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İlk hava şehidi 
kızımız Sancak hudutlarından dışarı çıkarılan 

29 llkteşrirı sabahı, Ankarada 
rkkuşrı meydanında paraşüt talim-
)'aparkerı şehit dii§erı Erıbe'nin Ö· 

ıtıü münasebetilP. Başbakan ismet 
öııü tahussüslerini, Havacılık ve spor 
}fa/arma şu yazılarile bildirmişler· 

GÜZEL ANKARA 
r : ve yükselen Türkiye * 1 

K üçük Eribe, hava kurban· il Ankaranın ilk Mimarları, Ankaranın vücuda 
larımızın arasına karıştı • 'l • . 'lk l k l Paraşüt hevesi, hava· getirı mesını ı o ara cesarete tasarlayanlar, 

lık aşkı , onu küçük yaşında işe guya insan değil, Niçenin " fevkalbeşer,, adlı kita
şlatmıştı. Onun yaşında ,\ paraşüt hında zuhurunu haber verdiği Titan'lardır. 
rt ve çok erken bir cesaretti. Aile- '--------------......ıı~------------I 

· in ve kendisinin aşkı , usullerin 
reddüdüne galebe çaldı. 

Eribenin fedakarlığını , kızları· 
--ızda vatan müdafaası ve Türk ha· 

asının masuniyeti için iftihar ede. 
., -tğimiz bir kahramanlık sayıyorum. 

Hayatının güzel baharını Türk 
1avası için bağışlamak arzusu.Türk 
(ızında en üksek derecesini, güzel 

tos tribe ile göstermiştir·. 
Güzel Eribe, babası gibi, baba 

ından üstün bir hava kahramanı ol 
ak için bütün hassalara malik idi. 

Orıun şehitliği ile canımız çok yan. 
iı, çok şey kaybettik . Tesellimiz , 
lahramandan şehit vermek, kahra· 
'•ian üretme ve yetiştirmenin en fe. 
/İzli çaresi olduğuna inanmamızdır. 

Yazan Svatovski 

ak Paraşüt, bir spor, hatta dar za· 
011 l!ıanda can kurtaran bir tedbir ha· Her saat )ilkse/en, degişerı Aııkaradaıı köşeler 
}·e d •n en çoktan çıkmıştır. Paraşüt, ar· 
·~t ~k memleket müdafaasının yeni bir 

...., iirıamik usulü ve vasıtası halinde 
311 kil ve mana almağa başlamıştır . 

~urk kızları ve erkekleri , paraşü,e . 
1lmi bir müdafaa vasıtası gibi öğ· 

efl 1enmiye mecbur olmak yolundadır
lar. 

ı;ıo 

ır 

. Küçük Eribenin hatırası, paraşü· 
lızmdeki hevesinden ötürü, bizim 
'Çin bir kat daha azizdir. 

Bu satırlar, lnönü ve çocukları
~ın, Güzel Eribenin kahraman hatı· 
tasına derin saygıları ve gıptaları-
dır. 9 111936 

ismet lnönU 

Belgradda çıkarı Vreme gazeıesi· 
nin Başmuharriri olup memleketimiz 
hakkında teıkıkler yapmak üzere bir 
müddeueuberi ,4ııkıırada bulunan Yu
goslavyanın tanınmış muharrirlerin· 
den B. Svetovskiniıı düşüncelerini 
aşağıda okuyunuz: 

" Ankara bir şehir değil bir 
mucizedir. Ankaraya gelen herhan
gi bir yabancı, insanın tabiate kar 
şı kazandığı zaferin tesiri altında 
kalmaktan kendini kurtaramaz. An· 
karanın ilk mimarları, Ankaranın 
vücude getirilmesini ilk olarak ce· 
sa retle tasarlıyanlar, guya insan 
değil, Niçe'nin • fevkalbeşer " adlı 
kitabında zuhurunu haber verdiği 

rt 

iifl Madrit havabombardman 
larında bir hafta içinde 
500 kişi öldü 2800 kişi yaralandı 

tski Diktatör Primonun oğlu ve kardeşi 
seneye mahkum oldular 

otuz 

Londra : 19 (Radyo) - Madrid 
~ivarında ~üyük muharebeler devam 
etmektedir . 

Tayyareler hütün gün ve gece 
Şehri bombardman etmişlerdir . 

Şehir alevler İçindedir . 
Bir hafta içinde Madritde yalnız 

kadın, çocuk ve ihtiyarlardan 500 
kişi ölmüş ve 2800 kişi yaralanmış· 
lır . 

Madrid : 19 (Radyo) .isyan 
hareketine iştirak ettikleri sabit olan 
eski Diktatörün oğlu ve kardeşi o· 
tuz seneye mahküm olmuşlardır . 

Roma : 19 (Radyo) - Franko 
kuvvetleri ispanyanın bir çok yerle
rini ele geçirmiş bulunmaktadır
lar. 

Berlin : 19 (Radyo) - Alman
ya ve ltalya hükumetleri General 
F ranko hükümetini tanımışlardır , 

Londra : 19 (Radyo) - Roy
ter bildiriyor : 

lspanyol harbi bütün şiddetile 
devamdadır . 

Henüz kat'i bir zafer, esaslı bir 
hakimiyet yoktur . 

Londra : 19 (Radyo) - Royte· 
rin muhabiri bildiriyor : 

Üniversite mahallesinde harp 
hala ayni halde devam etmektedir. 

Tayyareler Madridin üzerine ton
larla bomba yağdırmaktadırlar . 

Londra: 19 (Radyo) - ltalya 
ve Almanya, General Franko hü
kumetinin vücudunu resmen tanıdık
lıınnı bildirmişlerdir . 

Marsilyada 

Bir barut deposu 
infilak etti 

Berlin: 19 ( A.A.) - D N. D 
ajansı bildiriyor : 

Marsilya civarında bir barut fab· 
rikası infilak etmiş 52 kişi ölmüş 
150 kişi yaralanmıştır • 

Titan'lardır. Avrupa ve Amerika· 
daki en güzel eserler örnek alına· 
rak vücude getirilen ve arkitekto· 
nik bakımdan çok muvaffak bir 
muadelenin hallini ifade eden An. 
kara henüz on yaşına basmış bir 
yavru olduğu halde geniş bulvarları, 
zarif köşkleri, Bankalara mahsus 
binaları, bugün mevcud olan ve 
ya 'tn inşası mukarrer bulunan 
parkları ve bizim gibi diğer Bal· 
kanların da yüzünü kızartan stadı 

ile Atatük Türkiyesinin dimağ ve 
kalbi olmağa layıktır. Fakat ben 
Ankarayı yakın istikbalde • yalnız 
idari bakımdan desem az olur • 
bütün Asya'nın mihveri halini almış 
bir vaziyette görür gibi oluyorum. 
Her gün~on ve yahud yirmi ekspre· 
sin Ankara'nın asfalt caddelerine 
yolcular döktüğü, Londra ile Mısır 
ve Hindistan; cenubi Avrupa ile 
Rusyanın cenub mıntıkaları, Kafkas. 
ların romantiği, petrol mıntakaları 
ve güzel plajlar arasında en cazib 
bir irtibat merkezi olacağı, dağcı · 
!ık ve denizcilik bakımından Ana· 
dolu'da turizm inkişaf ettirileceği 
zaman Ankaraya, bazı yabancı na 
zırların yaptığı gibi icabat ve vazi
fe dolayısiyle değil, mesela bugün, 
canlı ve şuh Bükreşe gidildiği gibi, 
eğlenmek için gelinec~ktir. Anka. 
ranın böyle bir istikbale namzet 
bulunduğuna eminim. 

