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ral Viktor ve Mus olini Aduay~ mı gidiyor? 
~lçika müstemlekeler Nazırı Almanya için diyor ki: Lord Eden ı 
llelçika, kolonilerinden Vazifeye başladı,ltal 
bir karışını bile veremez yaya verilecek ceva 

ispanya hadiselerinde fecaat gittikçe büyüyor 

liitlerin nutkunu Loid Corc nasıl 
tefsir ediyor? 

Londra : 18 ( A. A. ) - Loiyd
rge Daily Ekspresde Hitlerin müt-

1 

hid mesud bir Almanya yaratmış 
1<luğunu, emperyalist gayeler güt-
. diğini Alman ordusunun kuvvetli 
ır lllüdafaa ordusu olduğunu nut

aki Ukranya Urak sözlerinin yan-
• tefsir edildiğini, halbuki bunun 
~Ylüler arasında giiya mevcut se
let hakkındaki Sovyet iddiasına 
·Vap olduğunu söyli• erek, Hitler 
llıan - Sovyet topraklan ara· 

sında bir mukayese yapmışdır. de. 
mektedir . 

Brüksel : 18 ( Radyo ) - Müs
temlekeler nazırı ; Tabaranın işgali· 
nin yirminci yıldönümü n ünasebetile 
bugün yapılan bir merasimde söyledi 
ği bir nutukta Hitlerin; Nurenbergde 
Nazilerin toplantısında söyledi1derine 
temas etmiş ve Belçikanın Afri
kadaki müstemlekelerinden bir ka-
rış yerin bile hiç bir kimseye 
lemiyeceğini söylemiştir. 

ven· 

bı gözden geçirdi 

Londra : 18 (Radyo ) - Bir 
müddetdenberi hasta bulunan hari-

Hükumet deniz kuvvetlerinde isyan 
çıktı • Efrad birbirine girdi ve 250 

kişi yaralandı 
ciye nazın Eden; tamamen iyileşmiş ----··-·-·- ........ ..-.. - ......... ._.. .. ___.. .......... .........._...--..-_....-..-.. -·_.._.._-............ ...._........__....... ............ _ ......... -. .............. ... 
ve bugün hariciye nazareline gelerek ı ) J" h ·ı,., 1 ·ı h •• h h d f k } 
işleriyle meşgul olmuştur. ,) tı a cı er ergun ' er cep e e za er azanıyor ar . 

Eden; bir kaç güne kadar top· : M d •d k } • 1. l k •• 
!anacak olan Lokarno konferansına 1 a rı UVVet erı SOn meca ıy e mu avemet goster-
iştirak edecek devletlere ve bu me· k d • "' •} • • • k ki h k 
yanda ltalyaya gönderilecek cevap me te ır ' ası erın partıyı azanaca arına mu a -
lan gözden geçirmiştir. Bu cevap· 1 k k • 1 b k 1 b"}• 
yarın alakadar devletlere gönderile· 1 a nazarıy e a ı a l ır 
cektir. 

Habeş 
delegasyonu 

Madrid : 18 ( A. A. ) - lspan· 
yol delegeleri Cenevre'ye gitmişler
dir . 

Sensebastiyan: 18 (Radyo)
Asiler; ve Ogarama'da hükumet 
kuvvetlerine karşı büyük bir zafer 
kazanmışlardır • 

öldürüldüklerini söylüyorlar • Bu ha· 
berler biraz şüphelidir • 

- ~\iriye - Fransa muahede 
si ve Suriye matbuatı 

Milletler Cemiyeti celse 
sine girmiyecek mi ? 

Londra: 18 (A.A) - Deyli Tel
graf Habeş heyetinin Milletler Ce
miyeti celsesine girmiyeceklerine 
muhakkak nazarile bakılacağını va 
zıyor . 

Londra : 18 ( A. A. ) - Gene
ral Franko Randa'nın işgalini bil
dirmektedir . 

Londra : 18 ( A. A. ) - Mad
rid ve Toledo bombardıman tdil
mektedir. Mola'nın kuvvetleri yakın· 
da Madrid'e yürümeğe hazırlanıyor
lar . 

Bu muharebede bir çok esir, 
mühimmat ve erzak ele geçirilmiş
tir . 

Londra : 18 ( A.A. ) - Asiler 
hükumet kuvvetlerinden 3000 kişi 

Londra: 18 ( Radyo) - Tene
ri istasyonunun verdiği bir habere 
gare : 

Malagada durmakta olan hükil. 
mete mensup gemiler asiler tarafın. 
dan bombardıman edilmiştir . 

Her iki taraftan 250 kişi ölmüş
tür. 

~ enkidler ve münakaşalar daha 
şimdiden 

Şam : 16 [ Hususi ] - Fransa 
t~i Cumhuru Suriye heyetini Rei
'-lloıhur sarayında kabul etti . 

1 
lia,vekil Blum heyet Reisi Elasi 

~ aıayı taktlim etti . 20 dakika sü-
1 llıülakat esnasında yeni kurulan 

lluk üzerine gönül alıcı sözler 
şuldu . 

"1uahedenin imzasından sonra 
iki ve Lübnan ile de Suriyenin

. benzer bir muahede müzake-
1~e başlamak için Kont Dö Mar 

Uriyeye hareket ediyor . 
·Alevilerin Lübnana iltihak için 
1
•caatta bulundukları havadisi 
lda şayi oldu . 

Suriye birliği taraftarları bun 
lillıeııınun değildir . 
. unlar bilakis Lübnan muahe· 
~-~~ yapıldıktan sonra birleşme 
Uşunüyorlar . 
Suriye - Fransa muahedesinin 
h olduğu haberi gelince Suriye. 
~er tarafında şenlikler yapıldı . 
'!'anıda önce büyük tenvirat ol

.ve halk vatani kütlenin idaresi 
~de sevinç tezahüratı yaptı . 
. U bayram üç gün üç gece sür-

lier tabakadan halk arasında 
~ hiristiyan papaslar da vatani
~Yaret ederek tebrik ettiler . 

alepte de büyük şenlikler ol
Vatani mensuplarile beraber 

i b'.~ talebeden mürekkep on bin 
· !iUYük bir fener alayı yapmış
& ey etin avdeti beki eni yor . 
, erut : 16 [ Hususi ] - Suri· 

a· 1~ F'ransa muahedesinin muhte· 
µ11 hakkında bir çok tahminler 
~llıaktadır . 
,:kat hala ortada resmi bir ma
li· Yoktur . 

lf ıt taraftan muahede mevaddı 
:l\da bu tahminler yapılırken, 
, taraftan vatani kiitleye mua
"'rrı ~ ı er gazeteleri de muahede-
b erhal ilan edilmesini gelecek in 
at tııücadelesinin bu muahede 

başladı 

esasatı üzerine olmasını istemekte; 
mutalealar dermeyan etmektedirler. 

Bu cümleden olarak [ Elahali ] 
gazetesinde deniliyor ki : 

" Muahedenin imzası üzerinden 
üç gün geçti herkes ümidlerle mua 
hede mevaddının neşrini beklemek· 
tedir . 

