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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

KurukJt Tarihi 

t KAnunaani - 1~4 

ADANA: Telefon : 17 

-- 1 Tepinisani 936 
Oaiklnci Yal - Sayı : 3669 

S KUJ"UI 
Ulucami yalanmda hususi daire Pk. 44 

ağdad'da biiyiik bir ih ilil hareketi başladı 
dana cümhuriyet bayramını görül
medik bir heyecanla kutluladı 

ispanyada Atatürk misafirimiz Sto
ihtilal kuvvetleri 
Madridi mütema
diyen bombalıyor 

yadinoviçi kabul ettiler 
ren yerini ve caddeleri 40 bine yakın insan kaplamıştı 

...... 
Büyük Şef, Kıymetli Başvekile sami

mi hislerile iltifat gösterdiler 

Büyük günden güzel 
görünüşler 

Y 11/can.ta · Soldan sata : f ali t e 
kumundan halkı kuıluyor, Lu,•lı 
lcızlıır11ruz grçıt r'1mıntk, k11hram11tı 

as!erlerımız, :j 
A#ntıda Resmı gl'Çldt' ipmik 

. e!e'!. !' .. ~ı:e:.:.m~z,= Li:'!.le:. 

Franıa da hükumet kuv
vetlerine aıikir yardı

ma baıladı 

Madrid : 31 ( Radyo ) - Asi
lere ....._p tayyareler dün Madridi 
yenidea bombardıman etmiflerdir. 
Ablan bombalardan yirmi kiti öl. 
müı ,,_ 50 kiı de yaralanmqbr. 

ha Wcoçyabya ait ilci kamyon 
paFÇll parça ollDUfbır. 

Loıklra : 31 ( Radyo ) - Milli
yetpeheerlere ait b6tOn radyo lstaı· 
yonl.,... verdiği habere göre, bir 
çolc ,._I tayyarai bükGmet kuv
vetlettle yardam etmektedir. 

Milliyetperver hava laıwetlerine 
wırilea bir emirde milliyetleri ne 

13 üncü büyük bayramın büyük Sabırsızbkla resmi geçidi bekli 1 tehrimiz spor blüpleri daha cazip- olutla ollUn lıüldbhet kuwetleri 
.. - Ad...ıılar büyük bir cot- yordu. Saat 10,45 eli. Vali ve Ku- diler . ....... harbeclm bütün tayyare. 

ve nurlu bir dekor içinde mandanımız hallan arumdan geçe- Bir buçuk mt devam eden ıe- lere lllcum ederek tahrip etmeleri 
laddar. rek her ferdin ayn ayn bayramla. çid töreni müddetince , ufaltm emrolammufbır. 

Biyük ıünün arifelinden dün rau kutlamıı ve tribünde yer abmt- ucundan ..,... bdar allat tuf• L.Olldra : 31 ( Radyo) - Milli· 
e bdar devam eden bayram- larda. Çok seçmeden bando Cum- bir clekikı bile kailmedi • Yediden yetperverler tayyarelerin Madridi 
~ rami daireler, Cümhuri- buriyet lllUflll8 hlıtlmı ve binlerce yetmife kadar , bütiin dudaldardm, M!t ılıı•NMJCla 48 kiti ölmüt ve 

Ankara : 31 ( A. A. ) - Dün 
alqam Ankara Palasta Yugmlavya 
Başvekili Ekselans Stoyadinoviç ve 
Sovyet Rusya Assoakim 8aflcam 
ıenenl Eldemannın ve kor diplomat· 
tında bulundutu büyük bir ziyafet 
verilmif ve bu ziyafeti Cumhuriyet 
Halk Partisinin suvaresi takip etmit
tir • Halk ve ordu evlerinde de birer 
balo verilmitdir . Ankara Paluta 
Cumhuriyet partisi tarafmdan veri
len ıuvare esnunda Cumur Reisimiz 
Kamal Atatürk Yuplavya Batba
kam Doktor Stoyadinoviçi ve Hari
ciye Vekilimiz Doktor Tevfik Rift& 
Aru olduldan halde Yuıoelavya 
matbuat mümeuillerini kabul buyur 
....._.. • Cumur Reilimiz T"urki
yenin 11mimi ve dostça batlı bulan· 
dutu Yupüavya matbuat mümes-
sillerini bbul etmekle memmm ol
duldarn beyan ve bu kabulü mum· 
taz bir devlet adamı olan Bqbalcan 
Doktor Stoyadinoviç bam ~ 
halele yapchklanndan dola,a wviac;-
lerinin bir kat daha fala oldatmıu lf.lk Partili kuraldan. Halkevi, 1 mektepli bir at-zda iftirak etmif- 11babtan ""'8ma bdar yap Atatürk. -~- laila imu yaralanınaftır. 

lnalipl.i, ~ ola.U.,..... lerdir. · tiııiilıİllıliİtlİIİıliıMılm1ıııiıi191 ............ __ _. __ llııııi6ı ___ ... ___ ~---
Ye ticatt ewlen. -.ı. . ... mütellkip • SGel latalar • 

lllUlu, ........ evler, uldl harp malGlleri , ihtiyar gaziler ve 

C. H. P. Bafkanlıpuı 

it., Jllını Mfk• bir a1Cakllk 
"-r-.n içinde kutladıOımlZ 
Moe uln b9r.1am1111n bOtOn 

ar ıoln ••vinç ve here-
k•rn•I• olma•11H diler, toten 

ve tebriklerimin batan ar• 
-... .•• ra tblalını rica ederim. 

Dolıiliye oüii; wı C. H. P. 
Genel Sekreteri 

Ş. KAYA 

ı ve meydanlardaki taklar 
brmm kurdela ve ampuller

danablmıı, ifil iŞii yaıuyordu. 
8Gyük bayramın ilk sabaha saat 
da. Adana gençlipün sıhhatli 

ları , temiz, bir örnek laya
·1e Halle partisinin önünde yer 

ve partiye olan batbhkla-
dair and iÇIDİfler ve altı okun 

gittiklerini bildirmiflerdir. 
ve Parti bafkammız Tevfik 

Baysal. Sporculanm1nn bu 
· e teşekkürlerle karplık veren 

IÖylevde bulunmuş ve ıporcu-
llaımna bir genç kendilerine 

L~ ~ a b e 1 e etmişdir.Bu törende 
l"ediye reisimiz Beriker ve mıntıka 

Coıkun Güven ıp>rcularm ba
idi. 

~ ~t tam dokuzda, kumandan, 
~ye reisi, bütün daire direktör

leşekkül başkanlan, banka di
leri, viliyete giderek resmi 

le iıtirik ebniıler "e vafuniz 
Hadi Baysalla bayramlq-

ıehit analan , yedek Subaylar , 
jandarma ve polis latalan. izci
ler, orta tedrisat okullan, ilk okul
lar, aporcular, ulual lwnmılar, kl
zılay, Çocuk esir pme kurumu, ocak 
lurk kültür, ulusal ekonomi ve art-

' 

brma kurumlan, köylü ve tehirli bü. 
tün halle 11ra ile geçit törenine ka
blmıtlardır • 

Geçitlere iftirak eden bütün gu-
ruplar temiz giyimleri, muntazam 
geçişlerile cidden götüa kabarba 
bir manzara veriyorl,,dı .. 

Her teY büyük bir intizam ve 
canhJalc içindeydi • Fakat bütün bun
lann aramda, im ve erkek liseleri 
muallim mektebi, izciler ve bilhassa 

Her yJIJDJ bqka bir ııcakhk ve 
heyecan içinde kutladıtımız bu 
yüce ulul bayrammm bütiln yurttq
lar için sevinç ve heyecan kaynatı 
olmumı diler, içten aevri ve teb
rilderimin bütün arkadqlara iblatau 
rica ederim. 

Dahiliye vekili 11e C. H. P. 
Genttl Selueleri 

Ş. K.4Y..4 

yqa lnönü , yap ordu , yap kamu
tay sesleri ebik olmadı .. 

ôtleden sonra parti , beleclye 
önü , kunıköprü , taş köprü mey
danlannda parti tarafmdan kurulan 
halk künülerinde genç hatipler ta-

- G~nsi ikinci salıifeM -

-----------------------------------------
Samsun - Seyhan maçı 

Samsun 4, Seyhan spor O 
Samsunlu miafirle· 

rimiz ikinci oyunlanm 
evelki gün Seyhan 
Adanaıporla yaptılar. 

