüre nihayet vermek la· 
eye ıımdır. 

a 3 Birinci Teşrinin ilk saatlerinde 
'le· ! ileri harekete geçmeyi sana emredi 

Yorum . Tekrar ediyorum , 3 Birin
k- Ci Teşrin . Telgrafın vürudunu he
ve tnen teyid et, ,, 
a- Fakat de Bono , yıkıp ezici bir 
ıe stratejiyi başaracak kabiliyet göste 

et· reınedi . Taşıdığı gençlik ateşine 
rağmen , o yollar yapmak suretiyle 
ikmal kıtalannı güven altına almak 
Ve cenahlan korumak gayesini gü
den " metodik harp güdümü , ne 
bağlı bir vaziyet aldı. 

De Bono Duçenin emrini yerine 
J ~ı ll &etirdi . Adua ltalyanların eline geç-

ti ; fakat bundan sonra harekat dur. 
ede du. 

Bunun üzerine Romada , Genel 
f<urmay llaşkanı Badogliyo ile sö
tnürge müsteşarı Lessonanın Afrika 
Ya gönderilmesine karar verildi. 

iki 

eıı 

Bunlar , 16 Birinci Teşrinde 
E:ritreye gelmiş oluyorlar. 

en 

De Bono 18 Birinci Teşrinde 
g· çekmiş olduğu telgrafı ileri sürerek 

kendisinin geçici bir surette takındı 
~ tedafüi tavrı Badoglio ile Lesso· 

311· nanın tasvip ettiklerini , Makalle ü-
el lerine yapılacak olan ileri hareketin 

1 ili 5 ikinci teşrine kadar talik edil
tııiş olmasına Musolininin isbat et
tnekle beraber , 28 ikinci teşrinde 
Duçeye uzun bir telgraf çekmeyi 
laruri buluyor. Bu telgrafında diyor 
ki : 

u· 
n· 

Ankara ; 13 (A.A.) - icra ve · Edvard bugün ana vatan filosunu 
Bu telgrafın şifresi daha açılma 

dan , de Bono 29 ikinci teşrinde 
Musoliniden şu telgrafı alıyor: 

killeri heyeti dün Başvekil ismet in· teşrif etmiştir. Halk, kralı sevinçle 
önünün riyasetinde toplanmış muh- alkışlamış ve tazahurlar yapmışbr. 

" Siyasi zaruretleri askeri zaru
retlerle bir ahenge getirebilmek için 
3 ikinci teşrinde ileri harekete geçil- · 
mesini sana emrediyorum . 3 birinci 
teşrinde işler iyi gitti : şimdi daha 
·mükemmel olacakbr. Cevab veri,, 

telif işler üzerinde görüşmelerde bu· · A t A • d 
!unmuş ve kararlar vermiştir. i VUS urya rşı U.t< 
Eski Çin başvekili lstan- Otto'yu bekliyor 

bula geldi 
Viyana: 12 (Radyo) - Üç 

De Bono , bu emri dakikası da
kikasına yerine getirdiğini ve Ma
kalleyi ayın sekizinde işgal ettiğini 
söyliyebilir • Fakat, habralannda di
yor ki : 

" Diğer Avrupa devletleri , gi
riştiğimiz bu sefere kıymet takdir 
ederlerken , tek bir silah ablmadan 
yapılan bu işgalin bizim için aktif 
bir amil olup olmadığı hakkında bir 

Ve Ankaraya gitti 1 devletin toplantısından sonra bir teb 
liğ neşredilmiştir. Bu tebliğde Avus
turya ve Macaristanın yeniden silah
lanma hakkını aldığı ve Habeşistan 
imparatorluğunu resmen tanıdığı 

bildirilmekte ve Avusturyada kral 
hanedanının yeniden gelmesi mese
lesine de temas edilerek şöyle den· 
mektedir: 

Is tan bul : 13 ( Radyo ) - Eski 
Çin ba§vekili Bank , dün buraya ' 
geldi. Ve Ankaraya hareket etti . 
Bankın refakatinde bir çok mühen
disler vardır • Bank'ın Ankarayı zi· 
yareti hususidir • Ankarada bir gün 
ka1acakbr . Yeni Türkiyeyi görmek 
için geldiğini söylemiştir . 