Fakat bu saata kadar hala or
tada hala bir şey yoktur . 

Fakat bu tereddüdün ve ketu
miyetin sebebini kimse anlamıyor . 

Bazılan, muahedenin murahhas 
heyeti Şama vannca ilan edileceğini 
söylerken; bazıları da ilerideki iqti
habatın neticesine kadar gizli tutu· 
lacağını ve Parlamenter bir hüku
met tarafından imza edilerek mecli 
sin tasdikinden geçtikten sonra ga
zetelerle neşredileceğini söylemek
tedirler . 

Bize kalırsa intihabatın neticesi
ne kadar muahede mevaddının gizli 
tutulmasına imkan yoktur . 

Gerisi üçüncü sahifede -

• 

Ordu'da 

Fındık fiatları çok iyi 

Ankara : 18 (A.A) - Orduda 
fındık fiatları 32 kuruşa yükselmiş
tir . 

Köylüler tüccardan pahalı mısır 
almamak ve fındıklarını murabaha
cılara kaptırmamakla ziraat banka
sı tarafından temin edilen bu fay· 
dadan çok memnundurlar . Başba· 
kan şükranlannı bildiren bir telgraf 
la ziraat bankasının gelecek sene 
içinde mısır getirmesinı istemişler
dir. 

Blum diyor ki 

Fransanın bütün halkı 
sulh ister 

Paris : 18 (Radyo) - Blum, be
yanatında, Fransanın ekseriyet azi· 
mesile sulhu dilediğini, bütün mil
letin, rejim ne olursa olsun ou yolda 
koşacağını kat'iyetle söylemiştir . 

ltalya Kralı ile Mussolini 
Habeşistana mı gidiyor? 

Londra : 18 [ Hususi ] - Siyasi mahafilin istihbaratı~ 
na göre: Pek yakında, İtalya Kralı Viktor Emanuel 
ve Duçe Habeşistana gideceklerdir. 

Bu seyahate çıkmak için, Kralla Mussolini, Habeşis
tanın Milletler sosyetesinden diskalife edilmesini bekle
mektedirler . 

Kral Emanuel, Aduada büyük 
tan tahtına çıkarılacak ve Habeş 
lecektir . 

merasimle Habeşis-
• 

imparatoru ilan edi-

• Sensebastiyan ; 18 ( Radyo ) -

Meksika'dan lspanya'ya gelmekte Yeni• 
olan ıçerisi erzak ve mühimmat yük- lngiliz kumandanı 
lü bir Amerikan vapuru asiler tara-
fından ele geçirilmiştir . 

Malaga : 18 ( Radyo ) - Hü
kumet kuvvetlerine mensup donan-
mada isyan çıkmıştır. Efrad arasın
da çarpışmalar olmuştur. 250 kişi 
yaralanmıştır . 

Sensebastiyan : 18 ( Radyo )
Asilerin kumandanları; son günler 
de yalnız Toledo harp sahasında 

Filistine geldi 

Beş büyük kışla yapılıyor . 600,000 
lira sarf edilecek 

hükumat kuvvetlerinden 3000 kişi- Araplar 
nin öldüğünü ve binlerce şahsın da 

pek fazla zayiat verdikleri 
mukavemet gösteriyorlar 

halde 

ağır ve hafif surette yaralandıkları-
nı bildirmişlerdir . 

Madrid : 18 ( Radyo ) - Ron
darun asilerin eliııe geçtiği haberi 
asılsızdır 

' 

Adanamız halla Kültüre olan bü
yük sugilerini, bu yıl daha canlı,daha 
hareketlı bir halde , kütlelerle , küme
lerle ifade edi)'Or • 

Kaydi kabuller başladıgındanberi 

her gün yüzlerce babanın yaı:rularile 

beraber oradan oraya koşarak haz ve 
isticalle,kayit için Uizımgelen muamele 
ve evrakla11n ıkmalile uğraştıklarını 

görüyoruz . 
Bilhassa son günlerde daha büyük 

bir istical var . . Brına da .<ebep, sıh

huı raporlarının doldurulma işidir . 
Bu sene, lın yılki gibi, mekıeplerin 

hususi doktoru olmadığından mektebe 
kaydedılecek talebelerin muayenelerini 
beled;ve tabipligi yapmakta ve raporla· 
rını da orası doldurmaktadır . 

Yalnız talebe muayenesiyle değil, 
bütün şehrin sıhhi işleriyle uftraşan 

belediı·e tabipligi, bıtıabi bu kadar ke 
sıf iş karşısında çırpınmakta ve sıhhat 

raporlarını süraıle doldurup ayni gün
de vermek imkı1aını bulamamaktadır . 

Kayıdların kapanmasına pek az za· 
man kald gındarı , çocuklarını mekte· 
be kaydettirecek babalar bu vaziyet 
karşısında , kay; t müddetini kaçırmak 

korkusi>le ye'se düşmektedirler • 
Alrikalı makamların ; çocugunu 

melrı.ebe vemıek isteyen babaların bu 
korkusuna mahal brrakmıyacak çareyi 
elbette temin edeceklerini kuvveti: üıııit 
etmekte yanılmayız sanıyoruz • 

Kudüs ; 18 ( Radyo ) - ihti
lalciler , Gazze civannda Deyrilme· 
lih taraflarında devriye gezmekte 
olan otomobiller üzerine ateş açmış
lardır . Bir lngiliz askeri ağır suret· 
te yaralanmıştır • 1 

Hadiseyi müteakip kaçan ihtilal
ciler takip edilmektedir . 

Kudüs : 18 ( Radyo ) - ihti
lalciler ; Bisan civarında Irak pet
rol borularını tahrip ve yangınlar 

çıkarmak suretiyle büyük zararlar 
vermişlerdir . 

Hayfa11a üzerinde memnu silah 
taşıyan bir şahıs tevkif edilerek as· 
keri mahkemeye verilmi~tir . 

Kudüs ( Hususi ) ....:.. Tomat 
Giha El Şovf civarında silahlı ola
rak Filistine geçmek üzere yola çık
mış bulunan bir kafile ile Lübnan 
Jandarmaları arasında bir müsade· 
me olmuş, silahlılar 20 dakika sonra 
gözden kaybolmuşlardır . 

Dün çarşı içinde bir dükkanda 
iki bomba atılmıştır . Araplar bu 
suretle dükkanların açılmasına mani 

i olmak istemektedirler . Gene Arap 
çeteleri tarafından Yahudilere ait 
200 ağaç kesilmiştir . 

Dün öğle üzeri silahlı iki Arap 
tevkif edilmiştir . 

mak üzere gönderilmekte olan kuv
vetler yerleştirilecektir , 

Bu kışlaların inşasına bu hafta 
başlanacak ve 60 bin altın lira sar 
folunacaktır . inşaatın 2 ayda ikma· 
li mukarrerdir . 

Hükumet kuvvetleri teşkil hare
katına kısım kısım devam etmekte
dirler . Araplar her gün ağır zayiat 
vermekle beraber , mukavemet edi
yor ve tutunmaga çalışıyorlar . 

