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Sancakta seçim 
ve Türkler 
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S ancak Türkleri üzerinde 
yapılan haksız ve mantık
sız tazyiklere rağmen se-
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Sancak hidiseleri 
Düne kadar koca sancaktan bir 

tek Türk bile rey vermedi 
Hükumet Şamlıların elinde dönüyor. Duryonun istifası bek

leniyor. Para ile rey satın almak teşebbüsleri başladı 

Madrid alevler içinde .. 
1 Asi hava kuvvetleri görülmedik bir şid-
j detle Madridi b~mbardman etti 

Asilerin Üniversite mahallesini işgal 
ettikleri teeyyüd ediyor 

Londra: 17 [Radyo]- Royter 
muhabiri cephenden bildiriyor: 

Halbuki hükumet askeri çok 
mukavemet göstermişsede Nasyo
nalist kuvvetler karşısında· rüc'at 
ebniştir. 

çime Türklerden bir tek ferdin bile 
iştirak etmediği görüldü . Hatta yal
nız Türkler değil, Sancağın diğer 

anasırı da bu seçime iştirak etme
mişlerdir . Şu hal bize bir daha gös
teriyor ki : Sancağın istiklali '.husu
sunda Sancağın bütün sakinleri bir
leşmişler muahedelerle tesbit edil
miş olan haklarını büyük bir ciddi
yet ve vekarla korumak kudretini 
göstermişlerdir . Bilhassa Sancaktaki 
azlıkların Türk ekseriyetinin arzu ve 
temayüllerine karşı gösterdikleri bu 
vefakarlık ve hassasiyet şüphesiz ki 
gelecekteki yaşayış ve birliklerinin 
esaslı bir müeyyedesi olacaktır. 

Hiristiyanlar, Çerkesl~r de Türklerle beraber bir tek rey 
ı vermediler. intihap memurları taşlandı 

Franko dünkü beyanatında Mad
ridi bomba ile yıkacağını bildir 
ıuiştir. 

Londra: 17 [Radyo)- Alınan 
haberlere göre hükı1metcilerin vazi
yetleri çok korkuludur. Nasyona· 
listler hakim vaziyetteler. 

Londra : 17 [Radyo )- Royter 
bildiriyor: 

Bugün ihtilacilerin Tayyareleri 
Madride bomba yağdırmışlardır. 

Suriye mebusan intihabatına saıt
cak halkını zorlamanın esasen bir 
tek manası yoktu ve bu seçime ak
sine olarak sancak halkının iştiraki 

ccbı en temin edilmiş bile olsaydı 

netice ne olacaktı?. Dünyanın gözü 
onünde bir halkın, kendisine asla ait 
olmıyan bir işe iştiraki gibi gayri 
tabi! ve kimsenin inanmıyacağı bir 
manasızlık olacaktı .. 

Suriye meb'usan meclisi ancak 
Suriye ile Fransa arasındaki uzlaş
maları müzakere hakkını haizdir. Bu 
meclisin bir sancak meselesini müza
kereye ve bunun üzerinde bir karar 
vermeye ne salahiyeti ve_ nede bir 
hakkı vardır. 

Sancak halkını intihaba iştirak 

cıtirmek tazyiki olsa olsa sancak hal
kın·n suriyeye karşı bir temayülü ol
duğunu gösterm~k maksadiyle alın

mış bir tedbir olabilir, fakat sancak 
halkınd•n bir tek kişinin bile zor, 
ölüm tehditlerine karşı seçime iştirak 
etmemek hususunda gösterdiği mer
dane hareket tamamen bunun aksini 
göstermektedir. Yani sancak halkı 
surıyenin işine karışmamak hususun
da kendisine düşen vazifeyi, siyasi 
kabiliyeti göstermiştir. 
Türkiye ile Fransa arasında imzala

nan bir muahedeye tersine doğru bir 
istikamet vermeye kalkışmak sakat bir 
şeydir . Bahusus bugün Ankarada 
sancak meselesi üzerinde hariciyemiz
le Fransız murahhası arasında müza
kereler başlamış bulunuyor , Bu mü
zakerelerin başlamış olması da bize 
gösteriyor ki sancak meselesi bir Su
riye meselesi değildir , Sancak me
selesi ; Türkiye ile Fransa arasında 

bir meseledir . Bunun için boş yere 
günlerdenberi sancak Türkleri gayri 
insani tazyiklere maruz tutulmuş ve 
orada haksızlıkların en büyükleri iş

lenmiştir 
Suriye mahalli memurlarının san

cak üzerindeki bu nevi hareketleri 
sonu olmıyan fena bir idare sistem:
dir , fena vasıtalarla daima fena ne
ticeler elde edilir , Halbuki sancak 
davası üzerinde Türk milletinin nok
tai nazarı mevcut muahedelerin çer
çevesi içinde insani , medeni vasıta
lara dayanarak işi başarmak, beyhude 
yere müesses dost!uklara zarar ver
memektir . 

Nitekim sancak seçiminde Türk
lerin ve onlarla beraber olan diğer 
<nasırın gösterdiği, dürüst ve mantı
ki hareket, beyhude gayretkeşliklere 
karşı gorülmemiş bir aksülameldir . 
Bu aksülilmeli daha önce tahmin et
meden halkın huzurunu ihlal tekerrü
ru hoş hadiselerden sayılamaz 

--~~~--~·.-~~~~~ 

İtalya kralı 
İmperatorluk tacını ya

kında giyiyor 

Londra : ı 7 [ Radyo ) - itaya 
kralı Habeş imperatoru tacını ya
kında giyecektir. Fakat ltalya, bu· 
nun bütün dünyaca resmen kabu· 
lünü arzu etmektedir. 

Belgrad : 17 [Radyo) - Arna· 
vudluk hükumeti de ltalyanm Ha
beşistan ilhakını resmen kabul et
miştir. 

lstanbul : 17 (Radyo) - Anlak· 
ya ve lskenderunda intihabata tek 
kişi iştirak etmemiştir . 

Antakyada dün ve bu gün yapı
lan cebri hareketlerden Türkler aslii 
yılmamıştır . 

Türk Antak}adan güzel bir manzara 

Koca şehirde yalnız 77 Şii, 17 
Alevi, 21 Hıristfyan cebrile rey ver
miştir . 

Bunların da ekserisi memurlar
dandır . 

Koca Sancağın hiç bir köyünden 

Küçük sanatlar ve el işleri kongresi 

Adana murahhasları ve
kille neler konuştular 

1 ---·--
Başbakanımızın teşvikkar sözleri 

Ankara : 15 ( Hususi ) - lkti
sad vekili Celal Bayar saat on yedi 
de küçük sanatlar kongresi murah
haslan şerefine sergi evinde bir çay 
ziyafeti verdi . 

Ziyafette Celal Bayardan başka 
nafia vekili Ali Çetin Kaya , Sıhhat 
vekili Refik , maliye vekili Fuad Ağ 
ralı , maarif vekili Saffet Arıkan ve 
lktisad vekaleti erkanı bulundular . 

Ziyafet çok samimi geçmiş Ce
lal Bayar bu arada köme köme top
lanan küçük sanat mümessilleri gu· 
ruplari}le temas etmiştir. Vekil , 
lçel murahhaslarının dileklerini din
lemiş , Eskişehir murahhasları levha 
taşı hakkında temennilerde bulun· 
muşlardır. 

Adanamııın murahhasları da bu 
arada vekille görüşmüşlerdir . Ada· 
namızı temsil eden dökümhaneci 
Namık Yar,man , Mehmet Ertan , 
konduracı Şükrü , Danyal Torgut 
ve marangoz Şekip başlıca dilekle· 
rini söylemişlerdir . 

