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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 
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GÜNDELİK SlY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Madrid hUkümeti aciz bir vaziyete 

Pazar 

13 Eylol 936 
Onikinci Yıl - Sayı : 3629 

5 Kuruş 

dUştU 

siler Sensebastiyanı da 

okaklarda bir tek insan 
bir kabus 

işgal etti Adliye vekilimiz 

Bir heyetle İstanbulda iç" 
tima yaptı 

Filistinde sulh ümidi 
artık kesildi 

bile görülmüyor . Şehri korkunç 
kaplamış gibidir. lstanbul ; 12 ( A.A ) - Şehri· 

mizde bulunan adliye vekili Şükrü 

Saraçoğlunun daveti üzerine adliye 

Araplar büyük bir mücadeleye giriyor 

si tayyareleri Malagadaki hükumet harp gemilerini şiddetle 
ettiler, gemilerin taifeleri nihayet kaçtı 

bombardıman müsteşan ve diğer salahiyetli zat· 
!ardan Memduh , Sezai , Nafi , Hay 
dar ve lstanbul müddei umumisi dün 
bir toplantı yapmışlardır . içtima 

Or mis Gor; ''Yahudi muhacereti 
la durdurulamaz ,, dedi 

as 
londra : 12 ( Radyo ) - lngil· 

c bu hafta içinde dördüncü defa 
tak Portekize müracaat ederek 
~ lngiliz hariciye nazaretinde 
P anacak olan ispanya işlerine 
. ~illi müdahale konferansına iştira· 
1 talep etmiştir . 
londra : 12 ( Radyo ) - Asi 
kumandanı General Mola hüku-

. t kuvvetlerine bir ültimatom ver· 
Ve derhal teslim olmazlarsa 

d bastiyen şehrini derhal bor-
1tııan edeceğini bildirmiştir . 

A.ıi Cebelüttarik : 12 ( Radyo ) 
I tayyareleri Malaga limanında 

IİQ~nan hükumet harp gemilerini 
lı.;ı etle bombardıman etmiştir • Bu 
tııbardıman o kadar şiddetli ol 

oınada bir komplo 
keşfolundu 

lO •mele tevkif edilmiş 
fCd·~?~a : 12 (Radyo) - Keş 
ııı~ıği şayiası kuvvetle dönen ko· 
~p t. suikast tertibatı resmen tek
leııı tdılmiştir . Mamafih yirmi ame· 
~ tevkif edildiği muhakkaktır. 

... &'er taraftan bazı yüksek façist 
··•eııı 1 
lıqlıc ıır an [ olan şeyleri zamanında 
derh t alamamak ] suçundan dolayı 

al azledilmişlerdir. 

Mitler yine ateş 
püskürdü 

ıao ~~tenberg : 12 (Radyo ) -
}cıı tıı kişi önünde bir nutuk söyle
dc . 1-!er Hitler Bolşevik tehlikesine 

ı!atet ederek demiştir ki : 
Cd Düşmanlarımız bize tecavüz 
lq~tııiyecektir . Çünkü bizi çok iyi 
}ok tlar . Onlara Alman yada yer 
İç tur · Son yıllardaki politikamıza 
ııı~e dışarda sulhu tesis için çalış
ııı~/an başka bir şey hakim olma· ı 
~b- ıt · Biz yahudi ve Bolşevikler 

ı değiliz. " 

Türk-İngiliz 
----

l~ar~t. anlaşması İngiliz ma -
afılınde memnuniyetle 

karşılandı 

ile {-\~kara: 12 (A. A) - Türkiye 
1 

tct ngıitere arasında imzalanan tica • 
liııd anlaşması lngiliz ticaret mahafi· 
~ h memnuniyetle karşılanmıştır. 
da .

1 
ususta Arjantin, Brezilya, lrlan-

1 e de temas edilecektir. 

Irak baş kumandanı 
Londrada 

~ ~ondra : 12 ( Radyo ) - frak 
~il 

1 
uınandanı bugün Londraya da· 

~okmuş ve hava müsteşan tarafın-
arfllanmıştır • 

muştur ki : gemilerin efradı nihayet 
yerlerini terk ederek kaçmak mec
buriyetinde kalmışlardır . 

Ankara: 12 ( A.A.) - Sensa· 
bastiyende hayat gittikçe güçleşiyor. 
Tapçu ateşi altında bulunan Bilbao 
yolu müstesna bütün yollar kesil
miştir . Şehrin teslimi mevzuu bah
sedilmektedir . 

Londra : 12 (Radyo) - Sen
sebastiyen , nasyonalist kuvvetler 
tarafından işgal edilmiştir . Fakat 
bunu müteakib ordu kumandanlan 
arasında ileri hareketlerde tutulacak 
yollar hakkında ihtilaflar çıkmıştır. 

Londra: 12 Radyo) Sense-
bastien' de her taraf kapalıdır • So
kaklarda ne bir insan ve ne de açık 

bir mağaza ve müessese görülme- birbuçuk saat sürmüştür . 
mektedir . 

Bütün şehir bir kabus içindedir . Yapılan içtima hakkında izahat 
lhtitalciler , şehirde pürsilah ve isteyen bir muharrire Sükrü Saraç· 

neşe ile dolaşmaktadırlar . . oğlu demiştir ki : 
Londra : 12 ( AA. )- As. ·ı ta • Meşhut cürümler kanununun ilk 

1 er y t · d · 'b · t k 1 yarelerle bombardımanlara devam eşnn en ıti aren menye e onu ması 
etmektedirler . 1 için ~.a~ıl~~ak talimatname hakkın · 

Londra : 12 ( Radyo ) _ Hüku· · da goruştük . 
mete gelen takviye kıtaatından 2000 Esaslar etrafında müzakereler 
kişi geri dönmüşlerdir . j yaptık . 

Akka : 10 [ Hususi muhabiri
mizden - Sulh için artık bütün Ü· 

mitler kesildi. 
İngiltere Bahriye Nazın Hayf aya 

gelir gelmez Filistin komisesi Hay

faya gidip Nazırla mülakat yapmış-
ıır . 

Müstemlekeler Nazın Ormisgor 
s!yonist • lideri Doktor Vazzmana 

Orduya 4000 kişi iltihak etmiş· ' 
~~------------------------------~---,---------------tir . ı 

Londra : 12 ( AA ) ihtilal 
kuvvetleriyle hükumet kuvvetlerinin 
dünkü çalışmasında, ihtilalciler 9500 
tüfenk ve daha bir çok eslaha ve 
mühimmat ele geçiı mişlerdir . 

Uzak Şark rahat değil !. 

Haritadan silinmesi iste
nen bir millet : 

Cenubi Çiıı°de vaziyet tamamile aydınlanır gibi olurken Şimali Çin
de bulutlar toplanmakta devam ediyor. Japonyanın • Asya politikası » nı 
gerçekleştirmege doğru atacağı yeni bir adımın gecikmiyeceği sanılmaktadır . 

Bir zamandır durmuş görünen Japon ordusunun ileri hareketi, pek yakında 
tekrar başlayacağa benziyor. 

