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mesaısını bitirerek diin dağıldı 
uzvelt'in sulh kongresi Asi hava filoları dün sahah Madridi Atatürk ve Fevzi 

Çakmak 
fikri bir hayal midir ? bombardman ettiler 

1 

Sekizinci Edvardın Kaver sularında hükumetin bir denizal

Ulusa teşekkür ediyorlar 

gelişi dolayısile tı gemisi ihtilalciler tarafından batırıldı 

Ankara : 1 ( A A. ) Rei
sicümhur A t a t ü r k ile mareşal 
Fevzi Çakmak memleketin her tara· 
fmdan gelen ve vatandaşlann yük
sek duygu ve heyecanlarını bildiren 

ınerikan Cumhur Başkanı tekrar 
eçildiği takdirde bu fikriniıı muzaffer 

olacağına kat'iyen emindir __ __. ............ ___ _ Ulus'un bir makalesi 
Ankara : 1 (A. A) - Ulus ga

zetesi bugünkü başyazısında fngil
tere kralı Sekizinci Edvatd Hazret
lerinin reisicümhurumuz Atatürk'e 
bugünlerde yapacaklan ziyaretten 
bahsederak büyük Kralın şahsmda 
dost ve asil fngiliz milletini seJam
lamaktadır· lngil tere Krah Hazret · 
leri Atinadan hareket etmişJerdir. 

yazılara teşekkürlerini iletmeğe Ana-

T emps gazetesinin .muhabiri asiler d~I~ Ajansını memur etmişlerdir. 

t f d ı ı ki ··ıd·· ··ıd·· Turkkuşu kampında 
Nevyorktan " Paris Soir ,, a ya

~lıyor : 
disi tarafından da tekzip edilecektir. 
Ve belki de hiç bir netice vermiye
cek tir. Fakat Ruzvelt istediti netice
yi almış olacaktır. Çünkü; fikir orta
ya atılır atılmaz fikirleri işgale başh
yacaktır. Ruzvelt, tekrar intihap edil
diği takdirde Amerikada ve dünya 
.üzerindeki prestijinin fevkalade arta
cağına ve bugün bir hayal gibi gö-

ara ın an yan ış ı a o uru u 
Rekor faaliyetleri devam 

ediyor 

C umhur Başkanı Ruzvelt'in 
büyük ve beynelmilel bir 
davet ve buna başlıca dev-

~tlerin hükümdarları ve reisleri işti
~ edeceti kongre dünya vaziyeti
~ te tkik ve mevcud harp tehlikele
r 
::. karşı bir çare aranacağı hakkm-
b ı haber burada büyük bir 
d C}>ecan ve türlü aksü1Ame11er uyan-
ırı:nıştır . 

bi Hükumet mahafili bu hususta kat'i ı 
r ademi malumat beyan etmektedir. 1 

fııe Mamafih buna rağmen habere 
hmak IAzımdır . Çünkü, bu haberi 

0rtaya atan beyaz evlerin nim resmi 
;:.iri efkarı olan ( Nev Y ork Times ) 
t Vaşington muhabiri Orlhur Krock 
kll.r • Kendisi haberin do~uluku hak-
lııda bütün goroıstileri vermektedir: 

1 
ıaı· Çok salahiyttar bir şahsiyetin te

~ll ettitine göre, M. Ruzvelt beynel
:Uel vaziyetin aldıtı vahametle cid-
t surette meşgul olmaktadır. Uzun 
~ınandanberi umumi sulhun teesüsü 
ıç~ şahsan ne yapahilecekini ve naıul 
~llessir olabilecetini düşünmektedir. 
tl Manevi prensiplerin dünyuda ye-

ne müessir kuvvetler olduğuna ina. 
~ M. Ruzvelt, dünya milletlerini niha
k~t _harbe sürükleyecek olan bugün-
~ 1.1 ıhtiras ve anlaşmazlıkları ortadan 

01'1dırmak için büyük bir fikrin lazım 
h·<iuQıı kıınaatına vardığından büyük 
,/r sulh kongresi toplamağa karar 
ermiştir. 

OQ Vnson'un manevi varisi ve ( The
~ 0 re Roosevc'.t ) ·n yeğeni olan 
t ~Velt'in çok cc'"t::· :dealist karak
kCtıni bilenler bu projeyi hiç de fev-
alade bulmazlar . 

t Ruzvelt bu ı rojc:;'.1in karşısına 
~a~~k müthiş fr '.· at z,ıhiri manileri 

lcaıa bilmekted ır . 
h lng iltere Kralım , Fı ansız Cum-

1.lr r · • • M ı· · ,..t ı· H" 1 • cısını , uso.::1. , .... a ın ve ıt-

~tı aynı masa etrafı..tl ı toplayabil
'll ek ilk bakışta im',aıısıL gibi görün-

ektedir. 
d~ Fakat Ruzvelt bu projeyi düşün
G lllcçe onu hiç olmazsa yeşil masanın 
oiCrine koymak lazım geldiğine kani 
llluşttur . 

iıı Çünkü kendisi fikirlerin kuvvetine 
anmaktadır . 

Ruzve.lt 

rülen fikrinin imkan sahasına girece
ğine kat'iyyen emindir, 

Mamafih Başkanın bu fikrini bir 
"cinnet,, bile telakki edenler vardır. 
Ve bu fikirde olanların başında biz
zat kendisinin amca zadesi gelmekte
dir. Mühim bir şahsiyet olan Nicolas 
Roo~evelt bana dedi ki : 

- "Bu bir cinnettir. Hareketle
rinin neticelerini ve tesirlerini ölçemi
yecek bir kafanın mahsulü olan bir 
malihulyadır. Pratik bir şekilde böyle 
bir toplantı tasavvur edilebilir mi ? 
Hitlerle, Stalin ve lngiliz Kralı, Fran
sız ve Amerikan cumhur başkanları 
ayni masa etrafında?.. Bu, mantıka 
karşı bir meydan okuma ve yahut 
sadece bir çocukluktur.,, 

Cuma sabahı lstanbula varacaklar
dır. 

