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Müstakil Suriyede muhtar Türk 
v 

sancagı •• 
Avrupa karşısında 
Büyük Britanya 

~ vrupa İngilterenin yeniden A silahlanmasına gözünü dik
miş ve harbin ancak kuv

Vetli bulunmak suretiyle önlenebile
ce~foe bel bağlamış bulunuyor . 

lngiliz milleti, kendi silfilılanma
ııının Avrupa için ae kadar büyük 
bir ehemmiyeti bulunduğunu bilmi
:Yor . 

Çünki İnğilterenin kıta işlerinde
ki mühim rolü halka kafi derecede 

Suriye'nin mukadderatı tayin olunurken Türk Antakya ve İskenderun şimdiki halinde 
bırakılamaz . Mefkfıremizi kendilerine mefkure yapmış olan kardeşlerimizin vaziyeti bizi 
çok yakından alakadar eder . Milli hudutlarımızın dışında kalmış olan bu büyük Türk 
kitlesinin hakkını teslim etmek lazımdır . Kardeşlerimizin davası , icabında Milletler ce
miyetinde de cesaretle müdafaa olunabilecek bir davadır . Hakikat kabul edilmelidir . 
Müstakil Suriye' de muhtar Türk sancağı bulunmalıdır!. 

İzah d'l · f 

s:;ü~e~;ş :iilet. zaferi sükunet- Surı·ye heyetı· bugu·· nler 
le. karşılar . Bizim işlerimize karışan -
hır takım küçük adamlar, tehlikeyi • 

Afrika da IHitler Almanya Millet 
lM ı· .. IA""' d. ? ltalyanlar müstakil ec ısını agv mı e ıyor. Vakit ve zamanmda itiraf etmeğ"e ce- de şehrı·m·zden sar~t edemiyorlar . Halbuki milletin ı 1 

hakıkati öğ'renmesi lazımdır . 
geçecek 

Avrupa Büyük Britanyaya ve bü-
:Yük Britanya Avrupaya bağlıdır . 
~radaki bu rabıta ve bu bağı kısaca 
ızah etmek için şöyle diyebiliriz : 
lngiliz halkı iyi, miJleti bugünkünden ı 
daha iyi yaşamak ister. Eger İngılte- 1 

tenin Avrup?daki vaziyeti sarsılacak l 
olursa o zaman bu hayat standardı . 
tehlikeye girer. ! 

Bu adaların nüfusu 40 milyondan 1 

fazladır. Şimdi dtşardan yiyecek mad
~~l~riyle ham maddelerin gelemedi- ( 
~ını tasavvur ediniz . O zam:ın ada 1 

halkının dörtte üçüne ya burayı terk 
etınekl, yahud açlıktan olmek düşe- 1 

:~ktir. Bu halkın iyi yaşayabilmesi j 
•çın de ticaretinin yolunda gitmesi, 1 
bir tehlikeye m<mız kalmaması şart
tır 

. . İngiliz halkı, iyi yaşayabilmek ıçin I 
1~Paratorluğ"u ayakta tutmak mecbu- 1 

tıyetindedirler. İmparatorluk ta kuv· 
Vetıe vücuda getirilmiştir. Parçahırı
~ın biribirine karşılıklı menf,{atlerle 
ağlı olmaları emperyal refahı temin 

eder. İmparatorluğun başı ve önderi 
0 lan Büyük Britanyanm kuvvvetli ol
trıası lazımdr. 

Bugün olduğu gibi , Büyük Bri
tanyanın imparatorluk mahsullerini 
~ıanıi derecede istihlak ve imparator-
11&-a lüzumlu maddeleri istihsal etme
~i de icab eder . Büyük Britanya , 
1ll'lParatorlu~un dankeri olmalı , ve 
:~ı>eryal emniyeti elde tutabilmek 
;Çın bir Okyanus kuvveti halinde bu
Urınıahdır . 

d B.üyük Brritanya , imparatorluk 
Ornınionlarının önderidir . 

* * * Bu sebeblerle bu memleket , kuv-
~et , servet ve politika kiyaseti ba
b •rrıından daima üstün bir durumda 
k Ulunmak zorundadır . Eger lngiltere, 

1 
encti~ini Avrupa işlerinden tamam:y

e sıyırıp çıkarırsa bunu temin ede 
rrıeı . 

k Jozef Çemberlayn : muhitlerde 
Uvvetten düşebilir , fakat merkezde 
~Uhakkak kuvvetli olmalıdır, demiş-
1 • f şte o zaman istikbal emniyet al
lına girmiş olur . 

1 
Büyük Britanya , bazan uzak mem-

1~etlerde muvakkat muvaff akiyetsiz
~ ler göstermiştir . Fakat merkezin 

Uvveti daima lüzumlu bir şart halin
de kalmıştır . 

d Bu hakikat, hiç bir suretle, göz
b ~~ kaçamaz. T ecerrüd taraftarları 

•znn Avrupayı kendi haline bırak
~arnızı propaganda ediyorlar. Bütün 
1

1
caret münasebetlerini de göz önüne 

~.rn.ıyarak bunu kabul ettirmek için 
t it. le~ şart vardır : Avrupanm da 
~&"ıl!ereyi tek başına bırakması ki, 
r·~&'Unkü günde böyle bir alamet gö-
urıınemektedir. 

. Almanya, Avrupa mukadderatını 
~hne. almağa çalışıyor. Zengin İngil
l ere ıçin bir tece rrüd siyaseti, onu 
lertıangi bir hücum ve taarruzdan 
ınasun tutamıyacaktır. 

* • * * 
1 

Bir defa Avrupaya hakim olur-
~rs;ı, Almanlar İngilizlerin uzak de
nı:zlerdeki ticaret menfaatlerini de 

- Gerişr. ı kinı:i wıhıfede - · 

~~------·------~~-

Suriye - Fransa muahedesini yeni 
muahedeler takip edecektir 

isi.enderundan bir manzara • 

Paris : 24 ( Radyo ) - Fransız • Suriye muahedesini 
çok yakın bir zamanda yeni dostluk muahedelerinin 
imzası takip edecektir. 

Bu yeni muahedeler, F ransanın Suriyedeki menfaat
lerini daha geniş bir şekilde himaye edecek mahiyette 
olacaktır. 

İstanbul : 24 ( Hususi) - Pariste Fransa - Suriye mu· 
ah_desini imzalayan Suriye heyeti buraya gelmiştir. Mu
rahhas heyetinin hükumet ricalimizle temaslarda buluna
cağı söyl Jniyor. 

Hey' et şu bir iki gün için 1e Suriye'ye dönme~c 
üzere memleketimizden ayrılacaktır. 

Paris: 24 {Radyo) - Tevfik Rüştü Arasla_görüşen 
Delbos'un İskenderun - Antakya meselesine temas ettik
leri ve bu işin Milletler cemiyetinden dönüldükten sonra 
daha esaslı bir surette konuşulacağ) haberleri siyasi ma
hafilde dolaşmaktadır. 

------------------------------------------------.-. 
Makeda' da ihtililciler 
tarafından işgal edildi 
Asiler madridin ancak küllerini ele 
geçirebilirler. Dinamit lağımları ! 

