
f!!!!~~ Ferid Güven ~'!'!!!!!'!!!!!! 

l 
( 

· ~ 

SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

1 Kanunsani - 1924 

inat ADANA: Telefon : 17 

-- -- --
GÜNDELİK SİY ASI GAZETE 

Cumartesi 

12 Eylul 936 
Onikinci Yıl - Sayı : 3628 

5 Kuruş 

Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

n~rurıı.,.,,. ................................ !!!!!!!!!! ...... !!!!'!!!!!!!!!!!!,.,,..,. ...... "!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...... !!!!-~-""""__... __ ........ -...---...... ""'""',,,....~-!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~..,,.... ............ ..;...._,..~_ !!!!!!...._~_ ....................... ~-~--"""""'-!!!!!!!!!!-""'~ ................... !!!!!!!!!! ............ ,_,, ....... ._.~ .................. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ............... 

rmele 

Akdenizde kurvazyer yapacak 
23 

panyol ihtilalindeki vahşet tüyler 
ürpertecek bir dereceyi buldu 

6ir lngiliz gazetecisinin gördükleri 

siler şelıirlerde muhasımlarıru toptan kurşuna diziyorlar 

lııgiliz gezetecilerine hediye edilen insan kulakları 

• " Daily Mail " gazetesinin lspan- J 

~aya gönderdigi hususi muhabiri , 
azıyor : 1 

" Sevilden gönderdiğim mektup-
1' size , komünist elemanların kralcı

diğ~ '-rla faşistlere karşı tatbik ettikleri 
itil ltııkiı hareketlerinin vahşetini bütün 

o-9 ~.ıklığıyle ve tamamiyle objektif bir 
e a'İirüşle yazmıştım . 
mu~. U Fakat buradaki sansörün şiddet· 
tarı tedbirleri karşısında hadiselerin 
t 9, 'llcak asiler lehinde olan cephe~ini 

~bYi.r etmek şartiyle haberler yazı- .

1 
"' ılır . 

Bununla beraber bir fırsat zuhu
~da , fakat yine de büyük bir teh· 
~ eye maruz kalmak ~rtiyle Cebe· 
•!tarik yolu ile haber kaçakçılığı 
ıapıfabilir . 

, L Sevilden hareket eden yolcu dik· ı 
viıı1 <atle aranıyor , ve Üzerlerinde bulu· 

~calc her nevi fotografik doküman 
c.,asusluk delili sayılır . 

r Asiler dünyadan ne saklamak is
~orlar ? Sadece , kıtalannın ileri 

eketıerinde şehir ve köylerde yap. 
~kta oldukları gündelik katliim
arı .. 
d Fakat asiler bu hakikati dünya· 

'--• ~ saklamı.k için büyük bir titizlik 
~os~ermelerine rağmen ispanya için
i e ılan etmekten hiç çekinmemck
~dirter . Bilakis bu katliimlan ( ma 
bj l!i bir reklam ) vasıtası olarak 

le kullanmaktadırlar . 
d [ Bir misal bina etmek için ] öl· 

ı ' ~'dükleri insanların cesetlerini bir 
J ara 

ti' Ya yığarak meydanlıklarda tepe-
~ler yapıldığını gözümle gördüm . 
. Fakat daha evvelce söylediğim 
~bi dünya bütün bu işlerden haber 
ar olmamalı . 

1 
Geçen gün bir lspanyol fotoğ

bafcısı içlerinde üç tane de kadın 
~lunan 41 ölüden mürekkep bir 

Yığ-ıııın fotoğrafını çektiği için kur 
iuııa dizildi . Bu idamın esbabı mu
Cıbe .. b 
i~ hsını ana aynen şu kelimdcrle 

a ettiler : 

Hakiki veya zan ile düşman say· 
dıkları insanlan idam için asilerin ye- ı 
rine göre idam tarzları vardır , j 

Meseli; Sevilden hareketimden 
bir kaç günevvel bütün bir sokak 
halkı kurşundan geçirildi . Buna se
bep olarak ta eleman komünistlerin 
bu sokağa xizlendiğ'i söylenildi . Bu 
hadise cereyan ederken ben de so
kağın bir ucunda bulunuyordum . 

Evveli bir yaylımateş duydum . 
Sonra silah sesleri seyrekleşti . 

Hala kıpırdayarak hareket eden
ler birer birer öldürülüyordu . 

Katliamdan sonra, cesedler kam
yonlara dolduruldu . 

Fakat ekseriya [ kızıllar ) seçi- , 
Ierek kamyonlara dolduruluyor ve 
şehrin haricine çıkanlarak ve daima 1 

halkın görebileceği bir yerde toptan 
1 

kurşuna diziliyor ve ölüleri yığın ya· 
pılıyor . 

Bazı [ güverçin J adı verilebi. 
lecek bir usul tatbik olunuyor . Me. 
seli Sevil ile Kurdu arasındaki köy
lerde asiler, muhasımlarını büyük yol· 
fara veyahut tarlalara götürüyor ve 
orada kaçmalarını emrediyorlar. Af 
edildiklerini zanneden zavallı adam· 
lar alabildiklerine kaçarken arkadan 
atılan kurşunlarla birer birer avlanı· 
yorlar . 

Meridaya ilk girenler Lejiyon 
müfrezeleri olmuştur . 

Bu kıtaatlar mühimmattan ta. 
sarruf yapmak emrini aldıklan için 
şehire girdikleri zaman bir çok in
sanlan süngüleyerek öldürmüşler
dir . 

Bizzat bu sahnelerden bir çoğu 
na ben şahit oldum . 

Hatta - bir çok gazete muha· 
birlerinin okuyuculara verdikleri ha
yal mahsulü haberler cinsinden san· 
mayın - Meridadan ayrılırken ya 
nımda bulunan foto muhabiri Tovey· 
le bana hatıra olarak bir kaç komü- / 
nist kulağı bile hediye edildi . 

İngiliz Kralı 

Daha bir kaç gün 
Viyanada kalacak 

Alfons'un Edvardla mü
lakat yapacağı yalan 

Viyana: 11 ( A.A. )- lngiltere 
kralı Sa Majeste Edvard Vlll , pa
zardan sonraya kadar Viyanada ka· 
lacaktır . 

Sabık ispanya kralı Alfonsun , 
Viyana civarında bulunması dolayı· 
siyle kral sekizinci Edvardla bir mü· 
fakat yapacağı hakkındaki şayialar 
yalandır. 

Viyana : 11 ( Radyo ) lngiliz 
kralı Samajeste sekizinci Edvard 
üçüncü defa olarak kendisini tedavi 
etmekte olan profesör Dumanı ziya· 
ret etmiştir . Profesör tedavi netice· 
sinden çok memnun görünmüştür . 

• 

Donanmamız Maltaya 
ve Pireye gidecek 

Kahire : 11 (Radyo) - KuvvetL iddia edildiğine gö
re yakında, başlarında Yavuz zırhlısı olduğu halde Tü. k 
donanması Akdenizde büyük bir kurvazye r yapacak ve 
ilk defa maltayı ziydret edec:::ktir. 

Bundan sonra geçen sene İstanbulu ziyaret ed_n 
Yunan donanmasına iadei ziyaret için Yunanistana gi
decektir. 

Ankara mahafilinde bu seyahate büyük ehemmiyet 
verilmektedir . 

1932 denberi Türk donanması ilk defa olarak A 1 -

enizde böyle bir seyahata çıkmaktadır. -...... .-...........-. .......... --.. ..................................................................... --- ----······-

Rüştü Aras 

1 Yunanistanı ziyaret 
edecek 

Atine : 11 ( A. A ) - Bütün 
gazeteler, Türk Hariciye Vekili Tev· 
fik Rüştü Arasın Cenevreye gitme 
den evvel Metaksasla görüşeceği 
hakkındaki haberden bahsetmekte 
ve bu kıymetli şahsiyetin gelmesini 
gözlemektedirler . 