Namık Yarman, Adananın ziraat 
memleketi olduğu kadar sanat mem· 
leketi olduğunu ve bilhassa demir 
saııayiine olan ihtiyacını tebarüz et· 
tirdikten sonra şimdiye kadar hima· 

Celiil Rarıır 

yesiz kalan küçük sanayimizle bera · 
ber bu demir sanatları da ölüm de
rekelerinde bulunuyordu . Güınhu· 
r;yet iktisatcısının gördüğü bu haki
kati söylemekle beraber Adana de -
mir sanatleriyle uğraşan atelyelerin 
bir çatı albnda birleşerek bir şirket 
şeklindeçalışmak arzularını göster· 
diklerini arz etmekle beraber bu teş-

-Gerisi dördüncü sahifede -

bir tek rey verilmemiştir . 
Sancağın vaziyeti vehamet kesb

etmektedir . 
- Gerisi üçüncü sahifede -

-------·------
Cumhuriyet Halk 
Partimizin Ocak 

kongreleri 
Hararetle devam ediyor 

Bu pazar günü en kalabalık O
caklarımızdan biri olan ( Döşeme ) 
Ocağının kongresi açılmıştır. 

Vali ve Parti başkanı Tevfik 
Hadi Baysal kongrenin başından so 
nuna kadar bulunmuş ve bütün gö
rüşmeleri ve takrirleri dinliyerek 
bunlara karşı icabeden izahı vermek 
suretile dilek sahiplerini ve Parti 
arkadaşlarını aydınlatmışlardır. 

Kongre çok hararetli devam et· 
miş ve Parti mensupları tekmil di
leklerini büyük bir serbesti içinde 
söylemiş ve konuşmuştur. Konuşulan 
ve okunan dileklerden Ocak ve Ka
munyönkuruUarınca ve ltyönkuru· 
lunca yapılacak olanlar ayn ayrı 
tesbit edilmiş ve il kongresine sunu· 
lacaklar ayrılmıştır , 

Bun<lan sonra ldaye Heyeti in· 
tihabı yapılmış ve merkez kamun 
kongresine gidecek delegeler seçil. 
miştir . 

Halk bütün isteklerini büyük bir 
serbesti ile söylemek ve bunları din
lemek ve yapılması kabil olanların 

yapılacağına dair izahat almak su
retile inkılap Partimizin Sınıfsız, im
tiyazsız kaynaşmış bir ferdi olmakla 
duyduklan sevinci izhar ederek kong 
reye son vermiştir. 

Adanamızın diğer ocaklarile Na
hiye ve kazalardaki köy ocak kong· 
releri devam etmektedir. 

Bu ayın otuzundan itibaren kaza 
kongreleri başlıyacaktır. 

Vali ve Parti Başkanımız kong
relerde bizzat bulunmaktadır. 

Londra : 17 [Radyo J - Royter 
bildiriyor: Hükumet, Madridin düş 
düğünü tekzip ediyor. 

Filistin mektubu 

Paris : 17 [ AA. ) - Fas milli 
komitesi tıuafından kazablankada 
tertip edilen bir teıahur vesilesile 

- Gerisi ikinci sahifede -

Bir haftalık icmal 
Tahkik heyeti karşısında Araplar 

Kudüs : 14 ( Hususi ) - Filis
tinde isyanın ve grevin bir takım 
vaadlerle durdurulduğu malumdur . 

Bu vaadlar arasında Arapların 
ilk hedefi Yahudi muhaceretinin dur 
durulmasına aid olanı idi . lngilizler 
vaadlerin tatbikine geçmeden önce 
Filistine bir tahkik heyeti gönderdi
ler . 

Bunu bekl.,rken Filistinde mu
vakkat bir sükun ve sükunet hasıl 

olmuştu . Ancak lngiltcre müstem· 
lekat nazınnın avam kamarasında 
5 - 11-36 tarihinde Yahudi muha
ceretinin şimdiden durdurulmıyaca

cağı hakkındaki beyanatı Filistin 
Araplannı sinirlendirdi . 

Kubat paşa 
Selçuk Ümerasından o

lup Tarsusun zaptında yar· 
dıma koşan ve Mısır Mem· 
liikleri kuvvetine iltihak e
den Kubat paşa ( 1362 ) 
tarihinde büyüklf muvaffa
kıyet kazanmış ve fatihler 
sırasına girmiştir. Asıl ismi 
( Abdullahferamirza Kubat 
paşa bini Hüsrev Kubat 
paşa ) olduğu diger fatih· 
lerin bıraktığı vakıfname 

lerde görülmüştür. 
Bu zat 16 oda ve içinde 

ufak bir Mesçidi bulunmak 
üzere büyük bir Medrese 
vücuda getirmiştir.Bu med
resenin inşa tarihini göste
rir bir yazı ye vakıfname. 
sine rastgelinmemiştir. Öz
beklere mahsus yapılan bir 
zaviyesinin 781 hicri tarihli 
bir vakıfnamesinde bu za
tın adı geçmekte olduğuna 
göre daha evvel bu med
resenin vücuda geldiği ve 
bir çok dükkin ve han ve 

Yüksek Arap komitesi bunun 
iizcrine mühim bir toplantı yaptı ve 
gelecek tahkik heyetiyle çalışma 

birliği yapmıyacağı hakkında bir be· 
yanname dağıttı . 

Halbuki bir kaç gün önce Filis• 
tin hay komiseri Radyo ile Araplan 
ve Yahudileri tahkik heyetiyle be

' aber çalışmak için şimdiden hazır· 
lanmağa ve raporlarını yayıp dilek· 
!erini tesbit ctmeğe çağırıyordu . 

Bir çok lngiliz gazeteleri de 
müstemlekat nazınnm beyanatını 
tenkit ebnişlerdir . Heyet işini biti· 
rinccye kadar muhaceret meselesi 

- Gerisi üçüncü sahifede -

medresesi 

su ile işler dört taşlı bir 
Tarsus §ehir dahilinde bır eskı Çe§rııe 

Un Değirmeni gibi varidat 

menbalarını medresenin Müderris ve ı 
talebesinin iaşe ve masrafına karşılık 

1 
bırakmıştır. 

Memleketin ilim ve maarifine 
büyük hizmeti olan bu medrese en 
son asırda Abdulhaınidin devri sal
tanatında vazifeler mülk gibi baba 
dan oğula intikal etmek suretiyle 
miras gibi bir mütevellinin vazifesi 
11 şalus üzerillde ve Müderrisleri 

ona göre çoğalmışlardır. 
içlerinde tedrise ehil bir şahıs 

görülemeyip varidatı vakıf yiyenin 
elinde kalmıştır , Elyevm ·Med;, 
mevcuttur . Odalan dahilen tadile
uğramış bir kaç tanesi hali aslisini j 
muhafaza etmekte bulunmuştur. Va- · 
ridatı mevcudesi evkaf idaresin~ • l 
devrolunmuştur . ı, 

Y. Yalpl J 



Sahife 2 

'Havapiyad 
Fölkişer Boabahter gazetesinde okuduğumuz 

bu ehemmiyetli makaleyi aynen tercüme 
ederek sunuyoruz 

Çarlık ordusunda kazaklara Rus 
yanın bir hususiyeti sayıldı ı gibi , 
paraşütçüler de , bu yıl bilhassa bü
yük bir ölçüde tutulan ve yalnız be
yaz Rusyada 1000 tayyare ve 800 
tankla 16 tümenin iştirak etmiş ol
duğu Sovyet manevralarında herke
sın dikkatini Üzerlerinde topladı
lar. 

150.000 kişili!( bir kuvvetle 
Minsk'de yapılan manevralarda, yan 
larında 150 mitralyöz ve 18 piyade 
topu olan 1200 kişilik bir kuvvet 
düşman cephesinin 170 kilometre 
gerisinde bulunan bir · tayyare mey
danına paraşütle endirilmiştir. 