Japonvanın bütün ekonomisine 

Yazan : Pierre Dual 

endüstri mamulatı için mahreçler 
ve bu endüstriyi besleyecek ham
madde kaynaklan bulmak için hayati 
bir ehemmiyeti haizdir. HABEŞİSTAN 

. ·-~ ...... .._.~ 

1 

Musolini , ltalyan diplo~atl~nnın H~beş diplomatlarile 
yanyana bulunmasını ıstemıyor . Mılletler Cemiyetin" 
Habeş murahhaslarını kabul etmemekte pek feci olacak. 
İtalyanın bu toplantıda bulunmaması İs.! sulhu tehlikeye . 

·--·-·--·-~~~~~!~_::ı:~~-?.:.~-~:... . ı 

Habeşistan , dünya haritasından 
bilfiil silinmiştir . Fakat beynelmilel 
noktadan , ve hukukan Habeşistan 
elan mevcuttur . Hatta , Habeş he
yeti murahhasası Cenevrede elan 
isbatı vücut etmekte berdevamdır . 
Fakat Musolini , ltalyan diplomat. 
!arının , Habeş diplomatlariyle yan. 
yana bulunmasını istemiyor . 

Ve Negüsü temsil eden murah. 
hasların Cenevrede bulunmasının 
ltalya için bir hakaret teşkil edece 
ğini nazan dikkate alarak Milletler 
Cemiyetine mürahhas göndermiyor . 

Milletler Cemiyeti Asamblesi 
bir kaç güne kadar toplanacaktır . 
Fakat Habeş murahhaslarını bu içti
madan hariç bırakmak için elan bir 
çare bulunamamıştır . . 

Halbuki Asamblede ltalyanın 
bulunması mutlaka isteniyor. ltalya
nın bu toplantıda bulunmaması müs
tacel bir çok meselelerin hallini te
hir ettirecek ve ~ulhu tehlikeye dü· 
şürecektir . 

Musolini ise eski noktai nazarını 
asla değiştirmemiş gibidir . O emri
vakiin tanınmasını mutlak svrette 
istemektedir 

Musolini , bu isteği tatmin edil
medikçe beynelmilel mesaiye karşı 
yı.bancı kalacağını söylemektedir . 

Halbuki , ispanya işleri , beş 
ler konferansının haz:rlıkları Cenev· 

- --·---~ .. -.-.-.. 
Entransijan'dan 

redeki mesaiye ltalyanın da iştira
kini İcab ettirmektedir . 

Bu sebeple Avenol'ün Musolini 
nezdinde deruhte etmiş olduğu va
zife müstesna bir ehemmiyeti haizdir. 
Çünkü ltalyanlann ne şerait dahilin· 
de Cenevreye avdet edecekleri me· 
selesi mevzuubahistir . 

ltalyanın iştiraki olmaksızın , hiç 
bir muslihane teşebbüsün başanlma· 
sına imkan yoktur .• 

Diğer taraftan ayni gazeteye Ro
madan şu haber veriliyor : 

ltalyanın takibettiği hattı hare
kete iki prensip hakim olmaktadır . 

Biri imparatorluğun tanınması, 
diğeri de Almanya ile teşriki mesai 
meselesidir . 

Bu ayın21 inde Milletler Gemi 
yeti asamblesi toplanacaktır . 

ltalya, Habeş murahhas heyeti 
bu toplantıdan hariç bırakılmadığı 
takdirde Cenevreye murahhas gön. 
clermiyecektir . 

Acaba bu mesele ne suretle hal
ledilecektir ? . 

Avenol, Mussoliniden noktai na
zanndan ferağat etmesini beyhude 
yere istiyecektir , 

Dün bir İtalyan kolu Gor~ye gön 
derilmek Üzere Adisababaya hare· 
ket etmiştir . 

Bundan maksad, orada Negü
- Gerisi ikiuci sahifede -

- ve belki° de bütün politikasına - ha- / 
kim olan mesele nufusunun son de
rece süratlı olan artışıdır. Japonla
nn yabancı ve sömürge topraklara 
göçmesini temin için yapılmış olan 
bütün gayretlerin de tam bir aka
metle neticelenmesi de buna ilave 
edilmelidir, 

Japon nüfusu, 1926 dan 1930 a 
kadar 4. 700.000 kişi mikdannda 
artmıştır. Bu ayni müddet zarfında 

ancak 28,000 japonlu adalardan ay
nlabilmiştir. Bugün yabancı memle · 
ketlerde ve sömürgelerde yerleşmiş 
olan Japonlann sayısı 1 milyonu aş
mamaktadır. Bu yeni ülkenin kolo 
nizasyonunu temin için hükumetin 
yaptığı bütün gayretlere rağmen, 

Mançuryada ancak 250.000 Japon
yalı vardır. 

Japonya, şimdi, her gün mikdan 
artan bir nüfusa ekmek ve iş ver· 
mek mecburiyetinde kalmaktadır. O
nun için bir tek hal şekli kalmakta. 
dır : Endüstrinin inki~afı, daima da
ha büyük süratle inkişafı. Bu inkişa· 
fın durması memleketin ölümüne 

tekabül edecektir. Gerçekten Tokyo 
hükumeti bu politikayı takip etmiş-

Şimali Çin Japonyaya İşte bu 
şartları arzetmektedir. Daha birkaç 

ay önce Japonyanın kendi hakimi· 
yeti altına koymıya teşebbüs etmiş 

olduğu bu mıntıka bir milyon kilo
metre murabbalık bir mesahaya ve 
70 milyon nufusa malik beş vilayet· 
ten mürekkebtir. Bu mıntıkanın tabii 
servetleri hudutsuzdur ve hususiyle 
Japonyanın yabancı memleketlerden 
getirdiği hammaddeleri istihsal et
mektedir. Hopey ve Şansi eyaletle
rinde pamuk ekiminin inkişafı, Ja
ponyayı Amerikan pamuklanna muh· 
taç olmak zaruretinden kurtaracak· 
tır. Japonyanın demir ve kömüre o: 
lan ihtiyacı da Şansi madenlerinden 
karşılanabilecektir. Şimali Çinin iş
gali, Japonya için, bugünkü şartlar 
altında, bir ekonomik zaruret halini 
almıştır. 

iÇ MOGOLIST AN 

Ekonomik menfaatlar Japonyayı 
Şimali Çini ele geçirmeğe sevkedi
yorsa stratejik mülahazalar da iç 
Mogolistana hakim olmayı emret. 
mektedir. Az nufuslu, boş bir arazi 

tir ; hususiyle harbtan sonra. Fakat 
mahreçler pek çabuk japon mallan
na kapanmakta gecikmedi. Yen'in 
kıymetten düşürülmesi ve el emeği
nin ucuzluğu, bir müddet vaziyete 
çaresaz oldu. 

olan büyük Moğol ovası motorlaştınl· 
mış bir ordunun en iyi şartlar içinde 

geçişine müsait bir zemin teşkil etmek· 
tedir. 

Mançurya'nın fethi japon ekono
misi üzerinde muvakkat bir kamçı 
darbesi tesiri yaptı. Fakat dünya 

buhranının ağırlaşması hemen bütün 
yabancı piyasalan kapadı ve japon 
endüstrisinin vaziyeti bugün çok en
dişe uzandırıcıdır . 