Marmara'da 
hüküm yürütmem. Müthiş fırtınalar var 

Makalle bizim için ileri ablmış lstanbul : 13 ( Radyo ) _ Mar· 
iyi bir adımı ifade ediyordu . Fakat 

marada üç gündenberi müthiş fırtı· bundan başka bir manası yoktu . 
Hatta , münakalat tekniği ve strate.

1 

nalar olmaktadır • Bir çok balıkçı 
kayıkları batmıştır . Tahlisiye idare·ı· ji bakımından , vaziyetimiz daha zi-

yade kötüleşmişti " De Bono l l si tertibat almıştır . Vapur seferleri 
ikinci teşrinde Musoliniden Am ba intizamla yapılamamaktadır . 
Alaci üzerine yürümek emrini aıı- Habeşistanın yeni 
yor. • f 

Bunun üzerine de Bono , uzun ımparatorU şere İne 1 
bir telgrafla bunun büyük bir hata 
olduğunu izah ediyor ve Amba Ala· Roma: 13 ( A. A.) -Avusutrya 
cinin stratejik değeri olmıyan ve Başvekili tarafırldan Roma Provo· 
kolayca zaptedilebilecek bir yer ol- kollannı imza etmiş olan devletler 
duğunu dildiriyor • Ayni zamanda , delegeleri ft eflııe verilen ziyafette 
vakitsiz yapılacak bir ileri hatekete Macar başvekıli Macar kral naibinin 
kolayca bozulması ihtimali olan si- 1 Romayı ziyareti esnasmda ltalyan 
yasi görüşmelere girişildiğini kayde· I Kralına kendisinin Habeşistan im-

M Hanedanın gelmesi şimdilik 

mevzubahs değils" de Arşiduk Otto· 
nun Avusturya kralı olarak memle· 
kete avdeti şiddetle arzu olunmak· 
tadır . Zamanı gelince bu iş de 
olacaktır . ., 

Nobel edebiyat mükafatı 

lstikholem : 12 ( Radyo ) - . Bu 
senenin nobel edebiyat mükafab 
Amerikalı dramaturj Ôjen otaya 
verilmiştir . 

Cücelerin aşk1 
- ikinci sayfadan mabad -

cukları da ekseriya cüce kalır. 

diyor ve diyor ki: 1 paratoru unvanının Macaristan tara 
.. B' . 1 h" . fından tanındığını bizzat bildirece· 

" Makalleyi işgal etmek suretiy- mm e ımıze geçen zamana ğini söylemiştir. 
le meıızili 90 kilometre olursak, ay- dokunulmamasını senden rica ede- ı Avusturya başvekili de ltalya 

Diğer taraftan bu memleketin 
ahalisi içkiye pek düşkündür. içki
ye düşkünlüğün de bir neticesi, do
ğacak çocukların cüce olmasıdır . 

k rim : ileri hareketimiz düşmanın o 
rıca amyon ve benzine de ihtiyacı- Kralı ve Habeşistan imparatorunun 

er tnız olacaktır. Aziz şef , Lessona ; yunuMna yardım etmiş olacaf ktır. " sıhhatına kadehini kaldırmıştır. 
hatta Bodogliyo tarafından bile rııe- usolini , bu . tel~r~ a verdi~i 
ri sürülmüş olsa ' seni böyle tedbir· cevabda onun fikrıne ıştırak etı_nış 1 Bükreşte 

Üçüncü bir sebep: Bu memle
ket hemen hemen bütün Macaris
tanla alakası kesilmiş bir haldedir. 
Ne yol vardır, ne tren. Onun için 
hep bir arada yaşamağa mecbur 
olan bu adamlar, hısım akraba, r 

sizce bir hareketten sakındırmak için ı o!mak~a beraber ' de Bono '. ~ 7 ıki?- 1 .. • • ... 
r bunu sana söylemeyi kendime bir cı teşruı saat. 16 da, ke~dısı ge~ i Turk şehıtlıgıne mera

Vazife bilirim. Eğer düşman bize çağı.ra? ~~ ye.~de Ba.doglıonun tayın simle çelenkler kondu 
rı 

sürprizler hazırlamıyorsa ileri hare- edıldığinı bıldıren bır telgraf alı· 
keti çabuk olacakbr . Ancak bu ça· yor. 