·---
Cephedeki bir gazete muhabirinin mühim bir nıektubu 

Paris ; 24 (A.A) - General 
F ranko kuvvetleri T oledoyu tama
men işgal etmişlerdir . 

Paris : 24 (AA) - Bütün as
keri münekkidler, Marksistlerin bü
yük mağlubiyete uğradıklarını be
yan etmektedirler . 

Cebelüttank : 24 (Radyo) -
Jenevava adındaki 1800 tonluk Is-

panya gemisi mutad seyahatine çık 
mışb . Bir kaç gündenberi vapurun 

akibetinden haber alınamamaktadır. 
Geminin asiler tarafından batı 

nldığı zannediliyor . 
Madrid : 24 (Radyo) - Hükii· 

metçiler, her taraftan Alkazara ha 
kimdirler. 

- Gerisi ikiuci s::ıhifede -

Habeş mıntakaları
na doğru ilerliyorlar 

Habeşistanm Nilletler Cemiyeti 
nin ilk Asamble toplantısına kabu 

lüne dair Cenevreden alman haber
lerin arkasından Roma istasyonun
dan şu haberi aldık . 

Roma: 24 ( Rıdyo) -
I-L:!beşistanı istil ~ etmiş 

olan İtalyanlar , geri ka
la ı :m ·: s,.ı .il ffab !Ş mın
ta c alarını da zabtiçin iler
leınektedirler . 

[ L'intronsigeant'ın Bertin muhabiri bildiriyor ] 

Bitler 

Nurenberg kongresi hiç bir yeni 1 

kanun çıkarılmadan kapandı . 
Fakat yakında çıkarılacak bir 

çok iktisadi ve siyasi kanunlar var. 
Bunlar arasındaki bir kanunla , 

bütün ruhban sınıfından alınan kili
se vergisi kaldırılacak ve yerine her· 
kesin vermekle mükellef olacağı bir 

kültür vergisi konacaktır . 
Bu verginin her türlü kazancın 

yüzde biri nisbetinde olacağı söy
lenmektedir . 

Bundan başka, yakında bir de 
askerlik vergisi ihdas olunacaktır . 

Bu suretle, Almanyanm harp 
masraflarına bir karşılık bulunacak· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Milletler Cemiyetinin dünkü toplan
tısında,Ha beşistanın ilk Asamble top

lantısına "iştiraki kabul edildi 
Reylerin 37 si taraftar , 4ü muhalif , 6 sı müstenkifti 

ı reislerinin şiddetli ve tah
rikkar nutuklarının Rad
yo ile aleme neşrini mene 
karar vermiştir . 

Cenevre : 24 ( Radyo )-
6 müstenkif, 4 muhalif 
ve 37 tarafdar reyle Ha-
b~şista nın Asamblenin 
il '{ içtim:una kabulü mil-

Mılletler cemiyeti bir toplantı halinde letler cemiyetince karar
laştırılmıştır . 

Cenevre : 24 ( A.A. ) - 1 

Milletler Cemiyeti Asam-J 
blesi , 37 reyle , Hab~şis- J 
tanın 17 inci Asambleye 
iştirakini kabul etmiştir. 

Cenevre : 24 ( A.A. ) -
Habeş delegasyonunun 
Asambleye kabulünü tas
dik eden 37 rey , Asam
blenin yarın sabah açılıp 
müzakerelere başlaması
na da karar vermiştir. 

Atlı sporun 
' 

Ceyhandaki büyük 
koşusu 

{ Tafsilat içerirle j 

Cenevre : 24 ( Radyo)

Milletler Ceıniyeti neşri
yat komitesi, hükumet 

-----------------

Fakat bu kabul kararı 
yalnız bu Asamble top
lantısı içindir . 

Halkevimizin tenisçileri son günlerde havaların serinlemesi dolayısiyle 
ker akşam muayyen saatlerde evin tenis kortunda ekzersizlerine devam 
etmektedirler . Yukarıdaki resim, tenis kısmındaki gençlerden bir gurupu 
gösteriyor • 
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Titüleslconun zehirlenmesinde kimin parmağı var? 

Bütün Bükreş Titülesko 
ile alakadar oluyor -···· ... ·----

İsviçreli bir doktor ve kızı , diplomata 
kendi kanlarından verdiler 

Bükreş (Hususi muhab;rimizden] 
-- Bütün Bükreşliler eski Hariciye 
Nazırı Mösyö Tit~lesko'nun hastalı
ğı ile son derece alakadar olmakta
dırlar. Herkes hadiseyi bir başka 

tefsir etmektedir. Ve ağızdan ağıza 
muhtelif şayialar dolaşmaktadır. Beş 
gündenberi Sen Moris'ten gelen ha 
berlerin ümit kıracak derecede fena 
olmaları bu heyecanı fazlalaştırmış

tır! 

Romenler bu hastalık yüzünden 
bütün siyasi münakaşalarını , parti 
ınunazaalarını adeta unutmuş gibi· 
dirler. Her saat telefonla gelen ha
berler şehir dahilinde derhal yayıl

makta ve Titüleskonun zehirlendiği
ne dair olan şüpheler bu hastalığına 
esrarengiz bir mahiyet verdirmekte
dir. 

Titüleskoya konsültasyon yap
mak üzere Paris ve Viyanadan hu
susi surette Sen Morise gitmiş olan 
profesörlerin bir zehirlenme raporu 
vermeleri Tıtüleskonun siyasi bir su
ikasde maruz kaldığı kanaatını u 
yandırmaktadır. 

Alınan haberlere göre zafıumu
miye müptela olan eski Hariciye na
zırına İsviçre doktorlarından Bruslay 
kendi kanından bir miktar şırınga 
etmiştir. Fakat bunun kafi gelmedi
ğı görülünce, doktor Bruslay'ın kızı 
da kanından bir mikdarını vermiş

tir. 
Birkaç hafta evvel malarya has. 

talığından muztarip olan Mösyö Ti
tıileskomın kanı muayene edilince, 
şimdiki hastalığının malaryadan ol
madığı, korkulu bir zehirlenme neti
cesinde vuku bulduğu ve bu zehir
lenmenin insanı tedrici surette ölü· 
ıııe doğru sürüklediği ve ayni za
manda bir insan vücudunda bulun. 
ması tabii olan altı buçuk milyon 

kırmızı kiireyvattan Mösyö Titüles 
konun vücudunda ancak bir milyon 
sekiz yüz bin kaldığı ve bunların da 
her gün azalmakta olduğu anlaşıl
mıştır. 

