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Kamutayda Sancak meselesi • 
ikinci beyaz kitaptan 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras dün Mecliste dedi ki Fransanın 10 Tetriniaani terlhll cevabt notası 

Cevabi notadaki iki şıktan : Şefin, hükumetin ve milletin arzusuna 
olarak Milletler sosyetesine gitmek teklifini kabul ettik 

uygun 
Bay Büyük Elçi, 

M illetler Meclisi Asamblesi
nin son içtimaı esnasında 
Türkiye Cumhuriyeti Ha-

riciye Vekili ile Fransa Cumhuriye
ti Hariciye Müsteşarının Altıncı Ko

misyonda vaki beyanatına atfen Za
tı Devletiniz , metni ahiren Pariste 
parafe edilen , Suriye -. Fransa 

HükGmetinin vaziyetini bihakkın ta. 
yin eder , ve ben de bunları bugün 
Zatı Devletinize teyid edebilirim. 

İmdi , 20 teşrinievvel 1921 ta· 
rihli ltilafname haddi zatında Türki· 
ye ile Suriye arasında bir hudud 
tahdidi itilafı mahiyetindedir : itilaf· 
name bir Suriye - Türk Gümrük 
Mukavelesi akdinin derpişi , umumi 
afiv , Türlciyedeki ekalliyetlerin hu
kuku ve lskenderun mıntakasının 
Türk ırkına mensup ahalisine gös· 
terilccek teminat ve tcshilat gibi i,
bu hudud taht it münasebetile ortaya 
çıkan muhtelif meselelerden bahis 

• 
"icabında icap eden kararı almak sizindir ,, 

Mukadderatı 
büyük millet 
meclisinin az 
mile çok iyi 
sonuçlara kz 
vuşaca c olar. 
Türk !cöşel~
rinden solda: 
İskenderun 
Sağd ·,t: An
takya 

Ankara : 27 ( TUrksözünUn Hu· 
•usf telgrafı ) - Hariciye vekilimiz 1 

Tevfik Rüşdü Aras bugün mecliste 
sancak meselesi etrafında uzun izah· 

!arda bulundular ve sancağın mua · 
hedelerle bağlanmış olan vaziyetin 
den ve son günlerde Fransa ile ara
mızda teati olunan ve beyaz kitabla 
neşredilmiş bulunan notalar muhte-

Suriye mektupları : 

viyatından bahsedilerek izahladı ve 
dediler ki biz Cumhuriyet hükumeti 
bu iş üzerinrle canla başla büyük 
şefin serin beyanatım göz önünde tu

tarak çalışmaktayız bu işin diğer 1 

işlerimizden geri kalmış olması ehem-
1 miyetsiz görülmesinden değildi, . 

Bir çok zaruri sebebler bu işi bırak· ı 
tırdı , Davamız bir revizyon mese-

Trablusşam isyanının 
hakiki mahiyeti ! 

Suriyeye bağlanmak istiyen Trabluslulardan altı 
kişi öldü, 70 tane de yaralı var 

----·····---
Berut : 24 ( Hususi )- Lübnan kifi üzerine halkın galeyanı bir kat 

muahedesinin kendi arzularına göre daha arttı . Camide toplandılar ve 
yapılması dolayısile protesto ma- c a m i d e n çıkınca büyük bir 
kamında grevler ve nümayişler ya· müsademe oldu . Bu müsademe 
pan Trablus da bir kaç gün kanlı Akşam altıdan dokuza kadar de-
hadiseler olmuştnr. vam etti . 

Nümayişçilerden bir takımı tev- Bu esnada tayyareler de Srabu-
kif edilmiş ve Beruta sevkedilmiştir. !usun üzerinde uçup duruyordu. Böy-

Nümayiş günlerinde Trablus Be- le başlıyan çarpışmalar bir kaç gün 
ruttan polis ve asker de gönd~ril- daha devam etti . 
rniştir. Trablusun istediği açıkça Su - Hükumet ile Trablus ileri gelen -
riyeye iltihaktır. Çünkü Trablus Har- !eri arasında yapılan müzakereden 
biumumiden evvelki muhtar küçük sonra sükunet iade edildi , Pazar ve 
Lübnandan ayrı idi Trablus halkı Pazartesi günleri miısellah bir hadi-
Müslümandır. Lübnanda yine gayri se olmadı . 
müslümlerle omuz omuza bir ekse- T rabulus heyeti Beruta gitti . 
riyeti haiz olan Müsliimanların gayri Orada Suriye siyasi ricalinden Ce-
Müslümlerle hukukan müsavi mua- mil Mürdem ve Sadullah Cabiri ile 
tnele görüldüğünü gören Trablus- göri.iştüler ve Trabulusun halini ve 
!ular eskidenberi , Suriye vahdetine is eklerini söylediler, sonra, Suriye 
iltihakını istiyorlardı . Suriye siyasi ricali Ali Komiser Kont Dömartelin 
ricali de bunu el altından teşvik yanına gittiler ve Trabulusluların is-
edip duruyorlardı . Lübnan muahe teklerini ona söylediler ve Komiser 
desinin müzakeresi sırasında Trab- de cevaben : I 
lustaki Ali Komiser vekili Trablus- - - Suriye muahedesi bütün ana- · 
fuların bu arzusunu is'afa mümkün sırın hukukunu temin etmiştir . 
olmadı~ını söyleyince Trablusta bu Trabulusluların istedikleri idari 
hareketler hazırlandı . Esasen Lüb- metalip ileride Lübnan hüku -
nan Müslümanları da ayni sebep meti ile aralarında umumi bir suret-
lerden dolayı muahedenin gayri te halledilir . O Lübnan hükumeti· 
mahfuz olduklarından Berutta da ııin dahili bir işidir cevabını verdi : 
daha hafif olmak üzere protesto Yine bu zevat Lübnan Reisicum- 1 
hareketleri olduğu malumdur . lıuru Milerdenin yanına gittiter, ona 

1 

Geçen perşenbe nümayişçilerle da ayni meseleyi arz edip ayni ce-
polis arasında müsademe olunca vahı aldılar . Reisicumhur kendile-
Beruta gelen Fransız askeri kuman- rine muahede tatbik mevkiine gelin 
dam inzibat işini ele almıştı . ' ce kendilerini mahzuz edecek şekil-

Ve bunun üzerine tevkifler baş- ı de muamele göreceklerini temin et-
lamıştı . Trablus ileri gelenlerinin tev- - Gerısi ikinci sahifede -

lesi değildir . Mevcut muahedeleri 
korumak Türk halkının hakkını 

terr.in etmektir . 
Suriyenin istiklali meselesi üze

rine ortaya çıkan meselede Fransa 
ile aramızda notalar taati olundu ve 
bütün bunlar dostane ve samimi 
hava içinde geçti . En son Fransa 
bize iki teklif yaptı. Hükumet bun
lardan şefin, hükumetin ve. milletin 
arzusuna uygun olarak Cemiyeti Ak
vama gitmek teklifini kabul ettik . 
Şimdi Sancak Milletler Cemiyetinin 
tetkik ve mutalaasına tevcih edilmiş 
bulunuyor . 

Hükumet bu işleri dikkat ve itina 
ile takibedeceğini tP.min ederim ve 
işin safhaları sık sık Meclise ar
zolunacaktır . 

icabında icabeden kararı almak 
sizindir. Mecliste çok hararetli ko
nuşmaları oldu. Bir çok hatipler söz 
aldılar . Ezcümle Antalya Say
lavı Kaplan Refik ince , Yusuf Ke 

Sovyetler birliğinde ı 
yeni kanunu esasi 

Stalinin Radyoda verdiği 
nutuk 

Londra: 27 [Radyo]- Kremlin 
sarayındaki eski taht salonunda 
Umu'll Sovyet Birliği kongresi 
açıldı. 

Kongrenin bu defaki toplantısı, 
en sonuncu toplantıdır. Çünkü kon
gre yeni kanunu esasiyeyi kabul et
tikten sonra yeniden seçilecek 
meclislere mevkiini terkedecektir. 
Molotof, kongreye kanunu esasiyi 

takdim etmiş, daha sonra Stalin 
Yoldaş söz söylem iş ve ilk defa: 
olarak Radyo il~ veriimiş ve her 
taraftan dinlenmiştir. 

