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tl---r e faşistler boğuştular •• • n Fransada kom 
İspanyada Largo 
l<aballero kabinesi 

" La publicit•t ,, 

- Barselon -

w ı ir zamandanberi Maddirdde 
1::::) için için kaynamakta olan 

siyasi buhran ser! bir te· 
kamüle erişti ve pek kolaylıklı neti
ceye vardı : Largo Kaballero'nun ri
Y~set ettiği iki hükamet, halk cephe
sınin müfrit taraftarlarının da yardım 
ettiği sol kuvvetleri temerküz ettiren 

Hitlerin nutkunun Av -
rapadaki akisleri 

Bütün Sovyet gazeteleri Bolşevizim 
aleyhindeki bu beyanatı şiddetle 

takbih etmekteler 

Fransada 
Faşistlerle komünis 

ler arasında bir 
çarpışma oldu 

30 kişi yaralandı · 

Doktrinlerden doğan 
harp tehlikesi • 

1 

1 F açizm ile Bolşevizm çarpışacak olursa -
i İspanya yarınki Avrupa ölçüsünde Dok-
1 trin harplerinin küçük bir örneği midir ? 

ia ,. 
bir hükümettir . 

Girol'un riyaset ettiği hükümet; 
l9 Temmuzun ilk saatlerinde, o ta
r!htenberi bütün hayalı ve bütün mil
h· f~aliyetleri altüsı eden ehemmiyetli ı 

Londra: 16 ( Ra::lyo) - Alman devlet reisi Hit
lerin;Nuremb.!rgde ı 1 azilerın bir toplantısında Bol
şevi. ler aleyhindeki mı:-şhur nutku umuıni efı~arı 

asla tatmin etmediği gibi bunun dünya sulhuna 
karşı hasın :ne bir hareket olduğu kanaatini hu
sule getirıniştir . 

Liyon : 16 (Radyo) - Dün 
gece saat birde Liyonda Miralay 
Dö Larudun riyaset etmekte oldu
ğu F r; nsız Faşistleri ile komünist· 
!er arasında çarpışmalar olmuştur. 
Bu çarpışmalarda otuz kişi yara
lanmıştır . Polis; bunları sopa kul
lanmak suretiyle ve güçlükle dağı
tabilmiştir . 

Avrupa sulhunun dok
trinler arasında kanlı bir 
boğuşmanın tehdidi altında 
bulunması , heman bütün 

Bir memleket diğer bir memle· 
ketten bir şey isteyebilir , ancak 
bu talebi gerçeklertirmek için kulla · 
nılacak metodlara göre harp tehli
kesi baş gösterir : Andlaşmaların 
metinlerine uygun hareketlerle emri· 
vaki metodu arasındaki fark gibi . 

et· 
u· 

·ra 

a· 
t 

e• 

t• 

adı•elerin ani tesirleri altınd ' ' doğ
~uştu . Bu; Faşist kıyamının ortaya 
0Yduğu müdhiş meseleleri karşıla

llıak üzere " alelacele ,, meydana ge
~rilm.iş bir hükumetti . Ve Girol ka-
0ınesı, o çetin günlerde, kendisinden 
beklenen vazifeyi, icabeden kudretle 
aşardı . 

Moskova : 16 (Radyo )-Başta İzvestiya olduğu 
halde bütün gazeteler, Hitlerin Bolşevizim ale hin
deki beyanatını şiddetle takbih etmektedirler. 

1 
dünya münevverlerini dü
şündüren bir endişedir . 

Bütün İspanya ölçüsün-

-----------------·-- d ., vu ua gelen bu kanlı 
doktrin kavgasının bütün 

1 Fakat ; bütün bir memleket harp 
eryatlariyle çalkandığı ve silahlar 
~e karıştığı zaman , vaziyet icabı 
'elacele ortaya çıkmış olan hüku-
llıetı r bittabi enerji ıhtiyatlarını sür
~Ue tüketmek ve ilk günlerin şidde
?le makusen mütenasip bir uyuşuk· Bh düşmek tehlikesini gösterirler . 
bununla şunu söylemek istiyoruz ki : 
kır kaç saat içinde halledilmiş olan 
abine buhranı , mevcut hükumetin 

'nerjisini kaybetmesi tehlikesine kar
:1 hpılan tabi! bir aksülamcl olarak 
efsir ve izah edilmelidir . 

h l<endimizi avutmayı istemek bey
k Udedir : Hükumet , bugün mcmle
e~tte oynanan meşum oyun ortasında 
d ınde en iyi " koz ,, lan tutsa 
k a, rejimin ve ispanya demokrasisinin 
ııı~şısına dikilen tehditler hala en 

1 Uthiş neticeleriyle ortada durmak
adır 

Ilı ı-ıalkın hakikaten şahane olan 
k'Ukavemeti, her türlü tasvirlerin fev
hındedir; kahramanlığının, ferağatının 
~:~Udu yoktur. Geçen her gün, onun 
n atına, kıyas kabul etmez kıymeti
ll e Yeni bir delil daha iITıve ediyor. 
~ul halk, cinai revoltun ilk safhasında 
ıııa ~be çaldı ve, hunharane aksiil'a
a e e karşı emsalsız bir kahramanlık 
'ddi çekmekte tereddüt etmedi. 

, 
1 

ı-ıer kes, İspanya halk kütleleri
tdn kahramanca vaziyetini akdir 
ta er. Ve herkes; Faşistlerin ve mu- 1 

h~~sıp rülıbanın, demokratik hürri
e erın kudurgun birer düşmanı olan · 
l,rıı.ııeryalist memleketlerden gördük
lelrı Yardımı bilir. Bu tufeyli müdalıa-

er 1 ÇQk • an a:ı_mamazlığın cereyan tarzını 
Çık değiştiriyor. Bundan şu netice 
ııı· 1Yor ki : Halk uluvvü cenahının 
.,,~ucadelcye saldığı kuvvetleri, tasav
' r Cdilcbilecek en büyük şiddetle 
,e sokınak lazımdır. 
tt Azamı sGrat ve enerji ile hareket 

lltek - k .. · · ı d d'l b" ' :ıt .. , munı un ve ıslı a e e ı e ı-

ar butün mücadele vasıtalarını bir 
ua~a getirmek, bütün idari cihazı 

Londra mektubu : • 

İspanya harbi 
ve ambargo 

Londra : [ Hususi muhabirimiz
den ] - ispanya iç harbi Büyük 
Britanyada dehşet ve kaygu ile 
görülüyor . 

ihtilal ateşinin başka memleket
lere de geçmesi korkusu tahakkuk 
etmiştir . 

lngilizler en sonra Avrupanın 
iki bloka ayrıldığını ve bir tarafın kı 
zıllara bir tarafın da siyahlara yar 
dım etmekte olduğunu görmekte
dir . 

Yapılacak ilk tedbir ispanyaya 
silah ihracını men etmek için bir an
laşma yapmak idi . 

lngiltere hükumeti 15 Ağustos
ta Pariste ambargo andlaşmasını im
zaladı . 

Almanya, ltalya, Portekiz ve 
Rusya devletleri de Fransanın ade
mi müdahele teklifini tasvib ettiler . 

lngiltere imza tarihinden dört 
gün sonra ambargoyu tatbika baş 
ladı. 
Başka devletlere gelince Ruslar F ran 
sız teklifini olduğu gibi kabul etmiş
lerdi . 