Yapıcılık gayretinin bugüne ka
dar yapılmış olanlardan ibaret kal 
mayıp devam edeceğine, bir "v ka· 
dınının iyi undan bir hamuru yuğur
duğu gibi sizin de tabiati yumuşa
tacağımza, günün birinde Sakarya'yı 
Ankara'dan geçireceğinize ve bu· 
gün bir bardak suyun l>ile kıymet 
teşkil ettiği yerde yarın yat kulübü 
vücude getireceğinize nasıl emin 
isem Ankara'nın şarka has olan 
sihrine ve kadınlarının letafetine de 
öylect: eminim. Sizin için artık ma· 
niler kalmamıştır. Cesaretinize bü
tün dünya hayrandır. Ve bütün 
bunları, büyük sırrını henüz ortaya 
atmamış olan bir tek adamın irade
sine borçlusunuz. Peygamberi anlı
yabilenlere ne mutlu! 

Zimamdarlarınızı ve harikulade 
- Gerisi ikinci sahifede -

,türkler geri çağırılıyor 
Antakyada polis kuvvetlerile Araplar 

1 

arasında kanlı bir müsademe oldu 
Altı polis ağır surette yaralandı 

~~~-----·----~~~-

Sancakla Halep arasında münakalat kesildi 
Antakya : 19 ( Hususi muhabirimizden) -

Dün sabah Antakyada polis kuvvetleriyle 
Araplar arasında uzun süren şiddetli bir müsa 
deme olmuştur . Altı polis ağır yaralanmıştır . 

ı Vaziyet çok vahimdir. Bütün sancakta Türk 
tesa:ıüdünden başka nehir hareket ve ne de bir 
fikir birliği vardır. 

Antakya ile Halep arasında seyrüsefer ke. 
silmiştir. 

Sancak, büyük hadiselerin arifesinde yaşı· 
yor. Türkler bir vucut halinde bütün cebirlere 
rağmen her şeye katlanıyorlar. Suriye intihabı
nın bu neticesinin, seçimi geri bırakacağı söy 
leni yor. 

Duryo henüz istifa etmiş değildir. 
Antakya : 19 ( Hususi muhabirimizden) -

San k T .. kl"Jl.ö;n" d t .. t diği k 1 Güzel Antakyarıın umıımi görünii§ü ca ur u5~.un son eıa gos er yı ı • 
maz birlik karşısında Fransız otoritesi nihayet daha mülayimetle harekete başlamıştır . Bu cümleden olmak üzere 
Fransız delegesi Düryo Türk balkı komitesi başlarından Abdülgani Türkmeni ziyaret etmiş ve demiştir ki : 

- " TOrklerin gösterdiOI birliOe ve tam bir kitle halinde gösterdlOi iradeyi çok takdir ettim. Son 
hadiselerden sonra sUrgUn olarak sancaktan uzaklattırılan Türklerin memlekete dönmeleri için emir 
veraceOlm . 

alnız İ:>u erkacıatl•rınız tehre girerken nümayi, yapılmamasını rlce-ederlm • ., 
Antakya : 19 ( Hususi muhabirimizden ) - Hükümet namzetleri ve bugün Suriye ziraat veziri olan Mustafa 

Kuseyri Türk halkı komitesi başkanı Abdulgani Türkmeni ziyaret etmiş ve istifa ettiğini söyliyerek afedilmesini 
rica etmiştir. 

Fransız Dahiliye Nazırı 
Salanko intihar etti 

Nazır bıraktığı mektupta : " Beni kirletmek iste
diler fakat muvaffak olamadılar. Ölümüme sebep 

hasımlardır ,, diyor 

Londra : 19 ( Radyo ) - Roy 
ter bildiriyor : 

Fransa Dahiliye Nazırı Solonko 
intihar etmiştir . Nazır , ölümünden 
kimsenin mesul olmadığı hakkında 
mektuplar br akmıştır. 

Nazırın cebinden üç mektup 

"GözlUkulede çıkan eserlerden,, 
Tarsus ,ehir mebudesi 

- Y aı131 i~ $ahi/ede -

çıkmıştır. Birisi Blum, digeri karde
şine üçüncüsü de sekreterinedir . 

Bu mektupların hemen ayni olan 
mealleri şu şekildedir : 1 

[ Beni kirletmek istediler . Fa· 
kat muvaffak olamadılar . Ölümü : 
mün sebebi doğrudan doğruya ha· 
sımlarımdır l . 

Dr. Şc.ht şehrimizde 

Merkez bankası direktörlüğünün 
ziyaretini iade için bir kaç günden 
beri Ankarada bulunan Alman ma
ruf iktisadiyatcılarından iktisat na 
zırı ve Alman merkez bankası di
rektörü doktor Şaht dün sabah do
kuzbuçukta tayyare ile Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir . On dakika 
kadar Adanada kalmışlar, vize mu
amelı.sinin ikmalinden sonra Halebe 
doğru hareket etmişlerdir. Tayyare 
meydanında kendilerini vali, belediye 
reisi, jandarma kumandanı, emniyet 
müdürü karşılamışlardır. 

Tayyare Ankaradan Adanaya 
bir saat, elli dakikada gelmiştir. Şaht 
bugün öğleden sonra Bağdadda ve 
yarın öğleden öncede Tahranda bu· 
!unmuş olacaklardır. 

Doktor Adanarun havasım pek 
latif bulmuş ve kendisini karşılayan· 
!arla bir müddet konuşduktan ve 
gösterilen nezakete tC§Ckkür ettikten 

Bela Bartok 
Dün şehrimize geldiler 
· Ankara Halkevi tarafından kon· 

ferans ve konserler vermek ve Halk 
musikisi üzerinde etüdler yapmak 
üzere Ankaraya davet edilmiş olan 
maruf Macar musiki alimi ve kom
pozitörü Bela Bartok dün ekspresle 
Ankaradan şehrimize gelmişlerdir • 

istasyonda Adana Halkevi Baş
kanı Kasım Ener , ve diger Halkev
lileri ve Ferid Celal Güven tarafın· 
dan karşılanmış ve Adana Halke
vinin misafiri olarak Yeniotele in
mişlerdir. 

Üstadın yanında fstanbul kon· 
servatuvar musiki muallimlerinden 
Kompozitör Bay Adnan ve Ankara 
mu~iki mektebi muallimlerinden ve 
genç Kompozitör ve müıjsyenlerden 
Bay Necil Kazım ve Bay Ülvi Ce 
mal bulunmaktadırlar. 

Üstat ve diger Türk musiki mu· 
allimleri öğleden sonra Vali ve Halk 
Partisi reisi Tevfik Hadi Baysalı zi· 
yaret ettikten sonra Adana Halke· 
vinin daha önceden Karaisnlı vesair 
civardan davet etmiş olduğu ve 
Halk türküsü söyliyen sesi güzel 
köylüleri uzun uzun dinlemiş melo
dileri fonograf plaklarına almıştır. 

Üstat akşam yemeğini Adana 
kulübünde yemişlerdir. Ve kendileri 
bir hafta şehrimizde kalacaklar ve 
bu müddet zarfında civar köyleri 
gezerek Halk musikisi üzerinde ça
lışmalar yapacaklar . Türk melodi. 
!erini fonografla notalarla tesbit ede
ceklerdir. 

sonra tayyarelerine binmişler ve şeh
rin üzerinde gayet yakından uçarak 
bir küçük tur yaptıktan sonra Hale· 
be doğru yollarına devam etmişler
dir. 

Şahtın yaıunda aekiz kiıi vardır. 



Sahife 2 

Güney yurtta şehirler --
Tarsus ve 

Küçük • 
mınare 

Tarsus'ca eski olarak tanınmış 
camilerden biri de ( Küçük minareli 
cami ) dir . Kayıtlarda Melik Tahir 
camii adı görülür . Gerek memlükler ı 
