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ntakyada Türk tebaası olanlar da tevkif olunuyor 
Japonyanın Moskova sefiri bu şayiayı yalanlıyor 
fakat Bolşevizme karşı üç taraflı bir müzakerenin 

devam etmekte olduğunu saklıyamıyor 
Ankara : 18 ( A. A. ) - Dün

kü parti gurubu içtimaında milli şe
hitlikler ve milli kültür üzerine açı· 
lan müzakere esnasında Antakya ve 
lskenderun hakkında wku bulan 
tual ve talep üzerine Hariciye Veki
li Dr. Aras Fransız hükumeti ile tea
ti edılen notalara dair malumat ve 
l'ürkiyeye karşı muahedelerle temin 
edilmiş olan lskenderun ve Antakya 
Türklerine ait olan hakların takip 
olunduğuna dair izahat vermiştir . 
~eşrolunan tebliğe göre heyecanlattı 1 

beklenilen ve dinlı;,nilen bu beyanat 1 

tan sonra Başvekil ismet lnönü söz 1 

alarak hükumetin halli hareketini mü-
1 

nciİ dafaa etmiş ve hükumetin hukuki ve j • 
s~yasi de l~lerini tebarüz ettirmiş- j 
tır. 

Bundan sonra parti büyük !eza. 
hüratla hükümete itimadını göster
tııiş v~ laki;> olunan hattı bareketi 
ittifokla tasvib etmiştir. 

Paı ti te bliğinde en yakın zaman 
da notalar hakkında Büyük Millet 
Meclisine ve efkarı umumi yeye ma · 
lfi ·-nat verileceği zikredilmektedir. ) 

Ajansın tahminine göre en yakın 
ı .\man bu hafta içinde demektir. 

Ankar : 18 ( A. A. ) - C. H. 
P. Ka'.lıutay gurubu dün öğleden 
son•a Dr. Cem ıl Tuncanın başkan
lıg , n<la to;>landı . Ruınamede Muş 
Sıyla ·11 H~kkı Kılıcoğlunuıı milli 
kii 'tür ve şehitlikleri i • ııar hakkındcı 
\'e rmiş olduğu takrir vardı . Bu hu 
susta söz abn bir ç >k hatiplerin mu · 
Lı ' a1!arı dinlend ikten sonra Kültür 
Uakanı Saffet Arıkınh İç İşleri !3a 
kanı ve Parti Genel Sekreteri Şük - , 
rü Kaya Cumhuriyet lıükümeti ile il 

partinin milli kültür yayımı üzerin
deki çalışmalarını ve elde edilen te
rakkileri ve bu . hususta herkesce 
malum olaıı kanun hükümetlerine 
bağlı olan Cumhuriyet hükumetinin 

kültürel tedbirlerini izah ettiler . Bu 
izahat ittifakla tasvib olundu. 

Şehitlikleri muhafaza ve imar 

İspanyada vaziyet 
• • 

• 
aynı 

Madrid, Top, Bomba ateşleri altında 
yanıp yıkılıyor 
----·-..+•·---~ 

Ademi müdahale komitesi enternas
mıntıkalara yonal kontrol heyetlerini 

gönderecek 
Londra : 18 ( Radyo ) - Roy- · 

ter bildiriyor : 
ispanya işlerine ademi müdahale 

komitesi 14 Akdeniz limanında bey
nelmilel kontroller bulunduracaktır. 
Keza Portekiz hududunda da iki 
kontrol heyeti bulunacaktır . 

Lizbon : 18 ( Radyo ) - Asi 
kuvvetleri erkanı harbiye reisi Mad
rid savaşının inkişafı hakkında be 
yanatta bulunmaktan imtina etmiş
tir . 

Lizbon : 18 ( Radyo ) - Mad
ridden alınan haberlere göre : Ge
neral Alberin kumandasındaki kol 
Madriddeki Amerikan Üniversite-
sini işgal etmiştir • 

Londra: 18 (Radyo) - Roy· 
ter muhabiri bildiriyor : 

Asilerin Bombardıman filolan 
dün gece Madridi yeniden bombar
dıman etmişl~rdir. Şehirde yangınlar 
devam etmektedir. 

Londra : 18 ( Radyo ) - Roy
ter muhabiri bildiriyor : 

Nasyonalist topçu kuvvetleri 
şehre mermi yağdırmaktadır . Yan· 
gınların sirayetinin önüne geçmek 
için top kullanılmaktadır. 

Londra : 18 ( Radyo ) - Asi
lerin harekatına bakılırsa Madrid 
şu günlerde tamamile yeni hüku
metin eline geçecektir 

noktasından lazım gelen tetkikat 
yapılarak bu seneki bütcede ona gö
re mutalaa olunmak üzere milli mü
dafaaca hazırlık yapılması tasvib o
lundu . Parti azasından vuku bulan 
talep ve sual üzerine Dış işleri Ba
kanı Dr. Ar as lskenderun Ae An 

Amerika1ılar 

Dumlupınardan toprak 
istediler 

Kütahya : 17 - Amerika Lezi
on Ceıuiyetince Hariciye Vekaleti
mizden , Tiirkiyenin tarihi kıymeti 
haiz bir mahallinden bir miktar top
rak alınarak gönıierilmesi rica edil
miştir. 

Gelevelanda bir bahçede hıfze
dilmek üzere istenen bu toprağın 
Başkumandanlık meydan muhare 
besinin cereyan ettiği mahalden alın
ması tensip edilmiş ve dilek Dahiliye 
Vekaletince vilayetimize yazılmıştır. 

Bu işle ilgilenen Valimiz Sadet 
Emin , acunda müstesna tarihi bir 
kıymet taşıyan Başkumandanlık mey
dan muharebesinin cereyan ettiği 
yerden bu toprağı bizzat almak için 
dün Dumlupınara gitmiş ve buradan 
aldığı bir miktar toprağı sağlam bir 
mahfazaya yerleştirerek Dahıliye Ve· 
kaletine göndermiştir. 

takya hakkında Fransız hükümeti 
ile teati edilen r.otalar üz.:rinde iza 
hat verdi ve Başbakan ismet lnönü 
de bu hususta hükumetin noktai na
zarını ve takip edeceği hattı hare
keti anlattı , En büyük alaka ve he
yecan ile dinlenilen bu beyanat çok 

iyi telakki olundu ve hüktlmetin hat 
tı hareketi ittifak ve hararetle ka
bul ve tasvib olundu. 

Notalar muht~viyatı hakkında en ya· 
kın zamanda B. M. M. ne ve efkarı 
umumiyeye malumat verilecektir. 

Sancakta olanlar 
İstanbul : 18 ( Radyo ) - An· 
',.... 

/l : şl111/. ru11nu z /liiş:ü ~ J,us 

takyadJ Ttirklerle beraber yürüyen 
Alevilerin hareketi Fransızları tela
şe diişürmüşlür. 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Moskova : 18 (Radyo ) - Tas 
ajansının salahiyetli bir menbadan 
aldığı haberlere göre: 14 Teşrinsa· 
nide ; bir Japon - Alman anlaşma· 
sının bitmek üzere olduğu hakkında 
çıkan kuvvetli şayialann Japon bü
yük elçisi tarafından tekzip edildiği
ni ve Japon sefirinin bu şayialan 
resmen tekzip için emir alıp salahi
yetli bulunmaktadır . 

Japon elçisi bu şayialan tekzip 

ettikten sonra ; bir blok yapılmış 
değildir. Yalnız tasrih edemiyeceğim 
üç devlet arasında komünizme kar
şı bir cephe teşkil edilmek üzeredir. 