Londradan geleceği evvelce ha
ber verilen yeni lngiliz kuvvetleri 
kumandanı bugün Hayfaya çıkmıştır. 

Araplar Yahudilerin müşterek 
bir kongre kurmaları hakkında Ya 
hudiler tarafında yapılan teklif , 
Araplar tarafından şiddetle reddedil· 
miştir. 

Anlaşma imkaru artık kalmamış 
gibidir . 

. 

Sporcularımız Mos 
kovaya vardılar 

Ankara: 18 (A.A) - Sporcu
lanmız Moskovaya varmış ve karşı· 
lanmışlatdır , 

Askeri harekata devam olunmak- ••••••••••••••• 
tadır . 

Resmen ilan edildiğine göre , 
lngiliz hükümeti en büyüğü Kudüste 
olmak üzere Filistinde beş askeri 
kışla inşasına karar vermiştir • Bu 
kışlalara , ihtilal harekatını baştır 

YARIN 

Ayrılmazlar 
( Hikaye ) 

N akleckıı Ni • T, 



Sahife : 2 

Amerikada intihap 
hazırlığı 

Müstakbel cümhurreisi Alfred Landon Ruzveltin 
siyasetini şiddetle tenkit ediyor 

Türk sôzll 

Nevyork [ Hususi ] - Amerika 
yeni cumhurreisi seçimine hazırlanıyor. 

Fakat yeni seçim için mücadeleler 
çoktan başlamıştır. Bugün cumaurre
isliğe en kuvvetli namzet Alfred 
Landon'dur. 

Roosevelt, bu tetkiklerden alı· 
nan neticeleri gazetecilere anlatırken 
şöyle diyor ; 

" Ne kadar şayanı hayret değil. 
mi : lsveç bir kr?llıktır ve memle 

kette kapitalist bir iktisat sistemi 
vardır, fakat sosyalist bir kabine 

tarafından idare edilir. Bu ayrı ayn 1 

idare sistemleri birbirlerile çok iyi / 

uyuşmuşlardır ve memleı..et idareden 
çok memnundur. " 

Şehrimiz müzesine 

Elbüstandan bir vagon 
asarıatika geliyor 

1 Sekiz yıl sonra hükumete! 
teslim oldu 

Alfred Landon bugünkü cumur
reisi Roosevelt'in siyasetini çok şid
detle tenkid etmektedir. Bu suretle, 
Amerikada günün meselesi Roose
veltin iktisat sistemidir. 

Roosevelt hükumeti eline aldığı 
zaman, memlekette iktisadi bir kal
kınma siyasetine girişti. N. R. A. 
rumuzile gösterilen ve milli kalkın· 
ma sistemi denilen bu siyasetin en 
mühim hedefi memleket iktisadiya 
tını kooperatifler.: bağlamaktı. 

FRANSA iLE AMERIKANIN İKTISA T 
VE CEMiYET SiY ASETI 

Elbustan ve havalisinden topla
nan bir çok , kıymetli eski eserler 
ambalajlanarak şehrimiz müzesine 
gönderilmek üzere yola çık<ırılmış
tır . 

Müze direktörlüğünden yaptığı
mız tahkikata göre eserler bir kaç 
güne kadar şehrimize gelmiş olacak
tır . 

Suçlu , geçen bu sekiz senenin her 
dakikasını azapla geçirdiğini , mut
lak bir gün yakalanacağını ve aç bi
laç dağlarda nasıl gezdiğini anlattı 

Bir Fransız gazetecisi " F ransanın ---~ .. ·•·· 
kısmen Amerikan siyasetinden ilham Dünkü hava vaziyeti 928 senesinde Tuzlada Av çif-
almış gibi görünen içtimai ve iktisa- 1 tesile, çoban Cafer isminde birisini 
di ~istemi hakkında Roosevelt'in Artık şehirde, şikayet edilecek öldürerek firar eden Kırşehirli Meh-
fikrini sormuştur. Amerikan cumhur· sıcaklardan eser kalmamıştır . met oğlu Hüseyin adındaki suçlu , Roosevelt bu sistemin tatbikin· 

de muvaffak olamadı. Çünkü gerek 
kanunu esasideki maddeler, gerek 
büyük sanayi müesseseleri bu siya
sete muarızdı. Fakat cumhurreisi bu 
siyasetinde muvaffak olmak istiyor
du ve bunun için çok çalıştı. 

reisi suale cevap vererek şöyle de. Dün en çok sıcak 18,4 santigrat , evvelki gün-tam sekiz yıl sonra-

miştir : d~rece. idi · 1:fa~a hafif rüzıarlı ve gelip zabıtaya teslim olmuştur.HÜ-
- Fransa ile Amerikanın iki bü · guneşlı geçmıştı . seyinin tahkikatı dün bitirilerek ad-

yük demokrasisi çok fazla ferdiyetçi !iyeye teslim edilmiştir . 
olmuşlardır. Bunun için, halk toplu 1 Tarsus Orta Hüseyin, poliste yapılan tahkikat 
luğunu iktisat ve fendeki terakkiden 1 esnasında : Sekiz yıldanberi her gü-

B arada, kooperatifçiliğin eniyi 
netice almış oldu~u lsveçe tetkik i
çin heyetler gönderdi. 

müstefit kalm~k için içtimai islahatın mektebinde nünün vicdan azabile geçtiğini 'bir 
yapılması lüzumu kendisini hisset-

' tirmiştir .• 

~-------· .... ----..... ~------~------~ ....................... .... 

Almanya sözlerinde sa
• " . 

mımı ıse sulh kurabilir 
I~ iploma<i alem indeki sinir gerginliğ'ini Nurenberg nutkunun şiddeti 
lb:::!/ biraz daha arttırmış görünüyor. Bu nutukla, Almanya'nın kendisi 

ıçin hayali ve ekonomik bir zaruret olarak sömürge ihtiyacını ile
ri sürmesi en genış tefsir ve engellere yol açmaktadır. lngiliz gazetelerini 
daha fazla, kuvvete istinad eden bu sömürge talebi meşgul etmesine muka
bil, Fransız gazeteleri Sovyetler Birliğ'ine karşı Almanya'nın ortaya atmış ol
duğ'u defi ile• de meşgul olmakta ve Alman yanın sulhu korumak gayesile 
kuvvetini kullanması ihtimalinden endişe etmektedirler. Bütün bu neşriyatta 
hoşnudsuzluk ve Almanyanm niyetlerinin sarih bir surette anlaşılmamış ol
masından duyulan sıkıntı bariz bir surette hissedilmektedir. 

Almanya, kimyacı bir memleket 
sıfatile, kendi nınırlan içinde ham
rnaddeler bulabilir. Bay Hitler, par
ti kongresine hitap ederken Alman
yanın kendi yağıyla kavrulabilmek 
için dört yıllık bir program tatbik 
edeceğini söylemiş ve ancak bu sö· 
zün arasında sömürge istiyeceğini 

kısaca anlatmıştır. Almanya, böyle 
bir plan takip edeceğine göre hem 
içerde, hem dışarda, sulha muhtaç 
olacak demektir ki bu da komşuları 
tarafından iyi karşılanması lazımge 
len bir haberdr. 