Japonya bugün tamamile endüst
rici bir memleket haline gelmiştir. 
Daha on sene önce, japon ihracatı· 
nın yarısını hammadeler teşkil eder· 
ken, Japonya şimdi hammadeler 
idhal ve hemen yalnız mamul mad
deler ihraç etmektedir. Şu halde 

Sovyet Rusya ile bir harp ihti
mali Japon askeri makamlarının dai· 
mi bir meşgalesidir. Çini de kavga
ya kanştıracak böyle bir harb baş

ladığı takdirde İç Moğolistana sahib 
olmak, Japonlara, Mançurinin garp 
cephesini emniyette bulundurmak 
imkanını verecektir ; ayni zamanda 
Çinle Sovyetler Birliği arasında mü 
nakaleleri kesmek ve Moskovanın 
Çinli taraftarlanna silah gönderme· 
!erine mani olmak bakımından da 
faydalı olacaktır. 

- Gerisi ikinci sahifede -

gönderdiği bir mektupta Arap fır· 
kalar birliği heyetine, Yahudi mu· 
haceretinin durdunılacağına dair va. 

adde bulunduğu hakkında Yahudi 
gazetelerinde çıkan haberlerin kafi. 
yen asılsız olduğunu, muhaceretin 

asla durdurulmıyacağını Komiserin 
de Irak Hariciye Nazırı Nuri Saide 
bunu kat'i olarak söylemiş olduğunu 
bildirmişlir . 

Eld istasyonundan iki lokomotif
le çekilen uzun bir katar hareket 
etmiş fakat Kılkılıya İstasyonuna 
ulaşmadan devrilmiıtir . 

Lokomotiflerin biri sağa diğeri 

sola devrilmiştir • 
Arap olan makinist Gazzeli Meh 

mecl Şai ölmüştür : 

Yolculardan iki lngiliz askeri öl· 
müştür. 

Yaralılar çoktur . Yolcular Hay
fadan getirilen otomobillerle Yahu· 
di ve Araplar ayn olarak yollanmıt• 
!ardır. 

200 amele vak,a yerine gönde. 
rilmiş ve tamirat işine başlanmış

tır . 

Gece saat 11 de bu ameleler de 
ihtilalcilerin baskınına uğramışlar , 
sabaha kadar karşılıklı ateş "etmiş
lerdir • 

lngiliz Komiseri tayyare ile Um 
mana gitmiş, oradaki lngiliz kuman
danları ve sahra kuvvetleri kuman
danı Jon Kluple görüşmüş, yemeği 
Emir Abdullahın ziyafetinde yemiş· 
tir . 

Evinde üç bomba bulunan bir 
Arap genci 15 sene hapse mahkum 
edilmiş tir . 

Nablus şehrinin duvarlarına 5 
bin lngiliz lirası tazminatın halka tev 
ziini gösteren listeler yapıştınlmış
tır . 

NURi SAIT NEVMiT 

Irak hariciye nazırı Nurisait ls
tanbulda verdiği beyanatta Filistin 
ihtilalinin hala devam ettiğine , ta· 
vassutun•ın müsbet netice vermedi
ğine müteessir olduğunu söylemiş

tir. Müstemlekeler nazın bir torpido 
ile Hayfaya gelmiş,bir müddet sonra 
Kıbnsa gitmiştir . ihtilal kumandanı 
Fevzi Kavukçu üç Suriyeli ve Fi· 
listinli zabitten erkanı harbiyesini 
teşkil etmiştir. ihtilalin idari işlerini 
eski ihtilalci zabitlerden Saidülasi 
ile Sait umuminin uhdesine vermiş· 
tir . 

BlR PAPASIN VA'fANPERVERLl~I 

Nablus civanndaki çarpışmalar· 
da ölen bir lngiliz zabitinin cenazesi 
otomobili ile Nablus Protestan 

kilisesine getirilmiş ve ayin yapıl • 
mak istenilmiştir . Kilisenin Arap 
papası, kiliseyi açmamış ve ayin ya
pamıyacağııu söylemiştir. Askerler, 
cenazeyi tekrar karargaha götür. 
meğe mecbur olmuşlardır. 

Hüınu E. 



Sahife : 2 

Elektrik işleri etüd idaresi 

Bütün bölgeler ve sana 
elektriklendirilecek • 

yı 

Çalışma talimatnamesi bakanlar 
heyetince kabul edildi 

Ankara : 11 ( Hususi muhabiri hususi şııhıslara aid santral ve tevzi 
mizden ) - 2819 sayılı kanunla ku- şebekelerinin bukünkü vaziyetlerini 
ntlan lektrik işleri tüd idaresi ka- tesbit ile istatistiklerini yapmak . 
nununun 21 jncL,JI11ddesi mucibin<;e F. elektrik santrallarının maliyet 
iktisat vekaleti tarafından hazırlanan ve satış hesuplannı tetkik etmek , 
dahili talimatname bakanlar heyetin· bunların nasyonel ve verimli çalışıp 
ce kabul edilmi$tİr . çalısmadıklwını kontrol eylemek 

Talimatnameye göre , idarenin ileri memleketlerdeki bu gibi kurum· 
bütün muamelelerinde 2819 No.lı k. lann verimliliklerile mukayese et 
mucibince ticari usullere göre idare mek , ve sautrallarımızın venmını 
olunur . artınnak için hiikilmetçe alınacak 

Bu idafenin sarfiyat ve muamelatı çareleri araştırmak . 
muhasebei umumiye arbnna , eksilt· Bugün mevcut santrallar hakkın-
me ve ihale kanunlarına ve divanı da E. 1. E. idaresi alakadar şirket 
muhasebatın vize ve murakabesiııe . veya dairelerden her nevi !Dilılmat 
tabi değil9ir . almağa salihiyettardır • 

E. 1. E. idaresinin faaliyet mev· Kendi vasıtasile teııis edilecelc 
zuu memleketin her tarafına bol ve santrallar hakkında bu mtddenin 
ucuz elektrik vermeyi temin için hükmünü doğrudan doğruya tatbik 
etüdler yakmak ve projeler hazırla- eder . 
maktır . idarenin göreceği işlerin O. Elektrik enerjisi üzerine ko· 
başlıcaları şunlardır : nulınuş vergiler hakkında etüdler 

A memlekette mevcud olııp ener- yapmak . 
ji istihsaline etüdler yaparak bunlar· H. Elektrik makine, alat ve ada
dan elektrik el~ etmeğe en elverişli vatı ve malzamesine aid gümrük ta· 
olanlarını tesbit etmek . rifö kanunu maddelerinde yapılacak 

B. memleketin elektriklendiril- değişikiikler hakkıııda etüdler yapıl-
mesini temin için lazım olan büyük mak . 
santralların mevkilerini tayin sure· 1. Elektrik tarifelerini sanayi ve 
tiyle şehirlere , demiryollarına , çift· halkın ihtiyaç ve menfaatlerine da· 
Jiklere lazım olan elektrik enerjisinin ha uygun bir şekle koyabilmek için 
en ekonomik bir şekilde temin su· memleketteki elektrik ücret tarife-
retini aramak ve rantabilite hesap· !eri hakkında etüdler yapmak. 

lan yapmak . J. Yukarıda yazılı işlerden başka 
C. müstakbel sanayi program· iktisad vekaletinden sorulan elekrik 

)arının elektriklendirme kısımlarını işleri hakkında tetkikat yapmak. 
hazırlamak ve programlar mucibin K. Yukarıdaki bendlcrde yazılı 
ce tesis edilecek fabrikaların en rji işlerin başarılması için bütün vesi· 
bakımından yerlerin'n tesbiti hak· kalan ve malumatı hazırlayıp topla· 
kında mütalaa beyan etmek . mak kolleksiyonlar ve kütüphane 

D. Elektriğin temin ettiği faide- vücude getirmek her türlü ilmi ve 
!eri memleketin her tarafına yaya · sınai tetkikler yapmak için lazım o. 
bilmek için memlekete lüzumlu olan lan tesisatı vücude getirmek, su ölç. 
elektrik mühendisleriyle fen memur·! me istasyonları kurmak ve sondaj· 
!arının ve ustaların yetiştirilmesi hu· !ar yaptırmak . 
susunda takib edilecek usul ile ya· Bu münasebetle, arsıulusal tek· 
pılacak tedrisat programları hakkın· nik kurumların işlerini takip edip 
da mütalaa beyan etmek . bunların verdiklerı sonuçları öğren-

E. memlekette mevcut olup , be- mek ve bu kurumların mühim top· 
lediyelere , imtiyazlı şırketlere veya lantılarına mümessil göndermek. 