Hatta bu yoldaki müzakerelerin 
devam etmekte olduğunu da saklı
yamam , Fakat bu üç taraflı anlaş
manın Sovyetlerle katiyı;,n alakası 
yoktur . Bu iiç taraflı anlaşma müte
kabil yardım esaslannı teşkil etmek· 
tedir. 

Göçmeli kardeşler geldi 
Kozana mürettep 601 Göçmen dün ge

ceki posta ile şehrimizden geçti 
--- ----·-

Göçmen kardeşler şehrimiz istas
yonunda karşılanarak ikram

larda bulunuldu 
Evvelki gün Tuz ladan hareket 

eden Kozana mür~ttep 601 Roman 
yalı Türk göçmen kardeşler dün ge
ce postasiyle şehrimizden Ceyhana 
geçmişlerdir . 

Göçmen kardeşlerimize istasyon· 
dp bu heyet tarafından güzel bir 
karşılama töreni yapılmış , sıcak ye
mek , portakal vesaire ikramlarda 

bulunulmuş ve kendileriyle , trenin 

tcvakkufundan bilistifade hasbehal
ler yapılmıştır . 

Valimiz Tevfik Hadi Baysal , 
göçmen kardeşlerimizin istirahati 
için daha evvelce lazımgelen emir
leri verdiğinden Geyhanda sıcak ye· 
mekler hazırlanmış ve yatacak yer· 
ler temin edilmiştir . 

Göçmenlerimiz beraberlerinde 
2 vagon koyun , % at , 3 tay , 15 
öküz , 49 inek , 29 manda , 199 
koyun . 4 keçi getirmişlerdir . 

Denizaltı 
Malta ya 

Filomuz da 
hareket etti 

Göçmen kardeşler 601 kişidir. 
395 büyük, 206 çocuktur. Bunla
rın 303 ü kadın , 298 i erkektir . 

Göçmen kardeşlerimiz Ceyhan· 
dan Kozana geçecekler ve orada 
yerleştirileceklerdir . 

İngiliz Baş· Konsolosu Amiral 
Şükür'ü ziyaret ettiler 

' .t 

Ankara: 18 ( A.A.) - Yavuz 
zırhlısı ile destroyer filotillası lngiliz 
donanmasının ziyaretini iade için 
bu sabah lstanbuldan Maltaya ha
reket etmiştir. Filo yolda denizaltı 
gemilerile birleştikten sonra cuma 
sabahı Maltaya varacaktır. 

Denizaltı filomuz dün lstanbul
dan hareket etmiştir. Malta ve Pire 

seyahatlerine iştirak edecek olan 

Yavuz ve filotillada denizaltı filosu
na iltihak ebnek üzere bu sabah ha
reket edeceklerdir. 

lstanbul lngiliz baş konsolosu 
dün amiralı ziyaret etmiş ve Yavuz 
dan dönüşünde topla selamlanmıştır. 

lstanbul valisi ile riyaseticumhur 
umumi katibi de yavuza gelerek 
amiralı ve gemiyi ziyaret etmişler
dir. 

Keza Kozanda da her şey temin 
edilmiştir . 

Berutta yeni 
karışıklıklar 

Londra : 18 (Radyo) - Roy
ter muhabiri bildiriyor : 

Berutta dün yeniden kanşık

lıklar olmuştur . 
Yapılan şiddetli bir çarpışma

da 6 kişi ölmüş, 7 kişi ağır surette 
yaralanmıştır . 

Mağazaların bir çoğu soyulmuş
tur . ....... 

Kral Edvard 
Yeni bir seyahata 

çıktılar 
Londra: 18 ( Radyo ) - Kral 

Sekizinci Edvard , maiyetinde bazı 
nazırlar ve büyük rütbeli memurlar 
olduğu halde lngilterenin cenubunda 
bir kaç gün sürecek olan bir seya
hata çıkmıştır. 

Kral ; bu seyahatinde yirmi iki 
sanai fabrika ve müesseseyi geze· 
cektir. 



Sahife! 

Lübnanda kanlı 
hadise 

İstiklal şenlikleri arasında kanlı 
vakalar korku doğurdu 

Berut : 10 (Hususi) - Fransa
Lübnan muahedesinin metnini gaze. 
teler neşrediyor . 

Lübnanda muahedenin imzaşı 
münasebetile ihtifaller şenlikler ya· 
pıldı 

Fakat bu istiklal bayramı Lüb
nanda kanlı hadiselerle lekelendi . 

Bunun sebebi anasır arasıııdaki 
ihtilafbr . 

Şenlik tezahüratı yapılırken mu
halifler toplanıp muahede aleyhinde 
gösterişler yaptılar . 

Müslümanlar camilerde toplanıp 
hitabelerde bulundular ve tekbir ge. 
tircrek camiden çıktılar . 

Kalabalık gittikçe büyüdü. Bun· 
lar Suriye vahdeti isteriz diye bağı· 
nyorlardı . I 

Lübnandan ziyade Suriye ile bir· 
!eşmek istiyenler sonradan ( büyük 1 

Lübnan ) a ilhak edilmiş olan yer· 1 

ler .halkıdır ki bizzat Berut ile Şam • 
Trablusu da bunlardandır . 

Gürültü çoğaldı, sopalar ve taş 1 

lar da araya girdi . Polis ve bekçi· 
lerle nümayişçiler arasıııda çarpışma 
oldu. 

iki kişi öldü. 40-50 kişi de ya· 
ralanmıştır . / 

Nümayişçiler yalnız cam kırmak, 1 
otomobil yakmak gibi maddi taşkın 

1 
llklar yapıp nüfusa ilişmiyordu . 

Hükümet dairesi önündeki asker 
ve polis bunları men etmeğe teşeb
büs etmiş ve bir bekçi de ateş aç· 
mış çarpışma buradan çıkmıştır . 

Polisler gece vakti 81 kişi tev· 
kif etmiştir . 

Hadise üzerine . Ali Komiser is
lim meclisi reisi ile müftü ve haki
mi çağırmış ve halkı İrşad ederek 
süküta davet etmelerini istemiştir . 

Bunun üzerine lslam Cemiyeti 
( Hadise bu gibi tezahürlerde o
la gelen adi hadiselerdendir , 

Hıristiyan Müslüman vatandaş. 
!arın iyi geçinmelerini rica ederiz , ) 
yolunda bir beyanname neşretmiş
tir . 

Sonra anasır ileri gelenleri bir
leşerek müşterek bir beyanname de 
onlar neşretmiştir . 

Ali Komiserlik ( Fransa Lübna· 
na istiklal • verdiği gün böyle mües
sif b;r hadise oldu . iyi geçinmeniz 
lazımdır } yolunda bir tebliğ yaptı. 

Ya ölüm ya kur.tuluş 
Madridden kaçmak istiyen Nazırları. halk, silah 

zoru ile nasıl geriye çevirdiler 

Tlirb&il 

Belediyede 
Asfalt yolun tamiri 

için hazırlık 
Asfalt bulunamamasından dolayı 

uzun zamanlardanberi tamir edile 
mi yen Yeni istasyon caddesinin ta· 
miri için Belediye Encümenince as 
falt siparişine karar verilmiştir. Ya· 
kında bu yolun tamirine başlana

caktır. 

Kuruköprü-lstasyon yalu 
Kuruköprü ile Eski İstasyon ara · 

sındaki caddenin parke olarak Be· 
lediyece kararlaştırılmıştır. Yakında 
Nafiaya çıkarılacaktır . Bu suretle 
Belediyemiz çok işlek mühim yol
lardan birini kurtarmış oluyor. 