Bu sözler, Almanyanın her şey
den üstün olan gayretini silahlanma· 
ğa vereceğini sanan ve bundan tasa
lananların sinirlerini yatıştıracak ma
hiyettedir. 

Oeyli Telgraf' dan 

da sömürgelerden bahsetmesini, bü 
yük bir devletin şerefi meselesi te- , 
lakki eden ve esasen Bay Hes'in bu 
kongreyi bir şeref kongresi diye 
tavsif edişinden, Doktor Şaht'ın 
memleketi ekonomik bir kalkınma
ya hazırlamak için lazımgelen ted-

1 birleri almağa uğraşırken Dr. Gö- . 
bels'in de eğer denizaşırı topraklara 1 

yeniden sahih olmazsa o zaman Al
manların " Madun bir millet " sayı
lacağını ileri süren propagandaların • 
dan bahseden Taymis gazetesi di- 1 

yor ki ; ı 

Bir çöküntü oldu 
-

Evvelki gün Tarsus Orta mekte
binin teneffüshanesinde ani bir gö
çüntü olmuş ve açılan boşluklardan, 
mektep binasına doğru giden bir 
d :hliz meydana çıktığı görülmüş· 
tür. 

Şehrimiz müze direktörlüğü işi 
tetkik ed~cektir. 

Eski eserleri korumak için 

Şehrimiz Müze Müdürlüğü, eski 
aserlerin korunmasını teminen !sus, 
Korikes ve uzunca Burun mıntıka· 
larına bekçiler tayin etmiştir . 

Buraların korunmasına memur 
edilen bu bekçilere resmei, yekne · 
sak elbiseler yaptırılacaktır . 

diğini ve dominiyonların fikrini sor
mak icab edeceğini söyledikten son
ra diyor ki : 

" Belki günün birinde sömürge
lerdeki manda sisteminde bir deği· 
şiklik düşünülebilir. Fakat ne de ol
sa, teori sahasında Almanyanın sö· 
mürgelerini almasına taraftar olan 
lngiliz kamoyu Almanlar, harbi bir 
politika vasıtası yapmaktan esaslı 

surette vaz geçmedikçe bu mesele· 
yi ciddi olarak ele almağa taraftar 
olmıyacaklardır . 

Bugünkü günde Almanyada harb 
zihniyeti alıp yürümektedir . Ona 
bu sırada imtiyazlar vermek, yarın 
daha büyük dileklerde bulunmasına 
zemin hazırlamaktan başka bir şey 
değildir . " 

Tayinler -
mezuniyetler 

Afyonkarahisar sabık belediye 
sıhhat memuru Yakup 10 lira maaş
la Dörtyol belediye sıhhat memur
luğuna tayin edilmiştir . 

••• 
Adana Doğumevi Baştabibi dok

tor Şükrüye 15 gün mezuniyet ve
rilmiştir : 

*** 
Dörtyol ebesi Nazmiye 

20 gün izin verilmiştir . 

**"' 

Ünal'a 

Ankara belediye mimarlarından 
Tahsin Ziya 150 lira ücretle şehri
miz belediye mimarlığına naklen ta
yin edilmiştir . 

üstelik hiç de sömürgesi bulunma· 
yan lsveç gibi, memleketler vardır 
ki buralardaki refah, en yüksek mer
tebede bulunmaktadır ve burası is· 
tediği bütün ham maddeleri kolay
ca dışardan tedarik edebilmekte
dir . 

Eğer Almanya, bu kabil mem· 
leketlerden daha az muvaffak ol
muşsa bunun sebebi ne olabilir ? 
Bu, her halde onun ithalat ticareti
ne manialar konulduğundan değil

dir; böyle bir şey yoktur. Almanya 
bu suretle, her halde, yeni müşteri

ler bulmak istiyor. Dr. Şaht, icad 
ettiği Rayh marklariyle ticareti güç
leştirmiştir . 

gün bile rahat uyku uyuyamadığını, 
ve bütün bu geçen zaman içinde 
dağlarda ot yemek suretile yaşadı· 
ğını acıklı bir lisanla anlatmış ve hü

kumetin elbet bir gün kendisini ya· 
kalıyacağı korkusile titrediğini ve 
böyle yaşamaktan ise adaletin em · 
rine boyun eğmenin daha insanca 
ve daha rahat olduğunu ve işte bu
nun için teslim olduğunu söylemiş
tir . 

Resmi dairelerin icar 
satış bedelleri 

ve 

Resmi dairelere satılacak, kira· 
)anacak gayri menkullerin satış ve 
icar bedelleri şimdiye kadar vergi 
tadilat komisyonunca tahmin edil
mekte idi . 

Bina ve arazi vergileri bakaya
siy)e birlikte hususi idarelere devr 
edildiğinden bu komisyonlardan is
tifad.: imkanı kalmamıştır . 

Bunun için, Maliye Vekaleti , 
2490 numaralı kanunun 15 inci 
maddesi hükmünden istifade ederek, 
bu tahmin ,vazifesinin satış ve icra 
edileceğini teşkilatına bildirmiştir . 

Binaların icarları tahmin edilir
ken , vergiye matrah ittihaz edilen 
gayri safi irad muhammen icar be
deli ve satış bedelleri tahmin edilir
ken de matrahın on misli muham
men satış bedeli olarak kabul edi
lecektir . 

Arazi lie arsaların sabık icar ve 
on misli bulunmadığı takdirde mu
hammen icar önceden vukuf ehline 
tahmin ettirilecektir . 

Satış ve icar komisyonları ken· 
diferine tahmin edilmiş olarak tevdi 
edilen bu bedeller üzerinde tetkik
ler yapacaklar ve tetkiklerinin neti
cesini zabıt varakası ile tesbit ve 
tevsik edeceklerdir . 

Metresinin altınlarını 
çaldı 

1 

19 Eylul 1936 

Ne adil mehkeme? 

D ünyada ne mahkemeler var · 
Ve ne entressan hükümler 

riyorlar bilseniz .. işte bir tanesi ~u 
Belçikada bir kaza neticesin 

tek bacaklı bir dilencinin diger aı k 
ğını da tramvay kesmiş dilenci JJJ k a 
kemeye müracaat ederek kumpan) I r~ 
aleyhinde zarar ve ziyan talebin erı 
bulunmuş . 

Mahkeme dilencinin talebini r du. 
detmiş ve şu esbabı mucibeyi ifef Çcn 
sürmüş : sel 

Davacının hiç bir mesleki olııı" İşit' 
yup dilencilik ile hayatını temin el Çİğ 
tiği sabit olduğundan , ve iki a} den 
ğından mahrum olması kazancı 
artıracağından davacı hiç bir zar na ~ 
görmemiştir . Bu sebepten da\ llıy 
sını reddediyoruz. Çıığ; 

Zekanın derecesi haı 
Düşünceler ... Hududu yok ~' etr 

Bir zamanlar beyin ağırlığı ile t! ıçin 
kanın ölçüleceği kanaati hakiınd1 , otel 
Fakat bu kanaatin, şimdi yanlış!) bil' 
duğu anlaşılmışbr. . 