Stalinin nutku sürekli, ateşli 
alkışlarla kesiliyordn. Stalin Yoldaş 
yeni kanunu esasinin esaslarından 

ve 1924 kanununa nazaran fark
larından bahsetmiş, daha sonra ko
münist partinin Sovyet Birliğinde 
tek parti olarak kalacağını anlata
rak yeni kanunu esasiyi kollektif 
say ile hasıl olan yeni vaziyetin 
doğurduğuna söylemiştir. 

Stalin Yoldaş bugün Sovyet 
Birliğinin askeri müdafaasını ta
mamlayan bir tedbire muvafakat 
etmiş ve bir mühimmat bakanlığı
nın tesisini kararl'aştırmıştır. 

muahedesile halen müzakeresi der· 

dest olan Fransa - Lübnan Muahe· 

j desine mümasıl bir muahedenin ls-
kenJeruıı ve Antakya ahalisi murah-

' haslariyle akdi imkanının tetkikini 
' benden 9 leşrinıevvel tarihli notanız 

ılt istemiştiniz. 

• ' 1 

Zatı o~vletinize şunu hatırlat

makla şeref kesbederim ki M. Vie
ııot tarafından Milletler Cemiyeti 
knnseyinde vaki beyanata tevfıkan 

Fransa Hükumeti , Türk Hükumeti
nin 1921 itilafları kadrosu dahilinde 
yapmak isteyeceği müzakerattan ka
çınmıyacaktır . Bu mefad , Fransa 

tir. 
Bu nuntakanın statüsüne gelince 

ortada J.ususi bir idare rejimi tesis 
olunacağı tasrih edilmiştir. 

Ankara ltilafnamesinin imzasın
dan itibaren , Fransa Hükumeti bir 
çok vesile ile ve bilhassa 1926 da , 
1921 metinlerinde yazılı hükumleri 

- Gerisi ikinci sahifede -
mal.kürsüye gelerekJ~burada konu- 1 
şulan sözleri bir direktif mahiyetinde ----------------------------

FİLİSTİNDE 
İngiliz tahkik heyeti çok bitarafane 

tetkikler yapıyor 

Hay komiser Londraya gidiyor 

Teııfık Rüştü Arns 

kabul ederim. Meclisin her türlü ted
birleri alacağından emin olmalıdır 
dediler. Celseye son verildi . 

K. O. 

Kudüs : 24 [ Hususi ] - Tah
kik heyetinin muhrciret dairesi 
müdürünün ifadesini aldığını evvel
ki mektubumda yazmıştım. 

Heyet reisi muhaceret müdü
rüne 14 yıl içinde Filistin Yehudi
lerinin sayısı iki mislini bulduğu 
doğrumdur diye sordu. Müdür 
evet. cevabını verdi. 

Şarki Erdenden, Suriyeden, 

Montrönün intikamı ve 
Bolşevik tehlikesi 

Fransız iktidar mevkiinin Qrganı olan Sosyalist 
Populer gazetesi Montrönün intikamı ve Bolşevik 
tehlikesi serlevhası altında bir başmakale neşret 

miştir . Muharrir bu makalede diyor ki 

Bize şu hakkımızı teslim etme
lidir . ispanyada Faşist isyanı baş
lar başlamaz ltalyanm F ranko lehi
ne müdahalesi başlıca bir meşgale 
olacaktır . 

ltalya, Akdenizdeki vaziyeti ken
di lehine çevirmeğe çalışacaktır . 
Ve sonra da müteaddit kereler Mus 
solininin Montrö mümkün kıldığı bir 
Akdeniz misakını bozmak için Fa
şist ltalyaya güvendığini kaydetmiş 
tir . 

Boğazların tahkimi ile Türkiye, 
Rusya, lngiltere, Yugoslavya ve Yu
nanistan arasında bir teşriki mesai 
nihayet Şarki Akdenizde bir üs bul
maktadır. 

lngiliz - Fransız - lspanyol 
t!"şrik'. mesaisi ise, Garbi Akdeniz
de her türlü maceranın önün! ge
çebilirdi . 

Bu vaziyet dahilinde Mussolini 
şu şıklardan birini tercih etmek va· 
ziyetinde kaldı : 

Ya umumi bır Akdeniz paktına 
• 

girmek veyahut tehlikeli bir inziva 
içinde kalmak . 

ispanyanın siyasi ittifakını temin 
etmek Musulini için, Garbi A.kdeniz
deki ademi tecavüz paktının kayıtla 
rından birini atmak demekti. 

Faşist bir ispanya, Akdeniz pak
tına girmek ist!"miyecek . Cemiyeti 
Akvamı terkedecl"k , ltalyaya, Fran• 
sanın Şimali Afrika ile ve lngiltere· 
nin Mısırla münakalelerini kesmek 
hususunda , Balear adalannın ve ls
panyol Fasının kullanılmasını müm· 
kün kılacaktır. 

Cebelüttrrık bile , bir faşist is
panya hinterlandı ile tahkim edebile 
cek bir Fas sahili arasında kalacağın 
dan derhal askeri kıymetini kaybe
decektir. 

General Frankonun ispanyadaki 
zaferine bağlı olan bu neticeler , 
eğer bu zafer tahakkuk edebilirse , 
faşist ltalyanın , Montrö mukavele
leriyle uğradığı muvaffakiyetsizlik-

- Gerisi dördüncii sahifede-

Lübnandan Arapların Filistine hic
retini sordu. Müdür bunlar Filistine 
pasaportsuz geldikleri için hakiki 
rakam söyliyemem dedi. Sonra mu· 
haceret müdürü Mister Dlize 1925 
yılındanberi Yahudi muhaceretinin 
geçirdiği safhaları izah etti. Ve hü
kumet resmen Yahudi vekaletini 
tanıdığı içini onlardan iki azanın 
huzurile muhaceret cetvellerini te5· 
bit edeceğiz dedi. 

Sonra Filistin daha ziyade işsiz 
Yahudilerin gelmesinden şikayet 
ediliyor. Raporu alınca bunlann 
miktarım bildiririm. dedi. 

Reis - Gelen Yahudilerin için
Ede zengin olanların meseli bin lirası 
olanların parasını harice gönderdiği 

- Gerisi üçüncü sahifede -

30 kişi bir adama 
çullanarak zavallıyı 
parça parça ettiler 

Erzin : [ Hususi ] - Çarşıda 
bakkallık eden JMahmudlu mahalle 
~inden Midik Mehmed ~adındaki bir 
adamzağızın başına ayni mahalle 

halkından yirmi otuz kişi bir alacak ve
recek davası yüzünden çarşı ortasında 
başına çöküp sopa ile döğerek kama ve 
hançerle her tarafını param • parça 
ederek öldürmüşlerdir . 

Kardeşinin imdadına koşmak 
istiyen Hüseyinin de aynı kalabalı· 
ğın üzerine yürüyerek adamı öldü
rürcesine taş ve sopa ile wrurkeR 
çarşı halkı hep birlik olarak bu ca· 
nilerin elinden Hüseyini zorla kur
tarmışlardır • 

Bu tüyler ürpertici cinayete halk 
çok müteessir olmuştur . 

Canilerin 1 bir kısmı yakayı ele 
vermiştir . 

Tahkikat devam etmektedir. 
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Bela Bartokıın konferansı 

Halk melodileri :v unla 
rınyük ekm sikiyetesiri 

-1-

Halk musikisinin son otuz yıl 

içinde .ilmi musikiye yaptığı tesirler 
hakkında bir kaç söz söylemek ısti
yorum. 

Bu mevzua temas etmeden mü
him bir suale cevap vermek lazım
dır . 

( Halk musiki ) sinden hakikat 
halde ne anlıyoruz : 

Bu tabir _ arki ve garbi Avrupa . 
da tam ayni manayı haiz olmadığın 
dan bu suale cevap vermek biraz 
güçtür . 

Şarki ve garbi Avrupada gö
rülen bu fark sadece Avrupanm bu 
iki bölgesinde halk musikisinin icra 
sı şekillerinden geliyor . 

Avrupanm iki başında görülen 
bu fark iki bölgedeki yaşama ayrı

lığından şehirlirlerle köylüler arasın· 
daki medeniyet seviyesi farkından 
neşet ediyor . 

Şarkta bu fark garptakinden 
daha büyüktür . 