arasında ve gerek etrafta hüllüm sü. 
ren hükümdar arasında Melik Tahir 
adı ile geçen bir hükümdara rast. 
gelinmiştir . 

lslam arasında kullanılan Arap 
harflerile yazılan bazı isimlere nokta 
koymak ve hazan da terketmek adet 
ti . Hatta mahalle arasında bulunan 
bir mesçidin banisinin adı ( Kara 
Gündüz ) iken ( Kara gündür ) di
ye kayıt geçmiştir . 

Diğer taraftan Mısırda hüküm 
süren kölemen hükümetlerinden di
ğer Halep ve havalisinde hükümdar 
isimleri söylenmeyip aldıkları unvan 
ile yadolunmaktadır . 

Bu gibi pek çok unvanlar var
dır . 

Binanın içinde ve dışında kimler 
tarafından yapıldığına dair bir kayıt 
görülemiyor . Yalnız Mısırda hüku
met süren Barkuk Han ile Kayıtbay 
sultan bura ile çok alakadar olması 
münasebetile ve unvanlarında da es
sultanelmelüküzzahir görüldüğünden 
burası Melik Tahire aid olmayıp un· 
vana göre Melik Tahir camii oldu· 
ğu anlaşılır . 

Barbuk Han henüz köle iken 
Şam Valisi Mancak'ın himayesine 
ve bilahara llbuğanın kölemenlerini 
Mısıra çağırınca bu da Kahireye git· 
miştir , 

Orada padişahın oğullarının hiz
metine girmiş ve sonra mirahurluk 
hizmetine girmiştir . 

işte bu zamandan itibaren sal
tanata göz dikip nihayet orduların 

Atabeyi olmuş 1382 tarihinde taraftar 
!arının yardımile Sultan ilan edilmiş
tir. 

Makamı Danyal camii 
Öncesi malüm olmıyan Müslü

manlar tarafından 1361 tarihi mila. 
disinden sonra şimdiki vaziyetinden 
daha küçük bir demir parmaklıkla 
çevrilmiş altından geçen ırmak üze
rinde hücre derununda bir şebeke 
( Makamı Daniyal ) diye yadedilip 
işbu hücre haricile beraber heyeti 
umumiyesi bir kubbbe altında olup 
okuyan'ar tarafından her gün Kur'a. 
nı burada hatmetmekten ibuet ol
duğu mülkü mısriyenin sonu olan dör 
düncü Kansuva Gori tarafından bü
yük bir kıymet verilerek memleke· 
tin haricindeki arazinin bir kısmı

nın aşarile vakıflar vücude getirile 
rek varidatı artmıştır . 

Bilahara Yahşi bey namındaki 
diğer bir zat da bu varidata ilave· 
ler yapmıştır . Ancak 922 den son· 
ra buraları Yavuz Sultan Selim tara
fından idareyi Osmaniyeye geçmiş 
ve eski hali ipka olunmuştur . 

Ulu camiin tfımirinden sonra bu 
Makamı Daniyal varidatından bir 
miktar akça ifraz ile hatibine maaş 
verildiği kaydı görülür ki burası ca· 
mi halinde olmadığı bununla da an
laşılır . Bu hal yakın zamana kadar 
devam etmis iken halkın maneviyat· 
ça rağbeti artması üzerine memle
ketinde merkezinde bulunduğundan 
bu kubbenin sağından, solundan ve 
üst tarafında bulunan arsalardan ted 
ricen genişletilerek şimdiki vaziyeti 
almıştır. 

imam ve hatip vesaire vazifeleri 
ihdas olunmuştur . Minaresi yokken 
( 1284 ) tarihi hicrisinde vefat eden 
Arnavut Salih ağa namında birinin 
vasiyeti üzerine bıraktığı para ile 
Minaresi yapılmıştır . 

Yeni Cami 
1220 tarihi hicrisinde Miralay 

Gözlükul 
Hacı Ahmet Bey namında bir zat 
tarafından memleketin biç camii ol· 
mayan bir köşesine yaptırılmıştır . 
Ve barimine yirmi odalı dersanesile 
beraber büyük bir medrese inşa ve 
bunların idaresine de tahsis olunmuş 
vakıf akarlar vücude getirilmiştir . 
Yakın vakta kadar gereK Medrese 
ve camün bakılması yolunda olduğu 
halde Abdulhamidin zamanı saltana· 
tında her şev bozulduğu gibi bu 
medrese hayatı da bozulmuştur . 

Meşrutiyetin ilanından sonra her 
şeyde denişiklik olduğu gibi maari· 
fin şekli idaresi de denişmiş med
resenin de ehemmiyeti zail olmuş • 
Cami yalnız başına mahalleyi tez· 
yin ve şereflendirmekle kalmış ve 
namına nisbet olunan mahalle de bu 
sayede yeni mahalle namını almıştır. 

Tahtalı minare Camii 
1833 tarihi Miladisinde bu havali 

Mısır istilasına uğradığı vakıt lbra
him paşanın amcası olup Mısır or· 
dusunda Zabit bulunan Abbas paşa 
tarafından inşa ve derunundaki Mim-, 
ber Kürt lbrahim ağa tarafından 
ilave olunduğu ve minaresi de ahşap 
olduğunrlan tahtalı minare camii na· 
mını aldığı ve harimine de eshabı 
hayrın delaletile bir medrese vücuda 
getirildiği ve yakın vak ta kadar ders ! 
okunmakta bulunduğu anlaşılmak
tadır. 

Mevkii mahalle içinde olduğundan ı 
tıarap olan Ahşap Minaresi yerine 
Yoluk oğullarından Demirci Hacı 
Mehmet Köse namında bir hayır 

sahibi yeniden 1317 tarihi hicrisin· 
de taştan bir Minare inşa ettirerek 
tahta minare namı ta> minareye çev· 
rilmiştir . 

Şimdi ise Maarif asri şeklini aldık· 
tan sonra medresenin kıymeti kal- 1 
madığından kaldırılarak cami mey
dana çıkmıştır . 

Türksözü 

Maarifde: 
1 

Muallim ve tale.belerin 1 

muayenesı 

Maarif vekaleti tarafından veri
len bir emir üzerine 'şehrimizdeki li
se. orta, ilk mekteplerin talebe ve 
muallimlerinin sıhhi muayeneleri ya
pılacağı yazılmıştı . 

Muayene için muhtelif hastalık
larda mütahassıs doktorlardan mü· 
rekkep bir sıhhıye heyeti teşkil edi 
lecektir . 

Çocukların muayeneleri arasında 
sıhhi bakımdan göze çarpacak olan 
arızaları etrafında çocuk velilerinin 
de nazarı dikkati celbedilecektir . 

İlk okullar altı seneye mi 
çıkarılacak 

Liselerin on iki yıla çıkarılması 

etrafında Bakanlık tt!\kiklerine de
vam etmektedir . 

Lise 12 yıl olduktan sonra müf • 
redat programında sınıflara göre 
bazı değişmeler yapılacaktır . 

Bu arada ilk okullar altı yıla çı

karılarak orta ve lise tahsillerinin 
üç yıl olması düşünülmektedir . 

İlk okul talebeleri ayni 
renkte elbise giyecekler 

Kültür Bakanlığı bütün ilk okul 
talebesinin yeknasak bir kıyafet gey · 
melerini temin için bazı tedbirler al 
mıştır . 

ilk okullarda okuyan bütün ta· 
!ebeler yerli malından gri göğüslük 
giyeceklerdir . 

Göğüslük yaptıramıyacak kadar 
fakir olanlara himaye heyetleri yar
dım edecektir . 

Lübnan. Fransa 
muahedesi 