Okçu suyu satılmaktan 
menedildi 

Bordan getirilip şehrimizde satıl· 
makta olan Okçu menba suyu hak· 
kında Sıhhat ve içtimai yardım Ve. 
kaletince yapılan tetkikat üzerine 
bu suyun 20 K. M. gibi uzun bir yol· 
dan kısmen Künk ve vitrin boru 
içinden geldiği ve bundan dolayı 
sıhhi menba suyu addedilemiyeceği 
bildirilmiş olduğundan Belediyece 
menine ve halkımızın nazarı dikka 
tinin celbedilmesine karar verilmiş
tir . 

Ayran· suyu 
Temiı.liğe riayet etmediğinden 

dolayı Ayran menba suyu sahibi 

Madridten bir ara kaybolmuşken] 
nihayet Fransaya geçen " Daily Eks 1 
press " muhabiri Villiam F orrest, ' 
Madrid hükümetinin Madridi ne ş~. 
rait altında terkettiklerini ve halkın 
kendilerini nasıl silah zorile alıkoy· 
mak istediklerinin heyecanlı sahne. 
!erini gazetesinde anlatmaktadır . 

hakkında kanuni muamele yapılmak 
ken Harıciye nazın Del Vayo ve iki üzere Belediyece wbıt varakasıo.t.ıı· 
komünist nazır daha gelmişlerdir . tu !muştur . 

Madridi .terketmek üzere gizli 
karar verdıkten sonra ispanya kabi
nesi erkanı Valansiyaya giderken 
kendilerini tüfekle karşıladılar ve 
dönmeğe mecbur ettiler . 

Yalmz Başvekil Largo Kaballe· 
ro , hiç muhalefete rastlaınaksızın 
gitti . 

Diğerlerı yeni hükümet nıerke . 

zine varmak için bir çok uzun yollar· 
dan dolaştılar . 

Geceleyin, harbiye nazaretinin 
daima kalabalık olan kapısında bü. 
yük bir otomobil ç ıktı . 

içerisinde Başvekil ve Harbiye 
Nazırı Largo Kaballero vardı . 

Valansiyaya gıden yol Trankon 
şehrinden geçer . 

Orada anarşi,t milisler, yahut 
anarşist ~üniforması icinde milisler 
yolu kontrol ederler . 

Kaballero uzun nazır ve yüksek 
memurlar kafilesinin birincisi oldu· 
ğu için bırakıldı . 

Fakat diger otomobiller ardı ar 
dına gelmeğe başlayınca muhafızlar 
şüphelendiler . 

Durdular . Nazırları sorguya çek 
tiler ve bir yere gidemiyeceklerini 
kendilerine ihtar ettiler . 

Madride dönmeğe mecbur olan 
nazırlar boşu boşuna münakaşa et 
tiler . 

Ricalarda bulundular , kızdılar. 
Fakat fayda vermiyordu . 

Birbirleri ardınca geri döndü· 
ler. 

Maliye nazın müsteşan gösteri. 
len mümanaata aldınnıyarak yarıp 
geçmek istedi . Hatta şöföıüne çiğ· 
ne geç emrini verdise de anarşistler 
kendisini takib,dip geri çevirdiler . 

Müsteşar, tekrar şehre getirilir-

Müştereken mahalli komitenin önüne! Temizliğe riayet etmiyen 
ç ı ka.rdılar. Nazırlar orada da Va- 1 hamamlar 
lansıyaya gitmek için ricalardıı bu· 1 

lundularsa da komite ısrarla " ha· 
yır " diyordu . 

Bu sırada Madride dönmek te 
tehlikeli idi . Çünkü asiler, daha şim 
diden yolu tehdit et~iş ve tehlike 
baş göstermişti . 

Her hangi bir dakikada aoiler 
yolu işgal edebileceklerdi . 

Bereket versin ki Primo Jo Ri· 
vera ispanya üzerinde diktatör ol· 
duğu zamanlar bir çok yollar inşa 
etmişti. 

işte bu yol şebekesi nazırların 
işine yaradı . 

Madritten Valansi yaya muhak
kak Tarancon şehrinden gitmek la· 
zımgelmez . Oraya Cinçondan da 
Alacadan da dolaşarak gitmek ınüın 
kündür . 1 

Bütün gece ve gündüz ispanya 
nazırları bu yolları geçtikten sonra 
nihayet Valansiyada Başvekile kavu. 
şabilmişlerdir . 

Kanada 
silahlanıyor 

Londra : 18 (Radyo) - Kana
da hükümeti gelecek sene silahlan
ma için 15,000,000 lira sarf · 
edecektir . 

Kanada hükümeti şimdiden hir 
çok silah ve cephane ısmarlanmış- , 

~~' 
Oruçta vakıt 

bildiren 
Bu gün güneş 6,25 da doğa 

cak öğle ezanı 11 ,41 de ikindi 
14,24 de akşam i6,40 da yatsı 
18,13 de emsak 4,38 de olacak 
tır. 

1 
~--..~ ........................ _ ..... ı 

Temizliğe riayet etmediği görülen 
Çarşı ve Irmak hamamlarının sıhhi 
bir hale getirilinceye kadar kapa 
tılmalanna karar verilmiştir. 

Sekiz han kapatıldı 
Yine sıhhi şeraite riayet etme· 

dikleri için Nalbant, Mahmutpaşa , 
küçük ve büyük küpeli , Acem , 
Yeni, Tuz, ve Tutlu hanların sıhhi 
mahzurları yokedilinceye kadar ka· 
patılmalarına karar verilmiştir. 

Hanlarda bağlanan 
hayvanlar 

Um ımi caddeler üzerinde bu· 
lunanlar hanlara Hıfzıssıhha kamı -
nuna tevfikan hayvan bağlanması 
yasak ı,IJuğu için bu vaziyette olan 
Ceyhan ve Acem hanlanna hayvan 
bağlanması menedilmiştir. 

Vakıfların başına ehil 
kimseler geçirilecek 

Dahiliye vekaleti vilayetimize bir 
tamim göndererek; vakıfların biran 
avvel yeni kanun ve nizamnamedeki 
esaslara göre emin ve selahiyetli 
ellere tevJii için harekete geçilmesi· 
ni bilJirmiştir. 

Tayin işinde, yapılacak ilan üze. 
rine vakıflaı nizamnamesinin 37 inci 
ve müteakip maddelerindeki şartları 
taşıyan kimselerin müteakip manevi 
evsaf noktasından tahkikat yapılma· 
sı da zaruri bulunduğundan müte
velli namzetleri hakkındaki tahkika· 
tın esaslı ve çabuk yapılarak biran 
evvel bu işin bitirilmesi bildirilmiş· 
tir. 

Pap Anastasyo 
öldü 

Atina ; 18 ( Radyo ) - Eski 
nazırlardan ve fırka liderlerinden 
Papa Anastasyo kalp durmasından 
ölmüştür. 

Piyasamızda 

Buğday muameleleri 
çok hararetli 

Buğday iizerine piyasamızdaki 
muameleler çok istekli olarak devam 
etmektedir. ihracat yüzünden halen 
pamuktan sonra ikinci derecede yer 
tutmaktadır. Piyasa sağlamdır. 

Arpalarımız şimdiye kadar hep 
iyi fiatlarla gitmiştir. Son fiatlar da 
~ağlam ve muameleler isteklidir. 

Bilhassa çavdar piyasası arpadan 
daha isteklidir. 

Yalnız yulaf muameleleri azal· 
mıştır. Fakat fiatlarda düşüklük yok· 

tur. 

1Kompozitör Varto 

Bugünkü ekspresle şeh
rimize geliyor 

Milli türkülerimizi Plaka alacak 
Kompozitör Varto bugünkü ekspres· 
le şehrimize gelecek ve halkevimize 
misafir olacaktır. 