Almanlarla Portekizler bazı ihtira
zi kayıdlarla İşe karışmamak ve si
lah vermemek teklifini kabule hazır 
olduklarını söylemişlerdi . 

ltalyanlar son cevabı vcrmedi
lerdi . işte lngilizler genci onayla· 
mayı beklemeden örnek olan bu 
kararı hemen tatbika geçti . 

Mennedilen silahlar her türlü tü· 
~ı '~~-le avuç içine almak ve insan ka
. h 0külınesiııi mucip olacak her tür
~Ck a_sınane hareketlerin önüne geç-

1 ıcab ediyor . 
hir Şte bu sebebden dol,yı, hakiki 
1~2 • harp hükumeti • te~kil etmek 
~~1

1t1 geliyordu . Ve Largo Ka
len ~o kabinesi, böyle lıir hükfimet-

' fekler ve ateş silahları, patlayıcı si
lahlar , projektil , bomba , sün
gü, kılınç, tank ve hava silahları 
dır . 

·ı ~tz Cklenilecek her dürlü garantiyi 
· etmektedir . 

ı' ~e dYeni hükumettı:; Sosyalistlerin 
bn~-ığer müfrit işci teşekküllerinin 
lı~·~ık C~seriyet teşkil etmeleri mani; _ır. Çünkü; Cumhuriyetin müdafaa-
~ld çıı° en fazla gayret edenler onlar 
~et~itr: Ôte tarafı an Cumhuri
. erın ve K a t a 1 o n y a sol 

."rtilerinı·n b h"'k" · t. "ki · ·•e. b u u umete ış ıra en 
~' ku kabinede bütün halk cephesi-
~ir s~ ı bir kaynaşmasına ve müşterek 
l'an avada asıl ispanya ile Katalon
~ldi~n hakiki ayniyetine en büyük de-! 

Her iki tarafa da bunların satışı 

men edilmiştir . 

Şimdi , zaman kazanmak lazım

dır. Çünkü, galiba boşu boşuna epice 
zaman kaybedildi. Halk ceht ve he
yecanını faydalı bir hale getirmek ve 
- her şeyin fevkinde - düşmdnı 

mağlup etmek lazımdır . Halihazırda 
en ehemmiyetli cihet, kati zaferi ka
zanmaktır . 

Ve bu , yeni hükumetin vazifesi 
olacaktır . Disiplin ve basiretkarlık , 
ilk günlerdeki tav'i hamlelerin yerini 
tutacaktır . 

Küçük Antantın yüksek J 

menfaatleri 

Avrupayı ateşlemesi ihti
mali sulh isteyenf ere rahat 
uykuları haram edecek bir 
keyfiyet olmuştur . 

Meşhur bir İngiliz siyasi 
muharririyle bir Fransız mu-
h . . . b d' h . r --------... -..-................................ _ ---..----·--... 1 arrırının u va ıy..:: assası-

~ Titülesko'nun kabineden hariç kalmasiyle Kü-ı \ yeti~ tamas eden yazıları 

i 
çük Antant'ın sarsılacağı şayiaları dünya efkarı tercume ederek aşağıya 

. . d . t• f k t 1 alıyoruz . umumıyesın e yer etmış ı a a . • . . . 
........ ._...__ ......... _ ... ___ ... _______ ...__. ... -.. -.. ................................. - L Homnır. Lıbre gaze-tesınde çıkan 

Bükreş : 15 (Hususi ) - Tamiş· 
var ayaletinde Romanyada büyük 
bir manevra yapılacaktır. Bu ma
nevra Teşrin evvelin yedisinde baş
layac:ık ve 14 ünde bitecektir . 

Asker sevki yatına F ylülün yirmi
sinde başlanacaktır. Kral Karo!, ya
nında Hariciye nazırı Antinesko ve 
Veliahd olduğu halde Teşrin evve· 
liıı 27 sinde Prağı ziyaret edecek-
tir . 

Krol Çekoslovakya istiklalinin 
yıl dönümü şenliklerinde hazır bulu
nacak ve Titülesko'nun hükumetten 
uzaklaşması münasebetiyle küçük 
itilafa karşı Romen siyasetinde hiç 
bir değişiklik olrnıyacağı hakkında 
Çekoslovak hü'.umetine teminat ve 

recektir . 
Yeni Romen kabinesine Titüles

ko,nun alınmaması dolayisiyle hariç 
de Küçük antantın sarsıldığına dair 
şayialar dolaşırken Stoyad;noviç'in 
buraya gelmesi siyasi mahafilde 
çok iyi bir tesir yapmıştır . 

Küçük Antaııd kongresinde bu
lunmak üzere buradan ayrılan Yu
goslav Başvekili ile Antonesko Bira
ti>lavya'ya varmışlardır . 

Kongrede Alınan - Avusturya 
ittihadından sonra Küçük antand 
menfaatlerinin müdafaası meselesi 
görü~ülecektir . 

Tetkik edilecek mestleler ara
sında Merkezi Avıupanın son vazi
yeti ve Yugoslav - Sovyet müna
sebetlerinin ehemmi• eti de vardır . 

Kabine tebeddülünden sonra 
Romanyanın Küçük antand devlet
leri ile iş birliğinde bulunmı<kta de
vam edip etmiyeceği bir kerre daha 
belli olacaktır . 

Largo Kaballero hükumetinin ar· 
dında, vaziyet icabı müsellah bir mil
let haline gelmiş bütün bir halk küt
lesi vardır. Eğer bu kütleyi süratle 
zafere ulaştıramazsa mesul olacaktır. 

Romen gazeteleri Küçük antand 
kongresinin açılışı ve Stoyadinoviç' 
in Bükreş seyahati münasebetiyle 

yazdıkları yazılarda, Küçük antand 
devletleri arasındaki dostluğun hiç 
bir vakıt sarsılmıyacağını, Bilakis 
son temaslardan sonra daha ziyade 
kuvvetlendiği ve aleyhde çıkarılan 
şayiaların tamamen asılsız olduğu· 
nu ka . detmektedir 

makalesinde Leun 1 lıouıenın de di-
• yor ki : 

İspanya , bugünkü haliyle , için 
de Avrupanın mukadderatının bir 
tecrübe şeklinde hazırlandığı mnaz
zam bir laboratuvarı andırıyor . 

Çünkü , hadiseler inkişaf ettikçe 
her tarafta gizli bir yara gibi işle

yen ihtilafların fili birer ihtilaftan 
ziyade birer doktrin kavgası olduğu 
meydana çıkmaktadır : 

1 İspanya hadiselerinde henüz inkişaf yok 

zanaya komplo hazırla 
yanlar idam edildi 

ihtilal ve hükumet cephelerinden 
blöflü haberler yayılıyor 

Paris : 16 ( A.A. ) - ispanyada 
hükumet kuvvetleri Televera cephe
sinde bir iki kilometre ilerlemiş , 
Temelde , muvaffakiyet kazanmış

lardır . 
Paris : 16 ( A.A. ) - Asturide 

Mili~ler asilerin iki kolunu imha et
mişlerdir . 