Moskova askeri mıntakasında 
diğer bir manevrada da hasım tara 
fın tayyar,. meydarına 2000 kişilik 
bir paraşüt avcı kuvveti inerek , 
meydanın muhafızlannı esir almış, 
telsiz istasyonu ile meydanın 
diğer tesisatını işgal etmiştir . Bu 1 

ameliyeden mora , dört motörlü yüz 
tane tayyareye binmiş olan tam bir 
piyade tümeni önceden işgal edilmiş 
olan bu meydana indirilmiştir . Bun 
dan başka hususi tayyarelerle tank
lar da meydana getirilmişt i r . Bun
dan sonra u kuv11etl r , düşman g -
risinde aldıkları emri tatbika koyul
muşlardır . Bu malUmattan şu neti
ce çıkarılabilir ki, 

len yepy ni bir kuvvettir. Bunun ma· 
nası şudur: 

Bu kuvvetlerin' esas talim ve ter
biyeleri , çete muharebeleri ve ken

dilerine aüşecek olan hususi vazife
leri başarmak üzere piyade talimi 
olacaktır. 

Tayyarecilikteki bilgi ve kabili
yetleri ise , sadece hava nakliyatına 

ve paraşütle atlamağa dayanacak 
bir kudret iktisab edecek mertebeye 
vardınlacaktır. 

Bu hususta yetiştirilecek olanlar 
için paraşütle atlamanın çokluğu esas 
rolü oynamaktadır. 

Mütemadi idman bu sporda ha
rikaların yaratılmasına imkan ver
mektedir. 

Bu bakımdan bir fikir edinebil
mek için misal olarak denebilir 
ki, 

Bundan seksen yıl önce , güzel 
bir yaz günü binlerce erkek ve ka

dının , Alp dağlarının baş döndürü
cü uçurumlarını çeviren kayalarına 

l 

tırmanmak için yola çıktıkları iddia 

edilmiş olsaydı , bunun bir çılgınlık 
olduğu söylenir ve kahkaha ile gülü
nürdü. j 

Bir kimse tayyareden atlayınca 
vücudunun sukut sürati , sukutun 
devamında fazlalaşmıyc;n azaır.ı bir 
haddi bulmaktadıı . Bu da saniyede 

Hava piyadesi adı da verilebile
cek olan , böyle hususi bir mahiye
ti haiz paraşütçü kuvvetlerin yetiş
tirilmesi , çok dikkate değer bir ile
rilik göstermektedir; kendilerinden 
askeri bakımdan beklenilen şeyleri 
memnuniyeti mucip bir suretle ba 
şarmış olduklarından , bu kuvvetle
rin ıslah ve tevsi edilmeleri hesaba 
katılabilir. 

1 

yuvarlak olarak 50 metrelik yahud 
saatte 200 kilomdrelik Lir sukut sü
ratidir. 

ı 
Fransız kaynakla. ından alınan 

malümata gore , Sovyetlerde , 1934 
de 10,000 paraşütle atlayış talimi İ 
yapılmış , 1935 de ise bu rai{am 
40,000 e çıkmıştır ki, 1936 da 
100.000 i çok aşmış olacaktır. 

Rus paraşüt kuvvetlerinin 12 ta-1 
burdan ibar t olmaları muhtemeldi . 
Böyle olmakla beraber , bu kuvvetin 
60,000 kişiye varmış oldt1ğunu gös
teren malümat da eksik değildir. 

" Osso Aviahim .. adındaki hava 
sporu organizasyonunda paraşüt <:ır
ganizasyonuna ka yıdlı 600 kiri oldu
ğu söyleniyor. 

Ancak , şu da unutulmamalıdır 
ki , sadece paraşütle atlamak , hava 
piyadesi olmağa kifayet etmez ; bu 
tertip silahın muharebe için yetişti· 
rilmesi uzun zamana muhtaçtır. 

Sovyetler birliğindeki bu yepye ' 
ni askeri faaliyet , bütün Sovyr.t ı 
idarecilerinin inkişafına var kuvvetle 
çalıştıkları halk sporuna dayanmak- l 
tadır. I 

Bu spora , evvela, fabrikalarda 
büyük bir çalışkanlık gösteren işçi 
!ere mükafat olarak verilen paraşüt
le atlamak vesikalariyll' başlamakta 
ve yavaş yavaş bir eğlence haline 
sokularak umumi parklardaki para
şüt kulelerinden bando mızıkanın 
çaldığı havalar arasında atlanmak 
suretile inkişaf ettirilmektedir . Bu 
suretle herhangi bir harp takdirinde 
bir baskın taktiği yapmak ihtimali 
azalmakla beraber , kafi derecede 
büyük ölçüde askeri birlikler yetiş· 
tirilmesini tacil için , Sovyet devleti 
halk arasında böyle bir propaganda
ya girişmeğe mecburdu. 

Sovyet Rusyadaki bu tekamül , 
lngiliz ve Amerikan hava manevra· 
lannda ekseriya gösterilen paraşüt ı 
faaliyetlerine üstündür. 

Rusyada balısın mevzuu olan , bu 1 
husus için toplanmış hava silahının j 

ııke rleri değil , hava piyadesı deni 

Paraşütün açılması üzerine hasıl 
olan sademenin şiddeti muhteliftir. 

( .300 den 700 kiloya kadar ) . Bu 
andan itibaren sürat saniyede 50 1 

metreaen 5 metreye düşmektedir ; 
sukut müddeti , 1000 metreden 3 da 
kii{a , 3000 metreden 10 dakika sür- : 
ınektedir. I 

Tıbbi müşahedelere göre sporcu 
ş~rtlariyle kavileşmiş bir bünye için ı 
hava hadiselerinin teklikesi yoktur. 
Ancak yere konarken rüzgarlı l·ava 

!arda Öazan tehlikeli anlar o!abilir. 
Rüzgarsız bir havada yere konuşta 
bir bır buçuk ifa üç metreden atla

maya tekabül eden bir sademe olur. 
Buna mukabil saniyede 7 metre hız
la esen bir rüzgarda yere konuş , 

8 metreden yere atlayan bir k=mse
nin karşılaştığı sademe kadar şiddet- ' 
lidir. 

Bu itibarla , paraşütle atlayan 
bir kimsenin yere konuşundaki ihti 'ı 
maileri göz önünde tutarak zeminin 
üstündeki rüzgar seyrinin hızına çok 
dikkat etmek lazımdır. 1 

1 

Bu yeni sporda da azami kabi- I 
liyetler gösterilmekle beraber , bun
lar umuma teşmil edilecek mahiyette 

değildirler . Bu kabil rekorlar içinde 
bilhassa 8100 metreden atlayan 

1 

- sukut esnasında kronometre kay I 
delmiştir - ve paraşütünü tayyare-

1 den atladıktan 140 saniye sonra ya· 
ni zemine 250 metre kala açan bir 1 

Rusun yaptığı rekor çok dikkate sa
yandır. 1 

Minsk civarındaki tayyare mey. 
danının işgalini gören lngiliz genera
li Vavel demektedir ki : 

" Gözlerimle görmemiş olsay
dım , böyle bir şeyin olacağına ka
tiyen inanmazdım. ,. 

Rusların bu spesiyalitesiyle ha· 
kikaten bütün yabancı memleketle
rin mütehassısları büyük bir alaka 

ile meşgul olmaktadırlar ; hatta 
Fransızlar , C<:'nubi F ransada Rus 

mütahassıs.larının nezareti ;ıltında 
çalışan bir paraşütçü m~l,tebi açmış
lardır. 