Macarislanda da şehir halk mu
sikisi ile köy halk musikisi arasında 
büyük farklar vardır . 

Yani Macaristanda şehirlerde 
bilhassa küçük şehirlerde halk ara 
sında köylülerinkinden farklı halk 
türküleri vardır . 

Garbi Avrupada ise köy musi
kisi ile şehir halk musikisi ayni şey
dir . Yani halkın kendine mahsus 
türkiileri yoktur . 

Şarki Avrupada şehir halk tür
küleri ile köylü türküleri birbirinden 
ayrı iki kısımdır . Bu iki kısım ara
sında ne fark var ? 

Bizöe şehir halk türkülerinin 
melodik bir şahsiyeti vardır . Bunlar 
kendi aralarında sathi bir müşabe
het gösterir . Fakat esasen birbirin. 
den o kadar ayrılırlar ki bunları bir 
formül ile ifade etmek mümkün ol
maz . Şu halde bunlar tip melodi· 
!er değil şahsi melodilerdir . 

Köy musikisinde hal tamamen 
bunun aksidir : Orada mütecanis 
musiki uslupları teşekkül ediyor. 

Macar köylerinde ( eski ) tabir 
edilen ve yüz kadar melodiyi ihtiva 
eden melodi uslubu bulduk . 

Bunlar karakterleri ve şemaları 
bakımından birbirine tamamen ben· 
ziyorlar . 

Binaenaleyh bunlar mütecani.s 
bir köylü melodi uslubu teşkil et· 
mektedir . 

Diğer taraftan Macar halk tür
küleri arasında ( modern bir melodi 
uslubu ) bulunmuştur ki ayni karak
terde binlerce melodiyi ihtiva etmek· 
tedir ve bunlar eski usluptan kat'i
yen farklıdır . 

Bu eserlerin heyeti mecmuası 

bir ( melodi ailesi ) teşkil eder. Bun. 
far birer birer lı:ararlaştırılınca bir
birine o kadar benzedikleri görülüyor 
ki bir melodinin vayraspol ( tenev
vü ) duygusunu verirler . 

Bu menşe uslupları nasıl teşkil 
ediyor 7 Bu hususta ancak faraziyat· 
ta bulunulabilir : 

Her halde bu köylülerin sevki 
tabii ile yaptıkları varyasiyondur ki 
daima ayni cihete müteveccihtir . 
Müşterek ve müteşabih köy hayatı 
o sevki tabiiyi daima bir cihete sevk. 
ediyor . 

Bu istikamet tabi; kuvvetlerin 
muhassalası gibi addedilebilir . 

Binaenaleyh melodik şahsiyetler-

M. Bakşı 

den ziyade:melodi tiplerile meş· 

gul olmaliyız . 
Bu mütecanis köylü uslubuna ait 

olan melodiler köylü musikisinin en ' 
mühim unsurlarıdır. Ve en dar an. 
lamile ',bunlara ( köylü musikisi ) 
adını veririz . 

Böyle uslupların mevcudiyeti 
( köy musikisi ) ile şehirler halk mu· 
sikisi arasındaki büyük karakter far
kını bize gösterir . 

işte bu fark garbi Avrupa halk 1 

musikileri arasında hemen zail olmu~ I 
tur . 

Şehir halk musikisi dediğimiz 
( ilmi musiki ) nin örnekleri tanın
mış şeylerdir . 

Mesela ( La Hongrase ) bunla
rın arasında ( çıgan musikinin ) rad- 1 
yografik transitmisyonudur . Eski 
amatörlerin eserlerinden mürekkep· 
tir ve bu amatörler münevver küt
ledendir . Bunlar şendir. Fakat çok. 
çası yorgunluk verir . 

Asıl köylü melodilerinde bulu
nan halk musikisinin klasik bir sa,, 
deliği ve vuzuhu vardır ve insanı 
asla yormaz . Bunlar bence en yük- · 

k sanat kemalini temsil eder . 
Bu, bir musiki ~fikrini en vazih 

şekilde en sade vasıtalarla ifade et
menin en mükemmel tarzıdır . 

Şimali Afrikada Araplar arasın· 
da yine böyle fark buldum . 

Vahaların, köylerin musikisi Arap 
şehirlerinin kahvelerinde dinletilen 
halk musikisinden kat'iyen farklı 
idi . 

Yüksek ve nardun tabakalar ara 
sındaki ayni fark başka yerlerde 
varını 7 Mesela Şarki Asyada şim
dilik bunu bilmiyorum . 

[ Profesör burada iki türlü Ma
car Halk musikisinden örnekler çal
mıştır . J 

Asri ilmi musikide halk musiki. 
kisinin tesiri daima hissedilmiştir. 

Uzak zamanlara dönmeden son 
iki üç asırda bir kaç hadiseyi hatır· 
!atmak kafidir . 

Mesela Bachın eserinde koral 
melodilerin mühim rollerini düşüne
lim . On yedinci, on sekizinci asır
ların meşhur Pastural ve müzet
leri eski bir takım halk türkülerinin 
taklitleridir (ki bunlar o zaman Kor
nemüz ve yahut Vielle ile çalınırdı.) 

Viyana klasiklerinin halk musi
kisinden ne kadar istifade etmiş ol
duğunu herkes bilir . 

Nitekim pa:,turel s•.mfoninin ilk 
hareketteki esas tempo bir cenubi 
İslav halk mel0disinden alınma
dır . 

arkası var -

------·----- 1 

mektupları ! Suriye 
- Birinci sahifeden artan 

ti .. 
Bundan sonra, Trablusta artık 

• sükut geldi ve bir hadise olmadı . 
Nümayişler esnasında altı maktul ve 
72 mecruh olduğu anlaşılmıştır . 

Fakat, Trabulus iskelesinde hala 
grev devam etmektedir . 

Bu sükunet üzerine mavkufların 
tahliye edilmesi bekleniyor ve Trab. 
lusda işler iyileşiyor . 

T rabulusta bu işle meşgul olan 
heyet şimdi Lomiser nezdinde Tra
blus meselesi hakkında Lübnanda 
bulunmak üzere hükumetle temas 
ediyorlar . 

Türksôzü 

Yağmurlar 

Dün sabahtan gece yarısına ka
dar şehrimize, kısa fasılalarla bel 
yağmurlar"yağdi . 

Evvelki gündenberi yağan mik
tarı 10 milimetreyi geçmiştir . 

Son yağmurların mevzii olma
dığı ve bölgenin hemen hemen her 
tarafına ayni miktarda . düştüğü yap· 
tığımız tahkikattan anlaşılmıştır . 

Belediyeye gelen 
anket 

Dahiliye Vekaleti, belediyeler 
arasında, şehirlerin görülecek büyük 
işleri hakkında bir anket açmıştır . 

Anketin sualleri, matbu olarak 
belediyelere gönderilmiştir . 

Bunların cevapları hazırlanarak 

Vekalete gönderilecek tir . 
Dahiliye Vekaleti belediyelerin 

teşkilatı, tesisatı hakkında bir çok 
izahat istemektedir . 

İstanbul postası 
Dün gece bir saat tehirli 

geldi 

lstanbul posta treni dün geee 
bir saat tehirli gelmiştir: 

Müteahhitler konlrolü 
daha sıkı olacak 

Nafia işlerine girecek müteah
hitlere müteahhitlik vesikası veril
mek usulü ittihaz olunmuştur . Bu 
vesikalar her sene bir Kanunusanide 
yenilenecektir . 

Parti köy ocaklarile ka
munlar kongresi tema

men yapıldı, bitti 

C. H. P: si Adana merkez ka
mununa bağlı Tarsus kapısı Karşı 

ya ocakları kongresi evelki gün Par 
ti merkez kurağında saat 19 da ya· 
pılmıştır . 

Doğrudan : vilayete bağlı köy 
ocaklıırile köy ocaklarının bağlı bu
lunduğu 7 nahiyenin kongreleri de 
kamilen yapılmıştır . 

C. H. P. Adana merkez kamun 
kongrnsi 29 · 11 · 935 günü Parti 
kurağmda yapılacaktır . 

Zabıtada: 

Oyun yüzünden arkada 
şını döğdü 

Sugediği mahallesinde oturad 
Kamil oğlu Mehmed adında biri ile 
Abdulaziz oğlu Selim isminde biri. 
si arasında kahvede kağıd oyunu 
yüzünden kavga çıkmış, neticede, 
Mehmed Selimi ağır surette döğ· 
müştür. 