Oyuna saat 3,5 da 
Nıhad Oralın h :tkem. 
litile başlandı . 

ilk dakikalarda Sey 
ban Adana sporu çok 

I canh görüyoruz. Eskı 
oyunculardan Aziz ve 
R81İmi de aralama 
alarak taklmlannda 
hayli tadilit ve takvi- Gen, milafirkrimiı Sanuun ldmanyurdu kadrolu 

Bağdatda büyük • • 

tilil hareketi başladı 

Tayyareler şehre bomba yağdırıyor 

Kabine düştü , yeni kabine kuruldu 
Batdat : 31 ( Radyo ) - Bu 1 

sabah Baidatta büyük bir kanpkhk 
oldu • Halk arumda dolatan pyia, 
kabinenin iltifua idi • Pek ini olan 

bu ibtilil hareketinin önünü almak 
için askeri kuvvetler hareke· 
te pçmif ve 20 tayyare tduin üa 
tünde bomba aawnDUftur • 

Kral birinciGazi kabinenin yeni
den tefkilini emretmiştir . 

Londra : 31 ( Radyo ) - Lon
draya relen haberlere göre ' lrakta 
yeni teeuül eden rejim daha ziyade 1 
bir diktatörlüte benzemektedir . 
Yeni teşelckül eden kabineye Bekir 
~paşa da almDU1m11br. Yeni ka· 
bine millete brfı bir beyanname 
neşrederek halkın gündelik itleriyle 
meşgul olmuım taYIİye etmif tir . 
HükOmet bu beyannameainde lngiJ· 
tere ile Irak aruuıda mevcut olan 
dostane münasebetten: sadık lcala· 
capu da bildi~ • 

Batdat : 31 ( lWJo ) - Tay. 
yarelerin bupa tehre •tbla bomba 
lanlm bir kiti ölallt ve dört kiti ele 

Irak icralı 6 nnci Gazi 

yaralammtbr . 
Londra : 31 (...,., ) - Bat

datta çakan ihtilil ~ ... 
leri Bekir S.tla pafaJI ....... bir 
idare tatbik etmekle itl9 ecl)'allar. 

kaydettirdikten IODl'a demitlerdi ki : 
Görüyoruz ki ve muahede etmip.>iz· 
dir ki Türk devlet adamlan w Türk 
milleti Yugoslav milletine Y IJIOllav 
devletine ve Yupllav bükümetine 
kat'fl en samimi hisler beslemekte
dirler. 

Bu dostluk tezabürüniia bitün 
Türkiye tarafından Yupla'V)'a bak 
landa beslenm balciki IUlere tercü· 
man oldutuna eminim • l ahaldmk 
ettirditimiz miifterek cbtl11k dr 
vam edecektir. 

Bu doatlujun devamma ve dai· 
- Gerili ikinci sahifede -

........ 1 

Flllstln IMldulMI 

Filistinde 

Siyasi hareketler ne 
merkezde? 

Kutliia : 28 ( ..... ) - Arap 
ili komitesi umumi bir toplmb 
b • tmdnilm ltlicil: falH ~ 
tiae ..... Gwe -- malOm4 
tGp&.mk .. - ............ 
etti . Bundm bafka milli bir pmı-
cilik tUketi tesiaine brar verildi. Ve 
Yafa pevi münaeebetiyle ili komi· 
serle ıöriifmek fimre bir ,.,,et 

·~ Alt komilerle Pilistinin yeni li · 
yali dannnu üstüne komutan heye• 
ti de intihap etti . 

Bu heyet ili komiserle fU mele· 

leleri kQDUfbı • 
1 - Telmv limannm iDfMI ta

ürrur ettikten IODl'a Arap ve Ya
budi kayıkÇllar anmcleki rekabet 
ve geçimsizlik . 

2 - Filistin Yahudi mabacere· 
tinin durdunılma . 

3 - Son ihtilil 1ebebiyle mah· 
pus olanlann af ye tah1iyelİ an ko 
miaer heyetin dileklerini cMatle 
dinledi ye süratle tedkik edfıeeline 
IÖZ verdi . 

lngiliz tahkik heyeti Lmclra· 
dan ve ikinci tep-inde aynllnık Mar 
silya yoluyla rdistine plecektir . 

Arap il komiteli ihtililin geçti· 
ti mmbkalara fU beyannameyi ~ 
cimli : Hüldlmetin IDÜ8ellab cemi. 
yetleri takip etmiyeceti yolunda ya
yılan pyimm m yoktur • Size on 
iki gün mihlet verilmittir • Bu miicl· 
det urflnda herkes yerli yerine git
meli ve ıilihlı dolqan kimle kal ... 
malıGr. 

Aüla1metin bu milııdz.,.. 
hemen iatifade etmflUi blVllye 
eder , demir yolu boJmda clol.e· 
malt da yasakts • 

Samsunldmanyurdu • Adana lclmUJU 
ye yaplDJllar • Bunun faideai daha IİDİ ziysetten geri durmuyorlar. Sey 
ilk. dakikada görülmüttü. S.m1UD hlD bu gün çok asabi mütemadi,.. la-=1:- parlamentosu 
kalecili ile brp karpya kalan bir fav61 yapıyor. Azizle Yud her an ...... l 
Seyhan akması topu cLtanya atb • yer deiiftiriyorlar . Bu arada SeJ· top anıyor B • • • 
Bununla )'Ulllr ıibi N"mm c1a bir .... • serbest wrut. Samunlu· u ı şampıyon 

olan Atatürk parla ö- fırsat kaçarda. lar u1ta bir vuruPa birinci p0e.w Looclra: 31 ( Racl10) - Par- •--.ı. 
aelinmiftir. 

1 
IJk dekblarda clmpn olan mi- JllPIJOrlar • llmnto 3 Tepiai llllide toplm-11 B .. .. dar U--

Pnet dolulmclea itibaren llfirlerDiz açllmap ve açdcWtça o,.... t.t1an«Ltı .,.... mila 1 cakbr. s. Maie• .,lciıri.ci Edvard u ıun . en aonra çarplll)'O • &•__,., 
a t.pyan Alfalt yolda on 1 Seyhan kalaine tehlikeli o11111ya bq. firleriD vaziyetlerinden çok emin o- parlammtoam t. içtimmda bulu- n ataclıncla 2,30 ela bqlıyacak 
kiti brpWdı iki .,. olmuf ladalar • Mütemadiyen Seyhln kale- - Gerili OçiDcG sahifede - necabr. 
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Büyük bayram kazaları
mızda nasıl kutlulandı? 
Köylerden şehirlere akın - Halkta görülmemiş 

bir neş'e - Müsamere ve Balolar 
Gece eğlenceleri 

Ceyhanda 
Ceyhan:[Hususi:muhabirimizden]. 

Ceyhan hersene olduğu gibi bu senede 
büyük bayramını coşkun tezahüratla 1 
her yıldan bir kat daha yüksek bir 1 
dekor içinde kutlulamıştır. 28 Teş
rinden itibaren çarşı ve mahalle
deki bütün evler yeşillikler ve bay
rakJarla süslenmiştı. 

Belediye tarafından yapılan tak
lar çarşının, güzelliğini bir kat daha 
arbnyordu. Merasim ve geçit res
mi muntazam ve çok güzel oldu. 
Geçit resminde en çok nazan dik
kati celp eden şey kızılay kurumu. 
mm yaptığı tablo idi. Bu tablo hava 
ve çocuk esirgeme kurumlannın 
yaptırdıkları tablolar arasında müs
tesna bir canlılığı taşıyordı. Mera
simden sonra halk kendi eğlence
lerine başladı. 

Her iki akşam Belediye tarafın
dan yüzlerce hava fişengi atılmış 

ve çok etlenilmiştir. Şenlik komi· 
tesi tarafından verilen balo akşa· 
mm 9 ımdan sabahın altısına kadar 
devam etmiş ve davetliler çok sa
mimi bir hava içerisinde baloyu 
terk etmişlerdir. Bu sene verilen 
balo geçen senekilere nisbetle çok 
güzeldi. 