ef bukluk yıldırım süratinde olmıyacak. SON 

n lır ; çünkü feraset benden her yana 
~ A Cephe kuracak tarzda yürüyüş kolla- ' Bugece nöbetçi eczane 
rı -rını tanzim etmediğimi taleb etmek- 1 Tarsuskapısı civannda 

liğimi. " j Halk eczanedir 
T De Bono geri çağnlarak yerine ___________ ....,,...,_, 
n Badogliyo geçiyor. 

k 
r 

Tan sineması 
l::.srar, heyecan , 

Bu akşam 
muamma dolu harikulade 

Boris Katloff 
bir film gösteriyor 

Gibi biıı bir çehreli sanat dahisinin şimdiye kadar yaratabildiği en müthiş 
en hareketli ve en güzel eseri 

. Frankiştayın ve nişanlısı '. 
Bu film bir doktorun çılgınca düşüncesi neticesinde meydana gelen acaip 

bir mahlukun yapbğı cinayetleri ve hayret edilecek maceralarını 
canlandırmaktadır 

Bükreş : 13 ( A.A. ) - Bükreş-
te bulunmakta olan genel kurmay 
başkanı Fevzi Çakmak yanında refi. 
kası, elçimiz, mihmandarlan ve refa 
katinde bulunan zevat olduğu halde 
dün Türk şehitliğine giderek mutad 
merasimle bir çelenk koymuştur . 

Romanya dış bakanı dün mare· 
şalımızla Yunan ve Yugoslavya ge
nel kurmay başbakanları şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiştir . 

Filistin de 
Tahkik heyeti vazifesine 

devam ediyor. 

Kudüs: 13 [Radyo] - Tahkik 
heyeti iki gündenberi vazifesine 
hararetle devam etmektedir. Tah
kik heyetinin arap ileri gelenlerini 
çağırıp dileklerini bizzat soracağı 
söylenmektedir. 

Çin ameleleri 

' hatta kardeşler arasında evlenmeğe 
müsaade ederler. 

Bu gayri tabilıi izdivaçların da 
neticesi çücelerin doğmasıdır. 

SiRKTE BiR MACERA 

Palisekte toplanan cüceler kon· 
grenin açılmasını bekliyorlardı. Fa
kat hükumet henüz müsaade ver
memişti. Kongrenin ne zaman açı
lacağı da belli değildi. 

Kongrenin açılmasını bekliyen 
cüceler orada eğlenceli bir hayat 
kurdular. Bu arada büyük bir sirk 
vücuda getirildi. 

Sirkteki cambazların hemen 
hepsi ciice idi. Yalnız, içlerinde bir 
Fransız kızı ile uzun boylu bir adam 
vardı. 

Bu uzun boylu adam cücelerin 
arasına cambazlık yapmak için 
gelmişti ama, sirkin bütün tadını 
kaçıran da o oldu . 

Sirkte ki Fransız kızı ile bir cü
ce çok iyi arkadaş olmuşlardı. Ara
larında çok güzel numaralar yapı
yorlardı. 

Büyük bir film, Güzel bir çekiliş, Fevkalade bir temsil kabiliyeti 

Dikkat: 
20,000 grevci fabrikalara: 

1 hücum etti 

Fakat, 1,92 boyundaki uzun 
boylu adam gelip de 70 santim bo
yundaki bu adama rakip olunca işler 
değişti. Görmiyenlerin sonsuz istekleri üzerine ( BUK JONES ) in temsili olan 

Düşmanlar peşinde 
Tekrar gösterilecektir 

Bugün matinelerinden itibaren bu iki film bütün talebeye gösterilecektir 

Pek yakında : 

Şarlo .. 
ir 

Şarlo .. Şarlo 

Şanghay : 13 ( Radyo ) - Çin 
- 20.000 amelenin idare ettiği grev 
üzerine bir çok imalathane ve fab
rikalar kapanmıştır . Üç fabrikanın 
makinaları grevciler tarafından tah
rip edilmiştir . 