Varto, uzunca bir müddet şeh· 
rimizde ve havalisinde kalacaktır. 

Kız talebeler 
Hariçde de takib 

edilecekler 
Maarif vekaleti, Lise ve orta 

mekteplerdeki kız talebenin vaziye· 
tile daha yakından alakadar olmak 
~ve bu talebenin hariçteki hareketle· 
rini de takip etmek için bazı yeni 
kararlar vermiş ve tatbikata girişi!· 
miştir. 

Birgün dahi olsa mektebe gel
meyen talebe, derhal hususi bir mek
tupla, talebenin velisine bildirilecek
tir. Bu talebenin mektebe filan gün 
gelmediği, esbabının bildirilmesi is· 
tenecektir. Talebenin mektebe gel· 
mediği günler, velisinin haberi olup 
olmadığı noktası bilhassa göz önün
de tutulacaktır. 

Talebenin mektebe gelmediği 
günler için getirdiği tezkereler üze· 
rinde de sıkı tetkikat yapılacaktır. 

Ceyhanda 

Bir bekçi bir adamı sopa 
ile yaraladı 

Ceyhan : 18 ( Hususi ) - Cey· 
hanın Kırmıt nahiyesine bağlı Kar 
!ık köyünden Ömer adında birisi ile 
ayni köyün bekçisi arasında çıkan 
dil münazaasından dolayı bekçi , Ö
merin sol bacağının diz kapağına 
deynekle vurmak suretiyle yaralamış. 
tır. 

Yaralı Ömer kasabaya gelerek 
doktora muayene ettirilmiş ve suçlu 
bekçi hakkında kanuni takibat ya
pılmıştır. 

Hükumete teslim oldu 

Parti kongreleri 

17; 11/936 . Salı günü akşamı 
ıaat 19 da f.ski hamam ocağının 

1 Kongresi Parti Merkez kurağında , 
Çınarlı ocağı kongresi saat 20 de 
Çınarlı ocağında açılmıştır . 

Vali ve Parti Başkanımız Tevfik 
Hadi Baysal her iki ocağın kongre· 
!erinde bulunmuş ve görüşüleri ve 
takrirleri dinliyerek gerekli izahatı 

vermek suretile partilileri aydınlat
mışlardır. 

Halkın dilekleri en ziyade be· 
lediye hududu içinde sokaklarda 
yollann bozukluğundan ve aydınlık 
olmamasından ve tozların fazlalığı 
ile su birikintileri ve araba gürültü· 
leri üterinde toplanmaktadır. 

Ocak kongreleri 

Çınarlı ocağı 
• • • ve seçımını 

kongre 
yapıt 

Cumhu iyet halk partisi şehrimiz 
i 

Çınarlı ocağı, parti başkanımız Tev
fik Hadi Baysal ve llyönkurul aza· 
sından Fahri Uğurlunun riyaseti al· 1 

tında evvelki gece yıllık kongresini ' 
1 

yapmıştır. Eski idare heyeti faaliyet 
raporları okunmuş ve ekseriyetle ka . . 

bul edilmiştir. i 
Yapılan seçimde : Mehmet Gö ı 

ren, Mustafa Şengül, Ahmet Yanmaz, 
Sıtkı ve Seyfi idare heyetine ayrıl· 

1 mtşlatdır 

Mümessilliklere de Fahri Uğurlu, 
ve Hasan Ataş seçilmişlerdir. 

Şehrimiz ilk okullarında 
öğretmen toplantıları 

Şehrimiz ilk okullarında, dün öğ
leden sonra öğretmenler toplantı 
yll.pllrak müfredat programı üze· 
rinde müzakereler yapmışlar ve ye
ni müfredat programından aldık
ları neticeleri ve intibalarını beyan 
etmişlerdir . 

Vilayette imtihanlar 

19 Tetriniaani 1936 

reıkikler : 

Mencek Zaviyesi 
. --

r. Yalgın 

Haçlı ordularının Şarka hücuııı· 
!arı sırasında Orta Asyadan ÇJkarak 
Müslümanları Haçlıların taarruzun· 
dan kurtarmak için mücahedeye 
atılmak üzere başlanndaki cemaatle 
bu havaliye gelerek Tarsusun fe thine 
yardımda bulunanlardan biri de 
( Abdullahimenceki ) dir. 

Sunu b:ı zı tarihler ( Mancak ) su· 
retinde yazmakta iseler de bırak· 
tığı ( 781 hicri ) tarihli vakıfname· 
sinde ( Mencek ) şeklinde yazılmı« 

tır . 
Bunlardan Yusufiilnıenceki (776) 

t rihinde Trablus~am valisi iken Mı· 
sır memlükeleri tarafından müstakil 
olarak Şam valisi tayin edildiği Af· 
rika delili nam tarihte görülmüştür. 

Yusufülmenceki Şamda özbeklere 
mahsus bir zaviye vaptırmıştır. Tar· 
sustaki zaviye ise Abdullahimenceki 
nam zata aittit . 

Vakfın ilk mütevellisi Fakihi Ebül· 
leysi Semerkandinin dördüncü evla
dından Abdurrahmandır.Vefatı (787) 
olduğu başı ucunda dikili taştaki 
yazıdan anlaşılmıştır . 

Vakıfnamesinde Türkistandan bu· 
ralara gelen seyyahlar zaviyede (3) 
gün misafir olup her türlü ilıtiyaç 

ve istirahati temin edilmek şart kı· 
lınmıştır. 

Bunlara karşı varidat ise menıle· 
ketin içinde ve dışında bulunan ar· 
salar, bahçeler ve araziniu öşür ve 
icarat zeminleri hasılatından vakfın 
badem ve sairesine sarfı gösteril· 
miştir. Bu hal (922) tarihine kadar 
Mısıt hükumeti himayesinde evladı 
vakıf tarafından idare olunmuştur. 

(922) den sonra buraları Osmanlı 
hükümetine devrolunduğunda vak · 
fiyet olduğu gibi ipka ve tasdik olu
narak evladı vakıf şeraiti vakfı tat 
bik etmiştir. Aşarın ilgası üıerirıe 
varidat kesilmiştir . Seyyahallerde 
bittabi kabul edilemiyor. Zaviye için· 
de biri kapalı ve digeri etrafı açık 
olarak iki Türbe ve bir Mesçil , ve 
sevyahların oturmasına mahsus hüc· 
reler vardır . Bunlardan bir kısmı 
Fransızların işgalinde Emıeniler ta· 
rafından yağma ve tahrip edilıııış · 
lir. Vakıfın nesli mevcuddur . 

Vilayet Mektupçuluk kal minde 
1000 kuruş maaşlı aÇJk bulunan iki 
katipliğe istekli olanlar arasında ayın 
25 inci Çarşanba günü saat 14 de 
bir müsabaka imtihanı yapılacak 

tır . 

Beyce Şeyh zaviyesi 
Gürgan ülemasından lmaıııi Gür

gani zade Abdulgafur beyce şry lı 
1 unvanı altında bulunan bu zat ule ııııı 

ve nı eşayih ve kabilesi blkı) la 

istekliler imtihan gününden bir 
gün evveline kadar evrakı müsbite
lerile Vılayete müracaat edebilecek· 
!erdir . 

Zabıtada: 

Umumi ev kadınını 
tehdit etmiş 

Dellal Emin oğlu lbrahim adında 
birisi otomobil ile yoldan geçen umu 
mi ev kadınlarından Halimeyi tahkir 
ve tehdit ettiği polise şikayet edil· 
miştir. Zabıta lbrahim hakkında tah
kikat Vt! takibat yapmıştır. 