F ransada vaziyet 
yine vahimleşiyor 

Paris : 11 ( Radyo ) - Grevler 
yeniden vaziyeti vahim bir şekle 
sokmuştur . Mesai nazın grevcilerle 
konuşmak ve uzlaşmak üzere sürat. 
le Life hareket etmiştir . 

ispanyadan sonra Por- Tı:oçkive 
damadının 

Hour ve Şerburgdaki grevler 
durmuşsada Lilede kırk bin ve Mar
silyada 15 bin amele grev yapmıştır. 

tekizde de ihtilal başladı 

Portekiz donanmasının İspanya asi
lerine iltihakını temin için propa

ganda yapılmaktadır 

Lizbon : 11 ( Radyo ) Hüku-
met matbuata gönderdiği bir teb
liğde, Komünizmle şiddetle mücade
leye karar verdiğini bildirmişdir . 

Tebliğde ispanyadaki isyanın 
başlangıcından beri bazi ispanya ve 
Portekiz ajanlannın büyük bir pro· 
paganda hareketine başlamış bulun
duklan ve bu propaganda hedefi· 
nin Portekiz donanmasını ispanyalı 
arkadaşlarına yardıma teşvik oldu
ğu da bildirilmektedir . 

Madrid : 11 ( Radyo ) - Kata
lonyadan ( 5000 ) milis Madrid kuv
vetlerini takviyeye gelmişdir . 

Sanje : 11 ( Radyo ) - Alman 
kravezörü Nurenberg ve bir Porte· 
kiz harp gemisi buradan Portekize 
hareket etmişdir . 

Londra : 11 ( Radyo ) - Pley· 
mut kongresi ispanyanın dahili İş-

ferine ademi müdahale prensibini 
ittifakla kabul etti . 

lspanyol hükumetine yardım tek· 
lifi 3 ~yondan fazla bir reyle red. 
dedildi . 

Nevyork : 11 ( AA. ) - Porte 
kizin kendi arazisinde her türlü ko· 
münist harekatını menetmeğe kadir 
olduğu hükıimet tarafından ıcap 
eden devletlere bildirilmiştir . 

Dost Rusyadaki 
kültürcülerimiz 

Dün Sovyetler bilgi aka
demisinde öğretmenleri
miz şerefine bir ziyafet 

verildi 

Kurşuna dizildikleri hak 
kındaki şayia y~lan 

Moskova: 11 (A.A) - Tass 
ajansı bu gün verdiği bir tebliğde : 

Troçki ile damadının kurşuna di. 
zildikleri hakkında dünya matbuatı. 
da şayi olan haberleri kat'iyen yalan· 
lamaktadır . 

Siyasi suçtan dolayı zan altında 
mahkemeye sevkedilenlerden bir ço· 
ğu da beraet etmişlerdir . 

Maraş saylavımız 
Midhat 

Kurtanlamıyarak dün has
tanede vefat etti 

lstanbul: 11 (AA) - Bir 
otomobil kazası neticesinde yarala· 
nıp hastaneye yatınlan Maraş Say
lavı Mithat,dün gece vefat etmiştir. 

Merhuma yarın büyük bir cenaze 
merasi'lli yapılacaktır . 

Araplar asıl mücadeleye yeni başlıyorlar 

12 saat boğaz boğaza ... 

Fevzi Kavukçu Arap harekatını askeri
leştirdi . ihtilalciler en modern 

eslehaya sahip 
Akka : 9 [ Hususi muhabirimiz-, 

den ] - Araplar asıl mücadeleye 
yeni başlıyorlar . 

yeni kullanmağa başladıklan modem 
eslahanın seri ateşile düşürülmüşler· 
dir. Bu fotoğrafcı aldığı resimleri 

k~rıebi gazetecilere satacağı içindir 
1 kurşuna dizilmiştir . 

h l<omünistlerin vahşi ve zalimane 
~,areketler yaptıkları muhakkaktır . 
t <ikaı itiraf etmelidir ki ' asiler de 
0Ptan öldürüyorlar . 

Habeşler ikinci bir koza 
-inı hazırlanıyorlar ? 

Moskova : 11 ( A.A ) - Türk 
muallimleri , Sovyetler birliği bilgi 
akademisini bugün ziyaret etmişler· 
dir. 

Kıymetli misafirler akademi mü 
dürü , profesörler , döçentler , ko· J 

miserler tarafından karşılanmış ve j 
samimi hasbihaller yapıldıktan son
ra misafirler şerefine büyük bir öğle 
ziyafeti verilmiştir . 

Filistin ihtilalinin başına Fevzi 
Kavukçu geçtikten sonra harekat 
daha ziyade askerlik kaidelerine uy 
durulmuştur . 

Tulkerim civarında Filistin ihti
lalinin en büyük muharebesi olmuş 

Tayyarelerin attığı bombalara 
rağmen bu kere ihtilalciler yerlerin· 
den kımıldamamışlardır . ihtilalciler 
muhacim ve müdafi olarak iki kısma 

ayrılmışlardır. Harekatı bizzat Fevzi 
Kavukçu idare ediyordu. Tayyareler 
Tulkerime gidip geliyor ve bomba 
dolduruyorlardı. T ulkerim halkı Sa. 
libiahmer otomobillerinin 20 sefer 
yaptığını görmüşlerdir. 

irÜ 

llu Bu katliimlann bir sebebi vardır. 
da formülle izah ediliyor : 

ltı " Asi kuvvetlerin işgal ettikleri 
k <1ha1Ierde şimdi hiç bir insanın sağ 
k alıııaması lazımdır . Çünkü ihtilal 
t ubv~etleri arkalanndan gelecek bir 
,..~ 11dıde maruz kalmak niyetinde de
&I erdir 

" 
Bu katli anılarda en küçük bir 

~uhakemenin cereyan etmediğini 
'0Yleıneğe bile lüzum yoktur . 

I Badajes katli amlarının nasıl ya 
iı~ dığı artık biliniyor . Ben şunu da 
/~~ edeyim ki : Asiler Merida şeb 
~~ ışgal ettikleri zaman ( 9 50 ) ki· 

Şıyı derhal kurşuna dizdiler . 
Epeyce bir müddet oturduğum 

Scvilde ise günde kurşuna dizilen 
~jtııların vasati sayısının ( 35 ) i 
tiııı duğunu bizzat kendim hesap et-

Habeşistanı tetkikten dönen bir 
Amerikalı seyyahın anlattıkları 

Kahire : 6 ( Hususi muhabiri 
mizden ) - Evvelki ' gün Habeşis· 
tandan buraya gelen bir Amerikalı 
seyyah Habeşistanda Valda Sadıkın 
idaresinde bir hükumet teşekkül et
tiği hakkındaki haberleri teyid eder 
malumat vermektedir . 

Seyyah, Gore hülcı1metinin şim 
diki bulunduğu mıntakada iki mil
yon nüfus olduğunu kaydettikten 
sonra şunları söylemiştir : 

- Yalda Sadık Habeş hülcı1me
tini eskisinden çok sağlam olarak kur· 
muştur. 

Hülcı1met reisi bütün kabileleri 
toplayıp talim yaptırmakla ve mü· 
himmat ve esliha tedarikiyle meş· 
guldur. 

Hali hazırda ltalyanlar, koca Ha. 
beşistanın pek cüz'i bir kısmını işgal 
edehilmişlerdir . 

işgal altında bulunan yüzde 15 
sahanın da merkezler arasında olan 

hali kısımlannı ltalyanlar kat'iyen 
hakkıyle muhafaza altına 'alamamak 
tadırlar . 

- Gerisi ikinci sahifede -

Avam kamarasının 
değerli azası il 

Sanoviç 

Bir kaç arkadaşile 
karaya geliyor 

An 

Londra : 11 (AA) - Avam ka· 
marası izisından Sanoviç, yakında, 
bir kaç arkadaşile Ankaraya gelip 
siyasi temaslarda bulunacaktır . 