Buraya gelen malumata göre 
bütün Avrupa merkezleri ile Sen 
Moris arasında telefon muhavereleri 
bitmeden devam etmektedir. Titü
leskonun h a y a t ı i 1 e alaka
dar olmıyan yok gibidir. Fransa rei
si Löbrön, Çekoslovakya reisicum 
huru Bene, Fransa başvekili Leon 
Blum, Stoyadinoviç hergün Sen Mo
risten malümat aramaktadırlar. Kral 
Karo! ise, Romen harici siyasetinin 
uzun seneler nazımı olan büyük dip· 
lomatın sıhhatı hakkında hı yecanlı 

bir alaka göstermekte ve iki saatte 
bir Sen Morisle konuşmaktadır. Ce! 
nevreden buraya verilen telefon ha
berlerine göre, Cemiyeti Akvam top.1 
lantısı açıldığı gün murahhaslar si 
yasi meselelerden ziyade Titülesko
nun sıhhatı ile alakadar olmuşlardır. 
Cenevrede toplanarak sene başı 

bayramı yapan museviler kendi iba
dethanelerinde Titüleskonun iyileş- ı 
mesi için dua etmişlerdir. En son ge· 
len haberler ise üç defa kan verdik- 1 

ten sonra Titüleskonun bir parça 
iyileştiğini ve bu hastalığın bir fe
laketle neticelenmiyeceğini bildir
mektedir. Dönen şayialar arasında 
diplomatik ltalyan faşistleri tarafın
dan bir suikasde maruz kaldığı ha
beri de vardır. Romanyalı devlet a
damının Milletler cemiyeti 16 ncı a
samblesinde Negüs'ün nutuk söyle
diği gün ıslık ve düdük çalan ltalyan 
gazetecilerine hitaben " bu vahşileri 
susturunuz ! Bu vahşileri bu medeni 
toplantıdan koğunuz 1 • diye bağır 
mış olmasından, gizli ltalyan teşki
latlarının harekete gelmiş olduğun
dan şüphelenenler vardır. 

Avrupa karşısında Büyük Britanya 

Birinci sahifeden artan -

kendi ellerine almak ,stiyeceklerdir. ı 

Avrupa kendı malıdud sınırlan için
de yaşnyama1. Büyük Bııtanya, Av
rupa kıtasınm ayrılmaz büyük bir 
ciizı~dur. 

Her ne kadar İn5iliz kaınoyu bu
nu :)ilmiyorsa da, bugün, Avrupa· 
da bıiytik bir beyaz ırk dominionu 
teşekkül etmektedir. Hatta yüksek 
mevkil~rde bulnnan bir takım insan
lar da bunun pek farkında değildir
ler. Hitlerin ırk nazariye~i. bunun ay 
parıltısı nevinden bir tezahüriidür. 
Fakat bütün beyaz ırk mensuplarıni 
bir kül halinde bir araya toplamak 
imkanı ola:aktır. Atlas O'<yanusu ve 
Akdeniz beyaz ırkın hakim olduğu 
memleketler tarafından çevrilmiştir. 
Bu fikir, Büyük Britanya ıle Birleşik 
Amerikayı ve Avrupa ile iki Ame 
rika kıtasını bir dam altında toplar. 
Bu milletler arasındaki çarpışmaH 
şimdilik önlemez. Hatta 1914-1918 
t ~crübesinde bunların çarpışmasının 
daha müthiş olduğu da görülmüştür. 
Bu gün Almanyanın hoşa gitmiyen 
vaziyeti o memleketin bu birliğe kar
şı günah işlemeşinden ileri gelmek
tedir. 

Sulh bölünmez bir bütün olmak
tan çıkabilir ; harb da kollektif bir 
hal almıyabilir. Fakat lngiliz diplo 
ıııa isi, bütün Avrupayı bir kül ola 
rak ele almak mecburiyetindedir. 
1-iiç bir memleket, lngiliz teyakku
z1Jnun dikkatinden kaçamaz. Bugün 
kü hadiselerin tahrik edilmiş sathı 
altından - bugün için ehemmiyetli, 
yarın için unutulacak olan - bir ta
kım kuvvetli cereyanlar geçmekte- • 
dir. Bunlar bizim alın yazımızı tayin 
edeceklerdir. Bunların keşfedilip or
taya çıkarılması gerektir. Yoksa, ' 
bundan sonra zuhur edecek vaka
larla hadiselerin önüne geçmek im
kansız olacaktır. 

Avrupanın bir başından bir ba
şına kadar her yanında sosyal bir 

. rahatsızlık göze çarpıyor. Bunlar, bir 
müddet için, bizden uzaklaşsalar da j 
sonra tekrar gelip başımıza çatar-
lar. j 

acı:.:.. JISL!ı..~!=:: 

Halkevimiz 
• 

Dil bayramı için büyük 
hazırlıklar yaptı - .. .,.__ 

Halkevimiz 26 Eylül Dil Bay
ramını kutlulamak için dolgun bir 
program hazırlamıştır . 

Yarın kutlanacak bayrama ait 
mmerasim programını yarınki nüs
hamızda bulacaksınız. 

Bir memurun fedakarlığı 

Dün gelen 408 numaralı Konya
Adana katarı, Konya istasyonundan 
hareket ederken kalabalık arasından 
bir çocuk birdenbire tekerleklerin 
altına doğru yıkılmış fakat bu sırada 
Devlet Demiryollarının 5477 numa
ralı fedakar Kondüktörü Mehmet 
fevkalade bir süratle atılarak çocuğu 
bu feci akibetten kurtarmıştır . 

Bu genç ~e merd memura takdir 
hislerile karışık teşekkür izhar et
meği vazife sayıyoruz . 

Yenice paketlerine konnlan 
ikramiye kuponları değiş· 

tirilecek 

inhisarlar idaresi tarafından Ye
nice paketlerine yapıştırılan ikra
miye kaponlarının değiştirilmesine 

karar verilmiştir. Bu kuponların tak
lid edilmesi kolay olduğundan idare 
itinalı bir şekilde yeni kuponlar ha
zırlamaktadır . 

Dünkü hava vaziyeti 

Dün , şehirdeki hava oldukça 
sıcaktı . 

Hararet derecesi azami 31,8 san
tigradı gösteriyordu . 

Müdctei umumi muavını 
Tevfik 

Şehrimiz müddei umumi mua· j 
vinlerinden Tevfik Tunçok bir ay me·ı 
znniyet almıştır . 

-------- -1 
kat 1935-1936 hadiseleri göster
miştir ki bu prestij, mazi hatıralarile 

beslenemez. Bunun arkasında haki
ki bir kuvvet bulunması lazımdır! iş
te bugünkü lııgiliz silahlanmasının 
hummalı süratine sebeb olan bu 
noktadır. Bu büyük gayretin boşa 

gitmiyeceğ:ni görmek diplomasimi
vazifesidir. 

Tamamile yeni olan bir vaziyet 
de hesaba katılmalıdır. Bunun baş
lıca karakteristiği şudur : Avrupanın 1 

etrafındaki merkezler daralmıştır. 
Bu vaziyet, geçen harpta başlamış 

ve bu gün devam etmekte bulun-
muştur. 

Baltık Denizi 1914 de deniz ha
rekatına kapatılmıştı. Harb esnasın· 
da Akdenizin emniyette olmadığı 

ğörülmüştü. 

İtalya ile yaptığımız kuvvet öl
çüşm~k tecrübesinde bu denizin bü· 
~ ük deniz kuvvetlerinin harekatına 

elverişli olmadığı anlaşıldı. Şimal J 

denizi de şu haldedir : Artık Jutland 
yeni bir muharebeye sahne olamaz. 

Eskiden lngiliz donanması bir 
siyaset aleti olarak dilediği yere nü 
fuz edebilirdi . Bugün, birçok taraf
larda bu imkan ortadan kalkmıştır . 