Balodaki piyanko ve sair eğlen
celer bu aile toplantısının neş'esini 

bir kat daha çogaltmıştır. 
Cumhuriyet bayramı günü öğle. 

den sonra çok fazla yağmur yağ· 

mıf, yapılan taklar fırtınanın tesirile 

yıkılmıştır. Şimdiye kadar misline 
tesadüf edilmeyen bu fırtına çok az 
devam etmiş ve mahsulata fazla bir 
zarar vermemiştir. 

Kozanda 
Kozan : [ Hususi Muhabirimiz

den ] - Bir haftadanberi devam 
eden hazırlıklar bugün bitti. Parti
nin, Belediyenin inhisann daha bir 
çok taklar ümit ve hayat ifade eden 
bol yeşilliklerle bilhassa, bunlar
dan partinin takı daha güzel ve 
manalı. Saat sekiz buçukta Kay
makamlıkta kutlulama merasimi 
yapıldı. 

Bundan sonra cumhuriyet mey
danına gidildi. Büyük ve itinalı bir 
takın altından girilen meydan güzel 
hazırlanmıştL lsti~lal ve Cumhuriyet 
marşlarından sonra partinin hazır
ladığı kürsüye parti namına, kültür 
namına, halk namına bir çok genç· 
fer çıkarak heyecanlı hitabelerde 
bulunmuşlardır. 

Bundan sonra okullar namına 
hazırlanmış olan çelenk kaymakama 
verildi. Ve resmi geçit başladı. En 
küçükten en büyüğüne kadar her
kes bu büyük günü kutluluyor. Ak
şam büyük meydanda hazırlanmış 
olan sahnede bütün halka ( ikizler) 
ile bir çok eğlenceler gösterildi. 
Cumhuriyet meydanında milli oyun
lar sabaha kadar devam etti. 

Kozana binlerce köylü gelmiş
tir. Kozan bugünkü kırmızı ve gü
zel halile büyük bir gelincik tarlası 
kadar güzel ve neş'e içindedir. 

lngiliz- Mısır muahedesi 
Parlamento bu günlerde açılıp muahe 

deyi tasdik edecek 

Kahire : 25 (Hususi) - Avru- -
lpadan dönen Vefd Reisi ve müza- 1 

kere heyeti ve kabine Başkanı Mus
tafa Nahas Paşa Mısırda emsali gö
riijınedik büyük merasimle karşı· 
landı . 

Bir hafta törenlerle nutuklarla 
geçti ve bayram yapıldı . 

Mısırda günün meselesi Mısır ve 
l"li!tere arasında imzalanan dostluk 
muabedeaidir . 

Mııabedenin yapılmasından ve 
lngiltere ile dostluk bağlarının ter. 
hin edihnesirıden bütün Mısırlılar 
memnundur. 

Bununla beraber muahedenin ba. 
zı maddelerine itiraz edenler de yok 
detiJdir. 

Muhalefet mevkiinde kalan akal· 
liyetler de vardır . 

Muahede müzakerata Mısırdaki 
bütün fırkaların bu iş için birleşerek 
( vatani cephe ) teşkil etmesile bq
fanmlftı ve bu birleşmede Mısınn 
genç mekteplilerinin, genç münev
verlerinin çok emeği geçmioti . 

Muahede yapıldıktan sonra ve 
ilk seYinç lımaeti geçtikten sonra 
rahipler, maarifler, muhalifler bir ta
raftan tenkidlere, bir taraftan da 
muahedenin Mısır Parlamentosunda 
tudilri ve tatbiki ıııeaeleleri üzerin· 
~ göl'Üfmelere başladılar . 

Bunun için Ahali fırkası, Abrar 
fıiba. v ditef kiiçiik partiler ayrı 
&Jn ~- yiap\tlar . 

Bwılanıı hepsi de esas itibarile 
muaf.edenin lehinde olmakla beı-a
ber bazı ınaddcJerine muanz olanlar 
vardır , 1 

Başlıca askeri mıntaka ve kapi
tülasyonlar üzerinde münakaşa ya
pılmaktadır . 

Askeri mıntaka meselesinde 
dünya siyasetinin aldığı şekil bakı· 
mından 1930 layihasında ısrar edi
lememiş olduğu anlaşılıyor . 

Kapitülasyonlara gelince Sıtkı 
Paşa Ahali fırkası toplantısında bu 
ağır kabustan Mısırın yakında kur
tulacağına dair muahede maddele
rinden başka elde dayanacak ama
reler olduğunu söyledi . 

Muahede Mısırın tam istiklal 
için bütün emellerini temin edeme
miş olmakla beraber yine esası iti
barile istiklalini tanıdığı ve lngilte· 
re - Mısır dostluğunun kıymeti Mı
sırca takdir edildiği cihetle Ahali 
fırkası muahedeyi kabul edecektir . 

Abrar fırkasıda bu hususa mu· 
halı:fete mail değildir. Bir kaç kü
çük parti belki muhalefet mevkiin· 
de kalacaktır. Ancak bütün partiler 
( Vatani cephe ) muahedenin akdi 
için yapılmış ve bu maksat rasıt 

olmuş olduğundan kabine ve parla
mentoda mavcut partilerin reyi ve 
rızası nazarı diakate alınması tabii 
görülmektedir. 

Bugün Nahas paşa hükumeti 
bütün fırkaların munharetine nail 
olmakla beraber Veft fırkasıda on
larla iyi geçinmek ve palamento 
taamülüne riayet etmek usulüne 
bittabi riayet edecektir. 

• • * 
Ahali fırkası son toplantısında 

şu karan vermiştir. 
( Fırka birlik ve anlaşma siyase-

Meşhut cürümler 

Altı kişi muhtelif ceza
larla mahkum oldu 
Maraşlı Mehmet oğlu Veysel 

adında birisi bayram gecesi Çınarlı 
mahallesinden Kireçli Mehmet ve 
hamal Kadirin evlerine girerek eşya
larını karıştırdığı bir sırada yaka
lanmış ve adliyeye verilmiştir . 

Veyselin aynı günde yapılan mu
hakemesi sonunda , suçlu iki aya 
mahkum olmuştur . , 

• ... " 
Asri sinema civarında milli men-

sucat fabrikasında Kayserili Mehmet, 
kardeşi Hilmi vo diğer kardeşi Ah
met ve Adanalı Abdulbaki oğlu 
Abdula:ı:i:ı: fazla içtikleri rıden sokak
ta birbirleriyle kavgaya başlamışlar 
ve ayırmağa gelen zabıta memuruna 
da aykırı gelmişlerdir . 

Adliyeye verilen suçluların mu
hakemesi sonunda Mehmet beş gün 
hapse ve diğerleri de yirmi beşer li 
raya mahkum edilmişlerdir . .. .... 

Kuruköprü mahallesinde oturan 
komisyoncu Mehmedin arabacısı 
Mehmet isminde birisi seyis Elazizli 
Reşit oğlu Hüseyinin iki gözünü ya
raladığından adliyeye verilmiş ve 
mahkum olmuştur . 

Şehrimiz hayvan 
sergisinde 

Kazananlar ne kadar 
Büyük Bayramın ilk günü öğle

den sonra açılan Ehıi Hayvan 
Sergisi pek rağbet görmüştür. 

Sergiye 32 Kısrak iştirak etmiş , 
15 tanesi kazanmış ve fakat bun 
fardan Lirincilik evsafını haiz Kısrak 
olmadığından birincilik verilmemiş
tir. 3 tane ikinci, 4 tane üçüncü, se
kiz tane dördüncülük kazanılmıştır. 

Sergiye 82 tane Tay kaydedil· 
miş, bunlardan 75 şi hükumet Ay· 
gırlarından olduğu için bunlar üze· 
rinde seçim yapılmış ve 37 Tay ik
ramiye kazanmıştır . 

Bunlardan bir tane birinci, üç ta· 
ne ikinci, beş tane üçüncü, 28 tane 
dördiincülük ikramiyesi verilmiştir. 

Bir Esterli Kısrak da ikincilik ik
ramiyesini almıştır. 