Sanoviç, Avam kamarasının çok 
kuvvetli ve kıymetli bir izisıdı~. 

tur. 

ihtilalciler askerlerin geçeceği 
yollan lağamladıktan ve bu yollar
da hakim tepelere istihkam kazdık. 

tan sonra pusuya yattılar . Bunlar 
bomba ve mitralyözlerle de müceh
hez idiler . 

Saat sekizde Tulkerimden 20 
kamyon dolusu bir askeri tank ve 
topla birlikte lngilizler yola çıkmış ve 
Nur Şemsi mevküne gelince ihtilalci 
!erin baskınına uğramıştır . 

Yollann liğamlanmış olmasın· 

Tulkerim civarında muharebe 
devam ederken bir tayyare Hayfa 
garnizonuna postayı atmıştır . Bu 
radan 40 kamyon içinde mühim bir 
askeri kuvvet derhal Tulkeriıne 
gönderilmiştir . Muharebe sabahm 
saat 8 inden ak~m saat 7 ye kadar 
devam etmiştir . 

HUsnU E. 

dan iki kamyon parçalanmış ve için. ------------• 
dekiler yaralanmışlardır . 

On beş tayyare bu çarpışmaya 
iştirak etmiş ıse de ikisi yanmıı, 
ikisi de inıneğe mecbur olmuştur • 
Bir tayyare zabiti ile makinisti öl· 
müşlerdir . Tayyareler, ihtililcilerin 

YARIN 

Girdabdan saadete 
( Hikliye ) 

Yazan : NI - Te 



~~hife : 2 Türk sözü 

Kadın diplomat olunca .. 1 

Amerikanın Kopenhag sefiri Misis 
Ruth Bryan Oven'in sergüzeşti 

---·---
Ömrünün son baharında kalbinin sesini dinleyen 

bu kadın diplomat mesleğini terki tercih etti 

" Diplomat kadın • tabiri biraz 
muammalı görünecek. Filhakika,dün
ya yüzündeki kadın diplomatların 
sayısı pek aı. Hele , memleketlerini 
yabancı diyarlarda temsil edPn ka
dınların adedi yedi sekizi geçmez . 

Amerikanın Kopenhagdaki elçisi 
bir kadındır . Ve, lstokholm elçisi 
gibi o da son zamanlarda memleke· 
tine çağırılmıştır. Şimdiye kadar yer 
yüzünde ismi geçmiş bir iki Bulgar 
ve Japon diplomat kadın , nihayet 1 
birer sefaret başkatibi olmuşlardır , 
o kadar. Fransanın kadın diplomatı 
bir taneciktir. Ve o da; memleketini 
ecnebi illerde temsil etmek vazifesile 
değil, hükumet merkezinde bir büro 
işine tavzif olunmuştur. 

Son zamanlarda, Amerika Cum
hur reisi Ruzvelt tarafından, Ame
rikanın Kopenhag büyük elçiliğine 
tayin edilmiş olan Misis Rutb Bryan 
Oven , böyle ehemmiyetli bir işin 
başına getirilmiş bir diplomattan is· 
tenilecek bütün iyi ve yüksek vasıf· 
!arı haiz bulunuyordu. 

Tarihe ismi geçmiş diger bir ka
dın diplomat gibi , Misis Bryan 
Oven de duldu. Bu manevi hüriyet 
ve sahibi bulunduğu büyük bir ser
vet, Bryan Onen'in dilediği gibi ya· 
şamasına ve mesleki vaziyetinin ica
bettirdiği masrafları kolaylıkla kar. 
şılıyabilmesine imkan veriyordu . 
Anne ve hatta büyük anne de ol
duğu için; kendini hissi maceralara 
kapıp koyvermekten, meslekinin çok 
nazik vaziyetini, mesela mühim bir 
sırfaş edivermek suretile lekelemek
ten, yahut, beynelmilel bir senpati 
hasebile milli duygusunu zaifletmek· 
ten korkmıyacak vaziyette idi . Hü· 
lasa, Bryan Onen, meslekinde; bütün 
kadın kütlesinin ve hararetli bütün 
Komünistlt"rin iftiharla alkışladık -
lan bir nümune teşkil ediyordu. 

Fakat heyhat 1 . Önünde bütün 
başları eğdirmek kuvvetini haiz olan 
aşk, bu ezeli hakimi mutlak nihayet 
dul diplamat kadının karşısına da 
dikiliyor : 

Danimarka ordusunun lacivert ve· 
ya al oniformalı , parlak düğmeleri, 
boylarına iyiden azamet ve güzellik 
veren uzun Ayı postu şapkalı yakı· 
şıklı zabitleri nihayet bu yaşlı dul 
kadının rüyalarını heyecanlandırma
ya, uykulanru birer-kabus haline ge
tirmeğe muvaffak oluyor 1 . Diplo
masi zırhı, bir kadının kalp ürp~riş 
!erini menetmeğe muvaffak olamadı 
ve bir sabah Kopenhag , şu şayanı 
hayret haberle çalkandı : 

Amerikanın Kopenhagda salahi
yeti vasiayı haiz fevkalade mümessili 
bulunan Misis Bryan Onen , Kralın 
hassa alayı zabitlerinden bir yüz
başı ile, bal aylarını geçirmek üzere 
başını alıp bir tarafa savuşmuştur 1 

TÜRK8ÖZİİ 

Gündelik 11iyasi gazete 

Abone şartları 

Bu düğün; bir tarahan zabitin 
iyi ahbapları tarafından neşe içinde 
kutlulanırken , öte taraftan kadın 
siyasi mahfelleri hin bir türlü dedi 
kodu içinde çalkanıyor ve Danimar
ka gazeteleri türlü türlü karikatör 
!erle donanıyordu . 

Misis Bryan, kalbinin emrini din-! 
!emiş, ömrünün sonbaharında gönül I 
verdiği adama kavuşmuş fakat ... 
İstisnai bir vaziyet teşkil eden dip
lomatlık vazifesinden de uzak düş
müştü . 

Sovyet Rusyadaki son zaman
larda meydana çıkarılan bir komplo 
teşebbüsünden dolayı açığa çıkarıl
mış olan sosyetelerin lstokholm 
Büyük Elçisi Madam Kalintaydan 
sonra, Mis Brıgon Onen de, Ruzvel
tin derhal verdiği bir emirle vazife
sinden derhal uzaklaştırılmıştır. A 
merika Cumhur Reisi, memleketin 
büyük menafii kibarlık ve nezaketi 
uğruna feda etmek istememiş ve 
" Sefire • cenaplarını vazifesinden ı 
derhal atmakta hiç tereddüt etme
miştir . 

işin insanı asıl meşgul eı:len ci- j 
heti şu : Acaba, Mis Onen Ameri- ı 
ka Sefiri olarak vazifesine devam 
etseydi , kocası makamını ;almış o- 1 
lan Danimarkalı yüzbaşının kor dip
lomati te vaziyeti ne olacaktı ? 

Çünkü, malumdur ki, Sefir k a
rılarının da resmi kabullerde ve 
ehemmiyetli siyasi ziyaretlerde hu
susi bir yerleri vardır ve bunlar bey- . 
nelmilel protokollarda inceden ince
ye tesbit olunmuştur . 

Ama, hiç bir millet diplomasiye 
müteallik protokoJlarından bir " se
fire " nin kocasının saraya resmi ka
bülde , resmi bir ziyafette veya her 
hangi bir merasimde vaziyetinin ne
den ibaret olacağını tesbit etmiş de
ğildir . 

Ve.. Belki de, şimdiye kadar 
hiç düşünülmemiş bir şekle hal ça
resi bulmak külfetinden kurtulmak 
için Amerika hükumeti Mis Bnyon ı 
Onen,i vazifesinden af etmiş ve Da· 1 

nimarka hükumeti de bu kararı mem 
nuniyetle kabul etmiştir 1 

Habeşler ikinci biri 
kozamı hazırlanıyor 

- Birinci sahifeden artan -

Habeş efkarı umumiyesine ge 
lince : 

Fikirlerinde hiç bir değişiklik 
yoktur . Ve imparatorları Necaşiye 
hasrettiler . 