Maraş' ta elektrik su kuv
v.etinden istihsal edilecek 
Bü~iik bir yüzme havuzu yapılıyor - Belediye ha

kikaten bir imar faaliyeti içinde 

Maraş : 10 [Hususi Muhabiri· 1 
mizden ] - Yıllarca bakımsız kal- J 
mış olan Yeşil Maraş kurtuluş sava 
şında büsbütün harap düşmüştü . j 
Binlerce evi yıkılmış, binalarından 
ç,oğu oturulmaz bir hale gelmiş, 
tesisatı yok olmuştu. Fakat, Cum· 
hurjyet devrinde başlayan çalışma 
şeh~e daha mamur ve yep yeni bir 
çehre vermiştir . 

Doktor Hasan Sükuti Tükel, 
Şarbaylığına geçdikten sonra umu
mi görüuüş derhal degişmiştir . 
Büyük enerji sahibi olan kıymetli 

Doktor, bu harabezarda yep ye
ni ve modem bir şehir vücude ge· 
tinniştir . 

Büsbütün,pis su derelerinin Ü

zerleri kapanmış, buraları parke dö
şeli yol halin~ gelmiştir . 

( 35400 ) Lira sarfiyle 220 volt 
kuvvetinde elektirik tesis edilmiş ve 
yıllardan beri ışıksız duran Maraş 
tenvir olunmuştur . Kilovatı yirmi 

kuruşa verilen elektirik sosyal hayat 
üzerinde de büyük tesir yapmış ve 
akşamdan evlerine kapanan halk 
gece hayatına temamiyle alışmıştir. 

Asri bir mezarlık yapılarak et· 
rafı duvarla çevrilmiş, ağaçlanmış, 
ve medhalde memur ve bekçi evle· 
ri yapılmıştır. Bir çoklarının itira
zını mucip olan ve fakat şehrin met. 
halinde manzarayı bozan eski me
zarlı'- ta kaldınlmak suretiyle şeh· 
re medeni bir çehre -..erilmjf'lir . 

Güzel bir asri ekrııek fabrikası 
yapılmış, zemini parke ve direkleri 
beton bir ~r yeri laııulınıış, ço
cuk bahçe.si ve aile parkı ikmal o· 

!unmuş ve buaların karşısında asri 
bir gazino otel inşa edilmiştir. Bin· 
!erce metro kaldmm parke döşen. 
miş, yangın teşkilatı tovıih olun· 
muş, temizliğe çok önem verilıniş 
ve belediye bandosu teşlril edilmiş, 
belediye binası önünde tarihi bir 
çeşme inşa edilmişdi~ • 

Türk sözü 

Vakıflardan 

Maddeten yapılmasına 
imkan oloııyan hayır

şartları 

Mütevellileri marifetiyle veya 
amaneten idarı: edilmekte olan mü!· 
hak vakıfların vakfiyelerindeki hayır 
şartları arasında bu gün yapılmasına 
maddeten imkan kalmamış olanların 
memleketin içtimai ihtiyacına yarar 

şartlar konulmak üzere değiştirilme. 
si hakkında her vakfa aid ayn ayn 
olmak üzere , vakıflar umum müıiür. 
lüğü vilayet evkaf ıııiidürliilderinden 
birer cedvel istemiştir . 

Bu emir dün Vilayetimi.ıe gel. 
uıiştir . 

Liselerde 

Fizik programlarında 
değifiklik yapılıyor 

Kültür Bakanlığı önümüzdeki 
der~ yılı başından itibaren Lise ve 
Oıt• okul Qibedat protraın~rıada 
bazı yenilikler yapmıştır. 

Bu şekle göre , evvelce 11 inci 
sınıfta okwıan aa:ıaıi ~iıaya , Lisenin 
üç sınıfı arasında taksiııı edilec:ekw. 

Osmaniyede 

Bu yıl Orta mektep 
açılıyor 

Yeni bir menba 

Gökçedağ öz ay 
ran suyu 

Suyun tahlili 
pek fevkalade 

yapıldı 
görüldü 

Bahçeye 20 kilometre mesafede 
bol sulu, yeni bir kaynak bulunmuş· 
tur • 

Yeni bulunan bu " Gökçedağ 
öz ayran suyu ,, nun tahlili • yapb
nlmış ve neticede her cepheden 
pek fevkalade bir su olduğu görül· 
müştür : 

Yeni menbada tesisata bqlana· 
rak yakında su sevkiyatı yapılacak· 
tır • 

Mersin kültür direktörü 

Nahid Cemal evvel
ki gün ayrıldı 

lstanbul Orta mektep müdürlü· 
ğünıı tayin edilen Mersin kültür eli. 
rektörü Nahid Cemal Toker evvel
ki gün Mersintılere veda ederek 
lstanbula hareket etmişdir . 

Şaşatiler fabrikası 

Yeni bir finna altında ite 
bafhyo. 

Mersin un, çı~r ve nebati yağ 

Ceyhan'da 

Kutal köyünde azılı bir 
hırsızı öldürdüler -----

.CeyDaıı : 11 [Hususi] - Cey
hanın Kutal köyünde oturan öteden. 
beri hırsızlık yapan ve ötekinin be
riknn omuzundan geçinen Memik 
oğlu Halil bu defa da Yılankala kö
yünden MoUa Mustafa oğlu Mehmet 

kendi harmanında yatmakta iken bu 
gece yanına giderek Mehmedi 
ölümle tehdit etmiş ve Mehme

din kız t.ardeşinin kötü yo&da gez. 
diğinden bahsile dağa çıkaracağını 

ve 1D1Jrada hem kın ve hem de be· 
bu•ıı ve Mehmedi öldüreceğini IÖy

lemiştir. 

Bililıere Halil , Melımedi yakala
mak isteınişle de Mdımedi. kaçm•· 
• ve keııdi8inin de aıTa-vlan koş· 
tutu halde yakalayamacfıtıı d, .. re· 
ri dönerek Mebmedin yaHığı bıınna
na gelmiş ve gizlenerek 11)'8111Utılar. 

Kaçan Mehmet biraz sonra elin· 
de mavzer olduğu halde hanMll3 
gelip kendi5ini öldürmek istiyen Ha· 
!ili uyur bir halde gördüğürıden e· 
lindeki mavzerle Halili öfdiiı müş-

tür. 

fabı ikası adr altındaki Şilşatiler fırb. 
ri.kaaı, işittiğimize göre : iş bankası 
Bazil Şaşati ve pamuk iş Liınited 
tar.ıı.dıaı ( yat ve ,_a-ı · ... d 
şirketi - yapak - Mersin ) unva. 
nı alanda faaliyete geçecektir • 

TÜRK SÖZ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

~2 Aybk 
6Ayhk 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için A 
bedeli değişmez yalnız poata nı 
zammedilir . 