Posta telgraf başmüdürü 

Samsun posta telgraf baş müdü
rü Yakup , vilayetimiz posfa ve tel· 
graf baş müdürlüğüne tayin edil
miştir. 

tinde devam edecektir. Parlamento 
dahil ve haricinde tutulan bu yol 
vatanın mühim ve yüksek menfaat· 
lan önünde hükumete muhaldetten 
fırkayı men etmez. Fakat buda fır· 
kalar arasında iyi geçinme usulü 
içinde olabilir.) 

* .. * 
Mısır Vezirler meclisi muahade-

nin ta•diki için Mısır parlamento
sunu fevkalade içtimaa davet ede
cektir. ikinci Teşrin başında başla
nacak olan muahede müzakeresi 
nin bir haftada bitmesi bekleniyor. 
Muahedenin muhalifleri azdır. 

On beş gün sonrada bu mua· 
hede lngiltere parlamentosuna gi
decektir. Mısır hükumeti muahede 
müzakeratını havi bir yeşil kitap 
çıkaracaktır. Abrar ve diğer fırka
lar bô kitabın çıkmasını bekliyor. 

Şarki Erden Emiri Abdullah 
Mısıra gelmiş ve hudutta Mısır 

kralı birinci F anıkun mümessilleri 
1 tarafından karşılanmıştır, 

Su buhranı 
Dün şehirde menba suyu buhranı 

vardı . Ht'men . bütün sucularda 
menba suyu bitmişti .. Buna sebep 
Bahçe mıntıkasındaki hattın boıuk. 
luğudur. 

Hat tamir edilir edilmez menba· 
fardan hemen sevkiyata başlana· 
caktır . 

Misis ve Karataş Nahiye 
müdürleri 

-- . = 

Adana cumhuriyet 
bayramını heyecan

la kltluladı 
- Birinci sayfadan mabad -

rafından canlı söylevler verilmiş ve 
şehrin her köşesinde binlerce kişilik 
kütleler görülmekte ve alkış sesleri 
işitilmekte idi . 

Afrikada 
Saygun bahçelerinde k 

kunç manzaralar 

Süveyş kanalından Kızıfd..n_. 
geçtiniz mi daha geniş bir ufka 
dığınız ve daha sıcak memleketl . 
doğru yollandığınızı hissederıır 

ruz. 
Kızıldenizin suyu son derece 

tuzludur . Suyun kesafeti o kadat 
fazladır ki , içine düşen -
büyük bir tazyikle yukarı iter. d' 

Denizden sıcak bir rüzgar eser· 
Biraz uzağınızdaki sahildeki yeŞil 
!ere bakarsııuz ve oradan olsun se-
rin bir rüzgann eseceğini zannede; 
siniz. Hayır, oradan da, est n rüzP 
sıcaktır. 

İa 

Misis Nahiye müdürü Behcet Ka
rataş, Karataş müdürü Fahri Misis 
Nahiye müdürlüğüne tayin edilmiş 
tir . 

Gece , belediye önünde mehtap 
şenlikleri ve ~ehir caddelerinde fener 
alayları yapılmış ve saat 20 de 
Halkevinde muzikli konferanslar ve· 
rilmiştir . 

Bu sıc?k denizde gidersiniı' 
gidersiniz . Nihayet bir sabah uıak 
tan bir şehiı görünür . Burası , J(ı· 

ı zıldenizin , cenuba doğru gider· in 
ken , sağına düşen sahilindç, Ci\ııl• 
tidir . 

Polis tayinleri ve terfileri 

Açık bulunan , vilayetimiz emni
yet birinci sınif komiserliğine umuın j 
müdiirlük birinci şubesinden Mür- 1 
taz tayin edilmiştir . 

Şehrimiz polis müdüriyeti mü
rettebatından Safvet , Sabri ve Ha· 
san yapılan imtihan neticesinde üçün· 
cü komiserliğe tayin edilmiştir . 

Gece saat 20 de Namık Ke
mal, Gazi ilk okullarile orta mek
tep, Kız lisesi ve Muallim mektep
leri çocuk babalarına ve halka 
gösteriler vermişlerdir. 

Gece saat 22 de ismet lnönü 
Enstitüsünde Halk partisi tarafın
dan bir balo verilmiştir. Balo, saba
ha kadar sürmüş ve pek neş'eli 
geçmiştir. 

Zabıtada: 
Bayramın ikinci günü sporcular 

ve halk tarafından şehrin her tara
fında gösteriler yapılmış ve gecede 

karıkoca kavgaya gitmişler yine büyük bir neş'e ve coşkunlık 
içinde geçmiştir. Denilebilirki hiç 

Döşeme mahallesinde oturan Er- bir bayramımız, bu bayram kadar 
zurumlu Yusuf ve karısı Güzel, kom- canlı ve alakalı geçmemişti. 
şulanndan Antakyalı Mahiyenin evi·. •• •• 
ne giderek bir alacak yüzünd~n miı· I Butun yurtda 
nakaşaya başlamışlar ve Mahıyeye 
hakaret ve tecavüzde bulunmuşlar- B .. .. k b b ·· ·· k b · 
dır . Yusuf ve karısı yakalanarak uyu ayram uyu ır 
adliyeye teslim edilmiştir . neş' e içinde geçti 

Gözünden yaraladı Ankara: 31 (A.A.) - Cümhu. 
Yüksek dolap mahallesinden A riyet bayramı memleketin her 

zizin fabrikasında ustabaşı Kamil oğ tarafında parlak bir tezahüratla kar-
lu lbrah.m ayni fabrikada çalışan şılanmıştır . 
Kayserli Ömer oğlu lbrahimi döğe Her tarafta -bir önce içinde ba-
rek sol gözü üzerinden ağır surette şarılmış ve başarılmakta olan işlerin 
yaralamıştır . plançosu halka izah edilmiş yeni ku· 

lbrahim yakalanarak adliyeye rulan enstitülerin, yapılan mektep-
teslim edilmiştir . ferin, yolların kurutulan bataklıkla· 

Hırsızlıklar rın , kanalların, su ve elektrik tesi· 

Urfalı Musa oğlu lsa adında bi· 
ri eski tabakhane mahallesinde o
turan Yusufun evine gündüz gire 
rek bir çocuk paltosu çalıp kaçarken 
yakalanmıştır . 

Atatürk Stoyadino-, 
viçi kabul etti 

- Birinci sahifeden artan -

ma daha ziyade resanet bulmasına 
çalışacağım . Bu dostluk bütün sulh 
dostları için bir remiz teşkil eder . 
Böyle bir dostluk ancak insanı ve 
kardeş hisleriyle istikrar bulabilir 
iki milletimiz arasındaki dostluk ifa 
desini yalnız sözlerde bulmuyor, Bu 
söylediklerim kuvvetine inananlann 
bir ifadesi olarak telakki edilmelidir. 

Türkiye- ile Yugoslavya arasında 

mevcud sağlam münasebetler bütün 
Balkan milletleri arasında mevcud 
olması iktiza eden münasebetlerden
dir. 

Ilalkanlar bu ideale doğru ne ka
dar fazla yükselirlerse saadet ve 
terakkileri o nisbette artar. 

Cumur Reisimiz bunu müteakip 
Yugoslavya gazetecilerinden asil 
Yugoslav milleti hakkındaki dostluk 
hislerine tercuman olmalarını istemiş
lerdir. 

Yugoslav gazetecileri namına ce
vap veren politika gazetesinden 
Yossimoviç Cumur Reisimize min
nettarlığım arzetmiş ve Yugoslav 
matbuatının dostluk ve kardeşlik 
eserine devam edeceğini temin eyle 
mişdir . Bunun üzerine Atatürk de· 
miştir ki : 

Türk matbuatında her zaman 
tekrarladığım gibi bu dostluk hisle
rini ehemmiyetle kaydetmek Yugos
lav matbuatı içinde mukaddes bir 
vazifedir . Bu yalnız mukaddes bir 
vazife değil ayni zamanda bir vatan 
borcudur. 

satının açılma ve temel atma tören
leri yapılmıştır . 

Bayram tezahüratı her tarafta 
devam etmektedir . 