T!lrksözii 

Tayyarelerimiz 

Dün sabah şehrimizden 
hareket ettiler 

Adanamızm 5 inci 6 ıncı ve 7 
inci ve Ceyhanın bir tayyaresi dün 
sabah tayyara meydanından kalka
rak şehrin üzerinde dolaşmışlar ve 
lnönüne doğru gitmişlerdir 

Halk evimiz 

Kış faaliyetlerine başladı 

Halkevimiz kış faaliyetine dün 
den itibaren başlamıştır . 

Dün saat 17 de bir çok komite
ler evde toplanmışlar ve 936 faali
yetinin ana hatlarını çizmişlerdir . 

Bu yıl Halk~vimiz geçen sene
kinden daha büyük programlarla 
işe başlamıştır . 

Başmuharririmiz 

Gazetemiz Başmuharriri ve içe! 
Saylavı Ferid Celal Güven dünkü 
ekspresle şehriınize gelmiştir . Bir 
kaç gün kaldıktan sonra Ankaraya 
dönecektir. 

Zabıtada: 

İki kardeş birbirlerini 
bıçakladılar 

Mustafa oğlu Ali 11c Mustafa ot- 1 

lu Osman iıminde iki kardeş ailevi 
bir sebepten dolayı dün kavga ede
rek birbirlerini bıçak ve taşla yara· 
ladıklarından yakalanmışlardır . 

Zabıta haklarında kanuni İcab 

yapmıştır , 

Bıç kla tehdit 
Karşı yakada oturan Şakir kızı 

Nazmiye adında birisi kain biraderi 
Selim o~lu Mehmed tarafından bı
çakLı tehdit edildiğini polise şika
yet ettiğinden tahkikata başlanmış 

tır . 

Karısı~ı öldüresiye döğdü 
Zeynel oğlu lsmail adında birisi, 

karısı Meryemi bir haftada ancak 
iyi olacak derecede döğdüğünden 

yakalanmıştır . 
lsmail, karısını döj'medifıini söy· 

(emektedir . 
Zabıta tahkikat yapmaktadır . 

Bir kı:tmyon bir kızı 
çiğniyordu 

Ali oğlu Ahmed adında birisi
nin idare ettiği kamyon, dikkatsiz
lik neticesi olarak Bekir Kızı Tür
kan isminde birisine çarparalc, ağır 
sureti yaralamıştır . 

Şöför Ahmed yakalanmış, hak
kında icaheden kanuni iş yapılmış
tır . 

Kadın kavgası 

Hurmalı mahalle~inde oturan ı 
Derviş karısı Emine, komşularındaı> 
Mustafa karısı, Ayşeyi bir münazaa 
yüzünden ağır surette döğmüş ve 
bıışından yaralamıştır . 

Emine zabıta tarafından yakala 
narak hakkında kanuni takibat ya
pılmıştır . 

Bir tane daha 
Icadiye mahallesinde oturan Ni

met oğlu Abid adında bir adam, 
karısı Cumayı, geçimsizlik yüzünden 
fena halde döğdüğünden yakalan
mıştır. 

18 Tctrinisani 1936 ,, 

İzmir mektepleri 

Ölen kadın Tayyarecjmiı 
Eribe için bir ihtifal 

yapdılar 

Bölgede ziraat ve ekonomi 
lzmir : 17 { A.A. ] - lzmirdeki 

okullarda bu yıl izciliğe girmiş olan 
talebeler toplu bir halde Atatükün 1• 
heykeli önünde cumhuriyeti koru· 
yacaklanna ve Atatiirkün göster 

~aılalar kili yor 

Borsada muameleler biraz gevşek 

diği hedefe varmak için çalışacak· 
larına and içmişlerdir. Bu merasim· 
den önce Türk kuşu üyelerinde 
Ankarada şehit düşen ilk kadın 
tayyareci Eribenin ölümü münase· 
betile bir ihtifal yapmışlardır. 

Bu haftalar icerisinde bölgemi
zin bir kısım yerlerine yağmurlar 
yağmış ve bu meyanda şehrimizde 
sağnak halinde yağmurlar düşmüş
tür . 

Bu yağmurlar şehir içlerini su 
içinde bırakmı~sa da ekim sahaları
na bir mazarratı olmamıştır . 

Bilakis çoktanberi yağmur isti
yen çiftçilerimizi sevindirmiştir . 

Şehrimiz ve hinterlandında bü- , 
tün cins pamukların devşirmesi ta
mamen bitmiştir . 

laların hazırlanmasına ve ekimine 
gayretle devam edilmektedir . 

Çukurovada pamukları kaldın
lan tarlaların hububata hazırlanma
sı da gün meselesinden ibaret kal
mıştır . 

Ekonamik vaziyete gelince: Mın
takamız piyasalarında bilhassa pa
muk ve hububat üzerine olan ehem
miyetli ınuamelelı:r devam etmek-
tedir . 1 

Dekorlarile satılan 
zabıta romanları 

T uhaf şey değil mi ? .. Bizdeki 
karilerin, saman kağıdına basıl· 

Yalnız Ceyhanda daha toplan. 
mıyan yüzde on bir mikdar kalmlş
tır . 

Yalnız son haftalarda kiloda bir
den üç kuruşa kadar düşüklük gö 
rülmüş ve muamelelerde gevşeklik 

1 hissedilmiştir . 

mış romanları alacak parayı verme 
dikleri düşünülürse ... Bize göre çok 

. b' ı ı garıp ır usu ... 

Mıntakamızın her tarafında tar. 

Bir hayır sahihi 

Maarif Cemiyetine 5000 
lira teberru etti 

1 

Tarsusta eski Generallerimizden 1 

Sadık, Mersin Maarif Cemiyetine 
5000 lira teberruda bulunmuştur . 

General Sadıkın bu yüksek kalp
liliğini takdir ve teşekkürlerle dolu 
hislerimizle karşılarız . 

Bu yerinde cömertliğin şehrimiz 
zenginlerine de bit teşvik olacağını 
sanıyoruz . 

Asarıatika 
Mütahassısları 

Dün şehrimize geldiler 

lngiliz asarıatika Mütealıssısı 
Rasten, bir erkek ve bir kadın arka 
da•ını şehtimİze gönderıni~tir . 

Mütahassıs bu günlerde Anka
radan gelecek ve mıntakanın bazı 
yerlerinde sondajlar yapacaktır . 

İran haberleri 

Tahran [ Hu~ıısi muhabirimizden] 
Iran şehinşııhi seyahatine devam 

etmektedir. On gün evvel Getınan
şaha gelmıttir ki 690 ncı kilo met

re oluyor. Germanşahta Afyon ye
rine pamuk ekilmesini tavsiye et
miştir. 

Bundan başka bi takım iktisa· 
di tetkiklerde de bulunmuşlardır 

Şehrin umran işlerile de meşgul 
olmuşlardır. 

4 ikinci teşrin Çarşamba günü 

Tahrana gelmiş olan Efganistan 

Harbiye veziri şerefine lran reis 

vüzerası bi ziyafet vermiştir. Bu 
ziyafette iki memleketin dostluğu 

ve iki milletin kardaşlığı üstüne 
samimi nutuklar söylenmiştir. 

Efgan veziri Tahrande Iran 
meclisini ve fabrikaları gezmiştir. 

Türkiye ile lran arasında ticaret 
muahedesi müzakereleri yapmak 

vesilesile Bay Cemal Hüsnü riyase
tinde Tahrana giden Türkiye heyeti 
ile Maliye vezi• i riyasetinde lran 

Mamafih umumiyet itibarile mua. 
meleler iyi denecek , normal bir had· 
dedir. 

Madrid alevler 
içinde 

- Birinci sahifeden artan -

milliyetperver reislerinden ikisinin 
tevkif edildiği Paristen bildiriliyor. 