Bıçakla tehdit 
Amelelerden Ali oğlu Sıddık 

adında birisinin, amele başı Mehmet 
oğlu Şaban isminde birisine bicak 
ç~kerek tehdidde bulunduğu zabıta. 
ya şikayet edilmesi üzerine Sıddık 
yakalanmıştır. 

Bugece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

( 1362 ) tarihi ıniladisinde Ta rsusurı 
futuhatına yardımla kazandıkları ıtıll 
vaffakiyet üzerine eskiden Tarsu uıı 
olup şimdi Mersine tabi ve Mersiıı 
demiryolu üzerinde bulunan ( Yak::ı 
köy) üstihdeki tept'yi sevmi ler ıa· 
viyelerini orada kurmuşlar, ~eyhin 
başındaki kabile halkının bir kısmı· 

nı zaviyenin civarında bulunan Tek· 
ke, Evci ve Kıirkçü köylerine yer 
leştirmiş ve bir kısım çadır halkını 
da zaviyenin batı tarafında ( şimdi 
yalnız namı kalmış olan ) Zivebeyli 
aşiretinden ibaret olup yaylak olarak 
Torosun eteklerinde bulunan ( Ev 
cili ) köyünde ( Kızılbağ ) intihap 
olunmuştur . Şeyh Beybe yaylak ve 
kışlakta elde ettiği binlerce hek tar 
arazisini vakfederek varidatı öşriye
sile zaviyenin hademe vesairesiııe 

( 782 ) hicri tarihinde yazılı vakıf· 
namesinde isimleri gösterilen Tür· 
kistan memleketlerinden gel~cek 
seyyahlann derecelerine göre (3) 
gün misafir edilip her türlü esbabı 
istirahatları temin edıleceği tasrih 
kılınmıştır . 

Bu hal ( 922 ) tarihine kadar 
Mısır Memlüklerinin himayesinde 
( 922 ) den sonra Y awz Kanuni 
Süleyman Selim idaresine girince 
Yavuz Vakfiyetini bir fermanla tas· 
tik etmiıtir. Süleymani bütün arazi· 

Ceyhan : 18 ( Hususi ) - Hav· 
riye köyünden bundan bir müddet 
evvel ayni köyden ve koza tarlasın
da çalışmakta olan Koca Mehmed 
kızı Ayşeyi kaçırmak istiyen ve bu 
emeline muvaffak olamıyan Mezbu 
re Ayşeyi tarlada sürükleyip ve Ay· 
şenin vücudunun bir kaç yerinden 
hafif surette yaralanmasını gören 
Ömer o zaman köyden kaçrnışdı . 
Şimdiye kadar ele geçmemiş ise de 
bu kerre kurtulanııyacağını anlıyarak 
bir iki gün evvelki karakola gelerek 
teslim olmuştur. •------------.:ı 

yi emiriye ve mevkuh vesairenin 

-Gerisi dördüncü sah ifede -

' 



19 Teşrinisani 1936 Tiirlc a6zü 

l nzan: N i h a d Tangün er Filistin de 
Tıpış tıpış Ankara : 18 .( A.A. )l-. Büyük Tahkik keyeti gizli çalış

malar yapıyor 

K üçük ormanlığın içinde, 
e basık tahta kulübenin Ö-

nündeki bir tahta kane
~enin üzerine oturmuşlar, konu~ma
dan, önlerinden geçen şösaya bakı-
Yorlar, gözlerini yolun sağ ve solun· 
dan ayırmıyorlardı . 

- Bu gidişle mutlak iflas ede 
Ce~iz ... Ne gelen var ne giden .. 

Karısı, onun bu mıraldamşlann
l n sinirlendi, dik aik yüziine bakarak 
qaykırdı ~ 

- Gördük işte efendimizin ica
dını ... Hani bu gün müşteri akacak
b ,. 

d
. Ahmaklığın lüzumu yok .. Şİin
ı o senin eski bildiğin oto • 
llıobiller değil .. Hepsinin çifter çif
~t yedek listikleri var .. 

Senin aylardanberi düşünüp ta· 
'1rıarak bulduğun bu tuzak onları 
~olundan alıkoyamaz .. Uğrasalar bi-
~ bir sudan fazlasını içip yemez· 
ıtr .. 

Bu yaşlı karı koca Müdanya -
&ursa şosasırun kenarındaki bir ağaç 
1kta ufak bir kır lokantası açmış
~r , burada gelen geçen yolculara 
~Ynir, ekmek, yumurta, çikolat, su 
iesaire satarak geçinmeğe çalışıyor. 
'ardı . 
~ Bu küçük ticarethaneleri, evvel. 
ti onlara güzel kazançlar temin 
~iyordu ... Fakat son bir kaç ay 
'ardı ki tek tük züğürt bir kaç müş
Ctiden başka kimse uğramamışb • 

Nuri babanın ağzmdan çıkan 
~~ses kansmın çenesini karamış 

.. -- Bak bak 1 .. Nasıl gördün· 
u .. Dedi. 

Kadın başını çevirince, yo -
~ıı üst tarafından kendilerine doğru 
t~lınekte olan üç kişiyi gördü. Se-
11\cinden az daha bayılacaktı : 