Bazı beyinlerin ağırlığını bild' 
mek hu sözü isbat için kafidir.Lo. 
Bayron'un beyni 2238 , Kromve'. 
beyni 2281 , Şillerek beyni 178' 
Gambetanın beyni 1294 gram ~ 

Kadınların beyni daima erk 
!erden hafif geliyor muş . 

Bir Pire için döküleıı 
göz yaşları 

Dökülür ... dökülmez demeyin 
bir Fransız muharriri anlatıyor · 

• Connes şehrinin bir kaç ki~ 
metre ötesinde güzel bir yazlık ~ 
vardır. Orada akşamları topJaı:ıı~ 
ve eğlencele• tertip ediliyordu : 
hafta evvel bu toplantılara yeııı 

sima katıldı. Bu zat Pire terbiye' 
ve mütehassısı idi . . 

1 Terbiye ettiği pirelere eıııır 
veriyor, onları istediği gibi oyn' 
yordu. Bir aralık marifetlerini. l 
parken, Romulus ismini verdiğı 
kek pire şişman bir Bayanın 
nuna sıçradı oradan kaçtı gitti. 

Adam servetim mahvoldu di 
döğünmiye başladı . O kadar 
pındı ki, nihayet, herkes pireyi 1 

mak için yandaki odaya girip sO' 
nup dökünmiye başladılar . Nitıa' 
genç bir kız elinde nazikane bir', 
rette tuttuğu pire ile geldi ve ~ı 
vanı mütehassısa verdi . O pir' 
baktı ! 

- Heyhat Matmazel dedi • 
Romulus değil. Ve sonra da R l' 
lus 1 Romulus diye döğünmeye 

ladı . .; 
O sırada garip bir vak'a ol 

Nereden çıktığı belli olm'.yan bİJ 
geldi ve mütehassı$ın elıne ko 

Adamın gözleri parladı . 
- Romulus , Romulııs , sf'; 

d. · v3f Romulusçuğum ıye sevınç ı 

dökmiye başladı . 
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B a y H i t 1 e r, nutkunda sul
ha olan İştiyakından bahsetti. Dört 
sene devam eden silahlanma onun 
kanaatince, artık Almanyayı herhan · 
gi bir saldırganlığa karşı emniyete 
almıştır. Her ne kadar, yabaneı mem
leketler , Almanyanın korkusu için 
bir sebep bulunduğuna kanaat ge· 
tirmemişlerse de, Hitlerin "sulh ta. 
raftarı olarak bizi kendi halimize 
bırakanlarla dostluk istemekten baş
ka hiç bir dileğimiz yoktur.. yollu 
sözleri iyi bir tesir bırakmış olmak 
gerektir. Eğer Hitlerin bu sözleri 
gerçekten Alman milletinin hislerine 
tercüman oluyorsa o zaman bu sene 
sonunda yapılacak konferanslarda 
Avrupa diplomasisine salim bir mec
ra vermek zor olmıyacaktır. Böyle 
bir arzu teminatda bulabilir. Ve 
Almanya, esasen mevcud olan tec. 
rübelerile kendi kendini ekonomi 
sahasında kendi yağile kavrulur bir 
hale getirebilir. 

" Doktor Şaht'ın idddiaları, Al· I 
manyanın hammadde alacak bir kuv
vette olduğu ve bunun Alman eko
nomisinde bir kalkınma için en e
hemmiyetli bir esas olduğu hakkın· 
daki iddiaları bitaraf bir dinleyiciyi 
ikna edebilebek bir kuvvette değil· 
dir. Manda altındaki topraklardan 
hammadde ihracı, hiç bir kayda ta· 
bi değildir ve bütün eski Alman sö
mürgeleri de mancla albnda bulun
maktadır. Almanyadan başka bir 
takım memleketlerin de maruz kal. 
dığı mübadele ve hammadde sıkın 
tısı sömürgeye sahih olmak veya 
olmamaktan ileri gelmiyor. Tropi
ka'da topraklara sahih olmak, nufus 
çokluğu için bir çare değildir. 

Resmi olmıyatı ağızlarda tekrar 
tekrar duyulan bir iddianw, Alnıaıı 
sömürgelerini geri almak lazım geldi
f!ı iddiasınıtı Nuremberg'de 8. Hitlerirı 
ağzındarı resnıeıı ıfade edildiğini söy· 
liyerı ve bıı bahis üzerine bir bll§ma
kale yazan Morning Post gezetesı ıh
}W /,i • 

Ekonomik sebebler dolayısiyle 
sömürgeleri istemeğe kalkışmak, 
bunları ileri sürenleri bile ikna ede· 
cek kuvvette değildir . Bunun bir 
propaganda kıymetinden başka bir 
değeri yoktur. Bu dileğin esas se· 
bebi diplomatik ve psikolojiktir . 

Adanalı Mehmet Nazmi kızı Sa
adet adında bir kadın dün polise 1 

müracaatle : metresi Halil oğlu Ab· . ----·---------------

Bay Hitlerin Nuremberg nutkun-

Sömürgeleri geri istemeyi, niha. 
yet bir şeref meselesi diye ele ala 
biliriz " · 

Taymis gazetesi, burada büyük 
harbin sonunda Mi letler Cemiyeti 
ııin karariyle müttefiklerin mandası 
altına verilen eski sömürgelerinde 
mandater devletlerin mahalli halkın 
refahına çalıştıklarını buradaki va
ziyeti değiştirebilmek için hem man
daterleri hem de Milletler Cemiye- 1 

tinin rızasını elde etmek lazım gel-

• Bu nutukta söylediği sözlerde 
B. Hitler, Dr. Şaht'ın ve bu fikrin 
öteki propagandacılarının ,aptığı 
gibi Alman sömürgelerini istemeğe 
ekonomik bir zaruret olduğunu id
dia etmiştir . 
, Zahirde doğru gibi görünen bu 
iddianın tatbik ve tahakkukuna im· 
kan yoktur. Almanyanın hayalinden 
bile geçiremiyeceği kadar zengin 
ham madde ve yiyecek menbaları
na malik olan birleşik Amerikar.ın 

bu vaziyeti, o memlekette dehşetli 
buhranların başgöstermesine mani 
olmamıştır. Bundan başka, Alman
ya gibi, kendi menbaları fakir olan, 

Almanya sömürge istiyor; çi!n
kü B. Hitler'in daha önce de söyle
diği gibi şimal ırkının daba madun 
ırkları sömürmek hususunda bir his
sesi bulunmak lazımdır . 

Afrika müstemlekeleri yeniden 
Alnıanyaya verilecek olursa burala· 
rı birer stratejık hareket noktası ya· 

pılması ihtimali goz önünden uzak 
lutulamrz. Ne yazık ki B. Hitler, lıu 
dileğinde bilvasıta lngiltereden teş
vik görmüştür . 