Paris : 16 ( A.A ) - Alkazar 
mahsurları aile ve çocuklarının çıka
rılması hususunda Şili hükumetinin 
tavassutunu reddetmiştir . 

Paris ; 16 ( A.A. ) Amerika 
elçisi aldığı emir üzerine ispanyadan 
14 Amerikalı ve 214 ecnebiyi vapu· 
ra bindirerek huduttan sevketmiştir . 

AZANA YA SUİKAST 

Barselona : 16 ( Radyo ) 
Cumhur Reisi Azanaya suikast yap 
mak teşebbüsünden yedi kişi malı-

kfme tarafından idama mahkum 
edilmiş olduklarından bu 
bugün Madridde kurşuna 
!erdir . 

yedi kişi 
dizilmiş · 

------·------
Stahrem bergin 

Azlettiği kumandan tek
rar alınıyor mn? 

Viyana : 16 (A. A.) - Viyana 
Hermat Schutzu kabul ettiği bir ka
rar suretile Stahremberg'in bir sene 
evvel şahsi sebeplerden dolayı az
letmiş olduğu F eyin tekrar başku
mandanlığa getirılmesi istenilmekte
dir. 

Siyasi mahafil, cevabı endişe ile 
bekliyor. 

Bitaraflık hakkındaki son Fran
sız teşebbüsünden sonra Avrukanın 
ikiye bölündüğü görüldü . Bir yan
dan , sulhu her şeyin üstünde telak· 
ki eden ve tekliflerimizi tamamiyle 
tasvip etmiş olan memleketler , öte 
yandan , milletlerarası kanunun hü · 
kümlerine az çok asi olup otorite
lerini ve emperyalist gayelerini üze· 
rine istinad ettirdikleri doktrini yap
mayı tercih edenler . Bu memleket
ler Fransız teşebbüsüne karşı o ka
dar güçlük çıkardılar ki , Avrupa 
dünyasında milletleri biribırine kati 
surette bağlıyacak andlaşmalarin 
meydana gelmesi hala uzak bir ihti
mal olarak kalmaktadır . 

Halbuki Avrupada kaynaşan bü
tün politik ihtirasları büyük bir pak 
tın şebeknsi ·çinde bağlayıp hapset
mek dünya sulhunu temin etmek için 
en iyi çare değil midir ? ispanyada 
geçen hadiseler çok dikkate değer , 
çok tipiktir ve yarın bu iç kavganın 
büyük mikyasta bir örnegi bütün 
Avrupayı sarabilir . Halbuki bazı 
devletler, hükumetçilerin lspçnyada 
galebe çalması dünya sulhunu tehli
keye düşüreceği , diğerleri de Ge 
neral F rankonun iktidar mevkiine 
gelmesi harb demek olacağı fikrin
dedirler . 

Her devlet, galib kim olursa ol
sun , zaferin siyasi neticeleri husu
sunda şimdiden vaziyet alıyor . En 

Gerisi üçüncü sahifede -

Urfa maliyesinde 

Büyük suiistimal 
tahkikatı devamda 

Defterdar ve varidat mü
dürü işten el çektirildi 

Urfa : 15 ( Hususi muhabirimiz· 
den ) Üç maliye müfettişi dört 
beş aydanberi , Urfa maliyesinde 
yapılan büyük bir suiistimalin tah 
kikaliyle meşguldürler . 

Bir çok suiistimal ve ihmaller 
bulunduğu gibi bir un fabrikasından 
alınan verginin bir senedenberi nis
beti kanuniye dairesinde alınmaması 
ve hazinenin bu yüzden 30,000 lira 
kadar bir zarara uğradığı anlaşılmış· 

tır . 
Bu suiistimallerden bazılariyle 

alakadar görülen Urfa varidat mü
dürü Ferit ve defterdar Arife mü
fettişlik tarafından işten el çektiril

miştir . 
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Budapeşteyi heyecana düşüren dolandmcılık 

Deli bir kadın bankadan; 
500.000 frangı nasıl aldı? 

anka direktörü onun masum tebes-itTürk:işçisini zara 
.. .. k lmıctı ı ra sokanlar ce 

Piyasamıxdaki haraketler D iİllJada filen veya İlmen 
mt hikimetleri aymak 

biraz meşgul olmak f8rliy' -

sahcı az kiiadür • sumune apı .... ••• .. k 
za gorece 

1 dar olunca bankaya )lllkardaki telg. H • Pamuklarımızhiçbeklemeden satı ıyor 
Bu~tıede garip bir dolandı. 

ncahk olmuştur. Büyük bir kredi 
müessesesi olan Hermes bankası 
ıaidfiriine günün birinde lsidore St 
rasser lıdında genç ve güzel bir ka· 
dm müracaat ederek demiıtir ki : 

Alıcı çok 
rafı çekmiştir. iş kanUDunun hülalmleriııden kur. h ) 

Jeanne Kvanka adını taşayan bu tu1mak INk•adile iftiliıarille ~l ve: piyasanın daha yük lmesİ IBU teme 

Fakat birdenbire hiç kimse 
kadar diye kati bir cevap ve 

Mamafih ne kadar meşgul 
nuna Qlasun hilcümet adlamı 
yarkek bazılannı unutmamak m 

delinin Lanjs Naguy awnda bir iıı- ren fabrika ve müessese sahiplen 
kı vardır. Bu adam, bu dolandınha- lktisad Vekaletine ~bikliril~. ~ 

kün detiJdir . 
ÇOnkü hükümetler arasında 

zisi ve nüfuslan itibarile o kadar 
- Bea Yalcai'nin en güzel evi

nin sahibiyim. Bana evimi rehin ver· 
... suretile bet yüz bin frank ve
rir misiniz ? 

lığı hazırlamış ve esasen başkalan kendi me•ı-tlen için Ti.rl llPIDlll 
tarafından daima tQyik edildiği ze· ı ıefaletine yol açmağa yeltene~ • • JÜ)llek· çülderi var ki bu gün biz de en 

mda kan sarih hükümlen babına uğramış olan bu zavallı ka- hakk uınm 
Pamuk abtv.eriti iyice ~aret- ':'llD8 nazaran 37,s santim tavassıt bir çif çinin arazisi kadar 

lendi . Dün de yazdığımız gıbi klev· tir •Dit ak mtalcalaadaki le uaziye sahip delildir • . 
cbna Dhnini böyle fikirlerden kurtar- derhal tatbik edilecektir . land 45 - 47 ekspres 42-44 Üle- er,.... rmaldı Avrupa lat'asmda sayılabilta 

Kadın, söıinii isP«t için birçok 
evrak ve vesaik gösterdiğinden di· 
rektör bu talebi kabul etmif ve er
tesi günü bet yüz bin frank kendisi· 
ne verilmittir. 

Kadın parayı alırken gişe önün
de bir lihza tereddüt etmiş ve bu 
paralann qınlmasmdan korktuğunu 
söylemiftir. 

Oç gün IOlll'a banka Viyanadan 
.. telgrafı almıştır. 