Sinema ile 
tedavi 

Moskova civarında Podolsk em
razı akliye hastanesine merbut bir 
hususi sinema atelyesi tesis olun· 
muştur . Bu atelyed .: sinematerapi, 
yani sinir ve akıl hastalıklarının si
nema ile tedavisi usulü tatbik edile· 
cektir· 

Tecrübe ile şimdiye kadar sa- ı 

bit olduğuna göre , bir filmin mun
tazam ritmi sar'alılar üzerinde mü
sekkin tesir yapnıaktadir , meczup 
deliler de , etnografik tablolarla ha
fif komedi filmlerinden sonra tabiice 
vaziyete gelmektedirler. 

Sinema ile ipnotizma tecrübele
ri ise bilhassa enteresandır . Alko
lizmin ipnotizma ile tedavisi hakkın 
da bir film gören alkolikler çok 
çabuk ipnoz haline gelmektedir . 
Bu takdirde telkin de kolayca ya
pılmaktadır. 

Sinema atelyesi , tedaviden baş· 
ka , hastaların haberleri olmadan 
tetkik edilmelerine de yanyacaktır . 

Podolsk timarhanesinde bir sar'a
lının sineması alınmış ve bu suretle 
sar 'a nöbetinin en ince teferruatına 
kadar tesbiti mümkün olmuştur. 

Bu atelye sayesinde bir saate 
bağlı sinema makinesiyle hastanın , 
kendi haberi olmadan , muntazam 
saat fasılalariyle vaziyeti tesbit edi 
lecektir. 

Bu esnada ayni zamanda sesler 
de zaptolunmaktadır . Bir hastanın 
sistematik bir surette sinemasının 

ve fotoğrafının alınması , hastalık 

seyrinin sinema p eıc~ ~ i ii ı e ı i r c!e 

HABEŞIST AN HUDUDUNDA 
Cibutiye çıkıyoruz . Burası ltal

yan Somalisile gene ltalyanlarıll 
müstemlekesi olan Eritre arasındl 
kalan Fransız Somalisinin en büyiil' 
şehridir. 

Bir otobüse binersiniz sizi, otll' il 
kilometrelik bir yoldan sonra , f-la· 
beş hududuna götürür. d 

Bu yolculuk güneş ve kum kıS· 
gınlığı içinde yapılan bir sefer· 
dir. 

Yolda develere rastgelirsiniı · · 
O zaman bir çölde otobüsle gitııı~· 
ten utanır gibi olursunuz ve ~ 
ziyade develerden çekinirsiniz . ()ıı 
lan . memleketl~ri olan bu çöller· 
de , bir makine gürültüsü ile ürküt· 

tüğünüz için üzülürsünüz. il 
Biz bu yolculuğu bir sabah yaP' 

tık . Otomobilimiz , hudude varııt• 
dan evvel , Habeşistana giden treP· 
le karşılandı . Biraz sonra hudııd• 
vardık ve huduttaki gümrük daire
sinde nihayet seriu hava almak İJll. 
kanını bulduk . 

Gene ayni yollardan CibutİYe 
döndüğümüz zaman aksam olmuştll• 
Cibutide akşamlan biraz serin ofu· 
yor . Yani sıcak biraz hafifliyor · 

YILANLI ŞEHiRDE 
Cibutiden kalktıktan sonra il~ 

uğradığımız şehir Saygon oldu · ~ 
rası yalnız bir güneş şehri değil;. 
ayni zamanda bir bahçe şehri . G~~ 
)erimiz ne zaınandanberi bol yeşill• 
görmeğe hasretti . Buradaki bahçe· 
lere dalıp bir daha çıkmamak • ı1e 
yeşillikten başka yere bakmaın-1' 
istiyorduk . . ,_. 

Fakat , gözleriniz yeşillıklenn ~ 
sına daha fazla bakarsa korkunç 

y 

s 

şeyle karşılaşırsınız : Bahçelerde yı~·_.._ 
!anlarla a1uepler köşe kapmaca 0Y 
nuyorlar . . 

Yılanlardan korkan yalnız siıJI" 
niz . Yerli ahalinin hemen hepsi bıl 

ıırsoğuk hayvanl:ırı kendilerıne alış 
mışlardır . e1' 
Yılanlarla yapılan oyunları görın 

için bir fakir aramağa ihtiyacıınıJ 
yoktur . Her Saygonlu size yılanf~r" 
la bin bir marifet yapar , onlar• 
türlü oyunlar oynarlar . 

CÜZAMLILAR ADASI 

Saygon civarındaki korkunç bır 
yer daha vardır. "Cüzamlılar ad-:1' 
Asıl ismi Mito olan adanın bütıJP 
ahalisi Cüzamlıdır. Hindi Çinıd1'K<!!.._ 
ve o civarda bulunan bütün Cüzaıır 
lılar oraya sürülür. Yalnız burad• 
bakımsız bırakılmaz. Onlara bakall" 
lar vardır. Hastahaneler varöır· 
Adanın havasının da bu hastahJI 
iyi etmekte büyük bir rol oynadıJI 
söylenmektedir. 

Bir kaç gün sonra vapurunııı• 
bu sahilleri de bırakıp Uzak Şarki 
doğru açılıyordu. 

tam olarak takibini kabil bir hal 
getirmiştir ki teşhiste bunun büyüle 
bir ehemmiyeti vudır. 

Sinema atelyesi ayni zaman 
psitiyatr doktorlann ve hastabakı• 
cılann ilmi terbiyesi hususunda 
büyük hizmetler l"decektiT. 
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Yazan : N i h a d T a n g a.n e r 

r~· Onun saadeti için 

N ayman, san altın başakları 
andıran ipek saçlı güzel 
başını mütevekkilane bük-

d" u. 
- Peki baba mademki sen böyle 

se· İstiyorsun !.. ı 
er Bu cevabı verirken iri yeşil kadi· 
ar fe gözleri yaşla dolmuştu. Onun, bu 

dakikadaki hali, safvetli küçük bir 
·ı • Yavrunun hırçınğlından uzak masum 
k ağlayışını canlandırıyordu. 

er· 
u· 

I· 
ıO 

uı 

a· 

ı· 

r· 

t· 

p' 

e 

" 

e 

a· 
r 

Biç are Nayman.. Köyün sarı 
in · · ı cısı .. 

O uzun harp yıllarında hasret· 
len döktüğü göz yaşlarından başka 
şimdi de elem yaşlan dökmeğe 
tııahkumdu .. 

- O öldü .. Onu unut.. Diyor
lardı. 

Ne insafsız tesellilerdi bunlar!.. 
liem bunu söyleyenler de kendi gibi 
genç kızlardı. 

Aceba böyle bir sevginin hissin
den mahrum muydu ?. Bunlar ... 

Bunları düşündükce, bütün hep
si .. bütün köy, biricik babası ve 
anası bile gözünden düşüyordu. 

Biraz evvel babası ona nihayet 
" Peki ,, dedirtmişti. Bu, ne zalimce 
b' k d 1 ır arar ı ... 

Artık yıllardanberi kalbinde yer 
alınış büyük sevgisini koparıp ata
caktı .. Kanmadan, doymadan onu 
!l':Örmeyecekdi demek 1.. 

Harp 1. Bu meşum, korkunç isim 
Yalnız cephede öldürmekle kalsa!.. 

Evet, Barses artık ebediyen dön
tııiyecek .. Herkes, bütün alem, bü 
tün silah arkadaşları böyle dediler. 
F' akat onun içi kanmıyor buna 1.. 

Çünkü rüzgarlar, kuşlar, şınltılar 
bütün sesler ona " inanma ,, diyor
lar .. 

O yalnız bunlara, içindeki meç
hul hisle tabiatın feryadlarına ku
lak veriyor. 

işte üç kısa gün var.. Üç gün 
sonra acı bile olsa, ona yine bir 
zevk veren bunları düşünemiyecek 
artık .. Çünkü evleneceği Harman'ın 
kolları arasında Barses,'i \ı;ıtırlamak 
temiz vicdanının yapamıyacağı bir 
günahtır. 

* • 
* 

Köy, yerinden oynuyor.. Nay
manın düğünü var. 

Komşu köyler çoluk çocuk her-
_ kes gelmiş.. Tarlalar, bütün 
harman yerleri, çift çubuk yapa 
Yalnız, bom boş .. Başını almış sığır 
sürüleri her tarafta korkusuz girip 
otluruyorlar.' Döğenler, kazm:ılar 
kızğın güneşin altında kanı çekil
miş gibi yatıyor. 