Bizans tarihi 

işlerin değişmesi, evveli Eva' -
nın değişmesi ile başladı. Genç kız 
artık bu uzun boylu adamla M nu
mara " yapmak sevdasına diişmüş
tü. Halbuki, cüce Mişel, Eva'ya 
işıkb. Bilhassa başkasile arkadaş 
olmasına tahammül edemiyordu. Bu 
yüzden aralannda kavga çıktı. 

sahife: 3 

sinema ı 
14 Son teşrin cumartesi akşamından itibaren 

iki fevkalade film birden 

-1-
Bitmemiş Senfoninin büyük yaratıcısı 

Villi Först'in 
Bizzat temsil ettiği Almanca büyük komedi 

Böyle bir kız 

( Unutulur mu ? .. ) 

-2-

Çöl Savaşları 
Victor Jory - Loretta Yung 

Tarafından temsil edilen bu film yalnız bir heyecan filmi değildir . Ayni 
zamanda mevzu Arabistanın yakıcı çöllerinde geçen son derece hissi , 

acıklı ve heyecanlı bir aşk macerasını mutasavverdir 

Bugün gündüz iki buçukta matine iki film birden 

Kaçak - Çöl Savaşları 
7524 

F evkalide sinema müsameresi 

Alsaray • 
sıneması 

! 
Bu akşam 

Türk tarihinin en şanlı bayrağı ve Türkiye Cumhuriyetinin her Türkün 
göksünü kabartan siyasi muvaffakıyeti teşkil eden canlı abide : 

Çanakkale 
Boğazının Ordu ve Donanmamız tarafından işgali 

program: 

( Viyana Bülbülü ) 
Üynıyan : Marta Egert 

Çardaş Furstin-Kastadiva-Sanşın Karmen ve hatta bütün filmleri 
gölgede bırakan şaheser 

Matineler : 
Cumartesi 2,30 da Vahşi Ormanlar Esrarı 24 kısım birden 
Pazar 2 ve 4,30 da Çanakkale Viyana bülbülü 

NOT 
Çanakkale filmini bütün mekteplilere tavsiye ederiz 

7516 

(Müjde) . • 

Dünyanın en büyük Radyo fabriksı olan Philips) 
in 937 modelleri geldi . 

Bu Ra dyolan görmeden ve dinlemeden başka bir marka almamanız 
menfaabnız iktizasındandır . 

Her kiseye göre fiat ve azami teshilit • 
Dikkat : Bütüıı PHiLIPS Radyoları garantili olarak verilir. Ve Tör-

kiyenin her tarafında bulunan resmf acantaları bozulan bir PHILIPS RADYO 
sunu bila ücret tamir etmeğe mecburdur . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi En son temsili,en son yaratbğı eser yegane sesli filmi 

Asri zamanlar 
7525 

Türkçeye tercüme 
lstanbul : 13 (Radyo)- Mrarif 

V vlcileti, Bizans tarihini Türkçeye 
tercüme ettimteğe karar vermiştir. 

!Kan lekeSiJ ,..__· P_. _K_._o=-20-te-le-fo-n _= ••N-o··· -1-11-23--



Sahife : 4 Türk sözü 14 Teşrinisani 1 936 

Adana Borsam muam~e-le_Ie_r_i~-ı'--------------~~~~~~--,\cey~nBelediye· 
------------------~P~AM-:o::U~K~v-e~K~O~Z~A~-

ClNSl 

apımalı=Pamuk 
Piyasa parlaıtı ., 

• E. n ~z·~·l.o J!'iy;.: çosı..·. Saıılan Mikdar zı·raat bankası sinden: 
• ., ~ t.ılo Nehir kenanndaki Belediye B 

~,===== ~ çesinin aşıntıdan kurtanlması mak· 

Piyasa temizi ., 
iane 1 
iane 2 

38,25 40,75 
-34 --- -37,50"' __ , 

40,50 kumbara 1arln1 :::~n~: :~~ı!:e~:~:~k o:i~e~~~ 
müddetle açık eksiltmeye konmut 
tur. 