Havanın fethedilmesi bütün Av
rupayı kısa bir mesafe içine sokmuş
tur. Londra ile Moskova arasında 
bir gecede varılamıyacak hiç bir hü
kümet merkezi kalmamıştır. 

Bizim müdafaa sınırımız Ren'de
dir. Fakat Büyük Britanya, bütün 
kıtayı göz önünde bulundıırmak 
ın~cburivctind~dir, 

Bunlar bizim siyasi hayatımız 
üzerinde de izlerini gösteriyorlar. 
Komünizm ve faşizm hareketleri , 
nasyonal sosyalizm ve halk cephesi 
bu altüst oluşun dışardan görülerı 
alametleridir, lngiliz cemiyeti de 
bunların içine sürükleniyor. Başka 
bir taraftan olmasa da bu taraftan 
Büyük Britanya, Avrupadandır ve 
Avrupaya bağlıdır. 

• * * 

1 Eğer Avrupada lngiliz prestiji bir 
blöften ibaret bırakılmamak isteni
yorsa hava kuvvetlerine baş rolü 
vermek lazım gelmektedir. 

Bu memleketin Avrupadaki va
ziyeti, lngiliz milletinın öteki millet· 
ler arasındaki prestijine tabidir. Fa- , 

Bu meseleyi, ananeler ve üstü 
örtülü menfaatlerle karıştırmayarak 

halletmeliyiz . 

'Atlı sporun Ceyhandaki 
büyük koşusu 

27 eylulda Ceyhanda yapılacak olan bu büyük 
koşunun bütün hazıdıkları bitti 

Halkın tren seyahatındaki istirahatları 
da temin edildi . Zengin bir program var 

Çukurova atlı spor kulübümü
zün önümüzdeki 27 eylül pazartesi 
günü için tertip l!ttiği ve Ceyhanda 
yapılacak olan düz ve manialı koşu
ların hazırlıkları tamamen bitmiştir. 

Bu koşuları seyredebilmek için 
Adana halkının yapacakları tren se
yahatındaki bütün istirahatleri temin 
edilmiştir. Koşuya giden halkın ti
renlerde izdihamdan rahatsız olma-

ması için hususi vagonlar ilavesi de 
göz önüne alınmıştır. 

27 eylül sabahı ilk tren 6,20 ve 
ikinci tren 10,30 da şehrimizden ha
reket edecektir. Dönüş tirenleri de 
ayni gün 16,45 ve 18 dedir. 

• Ceyhan koşusu sonbaharın en 
alakalı bir eğlencesi ve mevsim so
nunda halkımıza güzel bir gezinti 
fırsatı olacaktır. 

Kocasının kumarda kayb. 
ettiği parayı almak için!. 

Bir kadın, 
ettiği bir 

kocasının, evlerine davet · 
adamı keserle yaraladı 
----·······--

Sucu zade mahallesinde oturan 
Ahmet oğlu Ebuzer, ayni mahallede 
oturan Mehmet oğlu Ahmet adın
daki bir adamı kumar oynamak üzere 
evine davet etmiş ve oyun netice· 
sinde kazanan Ahmedden paraları 
geri almak istemiştir. 

Ahmedin, kazandıklarını geri ver-

Hitler Almanya 
lağv mı 

= - Birinci sahifeden artan -

miyeceğini anlıyan Ebuzer, ve Ebu- I 
zerin karısı Zeynep , Ahmedin üze- 1 
rine çullanarak adamı döğmeğe baş-! 
lamışlar ve Zeynep eline geçırdiği 1 

bir keserle Ahmedi yaralamıştır. 1 

Zabıta Ebuzer ve karısı Zeynebi 
yakalıyarak haklarında kanuni işi 

1 
yapmıştır. 

millet meclisini 
ediyor ? 

hmidt'in Ronıayı ziyareti hususi bir 

-

Make' de de ihtilal· 
ciler tarafında 
işgal edildi 

- Birinci sahifeden artan-

ispanya Başbakanı kuvvetlerin 
teşci edildiğini beyan etmektedir . 

Paris: 24 (Radyo) - Toled<> 
gazeteleri, Alkazarda, hükumetçile • 
rin büyük bir su sahnncını ele ge
çirdiklerini söylemektedirler l 

Robya : 24 (Radyo) - Kaledra 
cephesinde asiler, 4000 bükumetçi· 
yi ele geçirmişlerdir . 

Paris : 24 (Radyo) - ispanya· 
da Alkazar sarayındaki nasyon:ıl 
işler çetin bir mukavemet göster· 
mekte devam ediyor . 

Hükümetçiler cepheye gitmek 
hususunda gitgide artan bir imtina 
göstermektedirler . 

Paris : 24 (A.A) - Maqueda 
nasyonolistler tarafından tamamile 
işgal edilmiştir . 

Marksistlerden bir çok telefat 
vardır. 

Bilbaonun da işgali yakın görü· 
lüyor . 

• •• 
F olkişer Beobahter gazetesinin 

ispanyaya gönderdiği hususi muha· 
biri Sensabastiyenden gönderdiği 
bir yazıda yeni Madrid hükumetinin 
reisi Largo Kaballeronun radyoda 
söylediği bir nutuktan bahsetmek· 
tedir . 

Largo Kaballero bu nutkunda: 

" ... Madrid hiç bir zaman asi
lerin eline geçmiyecektir ; şayet on· 
ların galebe çalmalarının önüne ge 
çilmezse, bu takdirde, yalnız lspan· 
yayı değil, bütün Avrupayı sarsıp 

titretecek olan bir hadise cereyan 
edecektir 1 ,, 

Muhabirin bildirdiğine göre, tek· 
mil Madrid dinamit lağımlarıyla çev· 
rilmiştir . 

Yeni posta pulları 

Boğazlar mukavelesinin imzası 

hatırası olarak sürşajarjlı posta pul· 
!arının basılmasına başlanmıştır . 

Pulların üzerinde mukaveleı.in 
imzalandığı tarih yazılı bulunacak 
ve muhtelif kıymetlerde olacaktır . 

,----- ------, 
tır . 

ehemmiyeti haizdir . TÜRK 8 ÖZ Ü 

Büyük mülkiyet üzerinde çıkarı
lacak olan bir kanunla fazla arazi 
sahipleri mallarırın bir kısmını hü
kümete vereceklerdir . 

Hitlerin [Hamburg kongresinde 
partisinin sosyalist mahiyeti üzerin
de ısrar etmesi, bu cihetten, boşuna 
olmamıştır . 

Başka bir kanun da Yahudileri 
mal sahibi olmaktan menedecek
tir . 

Bunun için de bir " milli mal sa 
bipleri birliği " kurulacak ve bu bir
liğe yalnız Alman ırkından olanlar 
alınacaktır . 

Bu suretle Yahudiler bu birliğe 
girmek, ve dolayısiyle, bir mala sa
hip olmak hakkından mahrum ola
caklardır . 

Siyasi değişikliklere gelince; bu 
nun hedefi bilhassa Reichstag Al
man millet meclisi olacaktır . 

Reichstag, 29 marttaki reyiam 
dan sonra kurulmuştur. 