Eğer lngiltere hükumeti, bu ba
his üzerinde konuşamıyacağını esas
lı surette kestirip atsaydı, o zaman, 
dünkü Nuremberg nutkunda bu ta
lebler syölenemezdi . ~ 

durrahim isminde birisinin , evine 1 

gelerek işlerine yardım ettiğini ve 
meşgul olduğu bir sırada içerisinde 
bir beşibiryerde , 4 altın lira ile 13 
lira 'evrakı nakdiye bulunan el çanta
sını aşırıp kaçtığını iddia ve şikayet 
etmiştir . Poli~ bunun üzerine Ab
durrahimi derhal yakalamı~tır . 

.Ölüm 

Keçi hırsızı kad1~-
lcadiye mahallesinde oturıı0 

ziziyeli Abdurrahman kızı . 
Şükriye adındaki kadın şüpheh 
rülerek bir keçi yavrusu ile e 
gece zabıta tarafından yakala" 

tır . ( . ·n 
Yapılan tahkikatta Keçııı1 

1 't o hanlı Veli oğlu Mehmede aı (' 
ve Şerifenin bunu hayvan p3~ 
dan aşırdığı anlaşıldığından ha 
kanuni iş yapılmıştır . 

Şehrimizde tedavide bulunan Os
maniye muhabere memuru Osman, 
kısa süren bir hastalıktan sonra dün j 

ölmüştür . ----------~ Kenrlisini meslekdaşlarına çok 1 

sevdirmiş olan müteveffa, dün, şeh- 1 

rimiz P. T. T. memurları tarafından 
merasimle gömülmüştür. Ölüye Tan 
rının rahmetini diler ve geride ka· 
lan ailesine başsağlığında bulunuruz. 

Atlı spor 

Ceyhan koşus~ 
- 27 Eylulde CeyhandB 
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Londraya dönerken 
e? Sa Majeste Edvard'ın seyahatinden 

rı . 
unutulmaz hatıralar 

var· 
er 

· '"Deyli Ekspres gazetesi Viyana \ 
anesı " 
esind llıuhabiri yazıyor : ,

1 
·er a Dalga dalga bir kalabalığın itiş 

kakışı arasında 13 yaşında bir çocuk 
kral Edvardın otomobilinin tekerlek
leri arasına atıldı. 

Kral operadan oteline dönüyor
du. Sokaklardan kemali dikkatle ge-

Çen, otomobiline oturmuş ve halkı 
. selamlıyordu. Birdenbire bir feryat 

ol 1Şİtildi. Ve kralın otomobili çocuğun 
ıin el Çiğnenmesine ramak kalmışken bir-

aY den durdu. 

Kral, birisinin tekerlekler arası 
lla düştüğünü görmüştü: Derhal ka ' 

Pıya sıçradı ve kalabalığı iterek ço-
ÇQğa yaklaşmak istedi. 

• Fakat heyecan içinde kesif bir 
1 
k halk kalabalığı yaralanan çocuğun 

:> ır ~lrafıru sarmıştı. Ve kral yol bulmak 
e ı. b . mdi Çın oşuna zahmet ettikten sonra 
~ Qbteline dönmek üzere tekrar otomo· 
ış iline bindi. 

Bu sırada çocuk, hastahaneye 
kaldırılmıştı. Kralın i!k işi, maiyetin-

• 

den birine gidip çocuğun sıhhatı 
hakkında maJUmat alması için emir 
vermek olmuştur. 

Çoçuğun dizi yarılmış ve hasta
hanede dikilerek evine gönderilmiş 
olduğu haberi getirilmiştir. 

Kral Paris ekspresine bağlı hu
susi bir vagonla Londraya giderken 
Pariste de beJki bir gece kalacak· 
tır . 

Viyanada meşhur banger RoçiJd 
ile golf oynamıştır. 

Kralın Viyanada Avusturya baş 
vekili Şuşnig ile vaki olan mülakatı 
45 dakika sürmüştür· 

* * * 
·• Deyli Meyi,, gazetesı Viyana 

muhabiri yazıyor. 

Kral Viyanada iken oradaki In
giliz büyük elçisi Sir Valford Selbi 
ile birlikte keklik avına çıkmış, fa
kat giydiği Avusturya usülü kısa de
ri pantolondan hoşlanmamış, şehre 
döndüğü sırada otomobilini durdu
rarak bir dükkandan külot pantalon 
alıp onu giymiştir. 

Iran maarif yıllığı 
ef1 -1-

eyiıv 

. 
nı 

ye 

Qkuma yazma aleyhinde başhğı 
I altında yazı yazılan bu sütun· 
htda şarklı !komşulanmızın kültür 
k areketlerini bu kadar alaka ile bu 
adar kıvançla takip ettiğimizi gö

tenler hiç te hayret etmesin . 

.. Çünkü bizim şikayetlerimiz bu · 
~nkü tefessüh etmiş Avrupa mede

~~e.~in~endir. ihtirasla gözlerini kan 
lltumuş , eli yataganh masum, be

Şeriyet üzerine saldıran Garp mede
rıiy t' d d' e ın en ır . 

Kabahat yalnız o müthiş silahları 
() ") 

. 0 üm cehennemlerini yaratan tek· 
~1kte değil, fen adamlarından insan
ığa yarar icadlar isteyeceklerine bu ı 
~ebani icadlarını isteyen , onları ihti
t~s Yolunda kullanan , yer yüzünü 
<:~tıayet meydanına sokan hukuk ve 

~1Yaset alimlerindendir. Çünkü eğer 
h ll adamlar emretmezlerse o silahlar 
iltekete geçemez . 

. Bu alemler ister il içinde efradın 
1 t ' ks er . acun üstünde ulusların mu-
~dderatını J böyle kötii idare etme-

li , llın y A A •11 • A il 
•
,
00 

d ~ . egane amı erı yegane mesu eri 
egıl midir. 

e ~ y k irminci asrın parlak tarihini 
d 

1 
anla yazanlar onlar değil midir . 

~t 914 genel harbini çıkaran ve yn· ' 
tı tın da ondan daha müthiş bir umu-

'11 ~\harp çıkarmak için gece gündüz 
a ışan onlar değil midir . 

k Bilhassa buhar kuvvetiyle fabri
kalarını işletmeğe başladıktan sonra 
. :ndi halinde gömleğini dokumak 
ıç~n kimseye bir zararı olmadan tez· 
fahı başında çalışan , ekmf;>ğini çı- I 
arınak için tadası başında saban sü 

.,ı 
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Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

L 
1 -Dış memleketler için Abone 

1Jed ı· ~ e ı de~işmez yalnız posla masrafı 
<ı.rnrned·ı· ı ır . 

ren - medeniyette geri kalmış de
dikleri Afrika ve Asyaya gökden 
inmiş bir bela gibi musallat olarak 

onların hakikaten böyle geri kalma· 
]arına sebep olan yine onlar değil 

midir. 

Şarkta bir medeniyet yokmudu 
- daha doğru deyişle - medüni· 
yet - güneş gibi şarktan doğma -
mış mı idi . 