Yalnız en uçta şehre giden yo
lun kıyısındaki küçük bir harmanda 
'ki adam var: 

- Haydi Ahmet çabuk ol. 
- Sen yürü yetişirim. 
- Olmaz beraber gidelim .. 
- Haydi öyleyse .. 

Ahmet yüzünü silip caketini o
muzlarına attı.. Ve harmana bir 
göz attıktan sonra ilerledi: 

- Çabuk yürü düğünü kaçır
mayalım .. 

lkiside adımlarını açmışlardı ki 
Uzakdan gelen birsese kulak vermek 
için durakladılar. Osman, arkadaşı
na şehir yolundan kendilerine doğru 
koşan birisini gösterdi: 

- Bak Ahmet bir gelen var. 
- Dur bakalım? 
Dakikalar geçti. Fakat meçhul 

yolcu hala yaklaşamadı. Pek ağır 
yürüyordu. 

- Ahmet bu adamı bekleye· 
cek halimiz yok gidelim. 

- Dur canım kim bakalım. 

150 Metre kalmıştı Ahmet gözle-

tını gelene doğru iyice dikmişti 
hızla Osmana döndü: 

- Osman .. 
- Ne var? 
- Kim bu gelen biliyorınusun. 
- Kim? 
- Barses. 
- Deme Ahmet 
- Billiihil.. 
Bu sırada genç topal bir adam 

aksaya, aksaya yanlarına yaklaştı 
ve hıçkırdı . 

- Osman , Ahmed .. ikisi bir· 
den haykırdı : 

- Barses 
Üçü de kucaklaşmışlardı . Bar· 

ses, demek ölmemişti . Harpte ba· 
cağını kaybetmiş ve şimdi bir topal 
olmuştu . 

- Haydi yürüyün köye git
miyor musunuz ? 

Osmanla Ahmed bakıştılar • 
Şimdi ona ne diyeceklerdi yarabbi.. 

- Ne öyle duruyorsunuz yoksa 
bacağıma mı acıdınız ? Ne zararı 

var yurdum için ! .. Haydi .. 

- Allah Allah ne duruyorsunuz 
canım . 

Ahmed, ağlar gibi kekeledi : 
- Barses 
- Ne var yahu ? 

* " * Şimdi harmanın kıyısındaki hen-
değin kıyısıRda üçü de donmuş gi· 
biydi .. Kızgın güneşin enselerini dağ
layan yalazasını hissetmiyorlardı bi
le .. Barsese her şeyi söylemişlerdi . 
Ahmed birden fırladı : 

- Daha ne duruyoruz .. Çabuk 
köye gidelim bu düğünün bırakıl
masını söyliydim .. 

Barses , dolu gözlerini silerek 
atıldı : 

- Dur Ahmed.. ikinize bir şey 
yalvarırım. Fakat yapacağınıza ye. ı 
min eder misiniz ? ikisi de kükredi: 

1 

-Senin için her şeyi yaparız Bar-
ses .. . 1 

- Peki öyle ise benim yaşa 1 

dığımı, beni gördüğünüzü kimseye 1 

söylemiyeceksiniz . . ı 
- Ne demek bu . . 

1 

- Ve şimdi köye gidip düğüne 
katılın . 

- Ya sen? 
- Ben .. 
Uzaklara ... Çok uzaklara doğru 

daldı ve ilave etti . 
- Naymanın saadeti için artık 

köye gelmiyeceğim.. Benim sağ ol
duğumu bilmemelidir. 

iki köylü yalvardılar, yakardılar, 
onu tutmak istediler fakat o, bu ıs
rarlara hırçınlaşarak bağırdı : 

- Yemin ettiniz bırakın beni .. 
Güneş batıyordu. iki köylü, te· 

peye doğru uzayan yolda; giden bir 
yolcuya nokta oluncuya kadar ne· 
fessiz bakıyorlardı . 

-------·-------
Çukurova Atlıspor Ku
lübü İdare Heyeti Baş
kanlığıddan : 

Kulübümüzün yıllık kongresi 7 
Son Teşrin 1936 cumartesi günü 
saat 15 te C. H. Partisi kurağında 
toplanacağından kulübün sayın üye
leri o gün ve saatta gelmeleri ilan 
olunur. 7~0 

Kiralık ev 
Ziraat Bankası arkasında 6 odalı 

ve iki aileye elverişli 1632-9 sa· 
yılı ev kiralıktır . lstiyenler Bekçi 
memuru Nahidi görsünler.7425 7 

Türk sözü 

i' Samsun -' Sey 
~ hanspor maçı 

.. 

Samsun 4, Seyhanspor O 

- Birinci sahifeden artan - 1 

!arak oynadıkları görülüyordu . Go 
1 

!ün tesirile Seyhanda bir durgunluk 
bir asabiyet başladı . 

Bu vaziyet takım kaptaruna ka· 
dar sirayet etti : Ve oyunda bir a
sabi hava esmeğe başladı . Misafir
ler daima soğuk kanlılıklarını muha· 
faza ediyorlar . Mehmed Salih ar 
kadaşlarına gol fınatı hazırlamaktan 
geri durmuyor, Murad bir çıkış ya
parak Seyhan kalesine bir gol daha .. 

2- 0 mağlup vaziyete düşen 

Seyhansporun kendini topladığını gö
rüyoruz. 

Bir an için güzel bir sistem tu· 
tuyorlar. 

Fakat kendilerini oyun üzerinde 
esen asabi havaya tekrar kaptırı· 
yarlar. içlerinde yalnız lsmailin ser 
best soğuk kanlılığı . Birinci Hafta
yım bittiği zaman Seyhan 3-0mağ-1 
liip. 

ikinci haftaymda Seyhan açık 
bir sistem takip ederek oyuna baş
ladı. Talat bugün çok heyecanlı, 

Nizamın fena bir günü olduğundan 
Seyhan mecburen üç orta ile oynı. 
yor. Bu halkarşısında, yine de 
misafir kalesine tehlikeli olmaktan 
geri durmuyorlar. Misafir kalecisi 
bugün çok şanslı. Bunu biraz da 
Seyhan akıncılarının beceriksizlikle
rine atfetmek gerek ... Yusufıın şut
ları havadan giderken Seyhan taraf
darlarının ahile karışıyor, Nizamın 
yine direk sökmedeki inadını görü. 
yoruz. Bu devre misafirler Seyhan 
kalesine bir kaç akın yaptılar. Murat 

1 
bunlardan birini gole çevirerek sayı 
adedini 4 e çıkardı. Devrenin bü· 
tün diğer kısmında Seyhan hakim 
oynamasına rağmen bir tek gol ata· 
madı. Seyhan takımında yapılan bu 
değişiklik yerinde olmasına rağmen 
Şerefe takımda eski mevkii veril
meliydi. 

Misafir )er bugün güzel oyunla
rını gösterdiler. Son maçlarım her 
halde zevkle takip edeceğimizi ümit 
ederiz. 

SPORCU ______________________________________________ ..__. ------~ ! 
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BALKAN 
! 

ANTANTI · 

sahife 3 

Asri • 
sınema 

31 birinci teşrin cumartesi akşamından itibaren 
iki büyük film birden 

1 
Kahkahalar Kralı 

( Şarlo) 
Şehir ışıkları filminde 

2 
Umumi istek üzerine 

Ankara Türkiyenin 
Kalbidir 

Bugün gündüz ikide devamlı matine iki film birden 

Şarlo Ankara 
Şehir ışıkları filminde Türkiyenin kalbidir 

Pek yakında: Ak Kartal -Türkçe sözlü filmdir 
7459 

' 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akşam 

iki film birden 
1 

13 
Numaralı Casus 

2 
Vahşi Ormanlar esrarı 

. 7~1 

· ----------------------·~----.;..~------------------------.& 
. 

ve Yunan matbuatı 
Atina : ( Hususi Muhabirimiz· 

den ) - Geçen ağustosun 4 ünden· 
beri komşu ve dost Yunanistanda 
hükumet bütün faaliyetini dahili iş
lere hasretmekte , gazeteler de he· 
menmünhasıran bu işlerle uğraşmak
ta iken geçen gün Belgradın ma 
ruf gazetesi Vreme'nin buraya gön· 
derdiği hususi muhabirine Başveki 
lin verdiği beyanat ve bilhassa Bal
kan Antantı hakkındaki sözleri , si
yasi mahfelleri pek geniş bir tarzda 
meşgul rtmişt.r . 