Madrid : 17 [Radyo J - Dün 
bütün gün çok şiddetli muharebe
ler devam etti. 

Asiler Mandanavez nehrini de 
geçmeğe muvaffak olmuşlar ve 
üniversite mahallesini İşgal etmiş
lardir, 

Madrid : 17 [Radyo]- Asilerin 
büyllk taarruzu bu sabaha karşı 
btltiln şiddetile başlamışht. Şimal 
istasyonu asi Tayyareleri larafuı
dan bombardman edilmiştir. Diger 
tarafdan bütün şehir sıkı bir topçu 

ateşine tutulmuştur. Beş dakikada 
bir büyük obüs mermileri düşmekte 

isede fazla bir telefat ve hasara! 
yapmaktadır. 

Hükum t topçuları ş'ddetle mu
kabeleye başlamış ve Hipodrum 
civarında bir asi Tayyresi düşürül 
müşt!lr. 

Madrid : 17 [Radyo] - Bugün 

Amerikanın kitab tabilerindeıı 
birisi yaptığı tetkikler neticesinde 
halkı zabıta romanlarından ziyade, 
cürüm eşyalarının alakadar ettiğini 
tesbit etmiş . 

Mesela, halk uzun uzun tafsilat 
okuyacağına, kanlı bir bıçağı göı mr· 
yi tercih ediyormuş . 

Bunun için şimdi zabıta ronıa 
nile beraber ayrıca bir kutu içinde 
katil aleti, [tabii minyatür halinde] 
cesedi. ilah ... Beraber satıyormuş. 

Amerikanın bir çok evlerinde 
akşam yemekten sonra, bu kutular 
masanın Üzerine konuluyor, roman· 
!ar açılıyor ve umumi bir surette 
macera takibediliyormuş . 

Nasıl ? 

Okyanusta fıçı ile seya 
hata çıkan adanı 
Parası çok aklı yoklar azını ! .. 
E·nest isminde bir macera he 

veslisi, fıçı üzerinde Atlas Okyanıı· 
sunu geçmeğe niyet etmiştir . . 

Bunun için ilk tecrübelerini bır 
gölde yapmış ve çok iyi neticeler al· 
ıı.ışlır . 

Fıçı hakikaten dalgaların tesiril~ 
sallanmadan suyun üerinae durabı· 
llyormuş .. 

Acalıa Transatlantikleri bir tah· 
ta parçası gihi havaya kaldıran dal· 
gaların arasıııda Ernestiıı fıçısı du· 
rabilirmi dersiniz ? .. 

Tre ılerde aşk köşesi 
asi hava kuvvdleri tarafından, şim. Yemek .. Sinema .. tiyatro ·: 
diye kadar görülmedik bir şiddetle ' Dans yerleri olsun da aşk köşelerı 
Madrid bombardıman edilmiştir. ' niçin olmasın .. İşte bir Amerikan 

Tayyareler mütemadiyen yanım 1 gazetesinde okuduğumuz haber bu· 
bombaları atmışlardır. Bir çok bina· ı

1
. nu teyid ediyor : 

!ar alevler içinde yanmaktadır. Amerika lllenivis .ey~letinde, ti·. 
Provens hastahanesi de tema- ı ren kumpanyaları yenı sıstem vagon 

mile kül halini almıştır. Telefat çok !arını piyasaya çıkarmışlardır · 

fazladır. itfaiye mevcut vesait ve 
kuvvetile vaziyete hakim olamamak· 
tadı-. 

Hükumet kuvvetleri şiddetli 
mukabil bir taarruz yapmıştır. Hü-

kumetin neşrettiği bir beyannameye 
göre asi kuvvetler muhasara edil· 
miştir. 

heyeti arasında müzakereler başla
mıştır. 

Bu münasebetle iki kardaş 
komşunun her işde olduğu gibı ti
caret işlerinde de el birliğile ve 

anlaşma ile çalışmaları ve iktisadi 
bağların takviyesi temennileri sami

miyetle ve hararetle tekrar edil
miştir. Bir bç içtimada bu müza

kerderin sona ereceği anlaşılmış-

tır. 

Bu trenlerde vagondan vagona 
telefon olduğu gibi her kompartma· 
nın ayrı birer radyosu, ayrıca da 
şarkvari aşk köşeleri vardır . 

Çok güzel .. Değil mi .. Ôyk ya, 
yolcuların ekmek, su, musiki, dans, 
uyku ihtiyaçları var da , aşk ihtiyaç· 
lan yok mu ? 

o .. hin 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün güneş 6,24 da doğa 
cak öğle ezanı 11,41 de ikindi 
14,25 de akşam i6,41 . da yatsı 
18,13 de emsak 4,37 de olacak 
tır . 

..... .........__.... .. ~ ______ ,_.._._.,-.., .... .__.... 
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BOLGELERDE Sancak hadiselerilBir haftalık 

asri • 

Kozanda Parti 
kongreleri 

1 

Kozan : 16 (Hususi) - Kaza· ( 
nıızın ilçe yönkurulunun hazırladığı , 
listeye göre Parti kongreleri bu ayın 1 

. ' 
ıptidasında başlayarak 3 Kanunev· 
Vele kadar nihayet bulmuş olacak· 
tır . 

lıçe kongresi de beş Kanunev. 
Velde yapılacaktır . 

Bu hususta Parti arkadaşları la· 
zımgelen gayret ve faaliyeti fazla· 
sile göstermektedirler . 

Halkın bir çok dertleri 
görülmektedir 

Kozan : 16 (Hususi) - Adana 
nın mühim bir kazası olan Kozanın 
tabii güzellikteri yanında göze çar· 
Pan içtimai dertleri vardır . 

Memleket yazın kalın bir töz ta. 
...( bakası altında kalır . 

Her geçen araba ve otomobil toz · 
lu bulutlar kaldırır . Bu hal umumi 
sıhhat namına büyük bir zarardır . 

Nehirden alınacak su ile bu za
rarı bir sulama arabası karşılaya · 

bilir , / 
Nitekim gördüğümüz bir·çok ka· 

zalar masrafı az fakat faydası büyük J 

olan bu araba usulile sulama işini umu 
llıileştirmişlerdir . 

Bunun yanında bunun kadar mü. 
him bir noksan ve pislikler her gün 
her dakika göze çarrmaktadır . 

O da evlerden dökülen bulaşık 
suları ve pisliklerdir . ı 
Bunlar çirkinliklerinden ziyade umu

llıi sıhhat üzerinde ~büyük zararlar 
hasıl ederler . 

Bu halin önüne geçmek için 
I llıemleket ahalisine sokağın ve mem
eketin kendi evi olduğunu kanaati tel 

kin etmek lazııngelirken öteden de 
belediyenin bu pislikleri evlerden 
alacak vasıtaları hazırlaması ve bu· 
laşık suyu dökenleri tecziye etmesi 
lazııngelir . 

Bundan başka mahalle içlerinde 
Ve şehrin bir çok yerlerinde yağmur 
.ve fırtınadan yıkılacak bir çok evler 
ın yarı yıkık ve gayri meskun şekil· 
leri var . 

Bunlar memleketin güzelliğini 
d eğil, kısmen tamamen yok etmek. 
te ve evlerine :giden kimselerle bil
hassa oralarda oynıyan çocuklar için 
büyük tehlike teşkil etmektedirler , 

Belediye bunları )ıkmakla hem 
Şehri güzelleştirmiş hem de bu teh . 
likeyi önlemiş olacaktır . 

Buralardan temin edilecek ucuz 
taşlarla başlamış olan yol işinde bii. 
Yük bir ilerleme görülmüş olacak. 
lır . 

• 

Ceyhanda 

Ceyhan tayyaresine 
ad konma merasimi 

nasıl oldu? 