Onlar mallarını satmak için , 
insanları hayvan yerine kullanarak 

iş gördürmek için ve nihayet koca 
dünya qar gelmiş gibi topraklarını 

ellerinden almak için o medeniyeti 
boğmak istediler . 

Kapitülasyon nedir? Mahkum 
milletin elini kolunu bağlamak değil· ,· 
midir. 

Şark milletleri geridir . Fabrika 
açmıyorlar, mektep açamıyorlar, 

demekten utanmıyorlar . 

Bunların açılamaması için elin
den gelen her melaneti yapan onlar 
değilmi idi . 

Hele son iki asırdanberi Asyayı, 
Afrikayı bir gün olsun rahat bırak
tılarmı ? 

Harbi umumiden sonı a Şark mil- , 
letleri biraz nefes a!mağa meydan ' 
bulunca zincirlerini kırıp bir kaç yıl 

içinde garplilerin o kadar kuruldu
ğu medeniyet seviyesinde fakat 

hakiki medeniyet yolundan aynlını
yarak - bir medeniyet kurmak ilk 
işleri olmadı mı ? 

Türkiyede başlıyan bu uyanıklık 
şimşek hızıyle etrafa yayılmadı mı ? 

işte biz dost komşularımızın bu 
uyanma ve kalkınma hareketlerini 
bu gözle görüyoruz . 

Iran - siyasal taliinin de yar
dımı ile tam serbestliğini kazandı

ğı gündenberi - şarklı komşuları
mız arasında sevinçle, kıvançla ta 
kibedilecek bir örnek olmuştur . 

İrarun medeniyet yolunda, kül
tür yolunda ne hızla ilerlemekte ol-

duğunu anlamak için o güzel mem
leketi gidip gezemiyenlerin maarif 

salnamesini olsun gözden geçirmesi 
kafidir . 

l!aat 
2 ~ İlanlar için idareye müra- Yeni kültür yılJığından gelecek 

l edılmelidir . yazıda kısaca bahsedeceğiz . 

-------------------.J A. Bakşı 

Türk sözü sahife : !J 

Muhabir Mektupları : 

Antep kadınlığı 

Büyük adımlarla ilerliyor 

Caziantep [ Hususi muhabirimiz 
den ] - Bura kadınlığı eskiye rıis

betle çok ileri gitmiştir . 

Bayanlarımız her şubede büyük 
muvaffakiyetler dde etmekte ve iç
timai hayata kendilerini tamamiyle 
alıştırmış bulunmaktadır . 

Muhtelif sanat şubelerinde (1500) 

1 
kadın çalışıyor . Genç kızların işle 
dikleri karyola ve masa örtüleri , 
rop ve pijamalar, sofra takımları bü · 
tün Türkiyede rağbet görmektedir . 
Nakışlı mendiller Şimali Amerikaya 
kadar ihraç olunuyor . 

Fatma Törüner adındaki Baya
nımız Dişçi mektebini iyi derece 
ile bitirerek burada bir kabine aç
mıştır . 

Sekiz aydanberi faaliyette bulu- , 
nan kıymetli tabip , vaziyetinden 

çok memnundur • J 
Biçki ve dikiş işleri de en mü- • 

kemmel şeklini almıştır . Bir çok 

1

1 

yurdlar var ve buralardan her se
ne yüzlerce genç kız mezun olmak
tadır . 

Bu hafta içinde asri biçki ve di
kiş yurdu senelik sergisini açmış ve ı' 
eşyanın ve zenginliğin tanzim tarzı 
çok takdir kazanmıştır . İ 

Sergi o kadar muvaffak bir san
at eseriydi ki, dört gün içinde on 
iki bin yurttaş tarafından gezildi . 

Asri biçki ve dikiş yurdu Müdi
resi Bayan Suad Zeki Arıkan, yüz
lerce genç kıza en modern şekilde 
biçki ve dikiş öğreten kıymetli bir 
sanatkardır . 

Bu havalide yüzlerce talebesi 
vardır . 

Antep kadınlığı her sahada bir 
kudrettir . Ve gözle görülen bu kud
ret her yıl biraz daha inkişaf eyle
mektedir . 

Tol.soy 

Suriye - Fransız 
müahedesi 

- Birinci sahif cden artan -

Zira müstakil intihabat esası ü
zerine cereyan edecektir . 

' Suriye milleti bu muahcdeden 
memnun olursa ona göre, tasdik 
edecek meb'uslarını seçecektir . 

Irakta da böyle olmuştur l · ı 
Acaba Suriye bunda Iraka uya· 

cakmıdır? 

Bunu, heyet döndükten sonra 
anlıyaceğız 1 ,, 

Resmi mahafilin nim naşir efka
rı olan [ Loryan ] gazetesi de şun
ları yazmaktadır : 

Her şeyin bittiğini sanmak yan· 
lıştır . 

Çünki muahede ancak Suriye ve 
Fransa Parlamentolarından geçtik- j 
ten sonra tatbik mevkiine girebile
cektir . 

Suriye Parlamentosundan ç.abu -
cak geçmesi muhtemeldir, fakat 
Fransız Parlamentosunda biraz ge
cikecektir . 

Zira Sovyel - Fransız muahe
desi ancak iki yıl sonra meclisten 
geçmiş ve tasdik edilmiştir . 

Bundan başka ortada bir de 
mandalar komisyonu vardır . 

" 

S ... yhan Kültür direktör
iuğünden : 

1- Adana Kız Lisesinin (110) 
Erkek lisesinin (30) kalem erza~ ı bir 
arada Erkek öğretmen okulunun (48) 
kalem erzak ihtiyacı ayrı olmak üze
re (15) gün müddetle eksiltmeye ko
nulmuştur. Her üç okula alınacak er
zakın evsafı aynidir. Erzakın cins ve 
miktan okullarda ve kültür dairesin
dedir . 

2- ihale günü (3) Birinci teşrin 
cumartesi günü saat ondur . 

3- Eksiltme Adana kültür di
rektörlüğünde yapılacakbr . İstekli· 
lerin şartnamelerde yazılı kanuni ve
sikalardan başka Ticaret Odasının 
yeni yıl vesikası ve teminat makbuz
larile beraber ihale için tayin edilen 
belli gün ve saatta kültür direktör
lüğünde hazır bulunmaları. 