- Sahi geliyorlar .. 
'il - Bak gördünmü .. Bisikletleri 

erinde tıpış tıpış geliyorlar .. 
i Üç genç bisikletlerini kulübenin 
ll\larına dayayıp, koyu gölgelikte 
~~~lu masaya doğru giderlerken, 
~tnıüs kadın, meserretinden kıpkır· 

'ııı~ı kesilen yüzü ile kocasına sırı. 
'Yordu . 

Gençlerden birisi Nuri babaya 
slendi : 

M. Meclisi dün inhisar idarelerinin 
birleştirilmesine ait kanunun kabü-

- Hayır ben veririm .. lünden önceki yıllara ait inhisar 
-. Ben .. idareleri hesabı kati mazbatasını 
Üçü de. a~eta çekişircesine pa- ; kabul etmiştir . 

ra vermek ıstı yorlardı , 1 • • İ 
Nihayet kısa boylu esmerleri bu Mareşalımız stan .. 

mübanaseden yorulmuş bir vazi b } ld•} 
yelte : u a ge ı er 

- Durun, dedi. Hemen kur'a 
çekelim 

İkincisi diğer bir teklifte bUJun
du: 

- Kağıt oynıyahm .. 
Uzun boylu sarışın bunlara te

nezziil etmiyormuş gibi omuzlannı 
silkti ve : 

- Biz sportmeniz . Dedi. Ayıp 
bize hiç oyun oynanırmı .. Buna ne 
hacet .. işte Nuri baba hakemimiz 
olur . Küçük bir yanş yaparız. Na
sıl muvaf ıkmı ? .. 

Ankara : 18 ( A.A. ) - Büyük 
erkanı harbiye reisi Mar~a) Fevzi 
Çakmak ve maiyet\ dün lstanbula 
dönmüşlerdir . 

Doktor Şahd 
Ankarada zi~a etler ya
pıyor şerefine ziyafetler 

verildi 
Ankara : 18 ( A.A. ) - Alman 

Kudüs : 18 ( Radyo ) - Tahki· 
kat yapmak üzere buraya gelen 
imparatorluk tahkik heyeti , dün de 
iki gizli celse yaparak bir çok kim
seleri dinlemiştir . Bugün de aleni 
bir celse yaparak lngiliz memurla
rından iki büyük rütbeli zatı dinle 
miştir . Fevkalade komiser , tahki· 
katın bitarafane yapıldığını söyle· 
mektedir. 

Tahkik heyeti ile temasa girmek 
istemeyen arap liderleri . bu vazi
yat karşısında kararlannı değiştir

mişlerdir. 

Uzak Şarkta 
Karışıklıklar deva ·• da 

- Hay hay .. 
- Hay hay .. 

iktisat nazın ve Rayişbank direktö Nankin : 18 (Radyo - Çin ) 

Nuri baba da bu buluşa sevin
mişti . Öyle ya biran evvel parasını 
almalıydı . Madam hakemdi emretti: 

- Hedef şu dönemeçteki, sakız 
ağacı olacak .. Sıralanın .. İşaret et
tiğim vakit hareket edin . 

Üçüde bisikletleri üstünde bir 
sırada idiler . 

Nuri baba : 
- Haydi . Dedi. Fakat gençle

rin üçüde ağır bir gezinti süratiyle 
hareket etti ve acelesiz uzaklaştılar. 
Nuri baba başını sallayarak söyle
nıyor: 

rü bugün ziraat iş, Sümer Bankı zi· Kanşıklıklar hala devamdadır. 
yaret etmiş orman çiftliğini ziraat Yüzlerce yaralı vardır . 
enstütüJerini geçmiştir . Alman bü- Mana 900,000 liralık servetini 
yük elçiliğinde şerefine bir öğle ye milli müdafaa emrine teberru etmiş 
meği verilmiştir . Bu akşamda hari· ı · tir . 

ciye vekaleti genel sekreteri tarafın· 1 F t •ht•}" J 
dan şerefine bir akşam yemeği ve- as a 1 1 a 
rilmektedir . · h k t• 

Alman iktisat nazırı dün iktisat are e ı 
ve hariciye vekilleriyle Cümhuriyet 
merkez bankası direktörünü ziyaret 
etmiş ve bu ziyaretler iade edilmiş
tir . iktisat vekili nazır şerefine dün 
bir öğle Cümhuriyet merkez ban· 
kası direktörüde bir akşam ziyafe 
ti vermişlerdir . 

Moskovada 

Rahat : (Radyo) - Fasta bir 
ihtilal hareketi başlamıştır . 

ihtilalciler sultanın sarayına hü
cum etmiş fakat polisin müdahalesi 
üzerine hiç bir şey yapmağa muk
tedir olmadan dağıtılmışlardır . 

Yüz kişi tevkif edilmistir . 

Şuşnig Berline gitti 

- Nerede sizde gençlik .. Ben 
gençliğimde yıldırım gibi uçardım . 
Diyordu . Bu arada da , hfili yan 
yola varamayan gençlere gülüyordu. 
Fakat çok geçmeden 1 elleri kalça. 
farında kızgın bir yüzle karşısında Büyük bir silah fabrikası 

Londra: 18 (Radyo) - Bu ge
ce alınan bir habere göre : 

dikilen karısını gördü : yandı 

Bu çocuklarla eğleniyor ' on- Berlin : 18 ( Radyo ) - Mos· ! 
lan aldattın sanıyorsun değilmi ? kovadaki büyük silah fabrikalarm-

Şuşnig Berline hareket etmiş

tir. Şuşnig Alman hükfunetinin - Di) eceğin bumu .. Keşfim d b' · · d an mnın yan ığı ve yangının civa· misafiri olacaktır . 
sayesinde müşteri gelmeğe başladı . rmdaki binalara da sirayetinden •• .. 1 k • 
Yoksa burada pinekler dururduk . .. h 1 · ı .. d'" "' ld '" .V.." b·ı Kuçuk sanat ar ongresı sonra guç a ı e son uru u5 u ı · 

- Maşallah ne keşif .. Ne müş· dirilmektedır . mesaisini bitirdi 
teri Yola baksana I.. 1 Bunun gizJi eller tarafından ve 

Nuri baba ' yola doğru dikkatle ' ya fabrika memurlarının büyük bir 

1 

sermayeyi ihtilaslanndaıı dolayı kas· 
baktı · Dönemeçdeki sakız ağacının den yapıldığı tahmin edilmektedir . 
yanında ince bir toz bulutundan ı G' ı· ı· k'l" b' k k' 

Ankara : 18 ( A.A. ) - Küçük 
sanatlar ve elişleri kongresi dün me· 
saisini bitirerek dağılmıştır . 

aahif e : ' 

• Asri sınema 
18 Teşrinisani çarşamba akşamından itibaren 

fevkalade filmlerinden ikisini daha sunar 
.. ı .. 

Bitmemiş Senfoniden daha güzel , daha müessir 
ve daha cazip bir şaheser 

Serenad 
Baş rollerde : Bütün Kadınların perestşikarı ! . . 

Nils Asther- Herbert Mondin 
Hanri Gren- Henri V athale 

-2-
Macera, Sergüzeşt ve heyecan filmlerinin kahramanları 

Villiam Gargan- Bill Boyd 
tarafından temsil edilen harikulade sergüzeşt filmi 

(ÖLÜM CANBAZLARI) 
Yakında : Satılık kahramanlar ! .. 

7539 

• Alsaray sıneması 

Eşsiz eserler 
Bu 

serisini 
akşam 

sunmakta devam 

1 

Ninon 
Oynıyan Jankipura 

ediyor 

NINON filmlerin incisi JANKJPURA tenörlerin birincisi iki saat 

mütemadiyen neşe ve çok nefis müzik 

2 
Umumi istek üzerine 

Çanakkale 
Filminin gösterilmesine devam edilecektir 

7533 

(Müjde) 
- Hemen bize yiyecek .. Kar

~lltız çok acıktı zira .. Siz hazırla
. Caya kadar biz de lastikleri ti
ır edelim . Dedi . 

b k b. .. d" V l 1 ız ı po ıs teş ı atı ır ço ·ımse-
aş a ır şey goreme ı .. e mm - 1 • t kif . t' 

d d . 1 erı ev etmış ır . 
anı . J. 

- Çocuklar her halde. Dedi. 
1 
ngıltere-Mısır 

Hedefi daha ilerideki ağaçlar san- · pamuk fiatları 