Halk, imparatorun memleketini 
kurtarmak ümidile Habeşistanı terk 
ettiğine iyice kanidir . 

Bunun için sonuna kadar çalış
mağa azmetmiş görünüyorlar . 

ltalyanların Habeşistandaki va· 
ziyeti hiç te mühim ve ve sarsılmı· 
yacak gibi değildir : 

Habeşliler bol mühimmat es
laha tedarik ettikleri dakikada, ita!· 
yanlar için def'i güç bir felaket ola
caklardır. 

Arkası adressiz mek 
tup zarfları 

Postahanelerce kabul 
edilmiyecek 

Mürsili sarih şekilde yazılma
mış olan mektup zarfları bundan 
sonra postahanelerce kabul edilmi
yecektir. 

Posta umum müdürlüğü bu işin 
ehemmiyetle nazarı dikkata alınma· 
sını bütün Türkiye posta idarelerine 
bildirmiştir . Bu emir dün şehrimiz 
posta müdürlüğüne de gelmiştir . 

Buna göre , her hangi bir yere 
mektup gönderen zat , o mektup 
zarfının arkasına kendi adresini de 
yazmalıdır . 

icra dairelerinin ta
şınma işi geri kaldı 

Yaptığımız tahkikata göre; şeh
rimiz adliyesinin yerleştiği binaların 
darlığı ve bu binalar yakınında baş· 
ka bir yer bulunması kabil olama· 
dığından icra daireleri bu yıl için 
eski yerlerinde vazife göreceklerdir. 

Hüviyeti meçhul 
bir ceset 

Hakkında tahkikat 
yapılıyor 

Evvelki gün Adananın Kötü kö· 
yünde bir ağaç dibinde ölü olarak 
bulunan hüviyeti meçhul genç bir 
adama ait ceset hakkında müddei 
umumilik tahkikata ba~lamıştır . 

Meçhul adamın ölüm sebebi he
nüz belli değildir . 

Mahkemelerde 

Şehrimiz 
adliyesinde 

Mezun hakimlerin hepsi 
dün İş başı yaptılar 
Adliyemizin yaz tatili dolayısile 

mezun bulunan bir çok kısım hakim· 
!eri mezuniyetleri hitam bulduğun
dan vazifeleri başına gelmişler ve 
dün tam kadro ile işe başlamışlar

dır. 

Gasp davası 

Salcı Ziyanın geceleyin nehirde 
sal getirirken yolunu kesip parasını 
ve eşyalarını gasp etmekten suçlu 
Andırınlı Mehmet hakkındaki duruş
maya dün ağır cezada devam edil
miştir . 

Mehmedin bu işi yaptığı tesbit 
olunamadığından beraetine karar ve· 
rilmiştir . 

Yakalanan esrarcı 
tevkif edildi 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir · • 

,.-
1 Vatandaş! 

Evvelki günkü nushamızda, evin
de esrar satarken yakalandığını yaz
dığımız ilaveci Mehmet ve kendisin· 

, den esrar satın alan garson Kıbrıslı 
Fahrinin ve Fahrinin o sırada yanın· 
da bulunan kundura boyacısı Alinin 
duruşmasına dün, kaçakçılık işlerine 
bakan asliye ceza mahkemesinde 
bakılmış, bunun üzerine ilaveci Meh-

Hava kuvvetlerimizi , Kamalist 
hızı ve hamlesi ilr:, süngü ve nam· 
lu kuvvetimizle ayarlamalıyız . 

2 - ilanlar için idareye müra-
caat edilmelidir · 

t'-.. -------.J 
-Türk hava kurumu-

met ve Fahri tevkif edilmişlerdir . 
Diğer suçlular hakkında duruş· 

maya gayri mevkuf olarak bakıla
caktır • 

Arazi tahriri için 
yeni talimat 

Kıymetler rayice göre 
konulacak 

Arazi tahrir heyetlerinin tetkik 
ve tesbit ettikleri sahaların vaziye
tini ekseriya eski kayidlere göre ta
yin etmeleri mucip olmuşdur . 

Şikayetcilerin, elde bulunan tapu 
senetlerindeki arazi mikdarlarını ev
velce esaslı surette tesbit edilme
miş olduğunu ve tapu kaydinden 
hariç kalmış bir çok arazi bulundu· 
ğunu ileri sürmektedirler . 

Bu sebeble arazi tabrirlerinin ga
yet sahih ve dikkkatli bir surette ya· 
pılması zaruri görülerek bir talimat 
hazırlanmışdır . 

Bu talimata göre : Komisyon
lar, elden geçirecekleri araziyi yeni
den ve dikkatle ölçecr.kler, kıymet· 
!erini de bu günkü rayice göre ta· 
yin edeceklerdir . 

Kitaplar hakkında 
Kültür bakanlığının bir 

tamimi 

Okul kitaplarının satış işleri hak
kında tesbit olunan talimat hükum
leri dışında kitap satışı için bazı te
şebbüslere baş vurmak istenildiğini 
haber alan Kültür bakanlığı, talimat 
bükümleri dairesinde Kültür bakan
lığı yayımları satış işlerinin tema· 
men serbest olduğunun ve bunun 
dışında iş ) apılmasına meydan ve
rilmiyeceğini alakadarlara bildiril
mek üzere tamim etmişdir . 

Siper ve tenteler 

Kaldırımdan geçenleri 
rahatsız ediyor 

Caddelerdeki dükkan ve mağa

zaların , güneşten vitrinleri korumak 
için gerdikleri sper ve tenteler , he
men hemen bazı yerlerde bir metre
ye kadar inmektedir . 

Bu, hem caddelerin görünüşünü 
bozmakta ve hem de yaya kaldırım· 
!arda yürüyen halkı teyakkuzla yü
rümeğe mecbur etmektedir . 

Tente ve siperlerin , hep ayni 
irtifa ve sistemde olmasa bile hiç 
olmazsa gelip geçenlerin başına do. 
kunmıyacak bir irtifada yapılmala· 
rının temin edilmesini pek yerinde 
buluyoruz. 

Tayinler -
mezuniyetler 

Nafia yapı işleri birinci sınıf fen 
memurlarından Hüdai, maaşile Kon
ya Vilayeti yapı işleri fen memurlu
ğun:: tayin edilmiştir . 

*** 

Cereyan neden ke
silmiş? 

Elektrik Şirketinin verdiği 
malumat 

Evvelki gün matbaamız mıntı· 
kasında elektrik cereyanının iki saat 
kadar kesilmiş olduğunu yazmıştık. 
Bu yazımız şehrimiz Elektrik Şirketi· 
nin nazarı dikkatını celb etmiş ve 1 

bunun üzerine şirket direktörlüğü 1 
tarafından gazetemiz : dün bu husus
ta sarahaten malumat verilmiştir. 
Halkımız için faydadan hali olmıyan 
bu mektubu aynen ve memnuniiyet
le aşağıya alıyoruz 

" Gazetenizin 10 Eylul tarihli 
3626 numaralı nüshasında ( Cereyan 
kesilmesi dün yine oldu ) başlığı 
altında, bir gün evvel saat 11,60 dan 
13,30 dan elektrik cereyanının ke
sildiğind~n şikayet edilmekte ve 
şirketçe bu arızaların önüne geçil· 
mesi istenmektedir. 

Mevzuubahis arıza, sizin de kay
dettiğiniz gibi mevzii olmuş ve Ulu 
Cami yanında şekerci Süleymana 
ait kurşun kaplı muvasala hattının, 
orada çalışan yapı ustaları tarafın
dan keserle koparılmasından ileri 
gelmiştir. Bir kaza çıkmayışına mem· 
nun olmak lazımdır. Ve sonra arıza 
nöbetçi montörümüze ancak saat 
12 de telefonla haber verilmiş, 12,30 I 
da bertaraf edilmiştir. Bu arızanın 
tamiratla münasebeti yoktur. Elek
trik şebekesinde tamir ve temizlik 
işleri olduğunda - belki siz de bi
lirsiniz - 3 gün evvel Türı..sözü 
gazetesile ilan edilmektedir. 