4 - isteklilerden Adanada bu
lunanlar şartnameleri her gün ait 
olduğu okullarda göre bilecekleri 
dışında bulunan isteklilerin de şart· 
nameleri tahriren istemeleri ilan olu-
nur . 7299 19-22-26-29 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden : 

1 

1 

. 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

-
Kilo J:t'ıyatı 

CiNSİ En En ço1ı. 
Satılan Mikdar 

az , .. s. JC. s. .KUo 

'~Kapımalı -pamüK 
-Piyasa parlağı " Piyasa temizi " iane 1 44,50 45,50 
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-Ekspres 
Klevlant 47 1 47,37 
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Beyaz 
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iane 
Yerli " Yemlik ,, 
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HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 1 
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-Yulaf 
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Kuş yemi • 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 16 1 1 
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;; Dört yıldız cumhuriyet 700 

~ u--. -62ç--r-- 1 uç » 
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-Simit » -800 

Liverpl Telgrafları 

, .... 1 
Kambiyo ve para 

18 ' 9 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 
"iııntım 

Yeni açılacak olan Kız Enstitüsü 
için 60 adet talebe sırası yapbrıla
caktır . ihalesi 26 Eylul cumartesi 
günü saat 11 de Maarif müdüriye
tinde yapılacaktır . İlk teminat pa
rası 67 ,5 liradır. isteklilerin şartna
me ve resimlerini gelip görmel~ri ve 
ihale gün ve saatında da hazır bu-
lumalan ilan olunur . 7275 

Hazır 

Temmuz vadeli 

ı 6 96 Liret 
--6- 52 _Rayşmark ı-

11-15-19- 23 ~irinciteşrin vadeli 
--

6
-

43 
_F~a_?k « Fransız ,. 

- Sterlin « İngiliz ,. 638 00 
Hit hazır 5 177 Dalar « Amerika » 

11 98 Frank « İsviçre » ·-

Satılık ev 
Reşat bey mahallesinde vilayet 

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 içerisindeoturanlara mü racat
ları . 

'-~ 
7283 6-8 

Seyhan Valiliğinden: 

Nevyork 

SOCONY-VACUM 

Gaz 
Benzin 
Mazot 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı 
: Socony 

atlı 
- Vacum 

Makine yağı : Ejderli 
Gargoil - Mobiloil 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz . 
Muhammen bedeli Lira : 450 
Cinsi : 645 metre 2· arsa üzerinde 

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

tahtani iki odalı hane . • 
Mahallesi : istiklal 
No: 646 
Tarihi : Ka. Evvel / 929 
Hududu : Dört tarafı yol . 

hanenin mülkiyeti peşin para ve açık 

man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

BELEDİYE İLANLARI 
Hususi İdareye ait olup hudut ve 1 

miktarile sair evsafı yukarıda yazılı 

artırma suretile satlığa çıkarılmış· ,---------- _ 
tır. İstekli olanların 0/ 0 7 ,5 pey ak-
çasile birlikte 22-9-936 salı günü 1- Belediye zabıta memurlan için yaptırılacak otuz çift fotin açık ek-

saat (10) da daimi encümene müra- siltmeye konulmuştur. 
caatları. 7256 6-1 o -15-19 2- ihale, açık eksiltme suretile yapılacaktır . 

. 

Hizmetçi isteniyor 
f 

Evde çalışmak üzere hizmetçi 
1 

ve başçı aramyore. idare anemize 
emüracaat edilsin c. 

3- Eksiltme 1-Teşrinievvel-936 perşembe günü saat on beşte Be-
lediye daimi encümeninde yapılaca ktır. 

4 - Nuvakkat teminat akçesi o n beş liradır. 

5- Şartnamesi Belediye yazı işi erinde görülebilir . 
7285 15-19-23-27 

Dokto r Reşat 

Almanyanın Berlin ve Lapizig 
şubeleri 

Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz 
nden mezun 

1 

Mandanın ilgası için bu komis
yonun muvafakatıru almak şarttır . 
Bu komisyon bilhassa milliyetçi akal 
liyetler meselesini dikkatle takibet· - Birinci sın ıf mütehassıs 
mcktedir . 

Irak hadiseleri gözönündcdir . 
Şark devletlerine karşı gösterilt:!n 
kolaylıklann iyi neticeler vermediği 
görülmüştür . 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Her gün hastalarını iş Bankası a rkasında Müslüm bey Apartmanı üçün
cabmda ağrısız ampliyatlar yapar. cü katta kabul ve tedavi eyler:. 1 

7300 1-30 G. A 

-
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Danişment 
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Malaz 

Yamaçlı Ali kocali 
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Milli Emlak Müdürlüğünden • • 

Cinsi 
tarla 

• 
" 
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• 
• 
• .. 
• 
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tarlanın 4 de 3 hissesi 

• • • 
• • • 

Ayvaz oğlu çifliği 

" • 
• • 
• • 

tarla 
tarlanın nısfı 

• " 
• • 
" • 
• " 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Eski ihale 
Dö. Ev. Lira K. Eski kiracısı 
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 smail 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 

30 
20 

300 
50 
45 
87 
22 

250 
278 
298 
155 
548 
121 
370 
310 
180 
290 
50 
10 

2J0 

00 
00 
00 
00 
00 
2 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
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O 40 Mahmut oğlu Ragıp 

o 40 • " " 
o 40 • • • 

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

o 52 • " " 
O 47/50 Cumali ağa 
O 51 Mustafa oğlu Süleyman 
o 55 • • • 

tarlanın 30 hissede 18 zi 300 00 
tarlanın 30 " 20 sehmi 80 
tarla 50 
• 391 
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tarlarun 4 de iki buçuğu 
tarla 

• 
• 
" 
• 
• 
" 
" 
• 
• 
" 
• 
• 
• 

50 
100 
514 
621 
50 
80 
50 

200 
33 
90 
50 
45 
65 
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400 
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30 

00 
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00 
00 
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00 
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00 
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00 

O 30 Hasan oğlu Yakup 
O 20 Dişçi Rifat 

Mahlul 
Maliye hazinesi 
San oğlu Serkis 

• • • 
Maliye hazinesi 

• • 
" . 

:iamit ve Mahmut 

• • 
Maliye hazinesi 

• • 
• • 
" . 
" " . .. 

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

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

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

sabş komisyonuna müracaatları ilan olunur . 7284 13-lo -19-22 

Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalarını 
kabule başlamışbr. 

Adres : Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
7227 17-30 

Hilaliahmer civarında eski Selanik 
bankası karşısında 

Diş Tabibi Yusuf Hüsnü 
Başarır 

. .. 

-- .. • . 
• ·-

Halkevi başkanlığından: ' 
Sosyal ya rdım şubemiz idare 

heyetinden ayrılan bir arkadaşın ye 
rine 17 Eyhilda topluluk olmadığın· 
dan 24 Eylıil 936 perşembe günü ı 
seçim yapılmak üzere bu şubeye ka 
yıtlı arkadaşların saat 17 de Hal-
kevine gelmeleri . 7298 

Bu gece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

Yeni eczanedir 

~ :sz Viyana ve Almanyadaki mesleki tet
kikat seyahatinden avdet etmiş ve 

hastalarını kabule başlamıştır 
7268 5-5 
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Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 
1 

Satılıyor ! 

..... 

.................... a.111111 ........... _...,. 

Ankara birası 
1 Şölen 1 gazinosunda , ........ _ .................................. .., 

Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koı uyucu Ankara Birasını içinil· lı' 
Heı' yerde israrla arayınız . 

Adana acentesi : 
Bebekli Kilise sokak N: 11 A. 

Rıza Salih Saray Posta kutost' Ya 
95 Telefon No: 265 

7230 21 

. 
Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer -,..;:? 
Adana Türk sözü matbaası 

'· .... 