• O.ct.pqte'de bulunan ikamet
ı,ihDDI fönderdilm ~.re
lliaıe kfllwlen evim kaqıbk gosterile-
rek bam yuuıı milyon frank ikraz 
~tioizi yuıyonuauz. Ben fimdiye 
Udu' hiç kimseden ödünç para Pi· 
mıd.m. Bunda bir yanlııhk olacak· 
br •• 

• teltı'af üzerine banka direk· 
tiııiiftün hMni bir tuawur ediniz. 

Metaae Struwr adile baalcaya 
..UM«ıat edm kadın seaeLr:nlea~ 
1i. bir "''•...ie tetlavi edihnekte o
a.. aJo =mi İlllif. 

Hakiki Slsıwr blwlm .._. 

mak için kendisine söyleyeceklerini 
tamaıneo yapmaam tenbib ebnittir. 
Bunun üzerine tecrübelere girişilmiş 
dolandına deli kadına yapacağı 
şeyleri, söyliyeceti sözleri birer bireı 
öğretmiştir. 

Kadm filhakika rOlünü p..ek iyi 
bir suretb! becenni, olacak ki ban-
kayı dolandarmata muvaffak o~
bar, Hatti banka müdürü de, kendi
sine müracaat eden kadımn masum 
tebeuümüne meclOp oldutunu itiraf 
etmeldea kmdini •mı ....... 

Zaulh deli de fUDlan aöylemit· 
tir : 

- Elimdeavucumda biç bir şey 
kalmadı... Hatti bana bir kutu şe-
kerleme bile almadı .. Fakat beni da
ima rahatsız eden fikirlerden kurtul· 
dum da... 

Lanis Naguy yakalanarak hapse 
atallQlfbr. Fakat garibi tu ki birçok 
sivri akılLlar, bu vak'a üzerine ban
ka kifelerine müracaat ederek, saç. 

1 
ma upan teminat mubbilincle ö
dallÇ ,.... istemiflerdir. 

Olgunluk imtihan 
ları başlıyor 

Lise ve orta okullarda 1 EylQI· 
dan itibaren başlıyan ikmal imti.laan
lan sooa ermiAtir . Bu yıl liselerden 
700 e yakın genç mzun Qlmuttur . 

Bunlar aruında üniversiteye gi
decek -olanlar ayın 18 inden 25 ine 
kadar devam edecek olan olgunluk 
imtihanlanna iştirak edecelderdir · 

Bu imtihanlarda muvaffak olama· 
yanlar üniversiteye kabul edilmi!e
rek yalnız liseyi bitirmiş addedıle
cektir. 

idman yurdu 

rinden alımp satılmaktadır • mnameleler de no r • f bu pıı mevmt olan bük 
Bu sene diinya pmnuk rekolte- Ba sene Almanyadan ~ J:. : töyle arahyabiliriz. : 

sinin az olacatı müW.....siyle .ıı.. ~ve lta17:'b.da. ~~ti.:.ı:'e,; 1 Romaclıt Valilmıım ami 
cılammz istekli davranmakta iseler ı ~izden pam~--J. 

6
:..;._ t ef. liti ancak .4SO hektardır · 

de ıeçen sene fiatlarma wran fi- ,.,......,da ı-m- er k sonra kurulutu beşinci ura 
atlarda bir mikdar .._ teıeffa bek· fütae alllil oa..k Cllltapdan aydma • 

1 
yGkselen Saint Morin 

lenmektedir. tadır • ıeJir lci aDCak 61 kilometre 
Liverpol bonasmdan alınan ha- ve 12,000 niİfllsu vardır · 

berlercle Amerikan ~MidJinr pamuk· Bufday 1607 tarihinde tqekkül 
)afftll fiatı 2·9•936 taftbinde 6;37 Bu hafta mmtakamız bufday fi. 

0 
zamandanberi Fnasanın • 

nd 6 58 .tlann..J_ L:- bir tebeddaat ".-LAi. buJ Ando pene iken 9-9-936 tarihi e , wr uav •vaua ilinde unan r 
peneye yübelmiştiı ki o.da libre ._.ittir • 452 kilometre bir aba üae · 
bqma haal olan 31 puvaa farkla Y almz buı auntakal.-da ufak ~ niitııheclur • 
Torlı: parasile kiloda 2 kurut tutmak mikyasta fiat noksanlığı göriilmüt 1641 tan~ lcundan __ L-lf. 

tadır • İle de bu fark piyasa diifkünlütün· prensliği de 1,S kilometre __.. 
Bu tereff.ün 111 giiAlerde pamuk dm deiil eweb aııW..ii•• W· 2',009 nifusludar . . . 

piyualanmıza tesiri beklenmekte nmda yatan :fazla yalmurlar dola- 1683 ve 1699 tarihlerinde 
tli yısiyle blzı ...., .. , .,.._liaide pkkül etmiş bulunan (lich 

r J.ı ua ı... ııldir . Malor göriilen enginlik beulıiyle mal alma ............ de ( 158 ) ki.iJoaııell! 
Meni: borsasında hazır iane pamuk kalite fukmdan. ilm ı.a..eldedir · bir amıisi ve 11,500 nifusu 

Bir grudcnparti veriyor .._ kilooıma 42 laırut vermekte Mııamele mikdan itilıarep PY•· dır. , . . f lıı 
işittiğimize g&e 3 Bioiııci 111Pa iseler de - yoktur ve bu hafta ııalanıııı& ııorımıt clurımıu muhafaza Avrupa kıt uı eılıi en ~ 

Cumartesi gun.. ü Adana idman yur M · borsamda hiç bir muam~re etmiflerdir • telcisif nüfuslu ve en çok sıy..S 
rile- ersın .a.*7!: .. •daa _.___ -Wıerler- .... ; ka------1-- buJunduiu, du tarafından bir gardenparti ve· -1----b ft1fl _____ _.... __, - 1•.....--u• 

k . ~ r · __ 1 __ .. :ı L • • L--- ele .bu madde,e l.ipede iltek parÇlllDda böyle küçük .. 
ce tir • Buna m..... ı-wmm uun..- lldar -•..ı..ı.....__ ....... ,.. __ ..J_ • • _.... ohwt ...ıL..J- ... • 1 ,_..., UIUUIWm 

....... pu- .. - .... ya...,_ ...... _...,. . aleminden ...ı.ta ....... 
......................... ' çen lıııftıı 102 - 673 lcilo iken bia ........._ da ~ • yetıda çok ......... .:zer 
tır • " wı. ı,,_, ilıi ıııilli r..ı. olarak ~ ...... - Wıerler ~ :.ı.r raıslilder ve 

lngiltere 'de 1 Soııyeı1e.ı ... 11zik 

Büyük bir hava yarııına ı "Köroğlu,, operası Mahkemelerde 

Bu ~ardeııparti : mevııiıııiD en 273 _ t66 kilo pmııuk ıııuıııııe1ai iiımiııll Li•apol> lıarmmdıı aı .,.... ~': wrdır; 
güzel bir eğlencesı olacakbr • •utbır . kadar bir yıikseliş kaydedihnit ise 

pamuldaı .. ete ba- tereffll ihracat yapabilmemiz 1 . ==-~ fietlan: için kili görülmemekte :ve ihracat ! 1 Güsel bir bu Uf ... 
;;; kurut üzerinden ve Mersin bor- imklnları aranmaktadır· Paralarmı ve milli se" hazırlanılıyor Moakova: 16 ı.r .. ı - Aar· Eski bir gazeteci 