Zabıta Mehmedi yakalamış ve 
hakkında kanuni muameleyi yap
mıştır , 

Çarparak yaraladı 
Hasan oğlu Ramazan adında bi

risi istiklal mahallesinde oturan Ne
cip kızı sekiz yaşında Sebihaya çar
parak bisikletle ağır derecede yara
ladığından yakalanmış ve hakkında 

kanuni iş yapılmıştır . 

Portakal, mande 
rine, limon ve 
turunçlarımız 
Mıntakamızın yaş meyve ihra

catından başlıcasını teşkil eden 
portakal ve mandarin rekolteleri ile 
dahilde sarf olunan limon ve turunç 
1936 rekolteleri aşağıda gösteril
miştir . 

Portakal, 11.050.000 adet 
Turunç 15.480.000 adet 
Limon 19.427.510 adet 
Bu maddelerden limonlarımız 

kısmen piyasaya çıkmış olup dahil· 
de sarf ve istihlak olunmağa baş· 
lanmıştır. 

Portakallarımızın da kemale gel
mesi yakınlaşmıştır . 

Hatta kemale gelen bir takım 
portakallar ·üzerine şimdiden ufak 
tefek muameleler başlamıştır . 

Bu meyanda Cebeliberekette 
yapılan muamelelerde bin adedi ye 
di buçuk liradan başlamıştır . 

Vali vekilleri 

Valilerin her ne suretle olursa 
olsun vilayet merkezlerinden gay
bubetlerinde yerlerine vekil olarak 
kaymakamlardan birini bırakma

ları takarrür etmiştir. 

Muhacirlere Emlak 

Maliye vekaleti Rum emvali 
metrukesinden gayrı bilumum gayrı 
menkulıerin de borçlanma suretile 
muhacirlere teffizine karar vermiş 
tir. 

Klevland 
tohumları 

Dağıtılma hazırlıklarina 
başlandı 

Ziraat dairesi bu sene muhiti· 
mizde ekilecek olan Klevland pamuk 
tohumlarının tevzi hazırlıkları işle· 

rile hararetli bir şurette meşgul ol· 
maktadır. 

Adana pamuk islah istasyonun
dan parasız verilecek tohum mikta. 
rı mıııtakamızın ihtiyacını tamamen 

karşılıyamıyacağı cihetle bir çok çift
çiler febrika ve tüccarlardan klev
land çekirdeği tedarikine başlıya· 
cakları haber alınmıştır . 

Tahvil satışları 

Bu ay sonu bitiyor 

Erzurum - Sivas hattı için hü
kumetimiz tarafından satışa çıkarı

lan istikraz tahvilleri şehrimize de 
gelmiştir . 

Bu tahviller iş ve Ziraat Ban· 
kalarında satılmaktadır . 

Satışlar bu ay sonunda kapa 
nacaktır. 

Yeni neşriyat 

Çocuk Esirgeme Kurumu Mer
kezinin çıkarmakta olduğu Çocuk 
Mecmuasının bu ayki son sayısı çok 
güzel ve özlü bir şekilde çıkmıştır . 
Tavsiye ederiz. 
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Bir esmerle bir sarı- ~1 ( ı e 
şın evlenirse!. 
işi az bir Amerikalı doktor Kel· 

li ortaya bir mesele atıyor . Bu zat 
bir kollejde profesördür . Diyor ki : 

- Yeni sene 300 çifti müşahe· 
de altına alacağım ve hangi tiplerin 
birbirleriyle daha iyi geçindiklerini 
inceleyeceğim . 

Doktorun bu tecrübesini işiten 

200 vift isimlerini yazdırmışlardır. 
Bu çiftler üzerinde doktor yedi 

sene tetkikat yaptıktan sonra sarı· 

şınlarla esmerlerin evlenmeleri ca· 
iz midir ? değil midir 1.. 

İnsan doktorun teşebbüsüne de· 
ğil sabrına şaşıyor .. 

Tenbellere yardım 

ki b 
adaı 
aşaj 

?eçı 

tekı 

ıasl 

~işı 

lar 
Cici 
lk 

ın 

Dünyada yalnız çalışkanlar ını ;ul 
sevilir .: Çalışkanların mı elinden tu" 

tutuyor sanıyorsunuz ? Hiçte değil .. 
Bakınız: 

Bristolde oturan bir lngiliz mil· 
yrmeri öldü . Bu zat hayatında hiç 
çalışmamiştır . Ve küçüklüğünde de 
mektebinin en tenbel talebesi imiş · 

iste bunun için doğduğu şehre 
büyük bir servet vasiyet etti . Aını 
bir şartla : 

Bu servetin geliri ilı:: o şehirdeki 
mektep talebelerinin eil tenbellerine 
her sene seyahat etmeleri için lüzu· 
mu kadar para verilecektir . 

Bence bu meselede acınacak bir 
taraf var . O da : 

O şehrin mektebleri.ıdeki öğret· 

menler!.. 

1000,000 tonluk heykel 
Yüz katlı binalar olur da 100 

metre yüksı:kliğinde bir milyon ton· 
luk heykel olmaz mı 7 

Profesörler , insan nesli küçii · 
lüyor . Diyorlar , ama küçülen nes· 
lin arzulan azmanlaşıyor .. 

ikinci beyaz kitaptan 
ltalyada yüz metre yüksekliğin· 

de büyük bir heykel vapılacağı ha· 
ber veriliyor . Bu heykt 1 bir 'mer· 
mer kaya dağında kayaların yerin· 
de oyulması ve yontulması ile yapı 
lacaktır . Bir senedir de hazırlık ya· 
pılı yormuş . Fakat , bu heykel etra' 
fında !tal yadan hiç bir teyid yok· 
tur . Hatta bunun , Musolininin hey' 
keli olacağı hakkında şayialar tek· 
zip olunuyor . Yalnız heykelin genç 
ltalyayı temsil etmesine ihtimal veri· 
liyor . 

- Birinci sahifeden artan -

teyid ve onların tatbik şekillerini tas
rih eden itilafların müzakeresine ma
almemnuniye muvafakat etmiştir . 
Fransa Hükumeti , lskenderun San· 
cağına 14 mayıs 1930 tarihli teşki
latı esasiyesile elyevm tayin edilen 
hususi bir idare rejimini Suriye dev· 
leti kadrosu içerisinde bahşetmek 

ve mıntakanın Türk ırkına mensup 
anasırı lehine gösterilen barsi ve 
lisanı teminat ve kolaylıklara riayet 
edilmek suretile bu hükümlerin 
kuvveden file çıkmasına istina eyle· 
miştir. 

Bununla beraber , Zatı Devletiniz 
zikri geçen notanızda da hatırlattı

ğınız veçhile , Fransa hükumetinin 
bu muhtelif ahvalde ancak manda
ter devlet sıfatı ile hareket ettiğini 
ve başka türlü de hareket edemiye· 
ceğini gözden kaçırmamak muvafık· 
tır . Filhakika istiklalleri muvakkaten 
tanınan cemaatler üzerinde Lazı Dev· 
Jetlere tevdi edilen A sınıfından man
dalar prensibi , Milletler Cemiyeti 
misakının 22 inci maddesi mucibince 
28 haziran 1919 tarihinde tesis edil
mıştir. 

F ransaya Suriyede manda veril
mesi 25 nisan 1920 tarihinde vuku 
bulmuştur . Binaenaleyh , Fransa 
Hükumeti 20 teşrinievvel 1921 tari
hinden itibaren , yukarda anılan bey 
nelmilel vesikalarla kendisine Suriye 
de tanınmış olan salahiyetlere tevfi· 
kan bu memleket nam ve hesabına 

mukavele akdetmiş bulunuyordu. 
O zamandan sonra 24 temmuz 

1922 de manda yasası mandater hü 
kumetin vecibe ve salahiyetlerini 
tasrih etmişlir. 

1922 yasası bu vecibe ve salahi
yetler haddında pek vazıh ahkamı 

natıktır. 1 

Yasa Suriye ve Lübnan diye zik
rolunan iki Devleti istiklale sevkey- 1 
!emekten ibaret olan Fransanın va· ! 
zifesindeki hedefi hasseten tayin 

1 

etmektedir 1 
Yasa ahval ve şeraitin musait \ 

olacağı ııisbett" mahalli otonomilerin 
inkişafını tavsiye eylemektedir. ı 

işin en garip ciheti , heykelin 
yapılmakta olduğu söylenen dağın 
bütün şehirlerden uzakta halı bir 
yer nlmasıdır . 