Bu gibi arızaların önüne geçil
mesi bir fen işi değildir. Ancak hal
kın bu hususta aydınlatıltılmasile 
mümkündür ki şirketimiz bu uğurda 
elden geleni geri bırakamamaktadır. 
Bu gibi işlerde memleket gazetele· 1 
rinin de kiymetli yardımları d0kuna· 1 
cağı şüphesizdir. Herkes bilir ve tes
lim eder ki, Adana elektrik santralı 1 

kusursuz ve mükemmel bir müesse· 
sedir. Zaten bunun en büyük delili, 
kuruluşundan beri şehrin umumi O· 

!arak bir dakika bile karanlıkta kal
mamış olmasıdır. B u y a z ı y ı 
n e ş r e d e r e k şehrimiz hal
kının da işin aslına ermesine yardı
mınızı saygılarımızla dileriz .• 

Asfaltta 

Bir otomobil küçük bir 
kıza çarparak yaraladı 

Dün 30 numaralı otomobili ida-
' 

re eden şöför Kenan asfalt cadde 
den geçerken, marangoz Mahmud 
adında bi.'isinip dört yaşları~dak~ kı-

1 zı Mücellaya çarparak çocugu agır 
surette yaralamıştır . 

Şöför Kenan yakalanarak hak· 
kında kanuni muamele yapılmıştır. 

İki erkek bir ka 
dını döğdü 

Evvelki gün, Bahçenin Haruni 
ye nahiyesinin yakınındaki Gökçayır 

icra muhasibi Hamiye bir ay me- köyünde, lbrahim oğlu Mehmed ve 

Ziraat mücadele istasyonu ne
bat hastalıkları labratuvar şefi Rauf 
Sermede bir ay mezuniyet verilmiş· 
tir . 

••• 

zuniyet verilmiştir . , kardeşi Abdullah ile ayni böyden 

Birinci hukuk hakimi 

Birinci hukuk hakimi Senih , bir 
ay mezun bulunduğundan yerme 
ikinci hukuk hakimi Fuat iş göre· 
cektir . 

Köklü Mehmed karsı Fatma arasında 
nar silkme meselesinden çıkan münaka 
şada lbrahim ve Abdullah Fatma· 
nın üzerine hücum ederek kadını iyi· 
ce döğmüşlerdir . 

iki kardeş hakkında kanuni ta. 
kibat yapılmıştır , 
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lren mektubu : 

İranda ilerleın 
hareketlerinde 

örnekler 

!randa spor - Iranda s~ 
reketleri bütün teşkilatile ye 
kurulmuş ve çok canlı ve ilgili 
surette yürümektedir . 

lran bu sene olimpiyada o 
göndermedi ise de seyirci gönd 

Bunlardan birisinin Alman olioı 
mecmuasına yazdığı yazıda 1 
çok eski zamanlardanberi spo 

duğu ve şimdi yeni kurumu ilı 
gelecek olimpiyada hazırlandığı · 
zılmaktadır . 

Bu yazıda Herudut gündeıı 
medi ve İranlıların at beslediği 
binicilikle san aldığı söylendi 
şonra ok atmak kılınç kulla 
pehlivanlık gibi bir çok atletiılll 

helerinin eski !randa revaçta 
uzun uzadıya anlatılmaktadır · ( 
bol ) Amerikaya Irandan geçııı' 
Pehlivanların piri de Zaloğlu 
temdir . Bütün bayramlar, dü " 

törenler binlerce yıldanberi 1 
güreş top oyunları, atıcılık cirİ1 

yunları, raks ve musiki ile şeni 
rilmektedir . 

izcilikle beraber bütün spor 
kilatı şimdi lran Veliahdinin hi 
ve başkanlığı altındadır . 

Yıllardanberi lran gazetele 
- Tahranda ve lranın başka bir 

yerlerindeki - spor harekatı " 
yazılan yazıları ve ç"kilen kıli 
gördükten sonra !randa spor i 
ne pek ciddi surette çalışıl 
olduğu anlaşılır , 

Terbiye bedeniye üç yıld 
bütün lran okullarına da yayıl 
tır . 

Bir ay önce binlerce mekt 
nin Tahranda yaptığı idman ba 

mı çok parlak geçmiş ' ve İran V 
ahdı tarafından mükafatlar dağı 
mıştı . 

Bu müsabakada 30,000 kişi 
ni Tahran ahalisinin onda biri 
bulunuyordu . 

Tahranda 37 kulüb vardır. 
!ardan bir kaçı kadınlara m 
tur. 

Tibrizde altı, Meşhedde 14,1 
handa 15 kulüb vardır . 

Bütün lrandaki kulüblerin ttı 1 

300 ü bulur. 

Üye sayısı 200,000 dir . 

Türkiye heyeti - lran ile~ 
kiye arasındaki ticaret münase 

!erini tanzim etmek ve ikamet , 
selesi vesair gibi meseieleri g" 
mek üzere Türkiyeden bir heyet 
miştir . 

Dokuma sanayii ve pamuk 1 ~ 
da açılan dokuma fabrikaları ıııtl 
leketin ihtiyacını tatmin yol0 iıl 
ml'mnuniyet verici bir halde çı 
maktadır. 

12 yıl önce lran hududund'9~ 
ri 260 milyon riyal değerinde. fi 
maş girerkan 1933 yılında y<'nı 1 
rikalar sayesinde bu idhalat çoi'., 
zalmış v.: geçen yarı yarıya i,.ttl'
tir . .. 

lran pamuk çıkalı da altı yıl..ıll 
ce 32000 yük iken geçen yıl B'P' 
yükü bulmuştur . rJ 

iç dokuma fabrikalarına pa ı'r 
yetiştirdikten sonra bu kadar da ~i· 
racat yapılması !randa pamuk 

1
, 

minin de genişlediğini gösterili~ 
dir . 

Atlı spor 

Ceyhan koşusıı 

- 27 Mayısta Ceyhanda ....-
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Şimali Afrikanın güz 
ilahesi nasıl öldü ? 

Zavallı Fransız kadınının baştan başa sergüzeştle 
dolu olan hayatı nihayet söndü ... 

--~---
F asta Kazanblaka sahillerinde 

Fransız harp divanı tarafından ca
susluk töhmetile mahkum edilmiş ve 
cezası tecil edilmiş olan genç ve gü 
zel bir kadının cesedi bulunmuştur. 
Bu kadının adı Margirit Labatu'dur, 

Bu genç ve güzel kadının bu feci 
akibeti bir kazaya atfodilmektedir. 

Margirit Labatu'nun hayatını uzun 
bir sergüzeşt teşkil eder. 

Margiri t F asta Rabat şehrinde 
doğmakla beraber, aslen Fransızdır. 
Ana ve babası Bordeaux şehri aha· 
lisindendirler, Babası ticaret maksa· 
dile Fasa gelerek yerleşmiş, Margi 
rit te orada dünyaya gelmiştir. 

lik kraliçesiııin şerefine şehrin en bü 
yük gazinosunda tertip edilen müsa· 
mereye gelmesini beklerken ve ken
disini bir defa daha yakından göre
rek alkışlamak isterken, gelmemiş, 
biraz sonra şu haber yıldınm süra· 
tile yayılmış. 

Margarit, şerefine tertip edilen 
müsamereye gelmek için evinden 
çıkıp otomobile bineceği sırada po· 
!isler tarafından casusluk töhmetile 
tevkif edilmiş. 

Türle sözü 

İngiliz büyük sanayi . Sa Majeste Edvard 
heyeti j vııı'in 

A ka l" \ Taç giyme merasiminde 
n raya ge ıyor : Kral Faruk'da bulunacak 

Londra : 11 ( A. A ) - lngiliz 1 Londra : 11 ( A. A. ) - Mısır 
umumi sanayi alemi heyeti yal-ında ' Kralı Faruk, Sa Majeste Edvard'ın 
Londradan Ankaraya hareket ede- 1 önümüzdeki Mayıs ayında yapıla· 
cektir . J cak olan Taç giyme merasiminde 

Heyet, Türk büyüklerile yakından · Londraya gelecek ve törende hazır 
temaslar yapacaktır . j bulunacakdır . 