hayam tanaDm11 ~öııleıiıwlen du 
Londra : ( Hususi ) - lngiliz ~. • Körutlu ,. ünvanh ye· DİD ruşmaSI 

uçakalan 29 eylülde lngiltere ile llİ oper-.. bitirıni.ttir . 
Cenubi Afrikadaki Y obansburg şeb· Bu yeai Azerllaycan opan, bu 
ri arumda yapdacak yanşa hazırla- kıt. Kinununide BUü Devlet tiyat-
m:yorlar • Bu yarış için ortaya ko. rosunda ilk defa olarak temsil edi· · 
nan mükifat tutan 10000 lngiliz li· lecektir . 
ruıdır ki Cenubi Afrikanm tamnmıt yeni operanın bütün müzik temsil· 
ifyarlarından M-ıter Şlezinger tara· leri halk Mrkılanndaa ve atıll di.Je 
fmdan tenım: edilmiftir • Bu zatm anılan çobanların yaruk türkülerin· 
m.kuch lngiJiz bava nakliyat yolla· den ahnmıt ve çok büyük bir usta 
nam inkitafma hizmet etmek ve bü· hkla iflenmiftir , 
,m Britanya Yuhwburg'mı yol· Sokoh.Y'• ._ı.ur rcmlll"den 
larmı ~-·...&.!_ . r::-ı..-: gelecek n..__ Don ~ .... .....,. ~ muktebes• .,....un • operall-
IOD baharda orada bir sergi açıla· mn kompoütörii c:er;.a, ~ $ck 
aktır 1 kolv'mı betka bir romanıntlM .-. 

y q krallık bava kulübü tara· tebes olarak başladıtJ " Kazılan top-
6ndln tebrik edllmiftir · rak ,, operasının ilk yansını bitİl'IDİf· 

=ti oldukça güçtür • Uçak- tir • 
l!I • .,_J 120 u- U ..... L.. kompoza"tör balen Kara .... ~-- z;vaU N~ ~ 

aptı bir zamanda ke~erdir · deniz ve Akdeniz nmtalcamıda tet 
~ ıelene 4000 lira verile- lcikat yapmakta ve operası için lü-

c:ek iiat tarafı da dört uçak arasında zumlu kaza halk türküleri ve mulİ• 
bolütülecektir . Uçaklann çok yük ki motigleri iiseriDde iflemektedir. 
_,.. .... de .... Ndachr. Ta· 
9Iİr ve Jllka• almalc iÇiıı müsaade 
yoktur • Yol Belpt ve Kahire üs
Wodpı ~r. Yalnız lngiliz 
taJYar• v~ t.a~ airecektir · 
Siadden naıuatler ~. 
......_ birUi uatte ortaı.ma 181 
mil ile bu yıl bir ,_,. b....,lfb · 

Bir esrarcı 
Cl'taaiimeıhuthalinde 

,.kalancb 
M.ıatyü Tahir oflu Ahmet 

ı•d• lliriliAm bi11 mikdar esrar· 
la cüı•"bnıt•t bE rle yakalan 
aıtbr.. a.-1:-

TtiRK.8ÖZt') 

Gündelik ıiyur pzete 

Aboneprtlan 

12 Aybk 
6Aybk 
3AyLk 
1 Aylık 

KW'Uf 
1200 
600 
300 
100 

t -D1t memleketler için Abone 
bedeli detifmez yahuz poıta masrafı 
zammedilir • 

2 - lllnlar için idareye müra
~t edilmelidir • 

1 Temmuz 935 gecesi uat 11 
de Urfanın Ulucami mahallainde 
ikamet eden Ulusal gazetesi sahibi 
Eczaa Kizım, evine gitmekte iken 
dört bet kitinin taarruzuna utrap· 
rak bq yerinchn bıçak ,..._ almıf 
ve lı:endili de mütecaviilerden bir kaça
m vurmuş oldutunu yamufbk. Bu mu 
habmeninı vaki mürauatler Gztsi. 
ne tehrimiz Ajırc:ezumda g&almek
te oldutumt da kaydetmit ve bir 
11aç ce1_. ..ı-.b hakbxla c1a 
mal6mat vermiftik • 

Dün, şehrimiz atırcezasmda bu 
muhakemeye devam edilmiştir . 

Eczacı Kiana, bidiıe .. Ullin
de bilfıil it Y8P1J11 olmam dolayı 
siyi& vak' ayı daha iyi bilmesi icabe · 
den Urfa eski Mustanbla Rifabn 
ifadesine müracaat edilmesini talep 
ehnİf ve nwhakeme istinabe yaZll
masına karar vermiftir • 

Suçlulıardan Ahmed oğlu Hiile
yin tarafından gösterilen müdafaa 
,.bitleri Ahmed , Mabamd ve Şük· 
rünün ifadelerinin aLnm•m için Ja. 
tanbul atır cezasma ve Musa Kizı. 
ma aid olup Urfa Adliyesinde bu· 
lmnnası lizımıelen kanlı ceketin 
ptirilmesi için dlQ'UŞIDa 14 Tepini· 
evvele bırakıfnntbr. 

Kadına taarruz davüı 

~ dıed.l tdliJe.JJe U3MIU 

Irza geçmek istemektea .uçı.ı 
V alckas otlu Memo ve arbclltları 
hakkında dün Atn'cezada yaplan 
durupaada dier suçlu Alnwl ve 
Melımed hildanada yeaidea·....,. 

' .. .. ..... ~-------..... ~""'-' .-c ,......... .- ......... .. .... ~· ~ .... ~ ,. .. 

118ir çok hırsızlıklann 
failleri 1 

Çaldıklan 69 parça eşya 
ile yakalandılar 

Bir kaç gin ewel Ka,..W 
bcminci Hacı Alioin evinden bir 
meçhul ... tan.rmda - çak ... 
yalar çalanlftlr • 

Diin , KuyM IWf etla Şefik 
ve Kanıiulala Osmm otlu Halaip 
ieminde ilci ..,_ ,.,,.._,., ve 
Haa AliniD eeyalannıı ~lanler .. 
dukMnml ...... atbr. 

ZaWta Şefikin evimle. clmW ta-
lmriyllt,....... ve nelicede 69 par
ça ef1' bulmytlur • Hnazlar , bu 
e,yalann bir ıa-- lahiplerini 
bildinnitler ve tiir Ja..,... ela kime 
ait olduiwm q..,.,Wanm liyle
miflerclir . 

Z.bita • blkllniacla lkım gelen 
il " .. ..-...... 
-•lll:ı; .... ....-• 

Tayinler 

Vil&Jet tahsil •ifettili Ali.ma· 
..-1çeı ... lraGatrol .......... 
.... tayia edilmifth·. ... 