Yapılacak mahmuz 225 tekibİ 
havi olup keşif tutan 1041 lira 75 

Ekspres -------Klevlant 51,50 1 

YAPAGI 

·~--1-1-----1 Beyaz ı ı ı 
Siyah _ _ 

Ç J G ı T 

u men tane 
-,.....-0'--------ı----ı-------------· 

Arpa 

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

kuruştur. ihale 20-11-936 cuına 
günü saat 16 da Belediye salonundJ 
yapılacaktır . 

isteklilerin evvelce mahmuz yap· 
tıklarına veya mahmuz işini yapa· 
bileceklerine dair Adana Nafia mü· 
dürlüğünden alınmış fenni ehliye! 
vesikası ve 936 senesine ait Ticaret 
Odası kayit makbuzu ve yüzde ye• 
di buçuk ilk teminat paralan üzer· 
)erinde olduğu halde ihale gün ve 
saatında Ceyhan Belediye salonuncls 
hazır bulunacaklardır. 

Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

yaşarsınız . 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 

UN .................................. , ...... 
Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
_ Dört yıldız <il alih 725 

.!:: - üç • " 675 
"" ] -Dört yıldıı Do~ruluk 750 
~ 1- üç • " 675 
0 

" s· · 850 :: ;;; ımıt " 
.»ı ~ Dört yıldız cumh-u-ri_y_et__ 700 1 

1~_1_~_,~=ü.;;;;;ç~·~~~~·~~~~~~~--62_5'_---~~-~-:-~~~~~~~~ , Simit ,. soo Bütün konf orlarile açılıdı 
3973 24 Liverpl Telgraflan Kambiyo ve para _________ .__iııii•-••••--•mİİİİİıı•••l 

Hazır 

13 / 11 / 1936 s.ı.~.. f;; Lire:ş bankasından alınını ıştır ~5 ı~I 
6 51 Rayşmark 1 9~ Birinci kannn vadeli --- -Frank « hansız » 17 15 

1 __ M_;,a .... rt'-----"'"-- 6 49 Sterim « ınl!'li" • 61§ -
Hit hazır _ 5_1_5_5 Dolar c AınerıKa » 79 1 50 

Nevyork 11 65 Frank « ısvıcr~ • ı-·_,;--.,.:.;;m.._ ______________ _,_~----
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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· 

... -

TdRKi~ iŞ aANICA~I 
103 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

Muayenehanesini Yeni Otel arkasında eski 
Adana kulübü olan binaya nakletmiştir. 

Seyhan Hususi Muha -
sebe müdürlüğünden : 

Seyhan Tapu müdürlü
ğünden : 

cağını kim iddia edebilir. 7379 25-26 

1 
A - Hususi Muhasebe , Nafia 

ve Hastanelerin (1404) lira muham
-----------·--,--------------: 

1 
mem bedelli matbu evrak ve def· 

ı Doktor Rıza Tahsı·n ı terleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Adananın Karataş nahiyesine 
bağlı Yüzbaşı köyünde taraftan do
ğusu Çimeli köyünden Kara Meh
met ve Lütfi batısı şif poyrazı Kürt 
Mehmet veresesi kıblesi Çimeli kö
köyünden Hacı Mehmet veresesi ile 
çevreli 100 dönüm ve keza doğusu 
deli Mehmet veresesi batısı Karataş 
yolu poyrazı Adana yolu kıblesi Bey 
köyü yolu ile çevrili 2 dönüm tar 
lalar ayni köyden Malatyalı çerçi 
Ômerin senetsiz olarak işgal ve ta
sarrufunda iken 318 yılında ölerek 
vereseleri adlarına tesçili istenmek
tedir. 

Mektebi Tıbbiyei Askeriye eski muallim muavinlerin

den olup lstanbuldan gelerek hastalarını Hilaliah-
mer karşısında Kulak mütehassısı Bay Ziya Ahmedin 

muayenehanesinin üst katında sabahtan 
kabul etmektedir. 7478 4-12 

akşama kadar 
g. a. 

B- Şartname ~e nümuneler her 
gün Hususi Muhasebe kaleminde 
görülebilir . 

C- Açık eksiltme 936 yılı Bi· 
rinci Kanunun birinci Salı günü saat 
(11) de Daimi Encümende yapıla· 
caktır . 