2 - lıanlar için 
caat edilmelidir . 

Kuddusi'nin Bor 
ki mezarı 

Şehrin ortasında ~ 
bir anıt halinde edebi 

tarihimizin bağrınd• 
yükselecek 

Bor : 10 [ Hususi ] - Y-' 
ealdan dolaym)!le Adanaclan 
ya yayla yapmata gelen A 
!ardan büyük bir kısmı öğre 

olduklan için Adanadaki v . 
başında bulwımak üzere .şu ' 
de birer ikişer Kasabamızdan • 
maktadırlar . 

Bu yaylacılann aynJıolaıı 
hılan adeta_ ..... .,. bırakıyor 
l:ii iter şeydeD sarflMZU', ~ 
kısa mesafelik, Kasabamızın i 
diyatında bariz bir canlılık te 
etıııe!Ne idi . 

Geçeulerde Türk Sözünün 
zubahaJQt" JA..Mpıi.,, ılİn 

Uzak şar ra değ" ' •• 
n meselesinin Tüdciye matbu• 

-ıM·tu kadar b!mi2 lııir t!JıiJ;, 
karşılanması buradaki müne 
cidden memmm etmişclir. Y 
devamlı teşebbiisler ve btihır.d" 
sek vatanperver ve uyanık bir 

siyet olan Halil Nuri'nin yoru 

Kültür ihtiyacına hakkile karşHık 
veremiyen ikmal mekteplerinin bu 
yıl kaldırılmasına Vekalet karar ver· 
miştir. 

Llğvedilenle ikmal mertep • 
!eri meyanında Osmaniye ikmal mek· 
tebi de vardır . 

Kültür Bakanlığı lağvedilen bu 
mektebin yerine bir Orta mektep 
açılmasını kararlaştırmıştır. 

Önümüzdeki ders yılında Osma
niye, Orta mektebe kavuşmuş ola· 
caktır. 

Amele elbiselerini ça 
lan yakalandı 

Belediye tanzifat arabacıların
dan Ceyhanlı Mehmed oğlu Ali is· 

minde birisi tarafından tanzifat amele· 
!eri anbanndan amele elbiseleri çalıu. 
dığı bir kaç gün evvel polise haber 
verilmişti . 