Balkan Antantı lehinde bu defa 
her mahfilde , her gazetede görülen 
söz birliği , kanaat birliği şimdiye 
kadar Yunanistanda görülmeğe alı
şılmamış bir şekildir . Cümlesi bu 
ittifakın devam ve bekasının temini 
ve daha ziyade takviyesini istiyor 
!ar . Arada ufak bir falso ' yapan 
yok. Mütevaffa Venizelos zamanın
da Balkan Antantının - Türk - Yu· 
nan dostluğunun değil - bazı mah
zurlarını sayıp döken gazeteler bile 
bugün en hararetli taraftarı bulunu
yorlar. 

O vakit Balkan Antantı ile Yu
nanistanın Akdenizdeki mevkiinin 
tehlikeye sokulduğu iddiasile Çal da· 
ris ve B. Maksimosa çatanlar pek 
çoktu . Bugün ise Yunanistanın Ak· 
denizdeki menfaatlerini himaye için 
dahi Balkan ittifakının elzemiyetin· 

· den bahsediliyor . 
Başvekil Metaksas Belgradda 

toplanan son Balkan konseyinde 
Yunanistanın Balkan Antantına olan 
bağlılığını arkadaşları hariciye ve
killerine açık ve kat'i bir şekilde 
bildirmişti . Fakat Yunanistanda 
vukua gelen rejim değişikliği ve fa· 
şistliğe yakın bir idarenin teessüs 
etmeğe başlaması harici siyasette 
de cephe değiştireceği hakkında 
bazı Avrapa matbuatının tefsiratına 
yol açmıştı . General Metaksasın 
dahilde kurmak istediği idare şekli 

her ne olursa olsun harici siyasete, 
e-skisinin ayni ve hatta daha canlı 
hır siyaset takip etmektedir. 

Başvekil , bu siyasetin en bariz 
bir misalini Vreme gazetesi muha
birine " Yunanistanın hayati menfa· 

1 
atleri Balkan Antantında kalmasın-

da ve antantın daha ziyade takviye. 1 
sinde olduğuna bütün memcudiye
ti.mle inandım. ,, demekle göstermiş· 

1 
tır . 

Hükumetin bu siyasetini , yani 
Balkan ittifakıı>a bağlılığını bu kat'i 
bir surette General Metaksas gibi 
bir Başvekilin ağzından ilan etmesi 
Yunan efkarı umumiyesinin fevkala. 
de tatmin ve memnun etmiştir. Bir 
çok gazeteler , General Metaksas 
memleketin hayati menfaatlerini bu 
kadar güzel takdir edip de milleti 
tabii menfaatlerile daha sıkı birleş

tirdikçe bütün Yunanlıların kendi
şinden ayrılmıyacağına emin olsun 
diyorlar. 

Yunanlıların Türkiye ve Türk
lere olan bağlılıkları hakikaten müs
tesna bir şekil almıştır denilebilir. 

Dost memleketin hükumeti, res· 
mi eşhası ve bütün efradı bize kar
şı duydukları dostluk ve sevgiyi her 
vesile ile göstermekten geri kalmı
yorlar . 

(Müjde) 

Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan(Philips) 

in 937 modelleri geldi . 

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

ADANA VE HAV ALiSi RESMf ACANT ASI 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. o: 20 telefon : No. 117 
14 

Son defa Balkan oyunları müna
sebetile buraya gelen Türk atletle. 
rine karşı duydukları bu samimi mu· 
habbeti çok iyi göstermişler ve Türk 1 

dostluğunun komşu memleketin her -------------------•••••••••• 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 

Aras, aralarındaki dostluğun bir ha
tırası olmak üzere hararetli bir itti
haf ile gümüş çerçive içinde Baş· 
vekil Metaksasa bir resmini gönder
miştir . iki devlet ricali arasındaki 
şahsi dostluğu gösteren bu hedi • 
yeden gazeteler takdirle bahsettiler. 

tabakasında kazandığı müstesna mev 
kiini bize anlatmışlardır . 

Türk donanmasının resmen Yu
nan limanlarını ziyaret edeceği ha
beri burada fevkalade bir sempati 
ile karşılanmıştır . 

Daha şimdiden bütün gazeteler 
bu ziyareti alkışlamakta ve donan· 

mamızın tarihte ilk defa olarak dost 
ça Yunan sularını ziyaret edeceğini 1 

hatırlattıktan sonra ayni hedefi takip , 
eden Türk - Yunan donanmalarının i 
dünyanın şu karışık zamanında Ak- 1 

denizin şarkında sulhun bozulmama· 
sına bir teminat olduğunu söylemek· 
tedirler . 
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Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo :Fiyatı 
ı-

CİNSİ En En çol.. 
~atılan Mikdar 

az 
~. s. ıc. _s'. _ Kilo 

l\.apımalı pamuK ·- ,_ ·-

Piyasa parlağı 
" 

-37,50 39:50--
Piyasa temizi .. -iane 1 36 37 
iane 2 
Ekspres 

-Klevlant 44,75 1 51 

. YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Silah 
ç 1 G ı T 

E'.kspres 

1 
iane ~ -Yerli " Yemlik ,, 

.. " Tohumluk ,, 1 ' ' 1 - HUBUBAT 
Buıtday Kıbrıs 1 ı-Yerli --- -.. 

mentane 1 
• .. 

Arpa 
- - - r - -Fasulya 

Yulaf - - - - -
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu ---- ~ 

Mercimek 1 
Si sam 1 1 

UN 
Dört yıldız Salih _!_25 ___ 1 ... - üç • • 675 :s ] -Dört yıldız Doğruluk - ·-----750 . 

:2 üç • • -675--
o c -- 850 ___ -= ~ Simit • ""' - - - ---- -700 __ _ 

1; Do rt yıldız cumhuriyet 

"'I"" - 625 -l" uç lt • 

Simit • -800 --

Liverpl Telgrafları 

"'""' \ 
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31 I 10 I 1936 iş bankasından alınmışlır. 
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Hazır )-{- 81 Liret 
1 I= - ·• Rayşmark Birinci kannn vadeli 68 

Frank « Fransız • 
Mart -r -60 .. Sterlin « ingiliz • 
Hit hazır 5 ı~ 

.-
Dolar « Amerika • 

Nevyork 1 11 61 Frank « isviçre " 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden : 
Adana Garının şehir tarafına düşen meydanlığına fenni şartname ve 

mukavele projesinde gösterildiği üzere yapılacak 1550,5 m 2 Beton ve .. .. 
2030 m 2 Parke doşeme ışı açık eksıltmeye konulmuştur . 

Eksiltme 16-11-36 pazartesi günü saat 10 da Adana işletme bina· 
sında yapılacaktır . 

Fenni şartname ve mukavele projeleri bedeli mukabilinde Adana vez. 
nemizden alınabilir. 

Bu işin muhammen bedeli 8516,33 lira muvakkat teminatı 638,74 li· 
radır . 

Talip olanların 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı ve· 
saik, Nafia ehliyet vesikası ve idaremiz veznesine yatırılmış muvakkat te
minat makbuzu ile saatında eksiltmede hazır bulunmaları 

7458 1-3-7 - 12 

~T.N. K 
BüVuK 

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. 

cağını kim iddia edebilir . 7379 16-26 

Türksözü 

BELEDİYE İLANLARI 
-

1- Açık eksiltmeye konulan iş : 
şartile temizlik amele ve memurlarına 

Kumaşı Belediye tarafından verilme 
yaptırılacak 96-120 adet tulum ve 

ilmesi. 16-25 takım elbise ve kasketin dik 
2- Muvakkat teminatı : Yirmi lira dır . 
3- ihalenin yapılacağı yer ve tari 

günü saat on beşte Belediye encüme 
h : Teşrini Saninin 9 uncu pazartesi 
ninde , 

4 - isteklilerin şartnamesini görme k için her gün yazı işleri kalemine 
ne teminatlarile birlikte gelmeleri 
4-28-1-4 

ve ihale günü de Belediye encümeni 
ilan olunur. 7433 2 

icara verilecek yer : Belediye dair esi altında köşe başında yenı yap-
tırılmış olan dükkan. 

icar müddeti : 31 Mayıs 937 tarih ine k:ıdar olmak üzre yedi ay müd· 
• detle . 
' 
ı Muvakkat teminatı : On liradır. 

ihale tarihi ve yeri : Teşrini saninin beşinci Perşembe günü saat on 
beşte Belediye encümenindt" . 