~-----

Berut : 19 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Lübnanda manda ida. 
resinin kalkdığıııın ve Lübnanın istik -
lale kavuşduğunun vesikası oları , 
Lübnan - Fransa muahedesi Suri
ye muahednsinden az zaman sonra 
imzalandı ve Suriye ve Fransa ga· 
zetelerinde bütün metni neşredildi . 
Dokuz maddeden ibaret olan bu 
muahedeye uzun bir takım proto· 
kollar bağlıdır . 

Muahedeııin hülasası : 
1 - Fransa ve Lübnan arasında 

daimi dostluk ve barış bu muahede 
ile tevsik:edilmiştir . iki müstakil 
devlet elbirliğiyle bu dostane mü
nasebatı muhafaza edeceklerdir . 

2 - iki devlet harici siyasette 
birbiriyle anlaşarak lıareket edecek
lerdir . Birbirinin nezdinde ıııünıes 
sil bulunduracaklardır . 

3 - Manda idaresinden yeni 
(ejime girmek için miiştereken ted
bir alacaklardır . Lübnarr Fransa
nın evvelce Lübnan namına akdetti· 
ği muahedeleri tanıyacaktır . 

4 - Lübnan ile başka bir dev
let arasında itilaf çıkınca iki hüku· 
met bu işi akvam cemiyetinde sul
han birlikte halledecektir . 

Harp zuhurunda Lübnan Fransa 
hükumetinin Lübnan arazisinde yol
lardan istifadesini kolaylaştıracak
tır . 

5 - Lübnanda asayişin muha
fazası ve Lübnanın müdafaası Lüb
nan hükumetine aittir . Fransa ica-

hında Lübnana bu hususta yardım 
eder ki bu yardım bağlı protokollar 
da yazılıdır . 

6 • Muahede ( 25 ) seneliktir 
ve kabili tecdittir . 

7 - Muahede az zamanda tat 
bik edilecek ve akvam cemiyetine 
bildirilecektir . 

8 - Muahede tatbik edilince 
hukuk ve vezaif Fransadan sakıt olup 
Lübnana geçecektir . 

9 - Muahede Fransızça ve 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Cay handa 

İki kasabın kavgası 

Cı:yhnn kasaplarından Mehmed 
adındaki şahsın bu gün dişi koyun 
kestiğini gören ve dişi koyun kesil
nıesırıin ya ıak olduğunu bilen kasap 
çıraklarından Bılal hükümet dokto-

t: . g; ek M.-hmedi ihbar etmiş 

1 1 -

Doktor kesilen koyunu muayene 
etmiş ~e neticede Bilalın ihbarı teey
yüd etmiştir . 

Bunun üzerine Mehmed pürhid
det Bilalın üzerine hücum ederek 
s öğmtiş ve eline geçirdiği koyun ba· 
şı vesaire ile Bilalı döğmüştür . 

Bilal zabıtaya müracaat ederek 
Mehmedi cürmü meşhud olarak ya
kalatmış va adliyeye teslim edilmiş
tir . 

(Kan Lekesi) "Büyük Türkçe film,, 

Emlak ve Eytam t Bankası 

Adanada şube açıyor 
Açılacak şube inşaat işlerini ele alacaktır 

Haber aldığımıza göre Emlak 
ve Eytam bankası şehrimizde, pek 
yakında bir şube açacaktır. 

!3ankanın burada açacağı şube, 
bankanın prensipleri dahilinde ki 
işleri, hareketi göstermekle bera-

Hakimlerin terfi ve tah 
villeri için bir karar 

name hazırlandı 

Hakimlerin tahvil ve terfileri için 
220 kişilik bir kararname hazırlan 
mışlır . 

Bu kararnamede yer alanların 
mühim bir kısmını hakimler kanunu 
mucibince, Adliye Vekilinin namzed
lik ye imtihandan istisna ederek doğ 
rudan doğruya hakimliğe almak ka
nuni salahiyeti olan hukuk mezunla· 
n teşkil etmektedir . 

Bu salahiyetin müddetinin ay ni
hayetinde bittiğini işiten hukuk me· 
zunlan son günlerde Vekalete mü· 
racaat etmektedirler . 

Ay nihayetine kadar devam ede· 
cek müddet zarfında müracaat eden
ler. Vekaletin bu salahiyetinden is
tifada ettirilerek doğrudan doğruya 
hakimliğe tayin edilecektir . 

Sahnelerde kanto ve 
göbek atmak yasak 

Daailiye Vekaleti bütün vilayet· 
lere yaptığı bir tamimle tiyatro ve 
yazlık her hangi bir sahnede kanto 
oyununun ve göbek alınanın menine 1 
karar verdiğini bildirmiştir . 

Zabıta bu tamim hilafına hareket J 

edenleri men edecek ve sanat vesi
kalarını ellerinden alacaktır . 

Muallim mektepleri islah 
edilecek 

Maarif vekaleti muallim mektep
leri üzerinde tetkikat yar makta -
dır . 

Aldığımız malümata göre Veka
let, muallim mekteplerini esaslı bir 
şekilde ıslah etıneğe karar vermiş

tir . 
Muallim mektepleri bu günkü 

teşkilat ve çalışmalarile memleketin 
hakiki ihtiyacını karşılamaktan uzak 
bulunuyorlar . 

Bu mekteplerin programı, teşki· 
latı. hedef ve gayeleri üzerinde mü· 
him bazı değişiklikler yapılması za. 
ruri görülmektedir . 

Bu mekteplerin randımanı da 
yükseltilecektir . 

Bununla beraber daha kültürlü 
muallim yetiştirilmesi göz önünde 
tutulacaktır. 

Muallim mekteplerinin her yıl 
verdikleri mezun sayısı 700 kadar 
dır. 

Bu miktar memleket için kafi 
gelmiyor. 

Muallim mekteplerinin tedrisat 
müddeti Beş seneden altı seneye ka 
dar çıkarılmış olmakla beraber, is
tenen netice elde edilememiştir . 

Daha evvel muallim mektepleri 
2, 3, 4 sınıflı bulunuyordu , 

ber, bilhassa inşaat işlerine daha 

kuvvetli bir cephe verecektir. 

Emlak ve Eytam bankasının burada 

açacağı şube Adana için büyük 

bir istifade kapusu olacaktır. 

Güzel Ankara ve 
yükselen Türkiye 

- Birinci sahifeden artan -

bir şahsiyet olan Başvekil ismet ln
önnünü tanımak ile geç:n on beş 
günlük, cidden tatlı bir ikametten 
sonra, bütün Ankaradan ayrılıyo· 
rum. Yalnız ismet lnöııü gibi cid· 
den biiyük şahsiyetler onun kadar 
dürüst ve samimi olabilir ve büyük 
ve reel hamlelerini pek çok ahlaki 
ve samimi vasıflarla mücehhez kı· 
labilirler. 

Kendilerinin dostu olan Başve
kilimiz Dr. Stoyadinoviç'in ziyare
tini iade etmek üzere memleketi
mize geleceği zaman Yugoslavya 
ismet lnönü'nü büyük bir dost gibi 
selamlamakla mesud olacaktır. Is. 
met lnönü' nün Belgrad toprağına 
ayak basacağı günün uzak olma
dığı kanatindeyim. Ankara'da yap
tığım ziyaretler esnasında, Yugos· 
lavyanın Ankara sefiri M. Branko 
Lazareviç'in elitokrati diye tavsif 
ettiği kamutayınızı de tanıdım. 

Ankara'dan lzmir ve Bursa'ya 
ve oradan da Yalova yoliyle lstan· 
bula gideceğim Bu seyahat, mem 
leketiniz hakkında yazacağım bir 