- Bırinci sahifeden artan -

Bütün kazada ademi iştirak yüz· 
de seksen beştir . 

HCıkümet otoritesi Şam memur· 
]arının eline geçmiş gibidir . 

Duryoıiun istifa edecej!'i söylen· 
mektedir . Hükumetin hiç bir suretle 
otoritesi kalmamıştır . Çarpışmalar 

başladı. Büyük ve kanlı hadiselerden 
korkuluyor . Sancakta Fransız ve 
Suriye kuvvetlerinin gayri medeni 
şiddetli tazyiklerine raj!'men şayanı 

hayret bir mukavemet ve m"rtlikle 
Türkler iştirake yanaşmıyorlar. 

Ceyhan : 16 (Hususi muhabiri· 
mizden ) - Bu gün Adanadan kal 
karak saat 10 da Ceyhan tayyare 
meydanına konan Ceyhanımızın ikin· 
ci tayyaresine ad konma merasimi 
yapılmıştır . . 

Tayyare alanını binlerce halk, 
mektepli ve köylü doldurmuş bulu
nuyordu. 

Kırıkhanda 700 Ermeni rey ver· 
nı i ştir ve 190 kişi de zorla sürüklen· 

, miştir . Çerkesler de intihaba kat'i
yen iştirak etmemişlerdir . 

Kaymakam, Belediye Reisi ve 
Seyhan saylavı Ali Münüf ve diğer 
doktor, memur ve zabıtan otomo
billerle tayyare alanına saat 13,15 
de geldiler . 

ilk defa Kaymakam Nureddin 
saat 13,20 de kürsüye çıkarak tay· 
yarenin memleketimize ne kadar bü· 

yük faydası olduğunu, tayyarelerimizin / 
artırılması ile yurdun muhafaza ve 
müdafaasının kolaylaşacağını ve ilk 1 

defa olarak tayyareyi alıp uçuran 

kaza da Ceyhan olduğunu ve Cey 
han halkının ve çiftçilerinin tayyare 
kurumuna pek çok yardımda bulun· 
duklarını söyliyerek kürsüden indi . 

Bunu müteakip Parti Başkanı J 

Abbas Ülkü de kürsiiye çıkarak tay . . 
yarenin rolünü anlattı . 

Saat 13,30 da tayyarenin Kay· 
makamımız tarafından açış resmi 
yapıldı . 

Tayyaremiz, saat 13,35 de uçuş· 
far yapmıştır . 1 

14,3.3 de merasim ve uçuş bit. 
miş bulunuyordu . / 

Pilotlarımız yirmi beş dakika bir 
istirahattan sonra tekrar tayyareye 

binerek tayyare meydaninda ve hal
kın üzerinde uçarak bir çok vecize
ler attılar . 

Tayyarecilerimiz Ceyhan halkı· 
nın içten gelen coşkun alkış ve teza. 
hürü ile Adanaya doğru uğurlanmış· ' 
!ardır . 

Bu yol 
diye üzrinde 

faaliyetinde bele -
büyük tetkikleri olan 

Kaymakamın bunlar üzerinde tesi
rini göreceğimizden tamamen ümid· 
var bulunuyoruz . · 

İmkan, vasıta, ve zamanın yapa· 
bileceği şeyleri bitaraf bir gözle ya. 
zıyoruz . 

Onların tahakkuklarını istiyoruz. i 

Bunun ise hakikat olmaları için yal. 

nız bir parça daha gayret ister o ka 
dar. 

/. :~-

Fransızlar sancak havalisine kam
yonlarla . Suriyeden Arap getirerek 
sandıklara Türkler namına hilafı ha· 
kikal rey attırmışlardır . 

Bi r Fransız istihbarat memuru 
taşla ayaj!'ından yaralanmıştır. Orto
dokslar intihap memurlarını taşla 

kovalamışlardır . 
Suriye intihabı her şeye rağmen 

emsalsız bir mukavemetle sancak ta· 
rafından reddedilmiştir . Bugün san· 
caktaki tek vücutluğun emsalini tarih 
şimdiye kadar kaydetmemiştir . 

Sokaklar bomboş .. Herkes bir 
haftalık yiyeeeklerini alarak evlerine 

1 kapanmıştır . 
Y enigün gazetesinin Başmuharriri 

tevkifinden ve işkenceden korkarak 
kaçmıştır. 

Belediye azalarından daha dört 
kişi istifa etmiştir. 

Türkler aleyhine çalışmakta olan 
Antakya Belediye reisi, Antakyadan 
namzetliğini koymuştur . 

Kırıkhanda para vasılasile inti· 
habı kazanmak istiyorlar. 

Şimdiye kadar Kırıkhanda 3000 
Suriye lirası sarfedilerek propağanda 
yapılmış ve devam etmektedir. 

İstanbul : 17 ( Radyo ) - Lon· 
dradan bildiriliyor : 

Antakya ve lskenderundaki ve 
Suriyedeki Hıristiyanlar , Arap dük
kanlarına hücuma lıaşlamışlardır . 

Araplarla Hıristiyanlar arasında kanlı 

bir çarpışma olmuş ve 130 kişi ya· 
..alanmıştır . 

Antakya : 17 ( Hususi muhabi· 
riınizden telgrafla ) - Keseb nahi· 
yesinde bulunan Ermeniler arasında 
Suriye intihabatı münasebetile bü· ı 

yük bir karışıklık çıkmıştır . 

Sancak dahilinde bulunan Erme
nilerin hüyük bir kısmı Sancak Türk
lerinin intihabata iştirak etmemek 1 

karanna iştirak etmektedirler . I 
Yalnız taşnak komitesine men. 

sup küçük bir kısım Ermeni Suriye 
intihabatına iştiraka karar verdikle· 
rinden aralarında şiddetli bir mu· 
halefet başlamış ve bu ayrılık şiddet
li bir çarpışına ile tezahür etmiştir. 

Kesebde Taşnaklarla , Hınçak
lar arasında vukua gelen bu karı· 
şıklıkta altı Ermeni yaralanmıştır . 

Ankara : 17 (A.A.) - Suriye 
intihabatı başlar başlamaz Antakya 
ve lskenderundaki dükkanlar tama
men kapatılmıştır . 

Tan sıneması Halk, evlerinden dışarı çıkını. 

yor . 

Bu İntihabata iştirak etmemeğe azın 
akşam elmiş olan Antakya, fskenderun, Kı. 

Kızıl derililer hayatına ait yapılmış baştan aşag" ı heyecan .. Hareket .. E~rar rıkhan Reylıaniye belediyelerini tek· 
sahnelerile dolu olan f T S mi ürk azalan uriye meclisine 

( Yıldırım 8 0•• ıu•• k ) : mebus gönderıniyeceklerini ısrarla 
ifade ettiklerinden mahalli idare ta· 

isimli kahramanlık ve fedakarlık ııümunesi mükemmel bir fılın gösteriyor rafından taz.yik altına alınmışlar ve 
Yatan aşkı ve arkadaşlık sevgisi gi ' i iki kıymetli hissin birleştiği bu müs- 1 bunun üzerine hepsi vazifelerinden 

tesna eseri bütün sinema meraklılarına hararetle tavsiye ederiz ı istifa etmişlerdir · 

Baş rollerde : Dick Foran ve Jon Viyant Halkın intihabata iştirak etme· 

lıiive ten : Çok beğenilen ( BORIS KARLÖFF ) ın en dehşetli eseri ınek hususundaki azmi ve muttehit 

F k 
cephesi karşısında asayişi muhafaza 

ran İştayn Ve nişanlısı bahanesile Sancağa fazla miktarda 

da tekrar gösterilecektir polis ve jandarma sevk edilmiş · 

21-11-936 Cumartesi akşamını sabırsızlıkla bekleyiniz. 
O akşam zamanımızın en büyük sanatkarı olan 

Şarlo 
nun en şen en yeni ve yegane sesli şaheseri 

( Asri Zamanlar ) ı göreceksiniz 
7538 

Çünkü; 
tir . 