Zabıta yaptığı tahkikat netic.esi 1 
elbiseleri çalanı, çaldıklafile beraber 
cürmü meşhud halinde yakalamış -
tır . 

~~~~ .... ~ ............. ~~---
Asri ve örnek bir kaç ev yapı

larak şehrin yeni ve modem bina
larla süslenmesine çahşılmıştır. Eski 
me~rlık yerinde büyük bir yüzme 
havuzu vucüde getirilmek için pro· 
je tamamlanmıştır. Projenin tasdi· 
kini müteakip tesisata başlanacak
tır . 

Su, borularla menbadan gele· 
cek ve değerlenince mezruata veri· 
lecektir. Tesisatı müteakip elekti
rigin sudan istihsali de mukarrerdir. 
Belediyenin bütcesi 81000 liraya 
çıkanlmışdır ki bu para Marafllt is
tekleriRi fevkalade olmna bile ol· 
dukça yerine getir.ebilecek lıir kııv
vettir . 

E. Tolcso, 

- Birinci sahifeden artan -

NE ZAMAN ? NE VAKİT ? 

Burada siyasi müşahidlerin sor. 
duklan tek sualler şunlardır : Yeni 
Japon ileri hareketi ne zaman ve na 
sıl başlıyacaktır ? Bunun muhtemel 
reaksiyonları neler olabilir ? 

Japonyanın iç Mogolistana el 
koyması bugün tamamlanmış bir iş· 
tir. Prens Teh, Nankin'in hiç bir mü 
dabalesi olmadan iç Moğolistao'ı i

dare etmektedir. Birçok japoıı mü
şavirler idare makanizın1181ıa alın· 
mış ve iç Moğolistan'da oturan ja
ponlann mikdan birdenbire 6000 e 
yübolmiştir. Moğolistan muhtariye
tinin ilanı, uzun zamandır bu eyaleti 
kendisi için kaybedilmiş sayan Çin'. 
de hiç bir ehemmiyetli reaksiyon 
uyandınnıyacak, şimdilik bir mace
raya atılmak istemiyen Sovyetler 
Birliği de buna karşı müdahalede 
bulunmıyacaktır. 

Fakat Şimali Çin'in beş vilayeti 
içln vaziyet ayni değildir. Bunlar lıiıJ. 
kuıııı büyük bir ekeeriyeti hakiki 
Çinlilerden müreldc:ep olan, ayni za. 
manda Pekin ve Tiyençin gibi tari· 
hi şehirleri de havi bulwwı yerler
dir. 

iyi mılılmat sahibi malafillerin 
.aylediğine göre, Japon müiterleri, 
şu~ hiikiimet darbcıeinin akamete 
uğramasından sonra, umami ay-

tin bir müddet için sivilleriıt eline 
geçmesine göz yummuşlaftlır. Faket 
muayyen bir mücldet sommda bek· 
!enen neticeler elde edil- ide· 
reyi tekrar ellerine almaktan da> vaz 
geçmiş değilterdir. Askeri hareka -
bn- pek. yakında başhyacatını ges· 
teren deliller eksik değildir : Şiıneli 
ç.iıı 'delc.'i jarJoll" genıi.!enler, çok 
kuvvetletıclil'il111iftir. Aııkeri §efler, 

gazetelerdı: " Şimali Çin' de Japon. 
yaya müsaid mıntıkaların gerıişletil

ıfıe:-sini ,, istemektedir. Bundan baş· 
ka japon oııdıuu, Hopey'de sür.atle 

yollann dii&eltilmesi ve telefon hat 
!arının inşasiyle meşgul olmaktadır. 

Haritadan silinmesi 
istenen bir millet 

- Birinci sahifeden artan -

sün bulunduğunu söylediği muvakkat 
hükı1metin mevcut olmadığını ispat 
etmektir. 

Habeşistanda yağmur mevsimi 
bitiyor • Temizleme " ameliyatına 
yeniden baılanacaktır • 

ltaiya, Milletler Cemiyeti tara· 
fıudan futubatı kabul edilmedikçe 

Cenevrede vaıifesine avdet etıniye· 
cektir. 

Avad da l:ııırıu biliyor. Acaba 
A\ll!IDOI bwıa mukabil ltalyaya bazı 
tekliflerde mi bul~ ? Meııela 
Milletler Cemiyetine tekrar girmesi 

için Almanya nezdinde israrda bu· 
lunmasmı mı istiyecektir ? 

bilmez. uğraşmasından sonra, bil 
ıu, şimdi yep yeni safhaya 

bulunuyor : Salihiyettar satıl 
lara Kuddusi'nin mezarı için Y' 
rılan makit, çok begenilmiş "e 
gde Valisi F ayik,in yülrsek a • 
na mazhar olarak ,ek yalanı# . 
run en güz.el bir yerine KudıiıJll 
çin güzel bir abide dikilmesi 
rur etmişdir . 

Niğde Valisi Faik'in daha.' 
Mersin ve Kırklar Eli valilikle~ 
lunduğu zamanlarda zaten ııı 
ver bir Türk milliyetperveri 
ğunu isbat eden eserler bırak 
bu hayırlı teşebbüsün çok ya 
fül sahasına intikaline en canlı 
misaldır , bu itibarla gerek 
Nuri'nin temiz duyğulariyle şi 
kadar ele aldığı bir çok kültür 
ri gibi bu işide cehlin a 
sız hıncına kurban etmemek 
sundaki değer'i mücahedesi "e 
rekııe Nigde Valisi Fayik'ın bu 
zuun tahkikini temin edecek bİ~ 
siyet oluşu, bu yüksek teşe~ ~ 
pek yakında fiil sahasına ııı 
!ine bütün miinevverleri inand 
tadır. Bundan dolayıdır ki biı. y 
bassa Türle edebiyat tarihinde . 
nus Emreler kadar ehemmiyetli ııı' 
variık olan Kuddusi'nin zaveilı 
ıanıu, nefis bir sanat eserleri ..k 

de Bor'Uft ortasında yükselt~ 

jl· Va-tandaş ! 
, lan teşebbüsleri ve delaletlert 

dirle karşılarız • 

Hava kuvvetlerimizi , Kaıniliat 
lıw ve lıamleei ik-, süngü veı>nam· 
lıt kUYYetinıiEle ayarlamalıytz . 

-Türk hava kurumu-

Atlı spor 

Ceyhan koşUSlJ 
- 27 Ey!Uldeı G.erl .... _,,, 
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* Tarsus Amerıcan College 

Yazan : N 1 h a d T a n g ü n e r 

Girdabdan saadete 
Boğazlar komisyonu Türkiye- lskenderye Amerikan Erkek Lisesi 

V agon resturandın küçük 
salonunda karşı karşıya 
gerilmişler , prolarını tüt-

türüyorlardı .. 
!!hami, yol arkadaşının biraz ev 

vel bitirdiği, acıklı hayatının hikaye
sini, gözlerinden kayıp geçen yeşil 
bağ ve tarla parçalarına bakarak 
ınuhakeme ediyordu , 

Başını, dışarıdaki akan manzara
lardan bıkmış gibi birden çevirdi ve 
gözlerini açarak genç mühendise 
doğru eğildi : 

- Benim de, heman sizinkine 
benzer, fakat saadetle neticelenne bir 
Sergüzşetim var ! .. 

Tam 14 sene oldu .. Süzan ismin
de küçük, mahcup, güzel, sarışın bir 
sevgilim vardı .. O zaman 24 yaşın
da ateşli , yakışıklı bir gençtim .. O 
da ancak 18 inde idi .. 

Mütevazı, fakir bir komşu kızı .. 
Fakat hassas ve haluk ... Çılgınca, 
delice sevişiyorduk .. 

Benden hiç bir şey beklemediği 
gibi, günün birinde ayrılacağımızı 
da bilmiyor değildi .. Çünki kendini 
bana layik göremiyordu ... Fakir kı-
zı ... 

Mütekabil ve samimi sevgilerin 
Yolunu bekliyen sukutu hayaller dai
'.11a İşte bu derin aşkları göçdürmek 
ısterler .. 

Süzan .. Zavallı yavru beni kayb· 
edeceğinden şüphesiz ... Mütevekkil 
bir düşünce içinde idi . 

O, yalnız ayrılma zamanını müm
kün mertebe uzatmağa çalışıyordu!. 

işte dostum, bu sıralarda idi . 
Beni, Şişlinin çok zengin tanınan ve 
&iize( bir dulu ile tanıştırdılar .. 

Hem bu takdimi yapan ailemdi .. 
Onlar, saadetin bu birleşmeye 

llılitevakkıf olduğunu ısrarla söy
lüyor! ve Kerimanın benim için a
l~ bir parti olduğunu :iddia ediyor 
lardı . 

. En samimi arkadaş!arımı bile bu 
1§ İçin araya sokmuşlardı .. Fakat 
ben, evet ve ne de hayır diyor
duın • 

O zaman, ben de güzel bir ha
Yat geçiriyordum .. 

Babamın serveti, her şeyi vardı .. 
4iın gazetelere siyasi makaleler yaz
ltıaktı .. ki bu iş o zaman epeyce bir 
llara in etmiyor değildi .. 