kitap için yeni Tuürkiyede hasıl 
etmekte olduğum intibaları tamam· 
layaca tır Bu kitab, son sultan
ların letarjik uykulara daldırmış ol
dukları bütün bir milletin yeniden 
ihyası ve bütün bir ırkın hamlelen. 
mesi için burada yapılmış olan bü
yük gayretlerin tercümanı olan bir 
çok kimseler tarafından okunacak· 
tır. Bu kitabı henüz hazıı lamakta 
bulunduğum bir anda bize şarkdan 
yalnız nur gelmekle kalmadığını, 
ayni zamanda bundan böyle Ana· 
doludan imtisal nümuneleri de gel. 
diğini hissediyorum. 

Bu kitabın vücude getirilmesi 
hususandaki teşebbüs, Türklere 
karşı büyük bir sayğı taşıyan, yeni 
Türkiye'yi yakından tanıyan ve 
aynı zamanda yüksek bir şahsiyet 
olan Ankara sefirimiz M. Branko 
Lazareviç'ten sadır olmuştur. M. 
Branko Lazareviç bir diplomat de· 
ğildir. Yalnız diplomat olmak onun 
için çok az bir şeydir. 

O, dünya hakkındaki telakki
lerini ilmi tebahhur ve edebi hara· 
ret ile ziynetlendiren mütefekkirler 
zümresine nıensub bir şahsiyettir. 
M. Lazareviç Türkiye'yi Hitit dev
rinden başlayarak bugün teşkil et· 
tiği imtisal nümunesi halinde bü
tün Asyayı nurlandıran ve inkılaba 
mazhar kılan bir mevcudiyet olarak 
viziyoner gözüyle seyretmekte ve 
görmektedir. 

Bugünkü Türkiyenin yaşadığı 
büyük hamleler devresini anlaya· 
bilmekliğim için M. Lazareviç'e 
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Üç asır evvelki Madrid 

E vet .. Günün mevzuu olan Mad· 
ridin üç asır evvelki vaziyetini 

bir muharrir şöyle anlatıyor : 
u Evlerin halaları yoktu . Bütün 

gece her evin penceresinden açık 
söylemek istemediğim şeyler soka
ğa dökülürdü . Bazan geceleri kal 
dırımlarda sessiz dolaşan sevdalı 
lspanyol, başından ayağına kadar 
ıslanır ve sevgilisine gidecek yerde 
elbise, çamaşır değişmek için evine 
dönerdi. n 

Madrid üçüncü Şarl devrinde 
değişti ve büyük bir şehiroldu . 

Evliler birliği kongresi 
Bu ay içinde Londradaki evliler 

birliği kongresi toplanacak : 
Bu kongrede, Londrada Sen -

Kabriel kilisesi baş Rahibi Sesil K
lark söz alacak ve kadınların hafta· 
da bir gece serbestçe sokağa çık· 
malannı müdafaa edecektir . 

Baş Rahibe göre : 
Madem ki erkekler istedikleri 

zaman çıkıp tek başına kulüblere 
gidiyorlar kadınlar da hiç değilse 
haftada bir gece yalnızca gezip eğ· 
lenmelidirler 1 ?I . 

Bozulan itikad 
Frenklerin Sent - Huber adlı 

bir azizleri vardır . 
Siz ona veli veya nebi deyi· 

nız. 

Bir çok zaman Sent - Huberirı 
kilisesini ziyaret kuduzu tedavi et· 
meğe kafidir· sanırdı . 

Kuduz bir köpek ısıranı, hemerı 
o kiliseye gider. Papasın vaazını 

dinler, sonra alnına tebeşirle bir haç 
resmi çizilir, yaranın içine bir ipek 
mendil sokulurdu . • 

Bu ipek Sent - Huberin cüp· 
besinden çıkarılırdı . 

Kuduz sahiden iyileşir miydi ? 
Hayır ama, bu itikad uzun zamarı 
sürüp gitti . 

Nihayet, ölenler öyle çoğaldı, 
çoğaldı ki .. ltikad zayıflamağa baş· 
ladı ve kuduz aşısı imdada yetişince 
sönüp gitti . 

Tuhaf karar 
San Fransiskonun büyük bir 

mahallesinde, kendi halinde yaşayan 
mütevazi bir ömür süren iki çocuk· 
lu bir kadın var . 

Bayan Mari Babkokla iki çocu· 
ğunu bütün mahalleli seviyorlar · 

Derken günlerden bir gün noter 
den bir haber geliyor . 

Bayan Babkok 31 milyon dolar· 
lık bir mirasa konmu ! . 

Meğer babası meşhur tütün kra· 
lı Rişar Babkokmuş . 

Kadın, bu büyük servete rağ· 
men , mahallesinden ayrılmıyacağırıı 
ve eskisi gibi mütevazi yaşıyacağı · 
nı söylemiş . 

Bahşiş mikdarı 
Yer yüzürde en çok bira içen 

insanlar Almanlardır . 
Bira vergisi devlet hazinesine 

senede 3 milyar frank kazandırıyor. 
Almanyada senede 9 milyar franklık 
bira içilir . 

Almanyadaki birahanelerdt: ça· 
lışan garsonların sayısı 400,000 dır. 
Bu garsonlar senede 800 milyar 
frank bahşiş alırlar . 

Falih Rıfkı Atay'a, Vedat Tör'e ve 
Burhan Belge'ye cidden mt:dyu
num. 

Muhterem dostum Falıh Rıfkı 
Atay'ın milli irademizin ., arattığı 
eserler arasında gördükleri hakkın
da Türk milletine bir eser vermek 
için memleketimizi gezmek maksa
diyle yakında Yugoslavya'ya g lc
ceğinden ınes'udum. Kendisini sev· 
gili bir misafir olarak kaı şılayaca· 

ğız .• 

Bu akşam Alsaray Sinemasında 



• 

İngiliz ticaret filosu 
konomik kriz günlerinde tecim işlerine de ke
geldiğinden bir çok ticaret ge11 ileri limanlarda 
irler de muattal kalıyordu . Bunlardan bir ço
u iyi günleri bekleyip dormakdansa söküp en· 
ını satmağa başlamışlardı . 

>i günler gelmeğe başlayınca 1 
ler yeniden gemi yapmağa 

ılar . Gemicilik odasının yap· 
bir istatistikde bu sene lngiltere-

2935 tonluk 17 5 gemi yapıl-
. Bu yıl geçen yıldan 244000 

fazla gemi yapıldığı anlaşılıyor. 
memleketlerde de tecim filo· 

tenişlemektedir . Fakat bunun 
e 44 dü lngilterede yapılmak · 

Vasati hayat uzunluğu gün geç
dikçe yükselmektedir . Bir taraf· 
tan hükumet sağlık işlerine genel 
tedbirler alırken bir taraftan Halk 
da kendilerine daha iyi bakmağa 
dikkat etmektedir . 

Silah fabrikalan 
lngilterede hususi bir çok silah 

fabrikalan vardır . Bu fabrikaların 
sulh ve harp işleriyle sıkı alakası 

hükumeti bunları iyi kontrol etmeğe 1 
Uçan gemiler mecbur etmiştir. ı 

lngiltere hava filosu için yeni ya· - Beynelmilel silahları tahdit işie· 1 

tek kanatlı dört motörlü de- rine elden gelen yardımı yapmak is· 1 

tayyaresi akdeniz hizmetine tah- teyen ve sulhun devamındaki emel· 

Türle IÖzÜ 

İtalya hiç bir kollek 
tife girmiyecektir 

Roma : 19 (Radyo) -Fransız 
maslahatgüzarı dün öğleden sonra 
kont Ciyanoyu ziyaret etmiştir. 

Kont Ciyano, maslahatgüzarın, 
ltalyanın Avrupa müvazenesini temin 
edecek bir kollektife iştirak edip et
miyeceği sualine : 