Bu kuvvetler köyleri dolaşmakta 
ve kasabaları gezerek halkı tedhiş 
etmektedir . 

Türklerin intihabata iştiraklerini 
tehditle temin için Sancak Türkler 
arasında borç meselesi ileri sürülmüş 
ve bu bahane ile bir çok Türkler 
tevkif edilmiştir. 

- Birinci sahifeden artan -

durmalı idi demişlerdir . 

lraktan Doktor Naci Hicazdan 
Emir Faysal, Yemenden Şeyh Ab· 
dullah Arap Emirleri komisyonunda 
bulunmak ünere Filistine gelmişler
dir . 

Nihayet Çarşanba günü Londra· 
dan gelen sivil tahakkuk heyeti Ku. 
düse ulaşmıştır . 

Hükumetin resmi gazete ile neşr 
ettiği tebliğe göre sivil tahkik he. 
yetinin salahiyet ve vaeifeleri hula· 
satan şunlardır : 

1 - Sifahi, tahriri şehadettleri 
dinlemek 

2 - Tahkikat için icabeden şa· 
hısları getirmek ve vesikaları top
lamak 

3 - Gelmeyen olursa ihzar emri 
vermek 

4 Şahadet ve vesikadan imtina 
edene nihayet beş lira ceza hükmet· 
mek 

5 - Tahriri şifahi her türlü 
şahadet ve müracaatları dinlemek 

6 - Heyet müracaatlan kabul 
ve ademi kabulde muhtardır . 

7 - Gazetecileri istediği zaman 
kabul eder . 

8 - Tercüman istihdam etmek 
ve yanlış terciime ederse ceza ver 
mek 

sınema 
18 Teşrinisani çarşamba akşamından itibaren 

fevkalade filmlerinden ikisini daha sunar 

-1-
Bitmemiş Senfoniden daha güzel, daha müessir 

ve daha cazip bir şaheser 

Serenad 
Baş rollerde : Bütün Kadınl a rın perestşikarı ! . . 

Nils Asther- Herbert Mondin 
Hanri Gren- Henri Vathale 

-2-
Macera, Sergüzeşt ve heyecan filmlerinin kahramanları 

Villiam Gargan- Bili Boyd 
tarafından temsil edilen harikulade sergüzeşt filmi 

(ÖLÜM CANBAZLARI) 
Bugün gündüz iki buçukta umuma tenzilatlı matine 

iki film birden 

Çöl savaşları - Böyle bir kız 
unutulur mu ? .. 

Yakında : Satılık kahramanlar ! .. 
7539 

Heyete muhalefet ve taarruz gi· ' .... ----------·--·-------------
bi maddeleri için de cezalar tahdit 
edilmiştir . 

Tahkik heyeti Kudüste yerleş
dikten sonra memleket halkı ile 
tanışmak istedi ve memleketi dolaş
mağa başladı. 

Kudüste tanışma kasdiyle yapı
lan ihtifale Araplar gitmedi yalnız 
Yahudiler gitti, tahkik heyetinin 
direktifi Filistin manda vesikasıdır. 
Bu vesikada Araplara ve Yahudi · 
lere karşı yazılı taahhütler göz 
önünde tutulacaktır. 

Filistin Arapları ise bu esasa 
muarızdır. Onlar Yahudilere yapı
lan vaadlerden şikayetçidir. 

Yahudiler tahkik heyetini ıyı 
karşılamışlardır. Ve birlikte çalış· 
mağa başlamışlardır. 

Ayın on üçünde yüksek Arap 
komitesi bir k!rre daha toplanmış 
ve tahkik heyetine boykot yapmak 
kararında sabit kalmıştır. 

lngilizler Arap komitesinin bu 
vaziyeti üzerine tehdide yeltenmiş
lerdir. Bu arade Taymıs gazetesi de 
bir makale yazarak ( Filistin arap 
liderleri menfi siyaseti müsbet si- ı 
yasete tercih ı:tmek yolunu bir dür-

• Alsaray sıneması 
Bu akşam 

Eşsiz eserler serisini sunmakta devam ediyor 

1 

Ninon 
Oynıyan Jankipura 

NINON filmlerin incisi JANKIPURA tenörlerin birincisi iki saat 
mütemadiyen neşe ve çok nefis müzik 

2 
Umumi istek üzerine 

Çanakkale 
Filminin gösterilmesine devam edilecektir 

Çarşamba tenzilatlı matine : Viyana Bülbülü 
7533 

, 

(Müjde) 
lü bırakmıyorlar. 1 

Halbuki lngilterenin Filistine Dünyanın en büyük Radyo fabriksı olan Philips) 
heyeti göndermekten maksadı l 
arapların dileklerini tahkik edüp İ n 937 modelleri geldi . 
liizım gelen islahatı yapmak idi. 
Hatta Yahudi meselesi de bu arada 
müzakere edilecekti. Komşu arap 
krallarının da murahhaslan tavas· 
sut etmekte olduğundan Filistin 
ahvaline böylece bir salah umuluyor· 
du. Müftü ve arkadaşları arap ko· 
ınitesini yanlış yola götürüyolar. 

Halbuki Filistin araplarmın, çif
çilerinin, işçilerilerinin heyet nez· 
dinde görülecek işleri, temin edi· 
lecek ıııenfaatları vardır. Komite 
bunları temsil ettiğini iddia eder
ken onların iyiliklerine engel olu 
yor. ) Diye yazmıştır. 

Yahudiler arasında da aynlıklar 
vardır. Bu vaziyete göre tahkik ko· 
misyonu ise musait bir muhitte baş· 
layamamış oluyor. Bununla beraber 
heyet Filistini dolaşmakta ve tet. 
kikatına ve te:naslarına devam et· 
mektedir. 

Kanbekesi 

Bu Radyoları görmeden ve dinl.,meden başka bir marka almamanız • 
menfaatınız iktizasındandır . 

Her kiseye göre fiat ve~azami teshilat . 
Dikkat : Bütün PHİLİPS Radyoları garanliliZolarak verilir. Ve Tür-

kiyenin her tarafında bulunan resmi acantaları bozulan bir PHlLİPS RADYO 
sunu bila ücret tamir etmeğe mecburdur . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. o: 20 telefon : No. 117 
24 



Sahife : 4 Türk ııözii 18 T.şın i ı ; ni 1936 

Küçük sanatlar ve 
el işleri kongresi 

Adana Borsası muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA -' _-,_ f 
-. Kilo 1''iya ıı 

- Birinci sahifeden artun - Milı:dar cı sı 
--- Saııfao - Eo az En çol. 

kilatın başında başarıklı iktisat ve
kaletinin elini ve sermayesini gör 
mek istiyoruz . ., demiştir . 

Bu sırada ani başlayan bir alkış 
tufanı arasında her vakıtki güleç 
yüzüyle ismet lnönü göründü ve he· 
men bir halkayla çerçevelendi . 

Ziyafet masası başında İsmet 
lnönüyle karşı karşıyayız. Eskişehir 
murahhası Liitfi Oguzcanın gür sesi 
duyuldu . Hatip bütün mümessillere 
tercüman olarak küçük sanat erba
bının hükumete karşı duyduğu min
net ve şükran hislerini anlattı ve çok 
alkıslandı . 

ismet lnönü şu nutukla cevap 
vererek hükumetin küçük sanatcıla 
ra karşı beslediği iyi niyetleri an
latb. 