umum müdürünün bile dolaştığını 
söyleyorlardı .. 

Nihayet kararımı vermiştim . 
Güzel dul pekde hoşuma gitmiyor 
değildi 1 .. 

Muhakkak, fakat acı .. lçtinap ) 
mümkün olmıyan bir anlatma Suzan-! 
la aramızda nasıl olacaktı ? 

1 
Bu da oldu . Ertesi gün ona ve

dalaşacağımızı insafsızcasına haber ı 
verdim . Ağladı . Fakat mütevek
kil görünüyordu . Bununla beraber 
ayrılığımızın bir hafta daha tehir 
edilmesini yalvardı . Bunu kabul et· 
memezlik olamazdı . Bu kadar kü-

çük bir istirhamı reddetmek için insanın 
göğsünde kalp taşımamış olması la
zımdı .. Hem Süzanın hakkı yokmuy 
du ? .. Bu kadar sevişmiştik .. Ona 
kendisini sevdiğimi kaç defalar iti
raf etmiştim .. 

Bir hafta, rüzgar gibi geçti ... Ve 

İşl~rini önümüzdeki ay 
bitirecek 

lstanbul : ( A.A.) - Boğazlar 
komisyonu , işlerini ancak önümüz
deki ay bitirip faaliyetini tatil ede. 
cektir . 

fşlerin i mali için hararetle ça-
1 

lışılmaktadır ı 1 

Asour'dan 
Nevyork'a 

On üç saatte 4500 
kilometre 

Asour: 12 (AA.) - Do 18 
Zephiyr deniz tayyaresi dün sabah 
Asour adalarından saat 10 10 da 
kalkarak 23/22 de Nevyorka inmiş
tir. Bu mesafe dört bin kilometre
den fazladır. Bu muvaffakiyetli uçuş 
hava servisi için ehemmiyetlidir. 

bir öğle üzeri ... ...... ....... ~...,,.......,....,,,,,.,,,__.,..,,,,,. .... _,., 
!!haminin gözleri dalıoıştı ... Bir 

kabuslu rüyadan uyanır gibi devam 
etti : 

- Evet bir öğle üzeri yapyalnız 
bir otomobile atlıyarak zengin dulun 
evinin yolunu tutmuştum .. 

Kerimanın apartmanının bulun
duğu sokağın köşesini dönmüştüm 
ki ... Ne tahmin edersiniz ? .. 

Genç mühendis lıhamiye doğru 
iğildi merakla bakıyordu • O devam 
etti : 

- izdivacımızı istemeğe gitti
ğim, güzel, zengin dulun kapısının ö
nü bir sirk'e dönmüştü .. Bütün Şiş
li halkı apartmanın önünde idi . 

Polisler, memurlar .. Sonradan 
iflas masası azaları olduklarını an
ladığım adamlar 1 .. 

Kerimanın kocası ölmezden pek 
az evvel hileli bir iflas yapmış ve bü · 
tün servetini gizlemiş .. Fakat son 
radan , ki benim gittiğim gün bu 
iş meydana çıkmış ve alacaklılar 
derhal varisine cürmü meşhut yap· 
tırmışlar ... 

O dakikadaki vaziye ·mi bir dü · 
şününüz 1 .. 

lıhami susmuştu .. Fakat genç 
mühendis sabırsızlandı : 

- Sonra llhami bey ? .. 
- Sonra mı ? .. Derhal bütün 

mantıkımı, şuurumu topiadım ve ya
man l>ir sol geri ederek müdhiş bir 
girdaptan bu günkü saadete doğru 

Doksan dil bilen 
bir papaz 

H er zaman ve her devirde mü
teaddit lisan konuşan adam· 

!ara daima tesadüf edilmiştir . 
Bu adeta bir rekordur . 
Misyoner bir Fransız papazı F ran 

sızca, Latince ve lspanyolcadan ma 
da 87 lisan bilmektedir . 

Papaz hu lisanları, gezerek ve 
gezdikleri yerde bir müddet ikamet 
ederek öğrenmiştir . 

iddia doğru mudur ? 
Biz inanmadık . Fakat bu habe

ri veren Pari Suvar gazetesi doğru
luğunu temin ediyor . 

Okuyucular inanmakta serbest
tirler . 

Doğruluk 
Bu, asrımızdaki insanların hemen 

binde 999 unun yapamıyacağı bir 
harekettir . 

Fakat bu meziyete sahip insan
ların da eksik olmadığını muhtelif 
vak'alarla görüyoruz . işte bir nü 
munesi : 

Şikagoda Dik Nevyork isminde 

Tedrisat 1 birinci teşrinde başlar 
Postaları henüz 
işleyemiyecek 

lstanbul: 12 ( A.A ) -Alaka
darların verdigi malumata göre : 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Türkiye - lskenderiye postala· 
rının yeni vapurların inşasına kadar 
daha birbuçuk sene işlemesine im
kan olmadığı anlaşılınışbr , 

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

Kayit muamelesi yapılmaktadır 

16-19-21-9-11-13-16 7191 

Şuşning 
Dün sabah İngiliz sefirile I 

bir mülakat yaph 
Doktor Ali Hikmet 

Belgrad : 12 ( A. A ) - Baş
vekil Şuşning bu sabah lngiliz sefi
rile bir buçuk saat süren uzun bir 
mülakat yapmışdır . 

Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 
Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalarını 
kabule başlamıştır. 

Köyü 
Bebeli 

" 
n 

n 

Adalı 
Bebeli 

• 
" fnnaplı 
n 

" 
n 

• 
n 

n 

• 
n 

.. 
• 
n 

• 
• 
.. 

Zencirli 

• 
• 
n 

Bebeli 
Kayarlı 

• 
• 
n 

.. 
" 
" 
n 

Seyhan 

Mevkii 
Kuyu başı 
Leylek 
Gemi ağzı 
Kız boğan 
Bahçe yolu 
Leylek gölü 
Köy önü 
Malaz 

Sarı huhlar 
.. 
n 

n 

Malaz 

Adres: Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
7227 13-30 

Milli Emlak Müdürlüğünden 
Eski ihale 

Cinsi Dö. Ev. Lira K. Eski kiracısı 
tarla 70 00 30 Kısacık Kadir 

• 125 00 50 Mehmet oğlu Hasan 

• • 

• 30 00 2 00 Süleyman oğlu Mustafa 
• 150 00 1 30 Abdullah oğlu Hasan 
• 44 00 1 55 Süleyman oğlu Mustafa 
• 40 00 1 50 Ramazan oğlu Bekir 
• 25 00 O 30 Hasan oğlu Hüseyin 
• 150 00 O 40 Kısacık Kadir 
• 200 00 O 40 Kürt Mahmut 
• 300 00 O 40 Hüseyin oğlu Mehmet 
• 300 00 O 40 Sisli Hasan 
• 200 00 O 40 lsmail oğlu Süleyman 
• 300 00 O 40 Durmuş oğlu Ahmet 
• 200 00 O 40 Ali oğlu Şevket 
• 535 00 O 40 Musa oğlu Süleyman 
• 300 00 O 40 Hasan oğlu Süleyman 
• 50 00 O 40 Osman oğlu Ali 
• 300 00 O 40 Acem Abdullah 
• 287 00 O 60 Halloz Mehmet Hamşo 
• 1560 00 vekili Hamit 

tarlanın 4 de 3 hissesi 30 00 
• • • 20 00 
• • • 300 00 

Ayvaz oğlu çifliği 50 00 
• • 45 00 
• • 87 2 
n n 22 00 

tarla 250 00 
tarlanın nısfı 278 00 

n n 298 00 
n n 155 00 
• • 548 00 
• • 121 00 
• • 370 00 
n n 310 00 
.. • 180 00 

O 40 Mahmut oğlu Ragıp 
O 40 n n n 

O 40 n n n 

O 40 n n n 

O 40 Bahçe muhtarı Ahmet 
O 60 Kasap Hacı Osman 
O 50 Dayı Mahmudun Ali • 
O 52 Mustafa oğlu Süleyman 
O 52 n n n 

O 52 Hasan oğlu Süleyman 
o 52 • .. • 
O 47/50 Cumali ağa 

' iş bunun için, Şişlinin güzel 
~ulu Kerimanla evlenmeğe bir mec 
Uriyetim yoktu .. koştum l .. 

işsiz bir mühendis bir kaç sene ev- n n 290 00 ' 
O 51 Mustafa oğlu Süleyman 

Fakat şu vardı ki, Keriman ha 
~a, her görüşümde büyük bir ~u
. abbetl bakıyordu .. Bunu da her 
ık· 1 taraf dostlarının hazırladıkları 
ıılanıwan keşf ediyordum . 
Kerimanın bu izdivaca itiraz etmi 

reeeği gibi ili.: tlık.pte memnuniyet
; ka lünü bildireceğini gözlerin· 

en aıılıyordum .. 

Hatta beni teşvik için, dostla· 
rıın, K ri nın etrafında bir banka 

!!hami, genç muhatabının, iyi
ce anlamadığını hissederek izah 
etti : 

- Küçük, fakir sevgilime azi. 
zim . Suzana 1.: 

Tren Haydarpaşada frenlemişti. 
llhami neş' eli bir tavırla ilave etti : 

- Bu akşam Boğaziçindeki köş
kümdo yemeğe davetlisiniz .! Sizi 
vak'anın muztarip kahramanına tak
dim edeceğim ... 