/ Kıbrıs adası Ribbentropla 
Göbbels ı lngiltere ile Mısırın 

! ticaret üssü olacak 
Dün birer nutuk verdiler ! 

sahife : ! 
1 

Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden: 

Köyü Mevkii Cinsi 
Bebeli Malaz Tarla 

• Bahçeyolu • 
• Malaz • 
• Bucak • 
• Köy önü • 
• Malaz • 
• • • 
• Köy önü • 
• Bucak • 
• Leylek • 
• Malaz • 
• Kız Boğan • 
• Malaz • 
• Yan Keli • 
• Eğri Göl • 
• Leylek • 
• Malaz • 

Bahçe • • 
• • • 
• • • 
• Köy civan • 

Adalı ince bucak • 
Bahçe Persek • 

Dö 
70 

180 
66 

150 
50 
60 
60 
67 
70 
50 

100 
200 
110 
126 
90 

110 
26 
70 

100 
70 
30 
20 
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Eski ihale 
Lira K. 

40 
1 40 
o 70 
o 40 
o 60 
o 70 
o 60 
1 00 
o 30 
1 20 
1 00 
1 00 
o 75 
2 30 
1 05 
1 85 
o 80 
o 95 
o 40 
o 40 
o 40 
o 50 
o 25 

Eski kiracısı 
Bekir oğlu Hüseyin 
Torun oğlu Mehmet 
lsmail oğlu Ömer 
Kısacık Kadir 

• • 
lsmail oğlu Ömer 
Hasan • Hüse.çavuş 

.. • 
• • 

Mehmet oğlu Hacı 
Ali oğlu Mustafa 
Musa oğlu Süleyman 
Ali oğlu Mustafa 
Semre zade Emin 

• • 
Ali oğlu Hacı 

Genç kız, bütün Şimali Afrika· 
da güzelliği ve taravetile büyük bir 
şöhret kazanmıştı. Bütün Rabat şeb· 
ri erkekleri peşinde koşuyorlar, o· 
nun bir iltifatına nail olmak için can 
atıyorlar. 

Rabat şehrinde bu haber, bomba 
gibi patladı, Ve herltesi hayrete dü. 
şürdü. Hiç kimse genç ve güzel icadı
nın casusluk yaptığına inanmak is
temiyordu. 

Margarit Rabat polis müdürü 
ve Paristen sureti mahsusada gön
derilen emniyet müfettişleri tarafın
dan birkaç defa sorguya çekildi, fa. 
kat kendisine atfedilen casusluğu 
daima şiddetle reddetti. 

Berfin : 11 (A.A) - Ribbentrop- 1 Londra : l l ( A. A. ) - fngil-
1 ( G"bbel dün ı, bini k' . tere ile Mısır arasında yapılan son a o s a. pm erce ışı 

1
. heded 

ı' --de L~--- nutuk :-1-d' mua en sonra , Kıbns adası 
Bebeli Göl yeri • 132 1 00 

Ali • Mustafa 
Habip oğlu Bili! 
Mehmet oğlu Ali 
Mustafa oğlu Yusuf 
Gök Ali oğlu Mustafa 
Hasan o. Hüsey.çawş 
lsmail oğlu Ömer 
Helvacıdan Mebmet o. 
Mehmet. 

Margirit, Rabat şehri zenginle
rinden birçoklan kendisile evlenme
ğe talip olduldan halde, bir zabit 
vekilini sevmiş, anne ve babasının 
şiddetli muhalefetlerine rağmen o
nunla evlenmiş, hatta kocasına dra · 
boma parası olarak 16 bin lira ver. 
ıniştir. 

izdivaçtan sonra mülazımlığa 
terfi eden kocası Krideling, Rabat 
şehrinden Meç garnizonuna naklet· 
ıniş, güzel Margirit te Şimali Afri · 
kanın sıcak ve daima güneşli iklimin 
den soğuk ve sisli bir memleket o
lan Meç'e gitmiştir. 

Derken, aradan bir sene geçtik
ten sonra Meçten memleketine dön· 
ınüştür. Herkes merak ediyordu. a
caba şiddetli bir aşktan sonra evle· 
nen bu genç kan koca arasında bir 
&eçimsizlik mi başladı? Yoksa genç 
kadın, kocasından bıkarak ondan mı 
boşandı? 

Halbuki bu iki tahmin de doğru 
değildi. Kan koca arasında geçim
sillik yoktu. Margirit kocasından da 
bıkmamıştı. Rabat şehrinde herkes 
bu muammanın hallile meşgul iken 
Oradaki Fransız polis müdürüne va
ki olan bir müracaati, meseleyi ay
dınlattı. Bir Rahat şehrindeki F ran. 
Sız polis şefi dairesine geldiği zaman 

iiizel Margiritin kendisini görmek is· 
tediği haber verilmiş, polis şefi de 
derhal genç kadını kabul etmişti. 

Margirit, polis mü Jürünün, ziya· 
ret maksadı ne olduğunu sormasına 
llıeydan vermeden : 

Nihayet Paristen verilen emir 
üzerine genç kadın iki emniyet mü· 
fettişinin muhafazası altında vapura 
bindirilerek Parise oradan da Meç 
şehrine sevkedildi. Meç şehri divanı 
harbinde cereyan eden muhakeme 
neticesinde kocası ile Alman profe· 
sörü kürek cezasına mahkum edil· 
dikleri halde kendisi beraet kazan. 
dı, 

Harp divarunın bu karanndan 
sonra Margarit memleketine dönün
ce müddeiumumi, beraet karanm 
temyiz etti. Askeri temyiz mahke
mesi müddeiumuminin bu karannı 
b o z d u v e g e n ç k a d ı n, 
gene Rabat şehrinde yakalanarak 
tekrar Meç şehri divanı harbine 
gönderildi. Genç kadına atfedilen 
cürüm, kocasını ihbar edinciye ka
dar kendisine yataklık ve Alman 
profesörü evine kabul etmekten iba· 
ret idi. Bu cürüm vaki idi. Harp di
vanı, bu rürmünden dolayı, genç ka
dını iki seneye mahkum etmekle be
raber casusluğu ihbar etmiş olması· 
nı esbabı muhaffefeden addederek 
cezasını tecil etti . 

Margarit, bu defa memlekete se· 
fil ve perişan bir halde döndü. Ma· 
nen ve maddeten mahvolmuştu. Gü
zelliğinin takdirkarı olanlar, artık 
kendisine yüz vermiyorlardı. Genç 
kadın kendisini unutturmak için Ra. 
battan Kazablanka şehrine naklet· 
meğe lüzum gördü. En nihayet yu · 
kanda söylediğimiz gibi sahildeki 
kayalıklann dibinde cesedi bulundu. i 
Zabıtanın tahminine göre genç kadın - Kocam, casusluk yapıyor. Size 

haber veriyorum, demiş ve şu tafsi· 
Iatı . . 

vermıştır. 

I - Kocam, Meçte Alman casus
uk teşkilatının şefi olan profesör 
Altıneyere, eline geçen askeri sırlan 
~ara mukabilinde satıyar. Size bu 

1 sahilin pek sarp olan kayalıklann 
üzerinde dolaşırken, ayağı kayarak 
denize yuvarlanmış ve yüzmek bil· 
mediği için boğulmuştur. 

adarını haber veriyorum, ötesi si
ze aittir. 