Adma Vuı.,.t tlıblil. lleatrol 

......... 35 lira -·· Milli 
Müdafaa Vekileti mali8lehe tedkW 

biç tarifeleri 
tadil edilecek 

barça .ıatmamak buwıaında 
ı.m tlıtbik ettikleri UIUller o! fiddetlenmipir ki bu .._... 
ain ,... yeni tedbir ~":il'mea.. .. -
klmızdu- • Bu sıkı çenber, 

' yeni yeni btiflere dotru 
S.hhıye V ekileti ecza tarifeleri - yor • 

ui yeniden tetkik mecektir . Mecleai alemden nak ve 
Eczabanelerin iliç fiatlan birbi nin ~ et " sayılı ginlerinde 

rine uymamakta, halle hemen her 1 Def 11~tı gören lsla~da a 
aiin bmdaa fikiyet etmektedir . merkezı olan 2P,OOO nüfuslu ( 

Yalanda müzmin bir bal alan lqavilı: ) tebri yakacak ve ı 
derdin ballan lehine balledileceti u- . maddeler ~ her sene 
lblılmaktadJr • mil,aa lmııoo para wn11e1c1..-

Çaldığı paralarla 
kaçıyor 

F aket 1ablatulı 

yerli mah bllanmak ve 
ya fazla para çıkarmamak t 
rinin alabildiiine yürüdütünü 
mahalli idare buma için .. 
çare ~ ve bulmut : 
20 kilometre ur.akta yer .ı 

bn -- .. meabalaraadm 
etmek ... 

1936 yılıntn bqlan ile._..,... ve 400 metre 

- ......... Ye llllİJede ( kayaarm ___ ..,._ 

ptirilen bu su taksim 
Şimdiye kadar biit6n 
va bir çok binaların latn 
ildiyaca temin edilmi,ıir • 

Bu yal amanda hiitiin 
........ tabiabn bu .-ı 
iatifee edecektir • 

l.!=dVlan bu 
etaaeliriz • 

Bu gece nöbetçi eczae 
Ymiotel ciYannda 

memurlanncllD Bedri ter&. tayin ı~..--...... ---...... ., 
ed ilmiftir • Atlı spor ... 

T alı.sia ecıanedir 
Adana Defteıdaılata .... tef· 

iline MiUt Emlak midiirii Sadak Ak 

ıc.,. ..,. •• 'stil • '-------•---

Ceyhan ko 



..... 17 Eyliil 1936 Türk sözü sahife : 3 

ait ALYA H;ABEŞ 
ve 

Uluslar Sosyetesi Dünyanın en bü
yük sergisi 

ii Milletler Cemiyetinin toplanma
sı arifesinde ltalyanın içtimaa gelip 

şd ıelrniyeceği her tarafta aJaka ile so
eı l'ıllan bir sualdi. İtalyanın Habeş me· 
lır Selesi dolayısile Milletler cemiyetine 

gücenik olduğu malumdur. MiHetler 
ııı· teıniyeti içtimaına iŞtirak etmek için 

~Usolininin, Habeşistandaki İtalya 
rt ıtrıparatorluğunun tanınması şart o

larak ileri süreceği söyleniyordu. 
~ Milletler cemiyeti umumi katibinin 

bi Ronıaya yaptığı bir seyahatte bu 
noktanın halledildiği anlaşılmaktadır. 

~ Musolini, şimdilik Habeşistanın İtal-
1 

rfı Yaya ilhakını tanıtmak istemiyor. An
:ak Habeş murahhasının asamble 
ıçtiınaına iştiarkine de muvafakat et
llıiyor. B. Musolininin bu arzusunu 1 

latrnin edecek bir şekil aranmış ve 
bulunmuştur. Habeşistan Milletler 
Cerniyetinin azası o)an müstakil bir 
devlettir. Fakat müesses bir Habeş 
hükumeti olmadığından Milletlerce-

( llliyetine murahhas göndermiyor. Bu 
forrnülün İtalyayı tatmin ettiği bil
dirilmektedir. Bu hesaba göre, müs
takil Habeşistan gelecek içtimaa 
lllurahhas gön deremi yecek. 

MiLLETLER CEMİYETiNDE 
Milletler cemiyeti konseyi ayın 

on sekizinde, Asamble içtimaı da üç 
gün sonra, yani yirmi birinde top~ 
lanıyor. Bu içtimalarda bulunmak 
üzere murahhaslar yola çıkmışlar. 
dır . 

Bu defaki içtimada müzakere 
mevzuunu teşkil edecek en ehemi
yetli mesele, Milletler cemiyetinin 
ıslahı işidir. Geçen temmuz içtima
mda bütün devletler, yapılacak ıs· 
lah hakkmda rapor vermeye davet 
edilmişti . 

Bildirildiğine göre Eylülün biri
ne kadar sosyete umumi katipliğine 
on kadar rapor gelmiştir . 

Cemiyette aza olan elli üç devlet 
arasından rapor gönderecek ancak 
on devlet çıktığına göre, bu mesele 
üzerinde büyük alaka gösterilme· 
diğine hükmedilebilir . 

Her halde millet er cemiyetinin 
ıslahı meselesi o kadai dallı budak
lı bir iştir ki kolay kolay halledile
ceğe benzemiyor. Belki de bu defa 
bu raporların bir komisyona hava
lesiyle iktifa edilecektir . 

Ve şunu da kayd etmelidir ki; 
MilJetler cemiyeti nazarında Habeş
ltalya meselesi artık tavsamış bir 
iş halindedir . 

Y uhanisbergde açıldı 

Londra : 16 ( Radyo ) - Yuha
nisbergde dünyanın en büyük sergi- \ 
sj dugün açılmıştır. Bu sergiye İn
giJtereden f ngiliz mandası altında 1 
bütün müstemlekeler, iştirak etmiş . 
bulumaktadır . 

Sergide her şey mevcud olup, 
her gün binlerce halk sergiyi ziya
ret etmektedir . 

Sergi reisi; açılma töreninde K
ral Sekizinci Edvaı dm muvaffakiyet 
teminine dair olan mektubu oku· 

ı muştur . 

Lokarno konferansı 

Londrada toplana
cakmış 

Ankara; 16 (AA.) - Son ge
len haberlere göre : Lokarno kon· 
feransı birinciteşrinde Londrada top
lanacağı umuluyor. 

Fransa' da 

Madeni sanayi amelesi 
grevleri yatıştı 

Marsi)ya : 16 ( A.A.) - Ma
deni sanayi amelesi grevleri gün gün 
yatışmaktadır . 

Doktrinlerden do
ğan harp tehlikesi 

- Birinci sahifeden artan - ıl BELEDİYE İLANLARI 1 
~Ühim olan cihet hiç bir devletin ---------------------------~ 
il neticenin alınmasına yardım et- l dı.kkatı·ne 

lllenıesidir. Levha, Siper tente asan arın nazarı 
I . Biri halk cephesinin , diğeri asi
.etın galibiyetini arzu edebilir . Pek 
<ıla 1 fakat , sulhu korumak için sem· 
tatiler daha ileri götürülmemelidir . 
d tıw Ufak bir hata muazzam tehlikeler 
k 0gurabilir . İspanyol tecrübesini 
apa}ı bir kabın içinde kendi haline 

terkedelim . j 

r Me§lııır l11gilız muharriri Ward P- j 
d~e, De~li Meyi trınetcsindc "Avnıpa-

Jenl kurıılu <ılar •. başlığı altında 
}azdığı bir mah.aleıle diyor ki : 

" Avrupada millt;tlerarası müna· 
~e~~tler şekillerini değiştiri}_'.or. Bu 
h~~Şmeleri her ne kadar ispanya 
k <ı.dıseleri biran evvel meydana çı-
arnıağa yaramışsa <labunlarm e

~~sları son zamanlarda gezip döndü
~unı Almanya - Avusturya ve Ma 
~<ı.ristanda göze çarpmağa başla-

ı. 