Bu büyük heykel , orada ne 
mabatla yapıliyor dersiniz 7 

Dahit1 

Yasa iki devletin hariçi münase
batının tedvirini Mandater Devlete ı-----·--------
bırakmakta ve onların arazisinin ta- müşahede edilmesi Mandanın hitamı· 
mamının veya bir kısmının ziyaına 1 nı intaç eyliyecektir . Fransa Hükıl 
veya icarına ve orada ecnebi bir 

1 
meti , o zamanın hululünü derpiş 

devletin her hangi bir kontrol tesisi- ederek , ahiren Pariste parafe edileO 
ne karşı bu Devletleri vikaye etme- 1 Muahede projesinde , hakim ve miis 
ğe Mar.dater Devleti mecbur tutmak takil bir Suriye ile olacak müstak· 
ta ve muhtelif ekallivet unsurlarının bel münasebetlerinin esaslarını tayin· 

• 1 

serbestçe inkişafını temin için alına- hususuna itina eylemiştir. 
cak tedbirleri saymaktadır. Bu muahede , ancak Suriyeniıı 

1921 İtilafnamesinin İskenderun Milletler Cemiyetine kabulü sırasın· 
Sancağına müteallik hükt1mlerini kuv da meriyete girecektir. 
veden file çıkarmak üzere Fransa Manda hit11mınıo tezahürü olan 
Hükumeti tarafından ittihaz edilen İ bu kabulün vukuuna kadar Manda· 
tedbirler , Manda yasası ile çizilen 1 ter devlet , faaliyetini manda yasa· 
çerçeveye tamamen dahildir. \ sına tevfikan icrada devam edecek· 

Bununla beraber , Mandater Dev tir. 
lbt tarafından ifa edilen rehber ve Binaenaleyh , mandaya tabi dev· 
müşavir vazifesi semeresini vermiş !et ile müstakil devlet arasında 
olduğundan Fransa Hükumeti Suri- ahenkli bir intikal devresi temini 
yenin üç senelik bir müddet zarfında i emelinde bulunan Fransa Hükümeti, 

:yal~ı~. başıta kend'.si.ni ida.~e kabil~- ı· ecnebi Hükumetlere karşı Suriye 
yetmı ıhraz edeceğını bugun takdır nam ve hesabına girdiği teahlıüdle-
eder ki bunun Milletler Cemiyetince · -Gerisi dördüncü sahifede -

Asri Sinemada Dolares Delrio Vonder bar filminde Bu akşam 



1
_ " Onu balta ile yere serdikten sonra aşını stura 

ile kestim ve: ölü kafasını koltuğumun altına alarali 
karanlıklara doğru yörüdüm ,, 

el· 
zat Sabahleyin saat dörtte alt katta 
ki: ki bağrışma sesleri ile uyandım : iki 
he· <dam kavga ediyordu . Korkumdan 
rin ;şağı inemedim . Bir müddet öyle 
'ni ~eçti . Sonra kalktım : işime gide· 

Cektim . Aşağı indiğim zaman Ko· 
ten ıaskiyi ölmüş buldum . Başı kesil 
ır. 'ilişti • n 

edi Bu , F ransanın bir şehirinde 
ılan feci bir cinayetten soııra 
Cici isminde Polonyalı bir kadının 
lk söylediği sözler , 

e· 
Koyaski , Cicinin aşıkıdır ve be

ab~r oturmaktadırlar . Fakat , ka -

~ının kocası da vardır , başka yerde 
ını >ulunmaktadır . 
u· 

Kadın ilave ediyor : 
il .. 

" Muhakkak kocam öldürmüştür. 

il· ünkü , ne zamandanberi şüphe edi· 
lordu ve Koyaskiye hain hain ba

İÇ 
de ~}'ordu . " 

Fakat, yapılan tahkikatta Cici
ş. 

QI) kocasının o gece oraya gelmedi. 

ir 

el· 

1 

anlaşılıyor . Kadın daha fazla 
kıştırılıyor . 

En nihayet , sorulan suallere 
alan cevap uydurmaktan , yalan 
'ylediğinin farkına vanlacağı kor. 
Usundan bitap bir hale gelen kadın 
İraf ediyor : 

- Aşıkımı ben öldürdüm ! 
Ve sonra anlatıyor: 

- Onu ben öldürdüm, çünkü 
nden para istiyordu. O gün kav· 

ga ettik. Ben sinirden deli olmuş· 
tum. O da beni boğmak ister gibi 
üzerime saldırıyordu. Bu sırada 

elime odanın köşesinde duran . bal· 
tayı geçirdiğim gibi arkasından ka
fasına doğru indirim. Yere yuvar
landı. Bir iki balta daha . vurdum. 
Kıpırdamıyordu. 

" Sonra düşündüm ki : Kafasını 
vücudundan koparıp ortadan kay
bedersem kendimi daha iyi müda
faa edebilirim. 

" Hemen yandaki odaya gittim. 
Usturasını aldım. Geldim, kafa ını 
kestim. Sonra bekledim akşam ol· 
sun, hava kararsın diye. Gece, ölü 
kafasını koltuğuma alarak sokağa 
çıktım. Önce, onu bir çöplüğe at 
mak istedim. Bulurlar diye düşün· 
düm, vaz geçtim. Sonra biraz daha 
yürüdüm, şehrin kenarına geldim. 
Kimse yok. Hemen kaldırdım, ka· 
fayı suya attım. 

" Ondan sonra eve geldim. Kar
nım açtı. Yemek , edim. Çocuğumu 
doyurdum, yattım. Sabahleyin kalk
tığım zaman gittim karakola: "Cina
yet oldu! .• Diye anlattım .• 

Kadın~ 
- Pişman mısınız?. Sualine şu 

cevabı veriyor: 
- Bilmem.. Biraz pişman ol

dum tabii. Fakat, ne yapayım. O 
dakikada bir şey düşünecek halde 
değildim. 

lsp nyada 
Her iki taraf da ta
arruza hazırlanıyor 

'

' Londra : 27 (Radyo) - Roy· 
, ter bildiriyor : 

Madritte her iki taraf ta yeni bir 
taarruza hazırlanmaktadır . Şimdilik 
ufak tefek çarpışmalardan başka bü· 
yük bir muharebe olmamıştır. 

Madritte hükümet kuvvetleri 
İtalyan sefaretini yağma tmişler 
Alman sefaretini de araştırmışlar· 
dır . 

Hükumet kuvvetlerinin elinde 
bulunan Cervantes Zırhlısının kim 
ler tarafından taarruza uğradığı he· 
nüz tesbit edilmemiştir. 

Diğer taraftan General Franko 
kuvvetleri ablukaya devam etmekte 
ve hükumetin elinde bulnan sahil
lerde dolaşan gemileri araştırmak· 
tadır. 

Denizlerimizde 
Şiddetli fırtınalar var 

lstanbul : 27 ( Radyo ) - De
nizlerimizde çok şiddetli fırtınalar 

hüküm sürmektedir . Bu sabah Mar
' marada iki yelkenli kaybolmuştur . 

r 

1 

Balıkcıları:ı akibetinden endişe 
edilmektedir , Karadenizde hiç bir 
vapur işlememektedir . 

Donanmamız Falere 
hareket etti 

Bir Büyüğümüzü 
kaybettik 

General Şükrü Naili 
sektei kalpten öldü 

• 
sınema 

28 Teşrinisani cumartesi akşamından itil>aren 
iki harikulade film bird&n sunar 

-1-
Sinema semasının sevimli büyük lspanyol yıldızı 

( Dolores dol Rio ) 
ve sahne arkadaşları yedi büyük yıldızla beraber çevirdiği muhteşem 

ve göz kamaştırıcı film 

Ankara : 27 (A.A:) - Edirne
nin kurtuluş bayramında hazır bu· 
lunmak üzere Edirneye gitmiş olan 
lstanbul Saylavı General Şükrü Nai- ( v d B ) 
li dün akşam vilayet konağında sek- . on er ar 
tei Mkalptehn ölmüşti.ıt'r · H 1 Bin sihri, bin bir güzelli içinde tophyan film 

a mu an -II-
Efgan hariciye nazırı An- Sergüzeşt ve heyecan filmlerinin büyük kahramanı 

karaya geldi Ken Maynartın fevkalade heyecan filmi 
Ankara : 27 ( Radyo )- Efgan 

hariciye nazırı tvfı.hmut Han bugün 
fstan buldan şehrimize gelmiştir . 