D- Muvakkat teminat mikdarı 
(105) lira ( 30 ) kuruştur . Teminat 
parasının iş Bankasına yatırılması ve 
makbuzunun encümende ibraz edil-
mesi lazımdır.7522 13- 17-21-25 . ilan tarihinden itibaren 1 O gün 

Proje ve şartnamelerini görmek 
isti yenler her gün Belediye Fen iş
leri bürosuna müracaat edebilirler • 

7480 8-11-14-17 

..---------.;.,_---------------------i 
Doktor Reşat 

Birinci sınıf mütehassıs 

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

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

7300 23-30 G. A. 

Ceyhan icra memurlu -
ğundan : 

ikametgahı meçhul küçük Kının 
muhallesi zürraından Mahmut Nedim ' 

,. 
T'ÜR.Ksözi) 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık 100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli deıtişmez yalnız posta masrafı 

Macar Ziraat makinaları şirketine 
651 dolar 66 çentin tediye günün
deki Türk lirasile tutarı ve güzeşte 
faizile masarife itasına borçlu ev· 
velce Ceyhanın küçük Kırım mahal
lesinde Ziraatla meşgul ve mukim 
Mahmut Nedime 103 üncü maddeye 
göre gönderilen ihbarname arkasına 
mübaşir tarafından verilen meşru· 
hatta ikametgahı meçhul bulunduğu 
anlaşılmakla ilanen tebliğat ifasına 
karar verilmiş olduğundan tarihi 
ilandan itibaren onbeş gün zarfında· 
daireye müracaatla şifahen veya 
tahriren bir itiraz dermeyan etme
diği takdirde tebliğ yapılmış naza 
rile bakılarak mahcuz bulunan har· 
man makinasının 12-12-936 cu· 
martesi günü saat 11 den 12 kadar 
Ceyhan Kaltaki mahallesinde maki
nist Mehmet ustanın tamirhanesi 
önünde satış yapılacağı ilan olunur . 

1 

zammedilir . 
2 - ilanlar için idareye müra· 

'ı caat edilmelidir . 

7521 

Satılık ev 
Eski istasyon anbarı karşısında 

on üç odalı ve üç müstakil şekilde 
kullanılabilir bahçesi, suyu ve elek· 
triği havi bir hane satlık veya ki· 
ralıktır . Müessese , otel ve hane 
olarak kullanılabilir. 

isteklilerin matbaamıza müra· 
caatlan. 7482 6-10 

Yitik anahtar 
Bir halkaya takılı üç küçük ve 

bir büyük anahtar yitirilmiştir. Bulan 
idarehanemize getirdiğinde kendi- j 
sine iki lira verilecektir .7505 3 ı 

~--·~----~------
Ada na Posta ve Telgraf 
Başmüdürlüğünden : 

Başmüdürlük devairi ile Posta 
Telgraf merkezlerinin bu seae kışlık 
yakacak ihtiyacı olan kuru ve ser 
balık kesilmiş ( 20,000 ) kilo meşe 
odunu ile, keza 1500 kilo kuru, toı, 
toprak ve marsıksız meşeden yakıl· 
mış mangal kömürü 2-11 - 936 
dan itibaren on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye çıkanlmıştır. 

Kömürün muhammen bedeli 4 
ve odunun 2 15 kuruştur. ihale 18,, 
11-936 tarihine müsadif çarşamb• 
günü saat 15 de P. T. T. Başmii· 
dürlüğündeki komisyon huzurile ya· 
pılacaktır. Muvakkat teminat mik· 
tarı (42) liradır. Teminat Başmüdiif' 
lük veznesine yatırılarak makbuzıı 
Orman ruhsatiyesi ile birlikte iha· 
leden evvel komisyon riyasetine ilY 
raz edilecektir. 

Talip olanların ber gün saat 9 
dan 12 ye ve 13 den 17 ye kadar 
P. T. T. Başmüdüriyetine müracaat· 
lan. 7465 3-7-10-14 

sonra 10-11-036 Salı günü ma. 
hallinde tahkikat yapılacaktır . Bu 
tarlalarda :ılalca iddia eden varsa 
bu müddet zarfında vesikalarile bir· 
likte vilayet tapu müdüriyetine mü 
racaatla tahkikat günü mahallinde 

bulunmalan ilan olunur. 7 523 

1 IKarı lekesil · 
Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türk sözü matbaası 
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