. liarp tehlikesi azalmamış, fakat 
•stikanıetini değiştirmiştir. 
. Şimdiye kadar milli menfaatle
~~ Avrupada bir infilak çıkaracağı 
.~r takım muahedelerde haklan ve 

tı lllİyen milletlerin bu yüzden silaha 
k~tılaeakları tehlikesi vardır. Şimdi
k 1 daha geniş çarpışma ihtimali ise 

01llünizm ile kapitalizmin karşı kar· 
Şıya gelmelerinden doğmaktadır. ı 

----------·------~~-
Seyhan Emniyet mü

diirlüğünden : 

. 

1 - Bilumum dükkanlarla ticaret sanayi müessesatın kapılarına 

asılan levhalarla tente siperlere aid 936 senesi levha, siper, tente resmi
ni gösterir tahakkuk müfredat cedvelleri belediye dairesinde ilan asıl 
ma yarine asılmıştır · 

· 2- Levha, siper, tente resimlerinin odeme müddeti Eyh11 ayının so· 
nuna kadardır . Bu müddet içinde ödenıniyen bu resimlere yüzde on 
ceza eklenir . 

- 3 Bu cedveller 9/9/936 gününde asıl 
dırılacaktır . 

, e 20/9/936 günü kal-

itirazı olanların 20/9/936 Pazar günü akşamma 
lediye Reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur . 

kadar . istida ile be-
7267 

9 - 13-17-20 

Çiftehan Kaplıcası 
.;._ _____________ ....;.. ____ ....;.. ______ __ 

~. --
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit ve 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarıyarıya tenzilatlıdır 

I . Adana Emniyet Kadrosu bekçi- : Fiyatlar şunlar- Kuruş 
~rıne Yaptırılacak 77 takım elbise- 1 dır : 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 
l\ın 27, 8/936 tarihli Türksözü ga- otel odası 
Zetesile ilan edilen ve 16/9/936 çar· 125 Bir gecelik 
~arnba günü saat 15 de ihalesi yapı- taş odalar 
bcaı... olan miinakasa haddi la yıkım 7 5 Birinci baraka 
d llltnadığından ihale on gün müd· 50 İkinci ,, 
. etle Uzatılarak 26/9/936 cumarte- 30 Hususi banyo ! 

:
1 rnü saat ona talik edilmiştir. Is- 15 Umumi " 

ke lılerin yevmi muayyende müna· 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 
E asa~a iştirak etmek üzere şimdiden 
lllnıyet Dairesindeki mahfuz bulu. 

11~1'1 kumaş, astar ve tele şartname· 
Yı 8önneleri bir daha ilan olwıur. 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kış n ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek· 
tiğiniz iztirabı unutmayınız . 697:9 
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Fransız meb'usları 

SOCONY- VACUM 
Gaz 
Benzin 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 

Hitler 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her za· 

Dün Nurembergden döndü man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında Nuremberg : 16 (A.A) - Hit
ler, dün, Nurembergten arkadaşlari
le beraber ayrılmış ve Berline hare
ket etmiştir . 

Muharrem Hilmi 

Doktor Ali Hikmet Stadyom komitesi Baş-
kanlığından: j 

Stadyom büfesi 1 Birinciteşrin 
936 dan itibaren bir sene müddetle ' 
kiraya verilecektir . İsteklilerin stad
yom Direktörü Bay Cevad Diblene 1 

başvurmaları • 
7292 17-20 24 

Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 
Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalannı 

kabule başlamışbr. 
Adres: Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 

7227 15~30 

Seyhan milli emlak müdürlüğünden • • , 
Beher dönümünün 

Miktan muhammen kıymeti 
dönüm Cinsi Lira Kuruş 
453 Tarla- 140 hisse 36 00 

299 

823 

1360 

240 

250 

250 

" 

" 

,, 

,, 

itibarile Gayri mübadil bonosu 
125 hissesi kapalı zarf 

" 

" 

" 

,, 

36 00 
Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

30 00 
Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

18 00 
Gayri mübadil bonösu 
kapalı zarf 

18 00 
Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

tarlanın nısıf 6 00 
hissesinin 140 Türk lirası açık 
sehimde 125 sehmi arttırma 

" " 6 00 
Türk lirası açık 
arttırma 

3000 Zira yedi odayı 
şamil çiflik binası
nın 88 hissede 81 
hissesi 

2210 00 
Gayri mübadil bonosu 
(hazine hissesinin kıy· 

meti ) kapalı zarf 

Mevkii Sahibi 
Hacıhasan Yunan taba
köyü asından Mav-

" 

,. 

" 

" 

" 

" 

ro mati ve 
reseleri. 

" 

" 

" 

" 

" 

,, 

" 

540 Tarla 42 ()() Kayarlı Yunan taba· 
asından Av

raham Avanya 
215 ,. " 

100 
" 

250 Tarlanın nısfı 

Gayri mübadil bonosu 
kapah zarf 

42 00 
Gari mübadil bonosu 
kapalı zarf 

8 00 
Türk lirası açık arttırma 

7 00 
Türk lirası açık arttırma 

" " 

,, 
" 

it 
,, 

Hududu 

Cenuben azaz zade Hüseyin ef. 
ve Hacı Hasan şimalen lnnaplıdan 
Camiliye giden yol , garben sahibi 
senet şifi ile taş kuyusu, şarkan me
zar deresi ile uzun oğlu. 

Şarkan Camiliden lnnaplıya gi
den yol ve Kara oğlanlı yolu ve taş 
kuyu cenuben Hacı Hasan ve Hü 
seyin ef. şarkan ~ahibi senet şifi ve 
taş kuyu. 

Şimalen İnnaplıdan Camiliye gi
den yol, şarkan Adana Karaoğlanlı 
yolu cenuben Hacı Hasan ve Hü
seyin ef. gar ben kara çalı ile misdili 
ve Hacı Bekir veresesi ve küçük Os
man. 

Garben Adana tariki , cenuben 
lnnaplıdan Camiliye giden yol ile 
keli ve mezar deresi,şarkan san Ali 
ile lsmailiyeden Camiliye çıkan tarik 
şimalen vakıf sınır taşı ve menna oğ
lu Yusuf ve boyacı oğlu ve Abdül
baki ve Hasan kerimesi Fatma ayan 
oğlu ve içme deresi . 

Şimalen kariye ve İnnaplı kar -
yesinden hafız Durmuş. Garben ln
naplı kariyesi sınırındaki boğaz de
resi. Cenuben İnnaplı Camili yolu . 
Şarkan sahibi senet. 

Şarkan yol, garben kara çalı ve 
Mehmet efendi şimalen Mehmet ef. 
cenuben kara oğlanlı mezarı. 

Şarkan Ahmet tarlası , şimalen 
cebel, cenuben sahibi senet tarlası . 

Şarkan, garben, şimalen cebel . 
Cenuben sahibi senet tarlası. 

Şarkan hergele yolu, garben taş 
kuyu, şimalen tarikiam, cenuben Di
mitri Avanya. 