Mahmut Han garda merasimle 
ka ·şılanmıştır . 

Alman - Japon 
Anlaşmasını Fransız Ha 

riciye Vekili hoş .. .. 
gormuyor 

( Kovboyun Şerefi ) 
Aşk, kıskançlık, heyecan 

Bugün gündüz 2 de matine 2 film birden 
Türkçe: 

CAMBAZHANESİ TİVOLİ 
( Cinayet Yolu) 

7575 
Ankara : 27 (A.A ) - Alman

Japon anlaşması münasebetile F ran· 
sız Dış Bakanı bu mukavelenin Av
rupa sulhu için bir sükun unsuru ol· j 
madığını teessüfle kaydetmiş ve bu -----------·---------------
anlaşma Fransanın reddettiği bir 
zihniyet içinde yapılmıştır , Demiş
tir . 

Birleşik Amerika Dış Bakan mu
avini bu mukavelenin Amerikan men 

faatlerile doğrudan doğruya alakadar 
olmadığını söylemiştir . 

Büyük sinema 

Bu 

müsameresi 

akşam 

• 
sıneması i Ankara:: 27 ( AA ) - Donan· 

---------~--------, mamız bu sabah Maltadan Falere 

~ilistinde İngiliz tahkik heyeti çok j~~ 

J 
n· 

Royter ajansı bu uzlaşmanın 
lngiliz politikasının aksine olarak 
\ıirbirine muhalif ideoloji blokları 
sistemini kuvvetlendirmesi itibarile 
lngilterede sevilmediğini bildirmek· 
tedir . 

Alsaray 
ı 

bitarafane tetkikler yapıyor 
-·--

- Birinci sahifeden artan -

0ğnımudur. 

Onların parasını harice gönder
diğine emin değilim. 
- Arap komitesi arap hicıeti 

a· •kkında rakam veremez mi? 
- Hayır veremez. 
Muhaceret müdürü sonradan 

<hudi muhacertti hakkında yap. 
{ı listeyi vermiştir. Burada dikkat 

rı· lilecek şurası vardır. 
ç 

n 
n 

ir 

e 

irt 

Ü 

iş 
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ıı 
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Filistin arapları Yahudi muha
'etinden, yani Yahudilerin Filis· 
i istila ederek kendilerini akalli
tte bırakacağından şikayet eder· 

bilmukabele Filistine hariçten 
muhaciri gelmesi mevzuu 

1hs oluyor. Halbuki Filistin arap· 
' 1nının ve arap komitesinin muka· 
arap muhacereti yapacağı' teş. 

1~tı yoktu. Ve böyle bir teşkilat 
Pılsa bile mühim bir netice elde 
1 ltrıez. 

Hariçten gelipte Filistine yer
'1ıiş olan arapların sayısı yüzlerle 
e edilemez. Halbuki Yahudi 

~hacereti yılda ellide binlerle ifade 
1liyor. 
Bunu anlan.ak için Filistin nu· 

ı· hakkında şu mukayeseli cet-
1 gözden geçirmek kafidir. 

920 senesinde 
'12403 Müslüman 
~657 4 Yahudi 
77801 !sevi 
7405 Muhtelif 

;73193 

1936 
11ıı342 
l/0483 
05474 

~19 
·36518 

Hazira sonunda : 
Müslüman 
Yahudi 
Is evi 

ıf Görülüyorki müsliimanlarmda 
Usu artımı o/o 50 iken Yahudi nu· 
altı misli 0/0 600 olmuştur. 
. fngiltere parlamentosunda Fi· 
lın meselesi · mevzuu bahs olunca 

müstemlekat nazın sorulan sual
lara hulasaten şu cevabı vermiştir: 

- Mısır yerine imparatorluk 
işleri müdafaasını Filistinemi nakil 
edildi. Ve hükümel filistinde kendi ' 
sadıklarını takviye içirı ne yaptı? 

- Mısırın istiklal muahesile 
filistındeki müdafaa teşkilatı iki kat 
yapılmadı yalnız takviye edildi. 

- Araplardan silah nez'i için 
için ne yapıldı. 

- Buna sonra cevap veririm. 
- lngiliz Tayyareleri arap köy-

lerine bomba attımı. 
- Hayır. 

- Yahudi vekaleti yahudilere 
kargaşalık esnasında mali yardım 
yaptımı 

- Yahudi vekaleti aylık nafa
kaları veı di, elbise ve zahireyi hü
kumet verdi. 

* * * Y :ır-udi muhaceretinden bir şi-

kayet de işsiz yahudilerin gelmesi 
idi. lngiltere müstemlekat nazırı 
hicreti durduracak kadar filistinde 
işsizlik yoktur demiştir. Buna mu
kabil arap işçileri bunun aksini 
iddia ediyor. 

Ve işsizlerin cetvelini tesbit et· 
ıneğe başlamı ·tır. işsizlerin çokluğu 
İşçi ücretinin ayda üç liraya inme· 
sile anlaşılıyor. 

Filistin iili komiseri bu hafta 
lngiltereye gidecek ve milat hayra· 
mından sonra dönecektir. 

Fakat gitmeden evvel af kanunu 
ve kargaşalık mahkumlarının ceza· 
!arının tahfifi işini bekliyecektir. 

Sabık Hidivin kışı geçirmek 
için Filiı.tine geleceği söyleniyordu. 
Fakat müracaata cevap verilmediği 
ve Filistin hükumetinin kargaşalık 

zamanında bunu münasip görme. 
diği ihsas attiği anlaşılıyor. 

Hiikumet filistin siyaseti hak· 
kında manda vesikası, beyaz ki tap
lar çe Çorçil ile arap komitesi ara
sında ve Makdonald ile ve lzınan 
~rasında ki muhabere ve vesikaları 
neşredecektır. 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün güneş 6,31 da doğa 
cak öğle ezanı 11,43 de ikindi 
14,21 ele akşam- i6,36 da yatsı 

18,9 de emsak 4,43 de olacak 
tı( . • 

F ransanın kara 
büdçesi 

11 milyar 47 milyon 
Ankara : 27 (A.A.) - Fransanın 

kara ordusu büdçesi geçen senekin
den bir milyar 400 milyon fazlasile 
on bir milyar 46 milyon olarak mec
lise verilmiştir . 

( Gön ··ı D dikodular.ı ) 
OYNIY AN : Şaheserler hiilikı unutulmaz Yıldız Marta Egert 

2 
Canavar 

Vahşi ormanlarda Arslan, Kaplan, Yılanlarla 

dehşet filmi 

avı 

mücadele heyecan ve 

Telgraf hatları 
lstanbul Ankara arasındaki şid. 

detli fırtınalar ve kar dolayısile tel· 
graf hatları sakatlanmıştır. 

Matineler : 
Cumartesi 2,30 da iki 
Pazar 2 de iki kadın gitti film 

birden Amerikalı milyoner 1 film 

lstanbul: 27 (Radyo) - Bir ---------·--·-7•5.o7-.3 _____ ..__.....,...:,;._, 

Adana - lstan bu 1 telgrafları, 
lstanbula telsizle Ankaradan nakil 
edilmektedir. 

müddetdenberi şehrimizde bulunan 
Amerikalı milyoner madam Hur , 
düıı lstanbuldan Amerikaya hareket 
etmiştir. 