Fakat şimdiye kadar bir kere ol· 
sun toplanamamıştır . 

Bu cihetten , Hitler 750 meb'u
su lüzumsuz görmekte ve Reichstagı 
ortadan kaldırmağı düşünmekte - l 
dir . 

Führer her sene mart ayında bir 1 

reyiam yapmak ve siyasetini halka 
kabul ettirmek niyetindedir . 

Frurısızca Le Jourrıa/'dan 

" Avusturya Hariciye Nazırı Sc-

Her geçen gün bize 11 Temmuz· 
daki Avusturya - Almanya anlaş 
masının bir göz . boyama olduğunu 
gösteriyor . 

Avusturyadaki naziler ayaklanı 

yorlar . Anschluss hazırlanıyor. Du 
çenin de her şeyden fazla korktuğu 
budur. 

Şarkta Cermen - Slav anlaşa
mamazlığı gibi, cenupta da bir Cer 
men - Latin anlaşamamazlığı var
dır . 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değ'işmez yalnız posta masrafı 

Bu itibarla, Roma ile Berlin ara· zammedilir . 
sında, nüfuz mücadelesi açılmıştır . 2 - ilanlar içın idareye müra-

Seriinin Tuna havzasındaki ik
tisadi nüfuz için ne kadar çalıştığı 

malümdur. 
Halbuki, bir yere, bir milletin 

malından sonra bayrağı girer . Du
çe bunu bilmiyor değil. O da Ad
riyatikten Karadenize kadar kendine 
bir nüfüz mıntakası elde etmeği dai
ma istedi . 

Avusturya ile Macaristanla yap
tığı anlaşmalar buna bir misaldir . 

işte, Almanya ile ltalya arasın
daki rekabet buradan geliyor . 

Bu rekabeti, iki devlet reisinin 
başarmak arzuları ortadan kaldırıla· 
mıyacaktır . 

Diğer taraftan, bu gün küçük 
anlaşmanın siyasetinde bir değişik
lik görülüyor . 

Leh - Çek anlaşmasından sonra 
Leh - Çek münasebetleri gevşedi. ! 

caat edilmelidir . __________ .) 
Romanın yeni Hariciye Nazırının da 
Mı.ıssoliniye bGyük bir sevgisi var 
dır. 

Bu da onun ltalyaya yaklaşma
sına ami l oluyor . ltalyanın da esa· 
sen Romanya petrolüne ihtiyacı.., var· 
dır . 

Demek ki ltalya bu gün Ronun
yayı elinde bulunduruyor . Çekoslo
vakyayı da Viyana vasıtasile kazan· 
mak istiyor . 

Fakat, bir Yugoslav-!talyan ya
kınlaşması kabil midir ? 

Bu kabil olmazsa, küçük anlaş
ma dağılacaktır . O zama~ Roman
ya ltalya ile, Yugos1avya Almanya 
ile, Çekoslovakya da Sosyalistlerle 
birleşecektir . 

Ilı 
ı 
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!l'akletlen : Ni had Tangün er 

Güzel Jalin 
~ ençlik çağlarımdı ... Ahu 
~ gözlerinden elmas damla- 1 
. cıkları gibi yaş dökülen 

Portremi mi ? Hemen yapı· 
nız . Çünki acele görülecek işlerim 
olduğu gibi arkadaşlar da bekliyor. 1 

lar 1 • 

Türk sözü sahife : 3 

Maliye ve İktisad 
Vekillerimiz 

Orduya geldiler 

-i. Bir İngiliz filosu 
llBu ay sonunda Akdenizd.:! 
- manevralar yapacak 

Adana Borsası muameleleri 
--~~~~~~~~P~AM ..... ~U~K_v_e_K~o""""'zA----------------~ 

C1NS1 
.h..ııo f<' ıy•ıı 

Eu ez Eo çol. 
~ . s. /{. s. 

Kapımalı pa_m_uk __ 

-Piyasaparlağ.__ı--""'---ı-----•-----ı 
Piyasa temizi ,, 

iane 1 
iane 2 

- Ekspres 
Klevlant 

4 3,75- 45 
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47 
y 

Satılan Mikdar 

AUo 

:el, ve bütün güzelliklerle beraber 
çı· ıun bir göğüse, mevzun ve mü 

~sip bacaklara ve diyebilirim ki 
ilııyanın en güzel ayaklarına ma- ' 

•lık bir köylü kızı tanımıştım .. 

- Derhal mı ? imkanı yok ? 

Ordu : 24 (AA) -- Maliye ve 
lktisad Vekilleri bu gün buraya gel· 
mi~lerdir . 

Vekillerimiz yapurdan törenle 
karşılaemışlardı r . 

Londra : 24 (A.A) - Bir lngi
liz filosu Akdenizde manevralar yap· 
mak üzere 30 Eylulda Maltadan ha· 
reket edecektir . 

( 1 (. 1 T 

t 

. ıı 

il 

a 

k· 
v· 

'k 1' rup'un en güzeli Jalin'di . De-
oducu halk , annesinin otuz ya
a pek genç öldüğünü ve işlemiş 
~ku günahları bu suretle ödedi-
1 söylerlerdi .. 

. Büyük babası vaktinden evvd 
'Yarlamış, yorulmuş, meşakkatten 
llııştı . 

Zavallı ihtiyar, iş arasında süt 
1
rek, kundak bezlerini rüzgarlar
Urutarak Jalin'i bakmış ve elin
gelen ihtimamla onu büyütmüş. 

Jalin, bu yoksul şerait altında 
İyi, daha sağlam olmuştu . 

U·· 
~uyük baba, daha çocukken, o· 
ne kadar dilber ve cazip oldu
uıı farkına vararak komşularına: 
..... Neye yarar ? Ben onun sağ. 
Ve gürbüz bir genç kız olması

~e benim yerime kaim olmasını 
'ttdirıı . Çünkı artık çok ıhtiyarla-

. O vakitler kızlar, akşam üıer· 
~0tııuzlarında desti; suya gider-
1 • Çiflikten çifliğe birbirlerini 

'4 tıtlar, şen, şuh .. durmadan cı
aşırlardı 1 •• 

~alin'in annesi, bizim köye pek 
~ ?lrıııyan, şirin Bethmab'lann bi· 

•ncisi idi . O, köyde ilk defa 
Ilı Zeııgin kostümü giymekle şöhret. 
%.. 1 

~~ir ~kşamdı Jalin'inde ayni kos- ı 
lııı: g'.~erek çeşmeye gittiği gÖ· 
· Uştu 1. Rengarenk bir çiçek hah 
nllıaıızarasını veren bu kostüm o· 
~ kadar yakışmıştı .. Bilhassa 

b ~tından boynuna dolanmış si
difeyi andıran ipek eşarp ona 

c~:İr güzelliğin meserretini ve-
() . 

nu bu oüzel cazip kıyafetile en ·k· • ' 
rıı 1 ı yabancı, iyice hatırlıyo-
d · ı dakikalarca ona bakmaktan 

1 er· ~il •ni alamadılar ! .. Hatta sor-
ardı : . 

' l<:aç yaşındasın yavru ? 
15 Yaşındayım mösyö .. 