Rabat polis müdürü, genç kadı· 
~n ~u ihbarını, derhal Paristeki mu· 

1 .abı( casus teşkilatına bildirmiş, mü
azırn Kipledik gizlice takip ve taras· i 
sut edilmiş, casusluk yaptığı meyda· 

na çıkmış, hem kendisi hem de genç 
tııülazımım kendisine verdi~ askeri 
[>ı· 5' 
anları satın alan Alman Altmeyer 

de tevkif edilmiştir, 
h Genç kadının bu vatanperverane 
areketi herkes tarafından takdir e · 

dil . 
mı ~, kocası aleyhinde açtığı boşan. 

tııa davası da az zamanda netice(e. 
nerek serbestisini kazanmıştır. 

Margarit boşandıktan sonra zevk 
~ek~ğlence hayatına atılmış, muvaf· 
a bYetler hatta tertip edilen bir mü
~ akada Şimali Afrikanın en güzel 

dını ve Mis Maroc ünvanını kazan· 
lllıttı. Herkes şimali Afrika güzel· 

Geçim düuyası 

Y er yüzünde ne meslekler yok~ 
neler _ En gülüncün den, en ta· 

bisine, en iğrencinden en güzeline ... 
Her işle uğraşan birer adam var 1. 

Mesela Amerikada ağır ceza Jü 
.ri heyeti kur'a ile seçilir. isimler ya· 
zılır bir torbaya atılır sonra çeki· 
lir . 

Bu işi günde üç dolara okuması 
yazması olmıyan bir çocuğa gör
dürürler . 

Gene Amerikada, sinema artist 
ferinin rol icabı yırtık pırtık giye
cekleri elbiseleri eskitir, yırtar, sö· 
ker, yamar ve bu işle geçinir • 

onun - verm~ ır. .. kal. · · h k 
1 tayyare muna atı ıçın er i i mem· ı Adalı Eski köy yeri • 50 O 50 Ali oğlu Bekir 

Almanyanın arzusu 

Londra matbuatında hay-

1

1 

retle karşılanmadı 

Londra : 11 ( A A ) - lngiliz 
matbuatı, Almanyanın miistemleke 
isteklerini hayretle karşılamamış· 
dır . 

leket arasında büyük bir ticaret üssü ı 
olacaktır • 

Sovyetlerde büyük 
hava manevraları 

Yakında başlıyor 
Moskova : 11 ( A A ) - Pek 

yakında Beyaz Rusya büyük hava 
manevralanna başlıyacakdır . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hendekli 

• 
• 
• 

Köy yeri • 100 1 05 Ahmet oğlu Ramııuıı 
ince Bucak • 100 o 45 • • 
Sazlık • 200 1 00 lbrahim oğlu Hacı Meb 

• • 7 5 1 00 Mehmet • Hacı 

• • 70 O 40 Ali oğlu Hacı Mehmet 

• • 7 5 O 40 Ahmet oğlu Ramazan 
Eski Irmak • 200 1 00 Ali oğlu Ömer 

• 60 Hacı Hüseyin o.Yusuf 
• 80 Mulla Mustafa 
• 100 Fakı Yusuf 
• 120 Abdullah oğlu Hasan 

~·--------------~~~--------....... __________ ....,_____ . • 100 Hacı Yusuf o.Abdullah 

Adana pamuk müstahsil-! 
leri satış kooperatifi Tas-1 
fiye heyetinden : 

26-6 - 930 tarihinde fevkalade t 

surette toplanmış olan Adana pa· 
muk müstahsilleri satış kooperatifi 
ortaklan heyeti umumiyesi tarafın. 
dan şirketin feshine dair verilen ka· 
rar Ekonomi Bakanlığınca tasdik 
edilmiş ve icabeden tasfiye muame· 
lesi hitam bulmuştur . 

Nizamnamenin 69 ıncı maddesi 
mucibince heyeti umumiye fevkalade 
olarak 10 Eylül 936 perşembe günü 
içtimaa davet edilmiş mukarrer olan 
içtima nisabı ekseriyet hasıl olma
dığından yapılamamıştır. 

ikinci içtima ekseriyete bakılmak· 
sızın 30 Eylül 936 çarşamba günü 
yapılacMından üyelerin o gün saat 
3 de şehrimiz Ticaret Odasına gel· 
melerini ehemmiyetle dileriz. 

RUZNAME 

1- Tasfiye memurlannın rapor. 
!arının tetkiki . 

2 - Bilanço ve hesabı katinin 
tetkiki . 

3 - Ortaklara tevzi edilecek his· 
selerin tesbiti . 

4 - Kooperatif memurlarına ve. 
rilecek ikramiyenin tasdiki . 7281 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civannda 

Halkeczanedir . 
Berlinde bir kadın vardır. Say. 

fiyeye gideceklerin papağanlanna, 
kanaryelerine pansiyon bulur ve ge. 
lecekleri zaman evlerini sildirip SÜ· 

plrtür. Geçim dünyası bu 1 .. 

Polis kadınlar 
Bazı şartlar koşmak suretiyle 

Şanghay polis müdüriyeti 40 dane 
kadın polis alacağını ilin ediyor. 
Şartlar da şu : 

1 Metre 53 santim boyunda o· 
lacaklar, otuz yaşını aşkın olmıya
caklar, lise mezunu olacaklar . 

Bu şeraiti haiz bulunanlar tarih, 
hesab ve coğrafyadan imtihan vere· 
cekler. Staj müddetiııce 50 frank, 
aylık alacaklar. 100 .fraalc bizim pa
ra ile sekiz lira kadar bir şey eder . 

Şangh ay idaresi çok cömerd 1 .. 

ı Adah 

Seyhan milli emlak ! . 
Güğercinlik • 120 Mulla Mus.o. Hüseyin 

• • 100 Ahmet oğlu Mustafa 

müdürlüğünden : r Bahçe 
Sazlık 
Malaz 
Mezar civan 
Leylek 

• 200 Hacı Abdil 
• 60 lsmail oğlu Omer 

Köyü : Abdilotlu 1 Bebeli • 40 Bostan Mustafa 
• 100 O 90 Sadık oğlu Ömer Cinsi : Tarla j • 

Dönümü: 192 Adalı ince Bucak • 100 O 75 Hasan o.Hüseyin çavuş 
Muhammen bedeli : 9 lira • .200 050" • 
Hududu:Şarkan hoca Selim Bed • 

nıs garben gemi sıra yolu , timalen ' 

Köy civan 
Madama 
Köy yeri 
Köy civan 
Sazlık 

• 'l'2 1 ~ M~tt othı Dmll 
yol kawştu, cenuben tarikiim. " 

• 100 O 50 Mehmet oğlu Celil 
• 75 O 75 Aziz oğlu Rıza 

Sahibi : Nazar evlitlan Simon 
leon Ağop ve Takohini vesaire . 

Köyü : Yılanlı 
Cinsi : tarla 
Dönümü : Bir hektar ( 3780 ) 

metre murabbaı. 
Muhammen bedeli: 12 lira 
Hududu : Şarkan dere , garben 

Ha98n tarlası şimalen, Hüseyin , ce
nuben k<ifker usta Şaban . 

Sahibi : Sekizde üç sehmi bazj. I 
nei maliye ve beş sehmi Rahime. 

Köyü : Yılanlı 1
1 

Cinsi : Tarla 
Dönümü : 2, hektar (2970) metre 

IDUt'abbaı . 1 
Muhammen bedeli : 12 lira. 

1 
Hududu : Şarkan dere , garben ı 

Hasan tarlası Şimaleıı, Hüseyin, ce· 1 
nuben köşker usta Şaban. 1 

Sahibi : Sekizde üc ıebmi hazi · 
nei maliye ve beş sehmi Rahime. 1 

• 
• 75 O 95 Hasan oğlu Hüseyin 
• 50 O 65 Durmuş Ali ince bucak 

• 

• • 100 1 05 Aziz o. Ali Rıza 

" ince bucak • 200 O 65 Durmuş Ali 
• • 172 O 80 Osman oğlu Mustafa 

• Sazlık • 200 O 31 Mehmet o.kolsuz Melı. 