1 

1 Teşrinisani 1936 

Doktor Reşat 
Birinci sınıf mütehassıs 

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

Hergün hastalarını lş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçüncü 
katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız ameliyatlar yapar . 

7300 17-30 G. A. 

Eski Selanik Bankası karşısında 

Diş Tabibi Yusuf Hüsnü 
Başarır 

1 

isteklilerin şartnamelerini göımek · üzre her gün Belediye yazı işleri 
rı e birlikte Belediye encümenine kalemine ve ilıale günü <le teminatla 

müracaatları ilan olunur, 

7420 22 25-27 -1 il 
Bulunduğu seyahatten avdet etmiş 

başlamıştır 

ve hastalarını kabule 
3-5 g.a 7446 

1 

· ı 
' ; Doktor 

1 
------ıı 

Operatör 

! 

1 

Nuınan Bedri 
Doğum ve Kadın hastalıkları birin ci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül. 1 

tesi kadın hastalıkları kıl.niğimual lim n1uavını • 

Bu zanrnna kadar Ankara 
Memleket lıa,tan e;, i Nisaiye 

Vilay 
ınüte 

•eti Doğum mütehassıslığı , Denizli 
hassıslığında ve Do~um Evleri 

Baş Tabip ve Kadın hastalıkları müte -
hassıslığında çalışını Ş O 1 U p halen serbest çalışmak 
üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir 

Her gün sabahtan akşama kadar Yağcamisi karşısındaki sokakta mu-
ayenehanesinde hastalarını k:ıbul ve t edavi eyler . 7391 12-15 

Toros ıkasından Fabr" • • .. . . • • Sayın dikkatlerine : Muşterılerımızın nazarı 

1 - F alırikamız hiç bir müşteri malını sigorta ettirmemiş olduğundan 
arzu edenlerin kendi hesaplarına fabrikamızda mevcut bulunan mallarını 
sigorta ettirmeleri aksi takdirde vukubulacak her hangi bir hasarat ve za· 
rar ziyandan dolayı fabrikamız hiç bir mesuliyet kabul etmiyecektir. 

2- Bugüne kadar fabrikamıza gelerek iane çiğidi hesaplarını görme· 
miş olan müşterilerimizin 2-11 -936 pazartesi günü akşamına kadar ge. 
!ip hesaplarını kesmeleri aksi halde hesap neticesinde zuhur edecek iane 
çiğidi matlilplarına mukabil beher kilosu için 2,5 kuruş üzerinden bedeli. 
nin verileceği ilan olunur.7451 28-1-2 

1 -ı Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
Bütün konforlarile açılıdı 

7393 14 
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Adana Ziraat Mektebi 
müdürlüğünden : 

Cinsi : ( U. E. O. ) marka ve ya. 
hut buna benzerindeki Fireze: ma
kinesi . 

Dipozito akçası : 172,50 lira . 
Tahmin edilen fiat : 2300 lira . 

1 - Yukarda cinsi ve markası ı 
yazılı bir adet Fireze makinesi 19 -
10-936 tarihinden itibaren (20)gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş. 
tur . 

2- Fireze makinesi tarihi ihale
den azami (6) ay nihayetinde Adana 
Ziraat mektebine teslim olunacaktır. 

3-Makine hakkında mevcut şart· 
name mektep müdüriyetinde olup 
görmek istiyen ve talep vukuunda 
gösterecekleri açık adrese parasız 
gönderilır. 

4 - Eksiltme 9-11-936 tari· 
hine tesadüf eden pazartesi günü 
saat (14) de Adana Ziraat mekte. 
binde müteşekkil satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. • 

5- isteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2-3 üncü maddeleri mucibince 
lazım olan vesaikle 0/ 0 7,5 nisbetin· 
deki dipozitolarını malsandığına ya· 
tırmaları ve teminat mektupları var. 
sa münakaıa saatından evvel komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. 7 405 

28-12-27-31 

E.laziz Nafia müdürlü-
ğünden: 

Açık eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Elaziz - Malatya yolunda ismet in
önü köprüsü asfalt kaplama ve bekçi 
kulübesi tamiratı. 

Bu tamiratın keşif bedeli ( iki 
r bin dörtyüz altmış dokuz lira ) yir· 

mi kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve 

evrak şunlardır : 
A : Eksiltme şartnamesi. 
B : Mukavele projesi. 
C : Bayındırlık işleri genel şart

namesı. 

D : Tesviyei turabiye, şose ve 
kargir inşaata dair fenni şartname. 

E : Hususi şartnıme. 

F : Keşif cetveli. 

isteyenler bu şartnameleri ve 
evrakı bedelsiz olarak Elaziz nafia 
müdürlü~ünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5 • 11 - 936 Ta· 
rihin~ rast ıyan perşembe günü sa· 
at 1 de Elazizde nafia müdürlü. 
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gi ebilmek için 
isteklinin 185 lira 19 kuruş mu· 
vakkat teminat vermesi, bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A : Ticaret odasına kayıtlı ol
duğuna dair vesika. 

B : Bu inşaatı yapabileceğine 
dair ehliyet vesikası. 

7419 22-24-27-1 

Seyhan Nafia müdürlü
ğünden : 

Seyhan Nafia dairesinde otuz lira 
ücretli bir daktiloluk açıktır . lmti · 
hanla alınacak~ olan bu daktiloluğa 
istekli olanların mektep şahadetna· 
me ve saır evraklarile birlikte 936 
senesi 2 inci teşrinin altıncı cuma 
günü saat ona kadar Nafia müdür· 
lüğüne müracaatları ilan olunur.7 457 

Ceyhan Belediyesinden: 
Açık eksiltme ilanı 

26 numaralı istasyon caddesinde 
O 237 - O 757 arasında Cumhu· 
riyet okuluna kadar olan 520 met· 
re uzunlukta 2.50 metre genişliğinde 
yaptıracağımız beton bordür ve Ar· 
navut kaldırımının ; taş malzemesi 
iş yerinde belediye tarafından ihzar 
edilmek üzere keşif tutarı 1257 lira 
98 kuruş olup on beş gün müddei· 
le mevkii ilana konulmuştur. ihale 
6;11/936 cuma günü saat 16 da 
belediye salonunda yapılacaktır. 

isteklilerin yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminat akçaları vı: 936 
senesine ait ticaret odası kayıd mak· 
buzu ve nafia müdürlüğünden mu 
saddak fenni ehliyet vesikalarını ha· 
mil oldukları halde ihale gün ve 
saatında Ceyhan Belediye salonun· 
da hazır bulunmaları lazımdır. Şart
nameyi görmek ve iı:ahat almak 
istiyenlerin her gün belediye Fen iş
leri bürosuna müracaat eylemele· 
rı. 7418 

22-27-1-5 

Yitik mühür 
Şahsıma ait mührümü yitirdim · 

Tasdikli olan bu mührümle hiç hir 
yere ve hiç bir kimseye borcum yok· 
tur. Yenisini kazdıracağımdan eski· 
sinin hükmü .almadığını ilan eylerim. 

Adanada Kapalı 
7456 çarşıda bakkal 

MEHMET NURi LÜLECi 

Kiralık ev 
Asfalt cadde üzerinde A• atürk 

parkı karşısında Doktor Muzafferin 
oturduğu hane kiralıktır. lstiyenlerin 
Halk Eczanesine müracaatları. 7 

7424 

Hizmetçi isteniyor 
Evde çalışmak üzere hizmetçi 

ve aşçı aranıyor . idare hanemize 
müracaat edilsin C. 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türk sözü matbaası 