's· re . •.z o kadar güzelsiniz ki .. 
J t1 zı yapmak arzu ederdim .. 
a ın gülmüştü : 

Bunu yapmak için günler lazım ! .. 
- Günlerce kımıldamadan kar- Stalin hasta mı ? 

şınızda dur~ak mı? Ben? H~ hal.. Sıhhıye Vekilimiz 
Alay mı edıyorsunuz ? Ben, hır por- ı 
trenin bir dakikada yapılabileceğini 

Berlin Radyosu böyle bir 
haber v _riyor 

~:~res ı, _ _ ________ !-.=:::: _____ _ 
- Yerli " Yemlik ,, 1 

,, " Tohumlu~ 12.ss - --------• 
HUHlıHAT - -.,.---------

biliyorum .. Edirneye geçtiler 
Safdil Jalin, kendisini şakacı bir 

fotoğrafçının önünde sanmıştı. Genç 
ressamın vereceği izahatı dinleme
den arkadaşları yanına koşmuştu . 

Berlin : 24 ( Radyo ) - - Bu
gün Moskovadan alınan malumat 
dünkü haberi teyit ettiğine göre: 

Buğday Kıbrıs 

---""'---Y_er~l-i_-~------_~ 1~_50 _ _ _ __ 4_,8_7 ___ 
1 
_____ __ _ 

O günden sonra, Jalin'in daha 
munis yaşadığını söyleyorlardı . 

Dedesinin hoppa bir kızı var
mış, onun için, büyük baba, toronu
nun iffet ve fazileti üzerine son de· 
rece kıskançlıkla nezaret ediyordu!. 

Jalin'in , büyük babasının kati 
mümanaatı olmasaydı , yaz tatilini , 
köye yakın şatolarda geçiren genç 
bir ressamın modeli olacağını köyde 
söylüyorlardı . J 

Son bahardı .. ihtiyar, toronunun 
pek işsiz olduğuna ve artık Jalin 'in ! 
yaylalarda çobanlık yapabilecek bir ı 
yaşa geldiğine hükmederek ona bir 
kaç tane koyun aldı . 

Yaylada yap yalnız , çobanların • 
arasında 1. G~nç ve güzel bir kız ? 1 

Vikol baba bu doğru değildir 1. Di· I 
yenlere o : 

- Yaptığımı biliyorum . Benim 
jalinim hiç bir tehlikeye maruz kal. 
maz 1. Yoksa ben onu böylece hıra· 
kır mıyım ? 

Zavallı ihtiyarı , evde , nazik 
elli bir genç kızın bulunması sınır

lendiriyordu . 

O bundan sonra , pazar günleri 
kiliseye giderken kendisine arkadaş j 
olacak kızın daha kaba ve iri olma 
sını i~tiyordu . 

Jalinin güzelliği ise kilometre
lerce ötelere yayılmıştı . 

lhtıyar İçini çekiyordu : 

- O, bir gün beni terk ederek 
şehre gidecek , ben ise burada yapa 
yalnız öleceğim . Fakat hayır .. Böy
le olmasını istemiyorum . 

Bütün aşıklar , köpeği yüzünden 
Jalinden uzaklaştılar . ihtiyarın ter· 
biye ettiği zeki ve vahşi hayvan hiç 
kimseyi sürüye sokmuyor ve ]alinin 
peşini bırakmiyordu . 

- Sonu yann -

Ankara : 24 (AA) - Sıhhat ve 
içtimai muavenet Vekilimiz Refik 
Saydam ve General Kazım Dirik bu 
gün Edirneye gelmişlerdir . 

•• 
Uçüncü umum 

müfettiş 

Şarktaki faalivetlerine 
devam ediyor 

Stalin ağır hastadır . Sanatoryo· 
ma kaldırılmış olan Stalinin sıhhi 
vaziyeti iyi olmadığından kimse ile 
temas ettirilmemektedir . 

mentane 
" ---------~·--------· Arpa 

Fasuly,_:a:...._ _ _ _ __ 
1 
_ ____ , __ _ 

- Yulaf -- -·.:.._ ______ ------1-~- --- -----
- Delice 

._.;:;..:c;::c;c:_ _ ____ ı-----·----------------1 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

' Mısır havacılık şefi Sisam ı 
• - 1 UN 

- , Mercimek 

----~~~--~--------! Almanyada tetkikat 1
1 :E .;: _rçörı y~ldız s.alih -i;~---1-

'j yapıyor .~ Dört yıldız Doğruluk 750-- -·-------! ] - - üç • • -675- ·-------

Berlin: 24 (Radyo) - Mısır si 1 ] ~ _ Simit •--- --- 850 ·---ı 
Ankara: 24 ( A.A. ) Üçüncü 

1 
vil tayyareleri Şefliği Sü Direktörü I "" ~ _Dört yıldız cumhuriyet _700_·---ı----------1 

umum müfettiş Tahsin Uzer ınüfet . 1 Melı ın t>d Rüştü tayyareler üzerinde ..... , _ üç • • 1_6=2=5 __ __ 1 
tiş lik hudutları içerisinde yaptığı ge· tetkikat için burada meşhur tayyare Simit • 800 

zi ine ait intiba larını bildirirken gör faL rıkalarını gezmiş ve Hava Na- Liverpl Telgrafları \ Kambiyo ve para 
düğü kalkınma faaliyetini memnuni· zırlığını ziyaret etmiştir . 24 / 9 I 1936 

'anU"' ~en~ 

iş bankasından alınmıştır . 

yetle kaydeltlmiş Kdagızmlanda ınu.h~· Bı"r Rus pı"lotu Hazır 1 6 83 Liret -----ı---\-_ 
cir ve yer i ere ağıtı an arazının -6~ -4-6 

Rayşmark 

bir vilayet işi deği l devlet ve hüku· 1--'-"'----'-..c...--- - - · - - Frank « Fransız • 
Temmuz vadeli 

1 d 
1 

Birinciteşrin vadeli 6 39 - s- 1· · · ı·----ı---,,638=-1 50 met işi olduğunu ve bunun iğer T k k d 

1 

_ _ · - ter ın « ıngı ız • 
vilayetlere de te mil edileceğini söy. ..y are re orunu ır 1 _H...;;i.:...t .c.hc.ca::czı.:..r_____ S l 70 Dolar "Amerika• 

M k 24 (A A) R · Nevyork 11 83 Frank « İsviçre • 
!emiştir . Tahsin Uzer bundan sonra os ova : · - us pı-
müfettişlik mıntakasındaki imar işle- lot Yumasev 20 Eylulde yaptığı bir 
rinin inkişaf safhaları etrafında lza- uçuşla C sınıfının dünya rekorunu 

hat vermiştir . 

İzmir Fuarına kaç kişi 
gelmiş 

lzmir : 24 (A.A) Yapılan ha· 
kiki bir istatistikten anlaşıldığına gö
re, bu vıl Fuarı 361923 kişi ziyaret 
etmiştir . 

Bu hesaba göre, ziyaretçi ade· 
di geçen yıldan elli küsur bin fazla
dır . 