• Eski Irmak • 75 O 40 Dunmış ~lu Ômer 

• Dipsiz göl • 100 O 40 • • 
• Eski köy yeri • 7 5 1 50 Veli oğlu Gani 

• Dipsiz göl • 37 O 45 Hacı oğlu Ali 

• Madama • 45 1 01 Kısacık Kadir 

• Çatal yatak • 36 O 80 Halil oğlu Ahmet 
Bebeli Leylek • 50 O 45 Kısacık Kadir 

• Haylaz ' 40 O 50 Hasan o.Hüseyin Ç8VUf 

Yukanda mevkilerile dönüm miktarlan yaıılı Hazineye ait tarlalann 
ikişer senelik icarlan 7 /9/936 tarilıinden itibaren 15 gün müddetle müza· 
yedeye çıkanlınıştır. isteklilerin dipozitolannı yatırmak ve müzayedeye it" 
tirik etmek üzere 21/9/936 tarihine müsadif pazartesi günü uat 15 de 
Defterdarlık Milli Emlak sabş koınisyomma müracaatları ilin Olu!D'. 

7259 8-12--16-20 
Yulcanda mevki ve dönüm mile. 

tarlarile muhammen bedelleri ve hu- j 
dutlan yazılı tarlaların 9-9-936 ----------·--------------
tarihinde yapılan müzayedesinde SÜ· 
rülen peyler haddi liyik görülme
diğinden on gün uzatılmıştır. Şeraiti 
anlamak ve ihaleye iştirak etmek , 
üzere taliplerin 21-9 936 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 
10 da Defterdarlık satış komisyo 
mına müracaatlan ilan olunur . 7280 

Hizmetçi isteniyo 
Evde çalışmak üzere himıetçi 

ve başçı aranıyore. idare anemize 
emüracaat edilsin C. 

Satılık yayla yurdu 
Bürücek yaylasında Çampalas ya

kınında nazareti fevkaladeye malik 
ve kendisine ait suyu ve üç dönüm
den fazla b11ğı , müteaddit Çam ve 
katran ağaçlarile muhat yurt satı
lıktır. Almak istiyenler Vali konağı 
caddesi üzerinde Bayanlar Diki. 
mevi sahibi Bayan Zahideye müra-
caat eüinler.7262 2 -10 

Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden aynlınış olan 

Doktor Ali Hikmet.avdet etmiş ve pazardan bafka her gün hastalannı 
kabule başlamıştır. 

Adres : Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
7227 12-30 

Biçki Yurdu kayıd muamelesi 

Refika Recep Biçki Yurdu lcayıd muamelesine on beş Eylülde başlar. 
Kayit Cumartesi ve pazarcian maada her gün sabahlan 9 dan 12 ye öğ 
leden sonra 13 den 16 ya lcadardır.Kayıd şeraiti için Yurt müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir . 

Tarsus kapısı : Bebekli Kilise sokağı 

Refika Recep Tümerkan 

c. Y. A 
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Sahife : 4 

1 l • Adana Borsası muame e erı 
PAMUK ve KO~A 

l.\.ilo J<'ıyaıı 
Setılan Mikdu Clı'ISJ Eu •Z Eu çoL. 

&. s. K. s. ıcu. 
1 ~Kapımalı pamuk = 

Piyasa parlaıtı " Piyasa temizi " iane 1 . 40 42,52 
iane 2 

-Ekspres 42,62 
Klevlant 44,50--1 46 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

Ç 1 G ı T 
~kspres 

1 
1 1 

ıane 

-Yerli "Y~mlik "--
" Tohumluk ,, 1 2,27 

" 
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs 1 5,25 
.. Yerli 
.. mentane 

Arpa -Fasulya 
-3-;so·--Yulaf 3,40 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 1 
Sisam 15,25 1 1 . 

UN 
Dört yıldız Salih 

-~~~ --1--· ... üç » » :.c ] -Dört yıldız Doğruluk 700 .... - .. 625 " uç » » 
] = s· ·ı -ıioo .: ımı ,. :;.; .. .. -----

700 fi -Dört yıldız cumhuriyet 
C'I ..... - .. - » 625 

1 

.... uç » 

Simit » 800 

Liverpl Telgraflan 

,., .. .\ Kambiyo ve para 1 

11 I 9 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 
.~num 

i 
Hazır 1-{- 98 Liret 

1 \-ı Rayşmark Temmuz vadeli 58 
Frank « Fransız » ·-6 48 Birinciteşrin vadeli 
Sterlin « İngiliz » 

5 179 ' Hit hazır l'.'.iolar « Amerika » 
Nevyork 12 10 Frank « İsviçre » 

--
Ankara fıçı birası / 

ı •• 
\. 

" ••• ..... . ' 

. 'I~ 

• ıı//'1 ıl. (t••I.., 
' '<: 

AN~RA BiR.AS' 
Ayakta Bardağı İ O Kuruş 

Ayakta Dublesi 12,5 " 

Şölen 

gazinosunda 

# Çok ucuz 

Sablıyor 1 

( Mezesiz ) 

( ) 

[ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 

Dublesi 15 kuruştur 1 
Fırsattan istifade ediniz 1 
Ankara Bira Fabrikası Ôz Türk sennayesile kurulmuştur . 
Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 

Her yerde israrla arayınız . . 

[ Adana acentesi • Rıza Salih Saray Posta kutus 
• 95 Telefon No: 265 

Bebekli Kilise sokak N: 11 A. , 11 R. 7230 15 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kaye.delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır ...• 

1 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S lmlu ı· ı 

Celal Bayer 

1 

1 
1 

l 
' 

1 

Tiirkaözü 

Seyhan Nafia müdürlü
ğünden : 

1- Adana ceza evinde yapılacak 
hela hamam, çamaşırhane ve müdü
riyet odası tamiratı (3609) lira (36) 
kuruş k<!şif tutarile açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - ihale 936 sen~i Eylülün 28 
ci pazartesi günü saat 15 te N'afia 
dairesinde yapılacaktır . 

3- Bu işe ait keşif hulasası,met
raj, hususi şartname (18) kuruş mu· 
kabilinde verilecektir. 

4- Muvakkat teminat (270) lira 
72 kuruştur. 

5- istekliler ihaleden evvel Ti· 
caret Odasına kayıtlı olduğuna dair 
Ticaret Odasının ve bu işi yapmağa 
iktidarı olduğuna dair Nafia müdür
liiğünden tastikli vesikaları göster
meye mecburdur.7278 

12-16-20- 24 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Adana sulh ikinci hukuk 
hakimliğinden : 

No: 530 
inhisarlar idaresi vekili avukat 

Cemal Ergin ile Taşçı Nümune çift· 
liğinde doktor Markas arasında mü· 
tehaddis alacak davasının cari du
ruşması sırasında: Müddeaaleyh dok
tor Markas namına çıkarılan dave· 
ti yenin , ikametgahının meçhul bu· 
lunduğu şerhile mübaşir tarafından 
bila tebliğ iade edildiğinden ilanen 
tebliğat ifasına ve duruşmanın 2 -
10-936 tarihine talikına karar ve· 
rilmiş olmakla müddeaaleyhin mez
kur günde ( saat 9 da ) mahkemeye 
gelmediği veya tarafından bir vekil 
göndermediği takdirde muhakeme-
nin gıyabıııda cereyan edeceği ma-
lümu olmak üzere ilan olunur.7279 

Hilaliahmer civarında eski Selanik 
bankası karşısında 

Diş Tabibi Yusuf Hüsnü 
Başarır 

Viyana ve Al~anyadaki mesle~i tet-
1 kikat seyahatınden avdet etmış ve 

hastalarını kabule başlamıştır 
7268 2-5 

SOCONY - V ACUM 
-

Gaz 
Benzin 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı : Ejderli 

. Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her za· 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

12 Eylül 1P36 
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, 

Adana yeni kimya laboratuvarı 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza İşcen 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 
7232 BELEDİYE KARŞISINDA 

6748 ~7 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 

14 

tdeıt 

~ti 
~Okt 
iç ve 
tıı~t 
llıı;tı 
~bi 

. 
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