Arkadaşlar 1 
Ankara' da toplanmış olmanızı 

görmeklbizim için çok büyük sevinç 
tir . Sergiyi memnuniyetle seyrettik. 
Çok güzel işler gösterdiniz . Elişleri 
ve küçük sanatlar hususunda mem · 
lekete faydalar ve yenilikler gelebi
leceğine ümitlerimizi artırdınız . 

Arkadaşım • Celil Bayar size 
faydalı olmak için çok çalışmakta· 
dır • Bu sergiyi yapmasından ve sizi 
kongre halinde toplamasından ken 
disine karşı hakiki teşekkür ve min
net hissim vardır . 

• 

-
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- Kambiyo Liverpl Telgraflan ve para istiyoruz ki sizin ihtiyaçlarınıza 
ve sanatınızı arttırmanıza yardım 

edecek iyi tedbirler , bulalım . Bunla 
rı bulmakta başlıca vazife size dü
şer . ihtiyaçlarınızı iyi anlatmalısınız 

1 - Simit • 

1 17 11 / 1936 
\ 

iş bankasından alınmış tır . 

Hükumete tatbiki mümkün ve 
kolay olan tedbirleri teklif edin . B 
hususta en iyi ve en doğru yolu siz 

u 

gösterebilirsiniz . 
işlerinizi ümit verici ve çok iyi ı 

1 
1 

1 

Hazır 

Birinci kannn vadeli 
Mart .. 
Hit hazır 

Nevyork 

'cıRU'" p~ ,ı c 

1-~ i ~i 
ı-6- 48 
,-5 -ı 59 
1 11 84 

. 

Liret 

1 
1611!_ 

Rayşmark 1 98 
Frank c Fransız • 11 i7 

·-Sterlin • İngiliz • 613 
Dolar « Amerika • 79 12 
Frank c İsviçre • 

bulduk. Tarihte büyük şöhreti n a
1

••11İı--------•·-------••--••---•ı ilim olan Türk işçisinden bugün da-
Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
ha iyi işler isteriz . Ümitlerimizin 
kuvvetli olması sizin elinizde bu iş

lerin az zamanda yeniden bütün dün 

yanın nazarı dikkatini cnlbedecek ': 

1 
kadar güzelleşeceğine inandığımız· 

dandır . Bütün konforlarile açılıdı 

lık kongrenin bir çok faydalı L---------1-39m7İi3iı.--•·-----2•7 ___ ıi 
neticelere ve ameli tedbirlere vara· 
cağnı kuvve tle umuyoruz. Fakat bu 
toplantılarınızın vereceği semereler 
bunların devamında ve tekt rrürün
dedir . Hükumetle yakından temas 
ederek karşılıklı tanışma ile edine
ceğiniz yeni yeni tecrübeler , gele · 
cek seneler çok daha kuvvetli tedbir- ı 
ler bul manızın esası olacaktır . 

Küçük ~anat sahibleri dediğimiz 
vatandaşlarıdır . İçtimai seviyede 
halkımızı ileri götüren rehberleridir . 
Tarihte mevkiiniz bu idi , ilerde de 
bu olacaktır . Bu sözlerimiz vatan 
bünyesinde size ne kadar kıymet ve 
ehemmiyet verdiğimizin bir delilidir. 

Ankarada ğeçirdiğiniz zamanla- 1 

rın sizde iyi hatıralar bırakacağını 
umarım . Kongrede ihtiyaçlarınızı 
çekinmeden açık ve düşüncelerinizi 
olduğu gibi söylemenizi isteriz . 

Alacağımız iyi neticeler sizin , ' 
bizim , hepinizin müşterek muvaffa
kiyeti olacaktır . 

r 
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 dejtişmez yalnı:ı: posta masrafı 
zammedilir . 

2 - f!Anlar için idareye müra- ' 
caat edilmelidir . 

104 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

Muayen~hanesini Yeni Otel arkasında eski 
Adana kulübü olan binaya nakletmiştir. 

ı , . ....:.;.... ______________________________ , __ mmı ______ ....., 

1 

1 

1 

1 

1 

Ziraat banka Si 
kumbaraların 1 

. 

Almakla para biriktirir 
yarlığınızda hem • hem sız ve 
cuklarınız refah ve 

ve ihti
de ço
içinde saadet 

yaşarsınız • 

Adana asliye ikinci hu-
kuk hakimliğinden : 

Esas No: 321 
Hukuku umumiye namına kayıt 

!arının terkini istenen Adananın Çı-
narlı mahallesinden lskenderunlu Ali 
oğlu Mustafa ve annesi Hatice ve 
hemşiresi Hayriyenin celpleri için 
müddei umumiliğe yazılan müzek-
kereye cevaben lskenderuna gittik-
!erinden mahkemeye ihzar edilme-
dikleri bildirilmiş olduğundan teb-
liğat ilanen icra edilmiş olduğu hal· 
de yine mahkemeye gelmediklerin-
den gıyap kararının ilanen tebliğe 
ve muhakemenin 30-11-936 ta. 
rihine müsadif pazartesi günü saat 
9 a talikına karar verilmiş olduğun-

1 

dan itiraz edip yevmi mezkiirda biz
zat gelmeleri ve ya vekil gönderme· 

!eri aksi takdirde mahkemeye ka- ı 
bul olunmıyacakları ve gıyap kara
rının bir sureti de mahkeme divan
hanesine talik olunduğu ilan olunur. 

7540 

Katılırcasına gülmek haftası 

geliyor 

Şarlo .. Şarlo .. Şarlo 

Doktor Re 

_I _____ ., SU 

şat 

li 
ti 
T 
e 
T 
ol 

1'1e 
Birinci sınıf mütehassı s b 

Almanyanın Berlin ve Lapizig Tıp fakülteleri 
şubelerinden mezun 

Hergün hastalarını iş Bankası arkasında Müslü 

t 
kulak , burun , bogaı al 

d .. cıı 

katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız amel 
m bey Apartmanı üçun 5 

iyatlar yapar . f 
7300 24-30 G. A. ,-

Asri zamanlar 
1 

I 1 

Seyhan nafia müdülrü
ğünden: 

1 - Adana ziraat mektebinde 
yapılacak tamirat ( 1792 ) lira (54) 
kuruşla , açık eksiltmeye konulmuş-

tur . 
2 - ihale 936 senesi 2 nci teş

rinin yirmi sekizinci cumartesi günü 
saat on birde Nafia dairesinde yapı

lacaktır . J 

3 - Bu işe ait keşif hülasası, 1 

metraj , hususi şartname (9) kuruşla 

verilecektir . 1 S t } • 
4 - Muvakkat teminat ( 154) a iŞ yer eri : 

lira (44) kuruştur . Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni 
5 - iste 'dilerin Ticaret odasına k 

ğazaları ve zenginli gişesi . 
kayıtlı olduğuna dair ticaret odasın- lS son Teşrin 936 da çekilecektir. 
dan ve işi yapmağa iktidarı olduğu 

na dair Nafia müdürlüğünden tas· Her bilet 1 liradır . 
tikli vesıkalarını göstereceklerdir . 
7504 12-15-18-21 7182 

~~-------------------
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Satılık ev 
Eski istasyon anbarı karşısında 

on üç odalı ve üç müstakil şekilde 
Kan Lekesi 

- ----------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 
kullanılabilir bahçesi, suyu ve elek- j t_ ___________ __,./ 

triği havi bir hane satlık veya ki · -----------·-~-: 
ralıktır . Müessese , otel ve hane b · ı 
olarak kullanılabilir. Bugece nö etçı eczane 

isteklilerin matbaamıza müra- Hükumet civarında 
Umumi neşriyat müdürü 

caatları . 7482 9-10 İstikamet eczanedir M. Bakşı 

Adana Türk sözü matbaası 