Şarkan Dimitri Avanya garben 
hergele yolu, şimalen tarikiam , ce· 
nuben kasap Mehmet. 

Şarkan Dimitri Avanya, garben 
tarikiam, şimalen Şardikyan Artin 
cenuben tarikiam. 

Şarkan çiflik ve yol, garben Da
yı Mahmut vereseleri, cenuben ço· 
rak , şimalen hergele yolu . 

Yukarda dönüm miktarlarile mevki ve hudutlan ve beher dönümünün gayri mübadil bonosu ve Türk lirası • 
mukabilinde muhammen bedellerile hazine hissesinin miktarı gösterilmiş olan Yunanlı emvaline ait on bir parça 

tarla ile bir bap Çiflik ve müştemilatının mülkiyetleri kapalı zarf ve açık arttırma yolu ile gayri mübadil bo • 

nosu ve Türk lirası mukabilinde ve bedelleri defaten ve peşinen tediye edilmek şartile 15-9-936 tarihinden 

itibaren 20 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihalesi 5-10-936 tarihine tesadüf eden pazartesi günüdür . Is 
teklilerin şartnamesini görmek ve yüzde yedi buçuk teminat akçasını yatırmak üzere Milli emlak dairesine mü· 

racaatları ve ihale günü saat 15 de Defterdarlık satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

17 - 20-24-29 7290 



Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 
--------------------:~~~--.,,.~~-·~---------------ı P AMUK ve KOZA 

Kılo .l!'iyan 

CİNSİ En az En çoL. 
Sanlan Mikdar 

it . s. /{. s. ıcuo 

-ı<'.apımaJı p~a~m'..::u~K--1-----1-----ı 
Piyasa parlağı ,. 35 
Piyasa temizi ,. 
iane 1 43,75 44,25 
iane 2 

44,75 45 ---46,50 ,-47 
Eksp~re:::::s:__ ___ _ 
Klevlant 

YAPAGI 

~-S:'.::e:l:ya~z=-------1 )ı----1-·-------ı 
Siyah . 

Ç 1 G 1 T 

1 -~~a~~::!:'.:pr~e:-_s -----J.-----ı\----1· -----------1 
Yerli " Yemlik ,. 

,. " Tohumluk ,. 

Buğday Kıbrıs 

H U B U B A T. _________ 
1 

--"":___Y~e~r~li ____ 1 __ 42,~75=--~-5_,2_5 ___ 1 ______ _ 
men tane .. 

Arp.ı 

ı_F~as~ul~y~a------ 1-----1------------ı 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 

Türksözü 

Urfa Belediye Reisli
ğinden : 

Urfa şehrinin su projesinin tan. 
zimi (1800) lira muhammen bedelle 
14 Eylül 936 tarihinden itbaren bir 
ay müddetle açık eksiltmeye konmuş
tur. 

1 - Muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğu olan (135) lira muvak
kat teminat alınacaktır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyen
ler Urfa Belediyesine müracaat ede
ceklerdir. 

3 - ihale Birinciteşrinin 14 üncü 
günü saat on ikide Urfa Belediyesi 
Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin bu işi başarabi· 
lecek şeraiti haiz bulunduklarına da
ir Nafia Vekaletinden musaddak eh· 
liyeti fenniye vesikası ibraz etmele-
ri mecburidir. 7291 

Satılık ev 
Reşat bey mahallesinde vilayet 

konağından geçen caddede iki ta. 

15.50 rafı yol , iki dönümlük güzel bağ 1 _2S~is~am~~~~~~...!.....!.;::~~~~~~~..ı...~~~~~~~-ı ı ı tf k 
U N ve bahçesiyle dört oda , mu a , 

hamam ve bir salonu muhtevi 3 Dört yıldız Salih 750 ı k 1 1 ·= _ üç ,. . ,. -675 ___ -------• numaralı hane satıh tır . steyen e-
.a ] -Dört yıldız Doğruluk 7 50 rin içerisinde oturanlara müracat-
~ ~ - üç ,. " 675 lan . 
0 .§ Simit " - 850-
;;; ~ -Dört yıldız cumhüriYe"t ___ 700--.~--------
f:! "' -üç " " 1-6:.::2.:..5 ____ • 

Simit " 800 

Liverpl Telgrafları ' 
16 I 9 I 1936 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

---------:--~'•=•'='"~' 7P~e~ 
6 99 Liret ı 

1-H:..:=:az:.:ır:...._ _____ ---ı ı_..;;.R:=ay~ş~m:.:a:.:..;rk~----i---ı= 1 
Temmuz vadeli 6 ı- Frank « Fran.:::sı.:..z_,. __ 

1 
_ __ 

1 
Birinci teşrin vadeli 6 ı....:S:'..:t:::er:..::li:::n_:«::..,:::·ıo:ı!.gi:::li:;..z ~·--· ı --.:.:638:..:... ı 25 / 
Hit hazır 5 Dolar « Amerika » 

Nevyork 12 Frank « isv:.;;iç:;;,r;;.e .;;." ---.:...--.....:.-

-"'\ , 'IJ. 
... • • . . . .. ·. ·. 

Ankara fıçı birası 
... ;., ....... .. . 

7283 4-8 

Gaip mühür 
Havutlu bucağından Esad oğlu 

Yusuf Yüzgeç ve Esad oğlu Necip 
Yüzgeç adlarına aid zati mühürleri
mizi 15 Eylıil 936 tarihinde kaybet
tik . Bu mühürlerle Ziraat Bankasile 
Boğa oğlu Abdürrahim ve tüccar
dan Bay Bilaldan başka hiç bir kim· 
seye borcumuz yoktur . Bu mühür
lerin yenilerini kazdıracağımızdan 
kaybolan mühürlerin hükümleri ol· 
madığını ilan ederiz . 7289 

Yusuf ve Necip Yüzgeç 

• 

. - . _, 

-·- .. --.-... 

., 
' 

Şölen Hilaliahmer civarında eski Selanik 
bankası karşısında 

gazinosunda Diş Tabibi Yusuf Hüsnü 
Başarır 

1 
Çok ucuz 

Satılıyor 1 

ı Viyana ve Almanyadaki mesleki tet
kikat seyahatinden avdet etmiş ve 

hastalarını kabule başlamıştır 

........................... ..,.. 

Ankara birası 
[ Şölen ] gazinosunda ................................. ..,.. 

Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 
Her yerde israrla arayınız . 

Adana acentesi : 
Bebekli Kilise sokak N: 11 A. 

Rıza Salih Saray Posta kutusu 
95 Telefon No: 265 

7230 19 

--~·----------------------------------
' Seyhan Eczanesinde ilaçlar 1 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay~delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır ... . 

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

· Celal Bayer 

7268 4-5 
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6748 90 

17 Eylül 1936 

Tl:JQ K iVE 

ll RAAT 
6ANKA51 

Satış yerleri : 
rııa· Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni 

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çek_ilecektir . 

Her bilet 1 liradır . 
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7182 9~ ek , _____________ ..:..;.';;.:...___ 1'·· 
\ıı11. u 

Umumi neşriyat müdürii \ 
) çlıtr 

Celal Bayer 1 ~ile 
Adana Türk sözü matbauı ~ 