Uşakta 

Yenilikler yapılacak 

Ankara : 24 (A.A) - Uşakta 
bir matbaa kurulması kararlaştırıl

mıştır . 
On l>eş günlük bir gazete çıka 

rılması düşünülüyor . 

1 

kırmıştır . 

Nafia Vekaletinden: 
Amme hizmeti ifa eden imtiyazlı 

elektrik, su ve hava gazı şirketleri
nin halktan yaptıkları tahsilata mu
kabil verdikleri makbuzlarla abone
lere ibraz olunan faturalara yapış· 
tırılan pul bedellerinin, Damga ka
nunu mucibince- n,akbuzu veya fatu
rayı imza edenler tarafından tesvi· 
yesi ve binaenaleyh halkın bu gibi 
pul paraları vermemesi ieabedeceği 
görülen lüzum üzerine ilan olunur 

7310 

Tarsus belediye reisliğin-
den: 

1 

' 

Fatma Dikmen 
Yeni İstasyon caddesinde 

Biçki, dikiş ve şapkacılık yurdu 
İstanbuldan,İzmirden ve Ankaradan almış olduğu 

bir çok yeniliklerle geldi. Yeni sene kayit ve kabul 
muamelesine başladı . 7313 1-6 

Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

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

kabule başlamıştır. 

Adres : Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
7227 22-30 

-

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

• 

Birinci Teşrinin on üçüncü salı 
günü saat on beşte ihale edilmek 
üzere 1276 lira elli kuruş bedeli ke
şifli 3000 bin metre istasyondan iş 
Bankasına kadar olan yaya kaldı
rımı betonla yaptırılmak üzere açık 
arttırmaya çıkarılmıştır . Buna dair 
olan şeraiti anlamak istiyenler Tar· 
sus Belediyesine müracaat eyleme
leri ilan olunur. 7312 

-

Satılık yayla yurdu 

Satılık ev 
Asfalt caddede Atatürk parkı karşısındaki ev satılıktır. Talip olanlar 

Halk eczanesi yanındaki Tuhafiye ve kavafiye mağazasında Ali Galip Ak-; 

Almakla para biriktirir ve ihti
Yarlığınızda hem siz ve lıem de ço
~\J.klarınız refah ve saadet 
Yaşarsınız . 

• • 
çın e 

~----------...-ı:ı--.-ıo ........................... ._ __ ... 

Bürücek yaylasında Çampalas ya
kınında nazareti fevkaladeye malik 
ve kendisine ait suyu ve üç dönüm. 
den fazla bıığı , müteaddit Çam ve 
katran ağaçlarile muhat yurt satı· 
lıktır. Almak istiyenler Vali konağı 
cadde-si üzerinde Bayanlar Diki
mevi sahibi Bayan Zahideye müra-
caat etsinler.7262 6 - 10 

Hizmetçi isteniyor 
Evde çalışmak üzere hizmetçi 

ve aşçı aranıyor . idare hanemize 
eınüracaat edilsin C.. 

baya müracaat etsinler. 7314 

1-15 G. A 

Refika Recep Tümerkan 

Biçki Yurdu 
Adananın ilk ve birinci sınıf Biçki Yurdu , bu sene on birinci devre 

derslerine başlıyor. Yurdda dersler Birinci Teşrinin birinci günü başlar . 
Talebeye nazari, ameli ve pratik usullerle ders gösterilir. Metodlar en son 
Fran51z ve Belçika u,ulleridir. Diplo:nılar Kült~r direktörlüğü tarafından 
tasdik edilir. Kayit muamelesi pazardan maada her gün sabah 7 den ak
şam 16 ya kadar devam eder.Fazla malumat almak için Yurda müracaat 
edilir. Yurd bu sene istiklal mektebi karşısında Doktor Bay Mahirin evine 

• M ~!---------~ nakledılecektır . c. 
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Adana Tohum İslah istasyonu Mü
dürlüğünden 

Makinenin nevi Muhammen bedeli 
Besleyici, temizleyici kısımlarile fırçalı tipden 

80 destereli kondansörlü Socin 80 ihtiyat deste· 
resile birlikte 

2374.90 lira 

Besleyici kısmile kondansörlü bilyeli yataklı 
fırçalı tipten 106 destereli Linter 106 ihtiyat 
desteresile birlikte 

1301.75 

Tek kutulu 27x54 pus ebadında burgulu Stan. 1229.36 
dard pamuk balya makinesi 

Saatta 1000 kilo pamuk tohumu işliyen tek üs- 1706.88 
tüvaneli ve vantilatörlü bilyalı yataklı pamuk to-
humu selektörü 

Nakil boruları , emici Teleskop borusu ve 20 
beygirlik hava tahliye tulumbası ile birlikte küt. 
lii temizleyici makinesi 

Pamuk tohumu nakline mahsus çelik muhafa
zası içinde 9 pusluk Arşimed vidası (metresi 28.16 
liradan 34 M. ) 

9 pusluk Arşimed videleri için 3 adet kasnaklı 
başlık kısımları ( beheri 52 liradan ) 

Besleme ayağı ve 4 kadem nakil kısmile 7 
metre irtifaında tamamen çelikten mamul 9 pus-

1200.00 

957.44 

156.00 

715.00 

luk pamuk tohumu Ela va törü Yekun 9641.33 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 - Adana Tohum islah istasyonu pamuk · üretme çifliği için yuka· 
rıda evsaf ve mikdarları yazılı çırçır makineleri ve tesisati kapalı zarf u· 
suliyle eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana tohum islah istasyonu 
üre~me çifliği müdürliığünden alacaklardır . 

3 - Yukarıda yazılı makine ve tesisatın muhammen bedelleri hizala· 
rında gösterilmiştir . 

4 - Muvakkat teminat olarak 723.10 lira alınacaktır. 
5 - isteklilerin 26 Birinciteşrin 936 güniine miisadif Pazartesi günü 

saat 14 de kadar Adana ziraat müdürlüğünde müteşekkil komisyona 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilind müracaat etmeleri ilan olunur . 

7273 11 - 18-25-2 

Adana Tohum Islah İstasyonu mu
dürlüğünden : 

Harek. t cıhazı, ternd saplamaları ve normal 

tesisat için ınuktazi borularile birlikte amudi çift si
lindirli, 85 ·90 bt'ygir kuvvetinde ve devir adedi 400 

Muhammen bedeli 

5000 lira 

elen fazla olmamak şartile Volant Endüstrüel Dizel motorü. 

1 - Adana 'f ohum lslah istasyonu Ürttme Çifliği için yukarda evsa
fı yazılı ve muhammen bedeli 5000 lira olan Dizel motörü kapalı zarf u· 
sulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana Tohum ls!ah istasyonu 
Üretme Çifliği müdürlüğünden alacaklardır. 

3 - Muvakkat teminat olarak 375 lira alınacaktır. 
4 - isteklilerin 26 Birinciteşrin 936 tarihine müsadif Pazartesi günü 

saat 14 de kadaı Adana Ziraat Müdürlüğünde miiteş-kkil komisyona 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde müracaat eylemeleri ilan olunur. 