- ltalya, gayesi ne olursa olsun 
hiç bir kollektife iştirak etmemeğe 

ve bağlanmamağa azmetmiştir. De· 
miştir. 

İtalya 

Habeşistanda büyük ha
rekatın devamına kar r 

verdi 

Ziraat bankası 

Umumi heyeti toplandı 

Ankara : 19 ( A.A ) - Ziraat 
bankası heyeti umumiyesi bugün top

lanmış 1935 yılı idare meclisi ve 
mukarkip raporlannı kabul, ayni yıl 
bilanço kir ve zarar hesaplarını tas· 
dik etmiştir . Bankanın '685/27 lira 
karla kapatılmış olan 1935 bilanço· 
sundaki bu kann vüzde yetmiş be

şini sermayeye yüzde onbeşini ihti· 
yat akçesine aynlmıştır . Geri ka
lan yüzde onu da dağıtılacaktır . 

Banka heyeti umumiyenin sayğı ve 
bağlılıklannın bildirilmesine karar 
vermiştir . 

Hava silahlanması 
Roma: 19 ( Radyo) - Büyük • 

Faşist meclisi, dün toplanmış ve geç İngiltere müthiş rakamlar 

Asri • 
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 Kadınların perestşikan 1 •• 

Nils Asther- Herbert Mondin 
Hanri Gren- Henri Vathale 

-2-
Macera, Sergüzeşt ve heyecan filmlerinin kahramanlan 

Villiam Gargan- Bill Boyd 
tarafından temsil edilen harikulade sergüzeşt filmi 

(ÖLÜM CANBAZLARI) 
Yakında : Satılık kahramanlar ! .. 

edilmiş tir . !eri pek saminii olan İngilizler bu hu. 
Bu dünyadaki ticaret tayyarele· susi silah alım satım işini sıkı müra- vakta kadar müzakerelerde buluna- gösteriyor ----------------·--

rak Libyadan gelmiş olan mareşal 
Balbonun izahatını dinlemiş ve Ha· 
beşistanda büyük askeri harekatın 
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en kuvvetlisi ve en mükem· kabe altında tanzim etmişlerdir " 
dir . Tam yükiyle saatte 200 Bunlar artık dünyanın köşe bucağı. 
alıyor . Bundan başka Anlantik nı silahla doldurup dünyayı ateşe 
de büyük bir tecim tayyaresi veremiyeceklerdir . 

!maktadır · Silah işiyle uğraşmak çok kar. 

devamına karar vermiştir. 

Yunanistan da 
Bu suretle yalnız denizde değil lı bir sanat olduğundan onlara yavaş 
ada da lngilizler tecim filosunu yavaş başka iş bulmak için çok gay- Papa Anastasy?n~n 
etlendirmektedir . ret yapılacaktır . Silah imali hüku- cenaze merasımı 
enel sağlık durumu met inhisarına alınacaktır . Silah yap·' Atina : 19 ( Radyo ) - Eski 

~rııı-ilterede sihhat işlerine yapı- I ma sanatı o kadar karlı bir sanat nazırlardan ve liderlerden Papa Anas
ıtina eyi neticeln vermektedir . 

1 

olmak halinden çıkanlacaktır . tasyonun ölümü hakkında gazeteler 
34 denberi çiçek hastalığı hiç Bu fabrikalar başlıca ecnebi hü- uzun makaleler yazmakta ve ölünün 
··ımemiştir . Çocuk vefiyatı azal-j kumetlerle muamele yapmaktadır . memlekete yaptığı büyük hizmet· 
1910 senesindenberi yüzde 50 ek· ı Bunlann arasında . tayyare fabrika !erden sitayişle bahsetmektedirler 
olmaktadır . j !arı da vardır . Atina : 19 ( Radyo ) - Papa 
Veremden ölüm binde dörtten Ecnebi hükumetlere silah tayya Anastasyonun cesedi büyük bir me· 
ebire düşmüştür. Sari hastaalık· re vesair harp levazımı satışı da sı· rasiınle gömülmüştür · Merasimde 

n vefiyat binde yediden binde kı bir kontrol altında tanzim edile Başvekil Metaksas · nazırlar • bin. 
düşmüştür . cektir . !erce halk bulunmuştur . 

Kral Kostantin ve Kra-

Orta Avrupa 
diplomasisi ____ , ....... ___ _ 

Kont Ciano'nun Viyanaya gel· 
i üzerine, merkezi Avrupa dip· 
asisinde, Roma protokolunu im 
nıış olan üç devletin konferansı 

kalade bir mahiyet almış ve Bu
ştede de macarların muayyen 

ı reviziyon taleplerine karşı !tal -
sempatisinin tezahüriyle kapa

,...... ..... ak olan çok hareketli bir haftaya 
ıniş oldu. 

Bu itibarla , • Roma - Berlin 
mihveri .. için Avusturya istiklalinin 
ilk şart olduğuna hiç şüphe yoktur. 
Asıl mesele, Merkezi Avrupa vazi
yetinin, diger bakımlardan bu mih· 
vere göre nasıl tayin ve tesbit edi · 
leceği meselesidir . 

liçe Sofyanın kemikleri 
pireye getirildi 

Atina : 19 (Radyo) - Eski 
Kral Kostantin ile Kraliçe Sofya 
ve Olganın kemiklerini muhtevi bulu· 
nan tabutlar harp gemisiyle Pireye 
getirilmiştir . Burada büyük bir me· 
rasimle geçentaputlar Atinada yine 
büyük bir merasimle Krallık hane· 
danına ait mezarlığa konulacaktır . 

İngiliz harbiye nazırının 
beyanatı 

Londra : 19 ( Radyo) -Royte· 
rin Londra siyasi muhabiri bildiri· 
yor: 

Hava silahlanması mühim terak· 
kiler gösteriyor. 936 mayısından 

bugüne kadar yüzde 50 bir fark var· 
dır. 

lngiliz hava bakar.lığı daha 1750 
tayyareden müteşekkil 47 hava filosu 
teşkiline girişmiştir. 

Habeşistandaki İtal
yan fütuhatını lngil

tere tanımıyor 

Londra : 19 ( A.A.) - lngiliz 
Dış bakanı Eden ltalyanın Londra 

elçisiyle yaptığı görüşmede hiç bir 
sarih teklifte bulunmamış görüşme· 

ler umumi mahiyette olmuştur. Eden 
lngiliz hükumemin dostane tesviye. 

yi paktlara tercih ettiğini söylemiş 

ve Habeşistandaki ltalyan fütuhatı-
1 

nın tanınması meselesinin halen mev. 
zubahs olmıyacağını bildirmi§tir . 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün günq 6,26 da doğa 
cak öğle ezanı 11,42 de ikindi 
14,24 de akfam i6,40 da yatsı 

, 

• Alsaray sıneması 
Bu akşam 

Şimdiye kadar mislini görmediğiniz ve göremiyeceğiniz bir sinema 
harikası swıuyor 

1 

( Kan Lekesi ) 
Büyük Türlcçe film 

Kan Lekesi : Bir sinema harikasıdır 
Kan Lekesi 
KAN LEKESi 
Kan Lekesi 

: Güzellik 
: HEYECAN 

meşheridir 
KAYNAGlDıR 

: Dehşet ve uamet filmidir 

Kan Lekesi : Dilimizle konuşuyor Türkçedir. 

2 
Gören ve görmiyen müşterilerimizin dileği üzerine 

Ninon 
Şaheserinin gösterilmesine bu programda devam edilecektir 

Dünya haberleri 
Gelecek program : 

Kadınlardan bıkhm 
MA TINELER : Cumartesi 2,30 da Pazar 2 de 

7546 

(Müjde) Hiç şüphe yok ki, bu merasim 
terileri arkasında , bundan son