~-----.............. ----------~--~--~----!. Tan • 
sıneması 

Bu akşam 
Bütün Adananın heyecanla.beklediği filmi gösterm~ğc başlıyor 

-1-

Antakya ve lskenderun 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Anavatanın güzel bir p3rçası olan Antakya ve lskenderun . Oradaki kar· 
deşlerimizin vatan aşkile çarpan kalpleri .. Yaptıkları mitingler .. Onlara 
karşı tatbik edilen cebir ve zulüm .. Göz yaşlarınızı tutamıyacağınız sözlerle 
dolu memleket filmi, Her Türkün her vatandaşın görmesi lazınıgelen bir 
eser. Bir çok zahmetler ve tehlikelere karşı çok büyük fedakarlıklarla 
çekilen bu filmi bütün Adana halkı görmelidir . Hararetle tavsiye ederiz 

-2-
Çok heyecanlı ve acıklı sahnelerle dolu bir şaheser 

Kadın ne yapsın 
Bu dereceae hissi bir film sinema perdesinde pek az görülmüştür 

OYNIY ANLAR : 

Jeanne Boitel ve Jean Galland 
ilaveten : Son İspanya ihtiliıline ait havadislerle dolu Türkçe izahatlı 

FOX JURNAL 
Bugün gündüz son defa olarak ŞARLO nun en güzel filmi Asri Zamanlar 

ve Heyecan filmi YlLDlRlM BÖLÜK 

PEK Y AKıNDA: 
ismine şeref ve şöhretine layik harikalar harikası 

MI EL STROGOF 
7576 

:..-.............. __ ...... ________ ~~---- · .... ,..... .... '!ii-_.. ____________ __ 

(Müjde) 

Dünyanın en büyük Racly,) f abri ks ı 

nin 937 modelleri geldi . 
olan Philips) 

B R d O • • 0 
'·-. bir u a y ,~ .,. · - .ı - - • • • " ... • • -

menfaatınız iktizası.. la ı · . . 

ADANA VE HAV AL.~ t':.A T 

Belediye caddesinde Raşı.. ' ıer ~ i ft 
P. K. o: 20 telefon : ... ...,. 

marka ala-

1 ; 

reıp~si 
117 • 

33 



Sahife : 4 Tilrk sözü 28 Tetriniııani 1936 

ikinci beyaz kitap Adana Borsası muameleleri 
- ikinci sayfadan mabad - PAMUK ve KOZA 

Kilo l<'iyaıı 

C1NSJ En az En çoL. Satılan Mikd.r rin Suriye Hükumetince tanılıp te
kabbül edileceğini serdeylemiş ol-

...,.,. ..... ~==~~==~=•-K=·~==s=·~ı~==K=·~~s=.=l~·==~=K-~~~~~ı duğu ve serdetmeğe mecbur bulun- ""' kapımah pamuk 
duğu cihetle , mezkur Hükumet, ne Piyasa parlakı ,, 39~-- 41,50 
bir Fransız-Suriye anlaşmasında ne 1 _.::...Pı:;.·y.::...as:.:a:__t:.:ec:.:m:cciz::.i_:..:."-- -37 -38~50-. - -·-------• 
de bir Fransız-Suriye anlaşması iane 1 42,50 -45,50-- ----------• 

iane 2 
dolayısiyle ecnebi bir devletle olan Ekspres 
müzakeratında , Manda yasasının Klevlant 
hükumlerine muhalif hareket ede- YAPAGI 
mez. B ' 

1 
Zatı Devletinizin zahmesizce an- •-=ey'-"a=z-------ı---- -----• Siyah _ . 

lıyacağı veçhile, Fransa Hükumeti ç 1 C 
1 

T -----------1ı 
1936 senesinde ve Suriye istiklfilinin Ekspres 

1 
tasdikini tavsiye etmek istediği bir iane -----ı-----ı-
zamanda , onun 1921 de Suriye na- Yerli " Yemlik ., 1:=~:::::::::::::::::::,ı----- -------_ ---_-_-_ ---_-_ ------

mına kabul ettiği teahhüdler fevkine _,,,.,,...:.•.:..• __ .. _T_o_h_u_m_lu_k_. ... • __. __ 2 ..... s.s ___ _._ ____ .._ ________ 
1 

çıkması mümkün olamaz . istiklale 8 U B U B A T -----------götürmekle mükellef olduğu iki dev- Bujj'day K.;ı.::.b.:..:rı::..s ___ I __ .---
Jet erazisinden şu veya bu kısmına .. Yerli 4,50 -4;-62:::::::::::::::::1:-_ -------

beynelmilel bir varlık vermek için " mentane ı-----ı·---- ---------ıı 
bu müstakbel istihlası vesile addet- _,,Arrp~a-------1--- , ______ --~-------- ı Fasulya 
mek onun elinde değildir. 1--.Yccul;..::a;f< -=------·l-----

Suriye eczasından bulunan ve ı-.,D-el"'ic-e------ı----ı--

kendi hususi statüsünün zımanı al- Kuş yemi -- -- -·-------____ , ____ --------tında Suriyenin umumi hayatına fi- Keten tohumu 
len iştirak eden bir Sancağı Suriye Mercimek ;-------- ' 
D 1 d d h ld S 

ı-s=i-sa-m------•15 ı 
ev etin en ayır ığı a e ve uriye ----'-----!---------1 

ve Lübnan ile müzakeresi devam 1 U N 
eden ittifak Muahedelerine müşabih -~ört yıldız Salih 725 

1 ... uç " " -(,7ç-- --
bir ttifak Muahedesini bu Sanca- .;s-= - 0 - ld o ,. ı k -750 ___ --------• 

.. .11 .1 kd kd .~ ort yı ız o5 ru u 
ğın mumessı erı e a ettiği ta irde ~ - - üç ,. ,. 61ç-- --
Fransa Hükğmeti filen olduğu 'gibi ] ..§ Simit ,. -850 ___ --------
hukukan da mezkCir iki Devlet ile :,;;; ~-Dört yıldız cumhüriYet ____ 'föo ___ -
aynı dereçede üçüncü bir Devlet ih- ~ ı <> üç " " 625= :=_-=_------
das etmiş olacaktır, Simit • 800 

Bu keyfiyet Suriyenin parçalan· Liverpl Telgraftan 1 
ması demektir ki böyle bir ihtimale 27 I 11 / 1936 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

karşı ise Mandater Devlet , Suriye Sanıı.. P•~ 

Devletini katiyen vikaye etmekle Hazır j__?
6
_ 

48
73 ~::~mark 1 1i 1: 

mükelleftir. Birinci kannn vadeli ı-F,.-=-kr--=F----- --
1
-7- -

09 ran • ransız " 
lskenderun mıntıkası için hususi Mart " 6 47 ı-~te-rl"'in-•~i-ngı~-=ıiz-,.-- 616 

bir idare statüsü tesisini derpiş et- Hit hazır --5-, 64 Dolar « Ame._r~ik-a-,.-- --79- 55 
mekle iktifa eden 1921 itilafname· Nevyork 11 80 ı-F..-r-a-nk~«-i~sv~i-çr-e-,.---_. ______ ..... ____ _..~ 
sinin 7 inci maddesinin şümulü asla 
bu merkezde olmadığı gibi olması 
imkanı da yoktur. 

Bu mukavele hususi hiç bir si
yasi statüden bahsetmemekte ve 
Sancak ahalisine ne beynelmilel bir 
varlık imkanı ve ne de manda ya
sasının 22 inci maddesi ile istihdaf 
olunan Suriye cemaati haricinde 
kendi kendilerini idare kabiliyetini 
tanımamaktadır . 

Montrönün intikamı 
- Bırinci sahifeden artan -

!eri tadil edebilecektir. 
Akdeniz havzasındaki " norma-

lisalion ,, u bozmak ve Montrö kon 
feransının siyasi ve askeri neticeleri
ni tadil etmek arzusu ltalyayı, ispan
ya hadiselerine eevketmiş olabi
lir. 

Bu itirafı ltalyan gazetelerinde 
aynen bulmak kabildir. 

Daktilo Kursu açılıyor 

Halkevi tarafından açılacağını 
evvelce yazdığımız Daktilo Kursunda 
derslere Kanunuevvelin birinde baş
lanacaktır . Şimdiye kadar yazılan 
ve yeniden yazılmak istiyen Bayan 
!ar Halkevi Sekreterliğine müra-
caat etmelidirler. 7564 3-3 

Seyhan P. T. T. 
dürlüğüncien : 

Başmü-

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

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

Vilayet daimi encüme- ıı-_______________ , _____ _ 
ninden: BELEDİYE İLANLARI 

1 - Hususi muhasebeye ait 
=-------------~~~,~----------------------------Türk sözü matbaası binasındaki ta-

mirat ( 610 ) lira ( 20 ) kuruşla açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihale 936 senesi 1 nci ka
nunun sekizinci Salı günü saat on 
birde vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ( 45 ) 
lira (77) kuruştur. 