vel bir gün şaşkın şaşkın dolaşırken 
ayağının ucuna bir şey dolaşıvermiş . 
Mühendis eğilip bakınca ayağına 
dolaşan şeyin tıka basa dolar ile do 
lu bir çanta olduğunu hayretle gör
müştür. 

Yerden alarak tetkik etmeğe 
başladığı zaman çantanın içinde sa
hibinin adres ve ismini havi kartvi
ziti görünce işsizlik ve parasızlıktan 
dolayı haylı zamandanberi çekmekte 

1 

olduğu sıkıntıya rağmen hemen gi-

ELED İYE İLANLARI 1 ~!~i~~i~d~ğu çantayı sahibine iade 

Çantanın çok zengin bir fahri-__________ , ___ _____ ____ .-, _ _ ..,: katör olan sahibi mühendisin bu ha-

Levha, Siper tente asanların nazarı dikkatine reketini beğenmiş , işsiz olduğunu 
1 - Bilumum dükkanlarla ticaret sanayi müessesatın kapılarına 

~sılan levhalarla tente siperlere aid 936 senesi levha, siper, tente resmi
~1 gösterir tahakkuk müfredat eedvelleri belediye dairesinde ilan asıl· 

1 Yarine asılmıştır . 
2- Levha, siper, tente resimlerinin odeme müddeti Eylul ayının so· 

nuna kadardır . Bu müddet içinde ödenmiyen bu resimlere yüzde on 
Ceza eklenir . 

d - 3 Bu cedveller 9/9/936 gününde asılmış ve 2019;936 günü kal
ırılacakbr . 

I itirazı olanların 20/9/936 Pazar günü akşamına 
ediye Reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur • 

kadar istida ile be· 
7267 
9-13-17-20 

öğrenince kendisini fabrikasına al
mıştır : 

Geçen gün fabrikatör hastalana
rak ölmüş ve vasiyetnamesi açılınca 
bütün fabrika ve servetini mühen· 
dise terkettiği görülmüştür . 

Vasiyetnamede şu satırlar var
mış: 

" Dünyada tesadüf ettiğim in
sanların arasında namuslu olarak yal-, 
nız bu mühendisi tanırım ve bunun ı 
için kendime varis yaptım .• 

• 
n 

n 

n 

• 
" 
n 

• 
• 

Danişment 
Abdi oğlu 
Köprü köyü 

n 

Yamaçlı 

• 
n 

Kızıltahta 

" 
Kireç ocağı 

n 

incirlik 
Çotlu 

" 
• 

Ali kocali 

n 

• 

• • 50 00 
n n 10 00 
n n 23000 

tarlanın 30 hissede 18 zi 300 00 
tarlanın 30 • 20 sehmi 80 00 
tarla 50 00 
• 391 00 
n 50 00 
• 100 00 

tarlanın 4 de iki buçuğu 514 00 
tarla 621 00 

n 

" 
• 
n 

n 

n 

n 

n 

" 
• 
• 
• 
• 

50 00 
80 00 
50 00 

200 00 
33 00 
90 00 
50 00 
45 00 
65 00 
75 00 

400 00 
250 00 

30 00 

O 55 n n n 

O 30 Hasan oğlu Yakup 
O 20 Dişçi Rifat 

Mahlul 
Maliye hazinesi 
Sarı oğlu Serkis 

n • " 
Maliye hazinesi 

n • 
" . 

:;amit ve Mahmut 

n • 

Maliye hazinesi 

• " 
n • 
• • 
n " 
n .. 

Yukarıda mevkilerile dönüm miktarları yazılı maliye hazinesine ait tarlaların ikişer senelik icarları 10-9-

936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. isteklilerin dipozitolarını yatırmak ve mü 

zayedeye iştirak etmek üzere 25-9-936 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 de Defterdarlık Milli Emlak 

satış komısyonuna müracaatları ilan olunur . 7284 13-lc -12-22 



Sahife : 4 

Adana Borsası • muame e erı ı ı 
PAMUK ve KOZA ----- - ~Kilo Fiyatı 

ClNSJ 
---- Satılan tılikdar 

Eıı HZ En çol.. 
~. s. /{. s. . """ '=· ~ -Kapımalı pamuk 

Piyasa parlağı 
" 

-35 
Piyasa temizi 

" iane ı 42 42,75 
iane 2 ' 

-Ekspres 43,50 
K1evlant 44;50 1 46 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siph 
Ç 1 G 1 T 

Ekspres 

1 
1 

iane 
Yerli " Yemlik ,, 

" 
" Tohumluk ,, 2,27 1 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 5,25 

" 
Yerli 

" 
men tane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 3,37 ,, 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam ' 

UN 
~ 

Dört yıldız Salih 750 
-675-.. üç " 

,. 
:s ~ -Dört yıldız Doğruluk 700 
"" - 625 " üç • • 
] c: s· . -800--.:: ımıt » :;;; .. - 100-E; Dört yıldız cumhuriyet ... ()" üç » " 625 "" -Simit ,. 800 

Liverpl T elgraflan 

P•o•' 

Kambiyo ve para 
12 I 9 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

'Sa.Uınt 

1 
6 99 Liret 

1 \-Hazır 

Temmuz vadeli 6 61 Rayşmark 
ı-Frank « Fransız ,. 

6 51 Birinciteşrin vadeli Sterlin « İngiliz " 
Hit hazır 5 179 Dolar « Amerika " 
Nevyork 12 15 Frank « İsviçre » 

-~ 

.-;,-; Ankara fıçı birası 
-~:""' 

J ~ ... -

t !• '· -

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 

•iit; • ' 1141 
' .• ıı////11 ıw'. (,.,ı .... 

' " AN~RA BIAAS\ 
Satılıyor 1 

Ayakta Bardağı 1 O Kuruş ( Mezesiz ) 

Ayakta Dublesi 12,5 . ( • ) 

[ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ) 

Dublesi 15 kuruştur ! 
Fırsattan istifade ediniz 1 
Ankara Bira Fabrikası Oz Türk sermayesile 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 16 

1 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 1 
Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayadelenle ve 

Eczacı tarafından yapılır ..•• 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunlan, pudra, krem V. S bulu ıu 

Celal Bayer 

1 

Türbözü 

1 

Hizmetçi isteniyor , 
Evde çal~mak üzere hizmetçi 

ve başçı aranıyore. idare anemize 
emüracaat edilsin c. 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Müddeti uzablmış olan Feke -
Saimbeyli yolu üzerinde (9243) lira 
(16) kuruş keşif bedelli iki betonar. 
me köprüye istekli çıkmamışbr. 
•Bu iş 936 senesi eyliilunun yirmi 
ikinci salı günü saat rmda pazarlıkla 
verilecektir. isteklilerin bugünde Vi-
liyet Daimi Encümenine ve keşfi 

görmek için de Nafia müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

7282 

Satılık ev 
Reşat bey mahallesinde viliıyet 

konağından geçen caddede iki ta-
rafı yol , iki dönümlük güzel bağ 
ve bahçesiyle dört oda , mutfak , 
hamam ve bir salonu muhtevi 3 
numaralı hane satılıktır . isteyenle-
rin içerisinde oturanlara müracat-
lan . 

7283 1-8 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

-· 
Bu gece nöbetçi eczane 

Yenicami civarında 
.. 

Seyhan eczan~dir 
.. 

-------------------------\ 
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 
• 

''NO RGE,, 1 

Dünyanın en mükemmel ve ekonomik 
buz dolabıdır. 

"Norge nin renkli buz dolapları 
" birincilikle temayüz et· 

mektedir. Her evde bulunması lazımgelen 
bir sağlık cihazıdır. 

Adana Hav~lisi sa~yeri : Ulu· 
camı caddesınde 

· Mehmet Ôzbozdoğanlı 
ve Ömer Başeğmez tic;a

• "rethanesidir. 
7183 15-15 

13 Ey!Gl 1036 

T~R.KiVE 

f ı llRAAT 
.... BANKASI 

- r 

'111 • ., ", 

.Dio~ 
- ·-BiRiKTiREN. 
.f?~l-lAT. (;Dl;Q 

' 

Satış yerleri : 
Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni ııı" 

ğazalan ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
7182 8 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü m•tbulı 

.. , 
iler 
l'la 
' . 