i inkişafı, şiddetli fırtına ve sar· 

. lan meydana getirecek olan çok 
di telakki edilmeğe değer pro· 
r hazırlanmaktadır . 

Musolininin Milano nutkunda ileri 
sürdüğü • Roma -Berlin mihveri" 
parolası, ilk anlarda yapbğı siirpriz 
tesirinden sonra , gerek F ransada 
gerekse lngilterede pek derin bir 
iz bırakmadı; hatta Berlini de bile , 
lngiltereye karşı müşterek bir Al· 
man-ltalyan cephesi tarzında tefsir 
edilebilecek bir tesir uyandırmadı. 

Londra : 19 ( A.A.) - lngiliz 
harbiye nazın Lordlar kama -
rasmda lngiliz siyasetinin mil • 
!etler cemiyetini müessir haline ge· 
tirmeye ve barışı isteyeu bütün kuv
vetlerin tarsinine matuf olduğunu 
ve lngilterenin hava deniz ve kara 
emniyetini temin etmeye mecbur 
bulunduğunu söylemiştir . 

18,12 de emsak 4,39 de olacak- Dünyanın en büyük Radyo fabriksı 
tır. I 

olan Philips) 

(', Böyle olmakla beraber , Kont 
;:-nonun Berlini ziyareti sıralannda 
~- Musolininin Milanodaki nutkun
"'11 sonra Avrupadaki asabiyetle 
~kayese edilecek olursa , Viyana 
~l'Üşmeleri, umumiyet itibarile sü· 
•· etli bir atmosfer içinde başlamış 
.. }'llır . 

Yazıda, ltalya-Almanya görüş· 
leri hakkındaki hükümlerin pek 

~Gbalağalı olduğuna , Edenin par-
llıentoda söylediği nutuk ile Mıı

'olininin Milanoda söyledikleri göz 
~ünde tutulunca , Akdenizde lngi· 
~ - ltalya tezadının korkunç bir 
tıılcişafa doğru ilerlemekte olduğu 
iddiasının esassızlığına hükmetmek 
~nıg ldiğine işaret edildikten son. 
ta , deniliyor ki : 

- ltalya, son yıllarda Avusturya 

----·------------· , in 937 modelleri geldi . 

Buna mukabil, Alman - ltalyan 
anlaşmasının muayyen olmayışını ve 
hatta bazı zayıf noktaların bulwıdu 
ğunu ifşa eden formül, malüm sebep. 
!er dolayısile Viyanada tehyiç edici 
bir muvaffakiyet tesiri yaptı . 

Almanya ile ltalya, ileride ittifak 
andıran bir iş birliğinde bulunmala 
rı ihtimali, her şeyden önce, bir irti
bat vazifesi gören ve aynca her iki 
devletin luayalitesi bakımından bir 
mihenk taşı olan bu küçük devlet 
için bir mukadderat meselesidir . 

Noye Fraye Prese, gazetesi Vi· 
yanadaki büyük konferans bqlığı al· 
tında yazdığı bir yazıda diyor ki : 

Bu gün Viyanada, Merkezi Av· 
rupa ve tekmil Avrupa vaziyeti ba. 
kımından çok mühim bir ehemmiye
ti haiz olan konferans, ltlılya, Maca · 
ristan ve Avusturya dış bakanları· 
nın iştirakile başlıyor . 

Son iki gün içinde, Kont Ciyano 

Tan sineması 
Bu akşam 

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

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

tesna eseri bütün sinema meraklılanna hararetle tavsiye ederiz 

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

F rankiştayn ve nişanlısı 
da tekrar gösterilecektir 

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

Şarlo 
sında, her iki komşu devlet için en. ( Asri Zamanlar ) ı göreceksiniz 

Bu Radyolan görmeden ve dinlemeden bqka bir marlca alınamant 
menfaabnız iktizasındandır . 

Her kiseye göre fıat ve azami teslıilit . 
Dikkat : Bütün PHILIPS Radyoları garantili olarak verilir. Ve Tür-

kiyeııin her tarafında bulunan resmi acantaları bozulan bir PH1UPS RADYO 
sunu. bili ücret tamir etmeğ'e mecburdur . 

ADANA VE HAV Al.iSi RESMi ACANT ASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 
P. K. o: 20 telefon : No. 117 
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llıeselesinde müdafaa ettiği menfa 
tlerini, bugün de hiç zaafa düşür 
llıeden muhafaza edebilmek için , 
Buyük Biritanya ile bir anlaşma ya· 
llılnıası ihtimali bakımından kafi de· 
tecede emin bir vaziyette bulunmak· ı 
ladır . 

ile Avusturya devlet adamları ara· 1 nun en şen en yeni ve yegane sesli şaheseri 

teresan olan ve yalnız entransyonal 7 538 

-Gerisi dördüncü sahifede - ------~-----··--------------.ı •••••••••••••••••••••••••• 



Sahife : 4 Türk ıöıii 20 Teşrinisani 1936 

Lübnan - Fransa 
muahedesi 

- ikinci sayfadan mabad -

Arapça dört nushadır . 

Askeri anlaşmada Lübnanm bir 
ordu teşkil edeceği ve en az bir 
fırka asker toplayacağı , F ransanm 
Lübnan ordusunun teşkiline ve tali -
me ve teslihine yardım edeceği ya
zılıdır . 

Bu ordu teşekkül edinceye ka
dar Fransız askeri Lübnanda kala
caktır. Fakat bu askeri işğal mahi
yetinde olmıyacaktır. 

Protokollarm birinde Lübnan 
hükumetinin Lübnandaki bütün ana
~ıriçin musavat tanıdığı ve medeni 

ve siyasi hukukta bu musavatın 
adaletle tatbik edilecı-ği yazılıdır. 

Bir başkasında da Belediyelere 
vasi salahiyet verileceği ve mahalli 
umumi meclisler yani idarei husu
siye teşkilatı yapılacağı tasrih edil
miştir. 

Nihayet Lübnanın Akvam ce
miyetine girmeside bir protokol ile 
tesbit edilmiştir. 

Adana Borsası muameleleri 
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UN 
Suriye muahedesinin evvelce 

ana hatlarını yazdığımız kısmıda 
aşağı yukarı aynı uslubda yazılmış 
ve buna esas olmuştu. 

1 _Dört yıldız Salih 1_22~--ı 
.!:: - üç " " 675 -
..o - - - - --------

Yalnız Suriye muahedesinde 
Cebelidürüz, Lazkiye, Elcezire için 
hususi idare şekilleri kabul edil
mişti. 

Zaten ahden hususi bir idareye 
malik olan Antakya sancağı onların 
arasında satılmamıştı. Suriye -
Fransa muahedesinde ki sancağa 
ait mübhemiyet Türkiye Fransa 
müzakerelerile. neticelenmektedir. 

Orta Avrupa 
diplomasisi 

- Üçüncü sa)fatlıırı artan -

politikaya '.değil, iki tarafın ekono
mik münasebetlerile karşılıklı kültür 
münasebetlerine şamil bütün mese
lelerin kor.u~uldu&u sıkı göıü~meler 
cereyan etmiştir . 

Viyana, üçler kcnferansının top
lantısı için uçilmiş ve kendi adının 
tekrar bü} i:k hadiselerle bağlanmış 
olduğunu görmekle gurur duymak
tadır . 

Kont Ci)ano ile yapılan görüş· 