4 - Ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair Ticaret odasının 
ve bu işi yapmağa iktidan olduğuna 
dairde Nafia müdürlüğünden alına
cak vesikanın getirilmesi. 

5 - isteklilerin yukarıdaki ta. 
rihde vilayet daimi encümenine ve 
keşfini görmek icin de Nafia mü· 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

7532 17-21-24-28 

Harikalar harikası 
Vo lg a Mahkumları 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konulan iş : 100,000 adet parke ta;f· 
2 - Eksiltme : 1 nci kanunun 21 nci p:ızartesi günü saat on beşte be
lediye encümeninde yapılacaktır . 

3 - Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir . isteyenler oradaO 
parasız alabilir . 

4 - Keşif bedeli dokuz bin altıyüz elli liradır . 
5 - Muvakkat teminatı: 723,75 liradır. , 
6 - Teklif mektuplan ihale günü olan 21 kanunuevvel pazartesi giin° 

ihale saatine kadar belediye yazı işleri müdürlüğüne verilmelidir . 
7 -- isteklilerin ihale günü muayyen saatte tekliflerini verdikten soıı· 

ra ihale saatinda belediye encümeninde bulunm:ıları ilan olunur . 
7504 28 - 2 - 6 - 10 

1- Satın alınacak eşya : 

2- Muvakkat teminatı : 
3- ihalenin yapılacağı 

yer ve tarih 

Temizlik işleri hayvanatı için 35000-55()!)0 
kilo arpa : 
Yüz yirmi dört lira : 

Birinci Kanunun 7 inci pazartesi günü saat 
onbeşte Belediye Encümeninde : 

4- Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine lfl~· 
racaatları ve taliplerin ihale gününde teminatları ile beraber Encümene 
gelmeleri ilan olunur. 7541 19-24-28-2 
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Ankara itilafları, lskenderun me
selesini tesis olunacak idari bir n;uh
ta·iyet ve muhafazası lazımgelen 

harsi ve lisani hürriyet planı dahi
linde mevzuu bahsetmektedirler. Bu 
plan bu suretle tayyün edince,1921 
itilfilnamesine tevfikan Sancağa te
min edilmiş olan imtiyazların asla 

Romada çıkan Giomala d'ltalia 
gazetesinin harici işlerde mütehas
sıs muharriri Virgilio Gayda , filha
kika şunları yazmaktadır : 

Dipten 2 --------------------~·----·----------------,11 n 

• 
haleldar olmıyacağı tahakkuk ettiği 
takdirde Suriyenin istikla.Je kavuş 
ması endişeyi mucip bir mahiyette 
görülemez. 

Fransa hükumetinin bu nokta hak
kında Türkiye hükumeti ile görüş 
teatisinf' - '1lnuniyetle amade ola
cağı V'. ileride i'irkiye hükumeti ile 
Suriye hükumeti arasında itimada 
müst~nit ve samimi mfüıasebetler 

teessüsünü kolaylaştırmak arzusu ile 
kendisine yapılacak her türlü tel
kini tetkik eyliyecrği hu~usundaki 
teminatı Zatı Devle.ir: - •. tekrarla-
rım. 

Bu fikirle , Fransa hükumeti bu 
mükalemelere ve bu tetkika Suriye 
hükumetinin salahiyettar mümessil
lerini iştirak ettirmeyi mahfuz tut
maktadır. 

Yüksek saygılarımın lütfen kabu
lünü rica' ederim. Bay Büyük Elçi. 

' 
lm:a : lvon Delbos 1 

:---------------------.' 
Kiralık iki güzel ev f 

Debboy civarında Etem ef. bah
çesinde Turunç ve Portakal ağaç
ları arasında biri 4 digeri 6 odalı 

su ve Elektrik tesisatı mevcut çok 
sıhhi iki ev ~üsait şeraitle kira-

1 
lıktır . Doktor Hakkı Eteme mü
racaat. 7569 2-5 

" Eğer balı büyük devletler , 
Montrönün , Akdeniz kapılarını dün
ya ihtilaline yarıyacak olan silahlar 
ve mevaddı nariye ile dolu olan 
Sovyet gemilerine aşacağını zanne
diyorlarsa bir Akdeniz memleketi 
olan ltalya ve diğer ku~vetli dev
letler , bu hususta adamakıllı mü
teyakkızdırlar . Vesaire , vesai-
re ... ,, 

Geçen temmuz ayında :Mortıö 
mukaveleler imzalandığı zaman ltal
ya munhasıran bu mukavelelere bağ· 
lanan . Akdeniz paktı yüzünden mu
halefet et nişti . 

Muharrir hu hususta Fransızca 
Temps gazetesinin Roma muhabiri 
olan faşist taraftarı bulunan zatın , 
o zaman gazetesine gönderdiği bir 
m!ktuptan bazı parçalar almakta 
ve şunları ilave etmektedir : 

· " Musolini Akdeniz paktına ta
mamiyle hasım olduğu için 1936 da 
Montrö mukavelelerinde muhalefet 
etmiştir . Bir Akdeniz paktı tehli
kesi olmasaydı , Musolini Boğazla
rın askerileştirilmesine muhalefet ede 
mezdi . Temmuzda henüz M. Ciano 
Berline gitmemiş, ve Musolini " Bol
şevik tehlikesini n icad etmemişti . 
Temmuz 1936 da Musolini açıkça 
Akdeniz paktına hasım olduğunu 
söylüyordu · Şimdi bu muhalefetini 
" Anti Bolşevik » ehlisalibi altında 
gizlenmektedir . Fakat tabiye değiş
memiş , hedef yine aynidir , 

Boyu 

Adedi Metre 

556 6 
600 7 
274 & 
130 9 
65 10 
20 12 

1645 

Tepesinin 
devresi 

S/M 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

M.yukarı 
devresi 

S/M 

50 
55 
60 
65 
76 
80 

Kozan belediye reisliğin
den : 

1 - Kozanda yapılacak olan 
3001 lira 76 kuruş bedeli keşifli be
lediye Mezbaha inşaatı 14-11-
936 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle açık eksiltıneye konulmuş- 1 
tur . 

R. C. A. 

1- Miktar ve ebadı yukarda ya- 1 

zılı 1645 adet çıralı çam direk ka
palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Muvakkat teminat akçası 225 

liradır. 
3- Hususi ve fenni şartname

lerle plan Kozan belediyesi riyase
tinden alınabilir. 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 günü saat 15 de Başmü
düriyet binasında toplanacak Ko
misyonda yapılacaktır . 

5- istekliler teminatını idaremiz 
veznesine teslim edecek ve alacak
ları makbuzları veya kanunen mute
ber teminatı ve şartnamedeki bel
gelerle teklif mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı 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 15-10-25-'28 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenle
rin Ticaret Odasında kayitli ve bu 
işi yapabileceklerine dair ehliyeti 
haiz olduklarını müşir vesika ibraz 
etmeleri ve 30-11 - 936 tarihinde 
ve saat 14 te belediye encümenine 
başvurmaları ilan olunur. 7554 

22-24-26-28 

Kozan Belediye reisli -
ğinden : 

1 - Kozanda yapılacak olan 1099 
lira 57 kuruş bedeli keşifli belediye 

ye ait altı adet Sebze dükkanı inşaatı 
14 - 11-936 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Muvakkat teminat akçası 82 
lira 50 kuruştur . 

3- Hususi ve fenni şartname
lerle plan Kozan belediye riya!etin-

Radyolarımızı görmeden, dinlemeden başka RADY 
almayınız. 

Adana Ziraat Bankası karşısında Muharrem Hilmi Remo . 
lstanbulda Surla Kardeşler ve Şürekası . 

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

den alınabilir. 
4- Eksiltmeye girmek istiyen

lerin Ticaret Odasında kayitli ve bu 
işi yapabileceklerine dair ehliyeti 
haiz olduklarını müşir vesaik ibraz 
etıneleri ve 30-11-936 tarihinde 
saat 14 te belediye encümenine~baş
vurmaları ilan olunur. 7 553 

22-24-16-28 

Bugece nöbetçi eczj 
Orozdibak civarında all" 1 

Fuat eczanedir 

Umumi neşriyat müdürii 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 

s 

ş 