7274 11-18-25-2 

Çiftehan _ Kaplıcası 

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 çocu&u olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit ve 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosulokantası,fırıni,kasabı,bakkaliyesi,berb;ıri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarıyarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş 

1 

dır: 200 

125 

Bir gecelik 
otel odası 

Bir gecelik 
taş odalar 

I 
\ 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci .. 
30 
15 

Hususi banyo / 

Umumi • \ 

Odalar dört kişiliktir · ı 
Fazlasından fark alınır. 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kış n ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek· 
tiğiniz iztirabı unutmayınız . 697·9 

1 

ı 
1 

1 

1 

1 

fürksözü 

Seyhan Milli Emlak müdürlüğün .. 
den: 

1 Köyü 

1 
Ad.alı 

Bebeli 

Mevkii 
Hendekli 
ince bucak 
Haylaz 

• 
" 

Adalı 

" 
• 

• 

" 
" 
• 
• 
" 
• 

Leylek 
Madama 
Eski köy yeri 
Eski Irmak 
Sazlık 

ince bucak 

" " 
" . 

Sazlık 

Köy civarı 
Madama 
ince bucak 

" Gögercinlik 
.. Sazlık 

Bahçe Malaz 
Bebeli Mezar civarı 
Adalı :-ıendekli 

" • 
" " 
• Eski Irmak 

" 
Sazlık 

• " 
" • 
" • 

• Eskı köy yeri 
Bebeli Göl yeri 

Bahçe Persek 

" Malaz 
,. Köy civarı 

" Malaz 
Bebeli 

" 
.. Leylek 
.. Eyri göl 

" Yan geli 
., Malaz 
" Kız boğan 
• Malaz 
.. Leylek 
., Malaz 

.. 
" 
• 
• 
" 

" 
Köy önü 
Malaz 
Bahçe yolu 
Malaz 

Milli Emlak : 

Eski ihale 
Cinsi Dönümü Lira K. Eski kiracısı 
Tarla 100 Abduffah o.Yusuf 

" 100 1 05 Aziz oğlu Ali Rıza 
• 40 50 Hasan oğlu Hii 

• 
• 
• 
• 
• 

" 

" 
" 
• 
• 
" 
" 
• 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
• 
" 
• 
" 
• 

• 
• 

" 
" 
• 
• 
• 

" 
" 
" 
u 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

50 
45 
75 
75 

200 

172 

50 
200 

75 
75 
12 

100 
100 
200 
60 
40 

100 

100 
80 

200 
75 
75 
75 

200 

50 
132 

150 
70 
30 

100 
26 

110 
90 

126 
110 
200 
100 

50 
60 

60 
50 
66 

180 
70 

1 

seyın çavuş . 
45 Kısacık Kadir . 

1 01 • • 
1 50 Vefi oğlu Gani 

40 Durmuş oğlu Ôme 
31 Mehmet oğlu kol 

suz Mehmet. 
80 Osman oğlu Mus

tafa . 
65 Durmuş Ali . 
65 

" • 
95 Hasan o. Hüseyin 
75 Aziz oğlu Rıza. 
00 Mehmet o. Derviş. 
75 Hasan o. Hüseyin 

Ahmet o. Mustafa 
Hacı Abdüf. 
lsmail oğlu Ömer 
Bostan Mustafa 
Hacı Yusuf oğlu 

Abdullah. 
Fakı Yusuf. 
Molla Mustafa. 

1 00 Ali oğlu Ömer 
40 Ahmet o. Ramazan 
40 Ali o. Hacı Mehmet 

1 00 Mehmet oğlu Hacı 
lbrahim oğlu Hacı 
Mehmet . 

50 Ali oğlu Bekir . 
1 00 Helvacıdan Meh -

met oğlu Mehmet. 
25 lsmail oğlu Ömer . 
40 Mustafa oğlu Yusuf 
40 Gök Afi o.Mustafa 
40 Mehmet oğlu Ali . 
80 Ali oğlu Mustafa . 

l 85 Ali oğlu Hacı. 
1 05 Semre oğlu Emin . 
2 30 

" " " 
75 Ali oğlu Mustafa. 

1 00 Mustafa o. Süleyman 
1 00 Ali oğlu Mustafa. 
1 20 Mehmet oglu Hacı. 

60 Hasan oğlu Hüse-
yın çavuş . 

70 lsmail oğlu Ömer. 
c-0 Kısacık Kadir . 
70 lsmail oğlu Ömer. 

1 40 Torun Mehmet . 
40 Bekir oğlu Hüseyin 

Yukarıda mevki ve dönüm miktarlarile muhammen bedelleri yazılan 
tarlaların icarlarının 21-9-936 tarihinde yapılan müzayedesinde sürülen 
peyler haddi layik görülmediğinden arttırmanın (10) gün uzatıldığı ve iha. 
lenin 1-10-936 tarihine bırakıldığı ilan olunur. 7317 

Osmaniye Malmüdür~ 
lüğünden: 

Mülga Cebelibereket vilayeti va-

Yitik mühür 

li konağı inşaat müteahhidi Ziya namı 
diğeri Ziya Cemal namına 934 se
nesi için (409) lira (35) kuruşluk ka· 
zanç vergisi tarh edilmiş ve mahal
li meçhul bulunmasından naşi ihbar· 
name tebliğ edilememiş olduğundan 
ihbarname makamına kaim olmak 
üzre ilan gününden itibaren eyyamı 
tatiliye hariç (30) gün içinde müra 
caat etmesi için ilan varakasıdır. 

1 
1 

Şahsıma ait zati mührümü yitir
dim. bu mühürle hiç bir tarafa ve 
şahsa borcum yoktur. Yenisini kaz
dıracağımdan yitik mührün hükmü 
olmadığım bildiririm . 

H adırlı köyünde ih
tiyar heyetinden 

Mehmet oğlu 
7311 HAMiT 

1 Zayi şehadetname 7316 

Kiralık ev var 
Türkocağı mahallesinde, Halkevi 

güneyinde , Doktor Osman Hayri 
evinin doğusunda, havası güzel,suyu 

tatlı, aşağı ve yukarı katları ikişer 
odalı, mutfak ve hamamı ve diger 
parçaları ve Elektrik tesisatı mev· 
cut olan, şimdi içinde oturmakta bu· 
lunduğum (3) numaralı evimi kiraya 

1 vereceğim. Kiralamak istiyenler evi 
görüp benimle konuşabilirler . 

7303 
22-25- 1 

C.H.P. Seyhan l!yön
kuruf kaleminde 

idare amiri 
HÜSNÜ YUTÇU 

Elaziz askeri rüşdiyesinden almış 
olduğum şehadetnameyi yitirdim . 
yenisini alacağımdan eskisinin hük. 
mü olmadığını ilan ederim . 7315 

Adanada Sugediği mahal
le~inde oturan Harputlu 
Muhittin oğlu Mustafa 

Kiralık ev 
Asfalt yol üzerinde doktor 

Muzaffer muayenehanesi kiralıktır. ! 
2 1 

25 Eylül 1936 

SOCONY-
Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ede~ 

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

ADRES : Abidin paşn caddesı Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

6748 70 

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

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
7182 1~ 

Umumi neşriyat müdiirİ' 
Celal Bayer 

Adana Türk sözü matbııası 
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