melerin tabiatile önümüzdeki iki gün 
içinde başlıyacak olan büyük işlere 
de şümıılü vardır • 

Üç devlet adamının bir araya 
gelmeleri, mütekabilen istişareyi de 
tesbit etmiş olan Roma anlaşmasın 
da derpiş edilmişti . 

Buna rağmen, bu gün başlamış 

olan konferans, bu toplantının İsa 
bet ettiği zaman itibarile dünyanın 

gösterdiği büyük alakayı hakketmek. 
tedir. 

Mussolini, Baldvin ve Edenin 
son nutuklarını okuyanlar, dikkati 
Üzerlerinde toplayan meseleleri de 
bilirler . 

Milletler Cemiyetinin ıslahı, gö
rüşmelerin ehemmiyetli mevzuların· 
dan birini teşkil etmektedir . 

ispanyadaki hadiselerin maale
sef henüz nihayete ermiş olduğu id
dia edilemez . 
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Şölen Lokantası 
Pirene yarımadasından Avrupa- 1 

ya ~ayılm~kta olan t~h~ikenin önüne Bütün konforlarilc açılıdı 
geçılmemış olduğu gıbı, bundan böy- · 3973 29 

le de bu hadiseler fevkalade dikkat.!----------•• .. ---··---------
li ve tetik davranmak lüzumunu ! 
telkin etmektedir . 

Teşekkür 
Babam Tevfik Türkmenin tutul

duğu Astım hastalığını teşhis ve kısa 
bir zaman içinde terlavi ederek ha
yatını kurtaran Adanamızın çok kıy
metli mütehassıslarından Dok tor 
Bay Ekrem Baltacıya sonsuz minnet 
ve saygılanmı sayın gazetenizle su-
nanm. 

7545 HAYRI TÜRKMEN 

Doktor Reşat 
Birinci sınıf mütehassıs 

Almanyanın Beri in ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz 
şubelerinden mezun 

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

-"'!!e!~-_,73 .. 00 25-30 G. A. 

,, __________________ , ____________________________ ... 

-
Ziraat bankası 1 

kumbaralarlnı 
• 

. 
Almakla para biriktirir ve ihti-.. 

yarlığınızda hem siz ve hem de ço-
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

Seyhan posta ve telgraf 
Başmüdürlüğünden : 

1- Mersine sekiz saat mesafe
deki Kepezayi beleni Ormanlarından 
kesilmek üzere 4350 adet çıralı 
çam direği kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır . 

2 - Muhammen bedeli beher di
rek beş lira ve muvakkat teminatı 
1631 lira 25 kuruştur . 

3 Eksiltme 26-11-936 ta
rihinde perşembe günü saat 15 de 
Adana posta telgraf , telefon Baş
müdüriyet binasında toplanacak ko
misyonda yapılacaktır . 

4- Talipler teminatını vezneye 
teslim edecek alacakları makbuzu 
veya kanuni muteber teminatı ve 
şartnamede yazılı belgelerle teklif 
mektubunu ihtiva edecek olan ikinci 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkür 
tarihe müsadif perşembe günü saat 
15 e kadar makbuz mukabilinde ko· 
misyon riyasetine teslim edecekler 
dir.Postadaki gecikmeler kabul edil
mez. 

5 - Şartnameler Başmüdüriyette 
her gün saat 8-12 ve 13-17 ye 
kadar görülebilir. 

6- Fenni şartnamede tafsilat ve 
izahat olmakla beraber bu direk
lerin uzunlukları sekiz metre ve dip 
ve devreleri 70, Tepe devreleri 40 
santim olacaktır. 

7- Orman muamelesi tekemmül 
ettikten sonra kesim orman mühen
disile beraber bulunacak olan ida
renin Fen memurunun nazaretinde 
yapılacaktır . Kesim ve soyum işi 

tamamlandıktan sonra Ormanda ida
remiz damgalarile damgalanacak ve 

· bu damgalı direkler tesellüm mahalli 
olan Mersin istasyonunda damga 
lan görülerek bila itiraz kabul edi
lecektir. 7506 12-15-20 - 25 

Satılık ev 
Eski istasyon anbarı karşısında 

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

isteklilerin içindekilere müra-
caatları. 7 482 11-12 

Yitik resmi senet 
Adana Maliyesinden almakta ol

duğum maaş resmi senedini yitir
dim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan eylerim . 

ikinci mülazım kızı 
7544 ÜLVIYE 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

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

eski 

Doktor Rıza Tahsin 
Mektebi Tıbbiyei Askeriye eski muallim muavinlerin

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

muayenehanesinin üst katında sabahtan akşama kadar 
1 kabul etmektedi r. 7478 7-12 g. a. 1 

Seyhan P. T. T. Başn1ü

dürlüğünden : 
Dipten 2 

Tepesinin M.yukarı 

Boyu devresi devresi 

Adedi Metre SM SM 

556 6 40 50 
600 7 40 55 
274 8 40 60 
130 9 40 65 
65 10 40 76 
20 12 40 80 

1645 

1- Miktar ve ebadı yukarda ya
zılı 1645 adet çıralı çam direk ka
palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Beherinin tahmin bedeli 375 
kuruş olup muvakkat teminatı 462 
lira 65 kuruş tarife bedeli 396, tes 
cir bedeli 20 kuruştur . 

3- Bu direkler Karaisalının Ha
cıkırı, Hasantez ve Boztahta orman
larından kesilecektir. 

4- Eksiltme 30-11- 936 da 
pazartesi giinü saat 15 de Başmü
düriyet binasında toplanacak Ko· 
misyonda yapılacaktır. 

5 - istekliler teminatını idaremiz 
veznesine teslim edecek ve alacak. 

lan makbuzları veya kanunen mute. 
ber teminah ve şartnamedeki bel
gelerle teklif mektubunu ihtiva ede

cek olan kap'llı ve mühürlü zarfları 
yukarda gösterilen tarih ve günde 
saat 14 de kadar imza ile komisyon 
riyasetine teslim etmelidirler. 

6 - istekliler şartnameyi her gün 
saat 9- 12 ve 13-17 ye kadar Baş· 
müdüriyet kaleminde görebilirler. 

7527 15--20-25-28 

r·~----·----------1 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

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

2 - ilanlar için idareye miira· 

caat edilmelidir . ) 

l.--------
Satılık ev 

Yeni istasyonun şehir tarafındJ 
asfalt cadde üzerinde Bay Saidi11 

köşkü satılıktır. 
Almak istiyenlerin Operatör B~i 

Yusuf Ziyaya müracaat etmeleri ila0 

olunur . 7 528 

15- 20-22-26-29 - 3-6-10 

Katılırcasına gülmek haftası 1 
geliyor 

Şarlo .. Şarlo .. Şarlo 

Asri zamanlar 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 

Adana Türk sözü matbaası 

() 