arasında 

ıneselesi 

Tutulan Almanlar 0 .. b .. .. k R d f--b--:k ı Ph·ı· ) . . ·ı unyanın en uyu a yo a rı sı o an ı ı ps 
suçlarını ıtır af etti er in 937 modelleri geldi . 

~Karı koca neş'e ile dükkana 
"Hular . 
~ Üç arkadaş işlerini bitirdikten 
~11\ta derhal sofra başı yapmışlar-

' . Nuri baba ve kansı genç rnüş
~ılerinin arzularını daha söylemc-

dılar . 
Karısı artık tahammül edemiye· 

cek hadde gelmişti . 
• 1 

Kükredi: 1 

- Ne ahmaklık yarabbi .. Fakat 
bu sana bir: ders .. 1 

- Ne vır şimdi dönerler .. 1 

Londra : 18 ( Radyo ) 1ngil-
tere-Mısır , hükumetleri arasında 

pamuk fiatlarının korunması hak· 
kında şimdiye kadar ccryan etmekte 
olan müzakerelel bitmiş 'e hcı iki 
hükumet arasmda tam bir n t ka i\ gözlerinden anlıyorlardı .. 

. Yumurtalı pastırmalar, kaşar pey 
tlcri yendi . gazozlar içildi . 

- Dönerler bekle .. Sen biraz ı 
evvel içeride tenekeden yağ çıKa · 1 bat, efkar hasıl olmuştur. 

Moskova : 18 (Radyo) - Sov· 
yet hükumetinin Berlindeki elçisi ; 
son suikast hareketini yapmak •te
şebbüsünden dolayı tevkif edilenler 
arasında bulunan Alman tebasırun , 
mahkemede suçlarını itiraf ettiklc 
rini Berlin hükumetine bildirmiştir . 

nrkeno~uak~akv«m~tim . s~ ~~~~~~~~~~~~~~.~~·~~~~~~~~~~ 

~ Gençlerin uzunca boylu sarışını 
du . 
._ Borcumuz? 

\ Nuri baba, bir dakika sonra elin
kargacık rakamlar sır;ı.lanmış bir 

~\tqcı kağıdile geldi ve puslayı uta
tak masanın önüne bıraktı . 
~~ençlerden birisi kağıda baktı 
ııemen cüzdanını çıkardı • Fakat 

~tıi zamanda diğer iki arkadaşı da 
\ıtandı : 

nin yola kasden çivi serptiğini anla· 
m1şblar . Aralarıuda bu plinı kurdu-

1 lar . 
Anlıyor musun ? . 1 
- Peki ne diye bana evvelce 

1 

söylemedin bunu .. 
- Sana ders olsun diye .. 
Nuri babaya sanki nüzül inmişti .. ! 

Bitkin bir \tavırla mırıldanıyordu : 
- Ne güzel tıpış tıpış gelmiş- l 

lerdi . Ne olurdu anlamasalardı l . 1 

Demir bilek 
Sahibi Yunus Seyhan 

Tan sineması 
Bu akşam 

Kızı) derililer hayatına ait yapılmış baştan aşağı heyecan .. Hareket..Esrar 
sahnelerile dolu olan 

( Yıldırım Bölük ) 
isimli kahramanlık ve fedakarlık nümunesi mükemmel bir ıfilm gösteriyor 
Vatan aşkı ve arkadaşlık sevgisi gil i iki kıymetli hissin birleştiği bu müs· 

tesna eseri bütün sinema meraklılarına hararetle tavsiye ederiz 

Baş rollerde : Dick Foran ve Jon Viyant 
ilaveten : ~k beğenilen ( BORIS KARLOFF ) ın en dehşetli eseri 

F rankiştayn ve nişanlısı 
da tel(rar gösterilecektir -21-11- 936 Cumartesi akşamını sabırsızlıkla bekleyiniz. Çünkü: 

Avrupadan yeni getirttiği son sistem Elektrik O akşam zamanımızın en büyük sanatkar. olan 

, aynak makinesile her türlü çelik, demir ve emseli ş l 
blşleri çok sürat ve en ucuz fiatla yaptığını, öteden- ar o 

Bu Radyoları görmeden ve dinlemeden &aşka bir marka almamanız 
menfaatınız iktizasındandı r . 

Her kiseye göre fial ve:aıami leshilat . 
Dikkat : Bütün PHJLİPS Radyoları gal antili. olarak ,·erilir. Ve Tüı-

kiyenin her tarafında bulunan resmi acantnlnrı bozulan bir PHİLIPS RADYO 
sunu bila ücret tamir etmc~e mecburdur . 

ADANA VE HAVA~lst RESMİ ACANTASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. o: 20 telefon : No. 117 
25 

~ri sanatını takdir eden sayın hemşerilerine bil- 1 nun en şen en yem ve yegane sesli şaheseri 
tlirir . 7543 ( ~sri Zamanlar ) ı görecek:smiz j 

7538 
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Sehifc : 4 Türk sözü 19 Tetriniaani 1936 

Adana , muameleleri 
r-, il t -

- Birinci sahifeden artan -
1 

_ ;PAMUK ,ve KOZA ~·.,:__ . -· .. 

l f -::.::- ı _.J Kıtol J•'ıyaıı 
Aieviler , hükumet l:iinasına hü- CİNSİ \. -- E ,__, L.E ,_ Satılan Mikdar 

d 
o . aı n ço• ,_ 

cum e erek taşlamışlar ve kapulan ' ıwo ~. S. K. S. 

. 

kırarak mevkuf liderlerini kurtarmış- ·- Kapımah pamuk ı r •• l ':'-1";'1;-;.fre:.;Jı rı·ı-1 ! 
lardır. - Piyasa parlağı ,, ~ . 39,25 1 , 40,12 """ 1 1

"" 'L-'' °"'"' 
Rey sandıklarının açılmasından Piyasa temizi ,, ı. , 4'i,75--ı - 38,75-----=: ~----~ 

sonra 200 reyden fazla bulunduğu iane 1 -· " --:;ı6,25--f fıı · ı - ff·-:. \7'!.ı 
görülmüştür. iane 2 l 1 

- ~ -'---'---=.:...:.:_- _.:..:...,- _----
Ekspres (' v 1;r- w ~ _..._, ' 

Adalı Mehmed reyini geri al· Klevlant 45 Vi;~ı 1 47 
mıştır . Bütün bu neticeJer Fransız • , • 

1 k b. Y A PııA C: 1 , '" memur arını şaş ın ır vaziyette --~---------=--
bırakmıştır . ~~--':~~_z _ _____ , 1 ~ -. r ı~,,..-=~··r,,,____,,,, _ __,...---

' 
( 

ı 

ur/, 

Ankara : 18 ( Radyo) - An- ı ··-- · 
takyada ihtiyar heyetlerinden intiha· 

1 

Ç ~ 1 
__ T ' ·· .n c 

· Ekspres r 1 bata iştirak etmiyenlerin bir aydan ,·ane ,, ·0 
' ---------~-3_._12 ___ , . 

:!~li~=d~::ıi~.apse konulacakları J ı--y~~.:..~1-i _ '_.' •• ~ ... :-~..;;.~~--..ı~_,k ... ~-.' ....:1_2 __ ,57 l J, ' ı - , ı ' ~ ,.. :. 

Avukat Vedii Münir , Samih Az- H U BU B A T ' 
mi ve Mustafa Rasimin Humusa sü· _B_uğ~d=-a..:..y_K~ı_b_rı_s ___ I '' --..,.------- - -
rüldükleri anlaşılmıştır. _ __:.":.....-_Y_ er_li ____ ,1_ 4_)_0 __ __,' --:5,25,-- = ·=--·-------

Türk tebaasından Celal tevkıf edil· ~,..-!.;":___m_en_t_a_ne_~_1 ___ ___.,, 0 ~-., :..;__· _~-----'------• !. 
miştir. _A_rp~a _ ____,,...---- - •--- - - ---=-----' ı-..;.......,.~ =....:..~: ____ , ___ _ 

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

Fasulya · 1 
Yulaf ı ı lf..., 

1 

Delice ~ .J ,J ı-
1
: ---.-__ -,,_-~ -~ _ ?'; _ L-. _ 1 

Kuş yemi ,, __ -~ Lı. i..Y~;;ıf cıJ ı... '" 

Keten tohumu _ L -~· !l!. .2 TJ; _ _ ~ , :--··---- - - - · 

Mencek • • 
zavıyesı 

- ikinci sayfadan mabad -

yaşarsınız . 
Mercimek ~ ~ , n' 1:-; "· '>i ıJı ı ' ------- -- ------------ -

tahrir ve tesbiti için çıkardığı komis. 
yon bu vakfın arazisine ilişmek iste-

Sisam _____ ._ ,_-_ - _!,,- 1 
UN .J 1 

yince ellerinde bulunan maafiyet _ Dört yıldız en alih ı 725 1 
• .u · 

fermam gösterilmiş Keyfiyet Sü. .!:: _ üç ,. ,. c ,- 67ç--r· ı :1--t-a_·_1 ____ , 

leymanın arzolunmuş o da (Pederim ~] = Dört yıldız Doğruluk l ı 75~-- ~~-ı.1 __ (!:..ı_r;_,t ___ ·· - · 

tarafından kal>ul ve tastik olunan bir -5 ı: üç ' ' ,. 1~ 1 / -.J\ ] - 675 - ·ıı~- l ı -:-~:~1 ·· 1 
:-:: .= Simit -~ ' ) ,. 1 •• 850 

vakfa müdahele etmek: sanın iktizasın ~ ıu 1 
dan olmadığı cihetle vakfın siyaneti N ~ - Dört yıldız cumhüfiYCt___ 700-=: ~m _ 

r--1 ._ üç ,. ,. -- _ 625 - 1 i~,! ~- ~· ' f 1 

için ( 949 ) ta1ihinde kuyudu baka- Simit ,. 800 u '"'"'1 -''-' 

niye kaydına irade ) ettiğini hikaye Liverpl TeJgrafian -~ı Kambiyo 1 ve P,ara 
eden resmi kayda tesadüf olunmuş · 18 ı 11 ı 1936 I ş bankasınöan almınışlır. 
tur . ldaresl. evvel ve ahir evladı ı 
vakıfe intikal ve tevcihle idare 1 Hazır ' 'inıı~n. ";; _ l.:.i~ { • -- ı 16 114 

Olunmakta ı'di.Franzsızların işcralinde - ----'------ ---- 1-6- -57- Rayşmark;~t :.?"_J.- ~- L _ __ ı 9_ 8-
~ Birinci kannn vadeli 

zaviyenin odaları tahrip edildiği gibi ! - 54 Frank • Fransız ,. ' ı- 1 ı ·_!5_ 
Marl " _ 6_ __ Sterlin « ingi

1
liz » .... , _ 613 I __ _ 

Türbeninde bir tarafı işgal esnasında ; Hit hazır 5 ı 62 Dolar «_Am~rik_a '! _ -- ı 79 j 67 
denizden ahlan bir merminin isabe. 1 1 85 - - -Nevyork 1 _ 1 Frank « İsviçre » -

tiyle zedelenmiş ve yaralı bir Türbe - ' " ' 1 · • 
j 

olarak kalmıştır . 

R. C. A- BElEDİYE 

Adana Erkek Muallim 
mektebi direktörlüğün -
den : 

1- Okulumuzun talebe ihtiyacı 
ıçin yerli mamulatından olmak üzere 
300 çift kundura imaliyesinin 15-
11-936 dan itibaren 20 gün müd
detle eksiJtmeye konuJduğu. 

2- Kati ihalenin 4-12-936 
tarihinde cuma günü saat 15 te Kül
tür direktörlüğünde yapılacağı . 

3 Nümune ve şeraiti görmek 
ıstiyenlerin her gün için öğleden ev
vel okul diyektörlüğüne ve ihale 
günü de dipozitoJarile birlikte te
şekkül edecek komisyona valdmda 
müracaatlan.7542 19- 24 29-4 

İLANLARI 

Tem·ztik işleri hayvanatı için 35000-55000 
kilo arpa : 

1 
Radyolarımızı görmeden, dinlemeden başka RADYO 

almayınız. 
Adana Ziraat Bankası karşısında Muharrem Hilmi Remo . 
İstanbulda Burla Kardeşler ve Şürekası . 

17- 19- 22-25-28-31 - Teşrinisani 936 7534 
2-5- 8-11-14- 17-20- 22-25- 28- 31 Kanunuevvel 936 

Doktor Rıza Tahsin 1 

Mektebi Tıbbiyei Askeriye eski muaHim muavinlerin

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

muayenehanesinin üst katında sabahtan 
1 kabul etmektedir. 7478 6-12 

Açıldı Açıldı 

Ş~len Lokantası 
Bütün konforlarile açılıdı 

3973 

Yüz yirmi dört lira ; 

Birinci Kanunun 7 inci pazartesi günü saat 
onbeşte Belediye Encümeninde : 

4 - Şartnamesini görmek isti yenlerin her gün yazı işleri kalemine mü. 
racaatları ve taliplerin ihale gününde teminatları ile beraber Encümene 
gelmeleri ilan olunur. 7541 19- 24- 28- 2 

Muayenehanesini Yeni Otel arkasında eski 
Adana kulübü olan binaya nakletmiştir. 

1 

Adana Ziraat Mektebi direktör
lüğünden: 
Beher takım harici elbisenin ya) 

mz dikimi 
7 lira 

Beher takim iş eJhisesi dikimi 
kumaşile beraber 

350 lira 
Bir adet Kasket dikimi 

1 ı:ra 

Miktarı 

98 

77 

98 

Tutarı 

Lira 
686 

269. 50 

98 

0/07,5 depozitos 
Lira 
52 

21 

7.50 

as 
e 

1 - Adana Ziraat ve Makinist mektepleri talebesi için yaptırlaca~ 
harici elbise ve Kasket dikimi ile dahili iş elbisesi kumaş ve diki011 

12- 11-936 tarihinden itibaren ( 15 ) gün müddetle açık eksiltıne}'e 
konulmuştur. Eksiltme 27 -11-936 Cuma günü saat ( 14) de vilayet 
ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacakbr. ~ 

2 Şartnamele.-i görmek isteyenler bu müddet zarfında pazardall ~ 
mada her gün mektep müdürlüğüne müracaat etmelidir. ~ 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler yukarıda yazılı teminatlarını 'e 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde } azılı ve~aiklerini n.uayyen te 
saatten evvel hazırlamalan ilan olunur. la 

12-15-19-21 7513 ti 
Adana Ziraat mektebi Direktörlüğiinden: ıç 

Nevi mikdarı 

metre 
be:her metresine 
tahmin edilen 
br<ld i 

tut a rı 

lira 

dipClı; ıcı 

miı.;d ır ~1 

Hereke fabrikası 
mamulahndan (510) 
kalite lacivert kumru; 300 4 5) K. 1350 102 

• 

iskarpin siyah 98 çif.t ~00 .. . , , .4?? ~7 . ert 
1- Adana ziraat ve makınıst m .::kteplerı ta e >esı ıçm alınacak lacıv .. 

kumaş ile siyah renkte iskarpin 10 11/936 tarihinden itibaren (15) gon 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur . .. 

Eksiltme 26/11 / 936 Perşenbe günü saat (14) de Vilayet ziraat rruı· 
dürlüğünde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır . • 

2 - Şartnameleri görmek istiyenler bu müdet zarfında pazardan ına 
da her gün mektep :müdürlüğüne müracaat etmelidir . e 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler yukarıca yazılı teminatlarını v. 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile ınua;l 
yen saattan evvel hazırlamaları ilan olunur. 7512 12-15 19-

Katılırcasına gülmek haftası 

geliyor 

~------~--------~~ 
' KanLekes• 

s.-~-------/ 
1 

Şarlo .. Şarlo .. Şarlo ı 
Asri zamanlar ı ---------

\f arsus Belediye Başkan
lığından: 

Belediyemize ait Şar sineması 5 , 
Kanunusaniden itibaren 31 , Mayıs 

938 gününe kadar icar~ verilecek
tir. Muhammen bedeli icarı "2000,, 
lira olup 1 ihalesi açık artırma sure· 

tile 3-12-936'günü saat 15, de 
Beleaiye Encümeni önünde yapıla
caktır. isteklilerin şartnamesini Be· 
lediyemizden aramaları ilan olunur. 

19-22 - 26-29 7536 

SatılıK ev 
Eski istasyon anbarı karşısı~t 

on üç odalı ve üç müstakil şekıl j 
kullaruiabilir bahçesi, seyu ve el 
tıiti bavi bir. nane sat'lık veya 1'1 
rahktır . Müessese , otel ve haıı' 
olarak kullanılabilir. 

isteklilerin içindekilere mür'; 
caatlan. 7482 10-1 

,,...-/ 

M. Bakşı 

Adana Türk sözü matbaaaa 