Ankara: 1 (A. A.) - Dahili 
muharebe bilhassa Estramadure' de 
şiddetlenmiştir. 

Royter ajansının muhaibri yapı
lan tekziblere rağmen ispanyada da
hili harbin mütarekeye bağlanması 
için Saind Jeann müzakereler oldu
ğunu iddia ediyor. 

Adanalılar havacılık haftasının bü
yük manasını anlamışlardır 

Program muvaffakiyetle tatbik olunuyor 
------·---··----

Y urddaşların yardımı 
derecededir 

sevinilecek 

Bu akşam Seyhan parkında konferans verilecektir 

Şehrimiz Türk lıaı•a kurumu birıası 

30 Ağustos zafer bayramiyle 
başlayan Türk havacılık haftası üç 
gündür şehrimizde büyük bir faali· 

ıs: 

yetle devam etmektedir . Hafta için· 
de bilhassa yurddaşlar arasında ha
vacılığın bugünkü ehemmiyeti ve bu 
işe karşı halkımızın alakası cidden 

1 ~u proje bazilerine gülünç , bazi
trıne de tehlikeli gibi görünecektir . 

lu ~akat hiç olmazsa fikrin büyük
c/u nevmidiye ve fatalisme kapılmış 
1 ~n milletlerin muhayyelesini ve ümit
'l'irai tahrik edecektir . 

Amerikan Cumhur başkanı bu 
b~1°iesinden yakınlarına bahsetmiştir. 
f' hassa bu hususta geçenlerde Va
l~n~?nda bulunan İngiliz Sosyalist
" l'i lıderi George Lansbury ile uzun 

Mersin ile Gözne arasın
da bir kamyon kazası 

memnuniyeti mucip bir hal almak
tadır. 

30 Ağustos zafer bayramı gece
si - hava kurumunun hazırladığı 

program mucibince - şehirdeki 
bütün lokanta , gazino , barlarda 
halkımız seve seve hava kurumuna 
para yardımında bulunmuşlardır . 

zun görüşmüştür , 
h Lansbury bu projeyi büyük bir 
'Yecanla karşıladı. 

iki şöför, tehlikeli bir yolda yarış yaptık-1 
tan sonra biri digerinin kafasına bir 

taş indirdi ve kamyon devı ildi 

Bu suretle kuruma iyi bir gelir 
bulmakta hava kurumu Adana şu
besi isabetli bir karar vermiş oldu . 
o gece elde edilen gelir hakkında 
sonra malumat vereceğiz . 

__ _ _ _ Hafta programı mucibince dün ~ .. Bundan sonra Başkan İngiliz se
t ti ıle görüştü : Sefir bu hususta bi
~'1. ihtiyatlı davrandı. Bunun üzerine 
llzvelt kendisine : Y ı ı d d

• . v • de ( 1 eylül) günü bütün müeesese, 
o cu ar an ye ısı agır ve hafıf yaralı fabrika • esnafın hava kurumuna yar- 1 

'4:1' .- "Krala, eğer tekrar intihap 
bo•lırsem, gelecek senenin başında 
,,. ~le bir davetimi beklemesini söy-
.ı •niz d d ' . ., e ı. 

g· Diğer mühim bir Amerikan şah-
'Yeti de bana şunları söyledi: 

~il - Bu kongre fikri Amerikan hü
lid?tetinin fikri gibi telakki edilmeme
~ ır. Bu proje doğrudan dotruya ve 

Gözne ile Mersin arasında üç 
gün önce mühim bir kamyon kaza· 
sı olmuştur. Buna aid ( Yeni Mersin) 
arkadaşımızda gördüğümüz tafsila
tı aşağıya alıyoruz : 

:dım günü yapılmış ve kendilerine 
lunan 21 kişiden yedisi muhtelif yer ' ( bugünkü kazancımda hava kurumu-
lerinden ağır ve hafif olmak üzere nun da hissesi var! ) cümlesini taşı-
yaralanmıştır. Kamyonu idare eden yan levhalar dağıblmıştır . Dün bu 
şoför de kafasından ve kolundan ya sebeple bütün yurddaşlann hamiyet 
rahdır . ve yurd severliği hislerine müracaat 1 
Feci olduğu kadar komikce tarafla. edilerek şehirde iki koldan dolaşan 
nda bulunan bu hadise etrafında heyet her mağazaya , müesseseye 

Madrid hükumeti Cuenca Veln
ce Casti ve Terul vilayetlerine harb 
mıntakası ilin etmiştir. 

67 AMELEYi İDAM 

Madrid: 1 (AA.) - Asilerin 
divanı harbı maden işçilerinden 67 
ameleyi idama mahkum etmiştir. 

AMBARGO T A'fBIKATI 

Ankara: 1 (A. A.) - Bulgaris· 
tan ve Amavudluk hükumetleri is
panya silah ihracatına ambargo koy
muştur. 

Londra: 1 (A. A.) - lronun 
tahliyesi nihayete ermiştir. 

Sokaklarda gezen kadınlara, ve 
oyun oynayan çocuklara rastgelin
mektedir. 

Londra: 1 (A. A) - Asilerle, 
dün hükumet kuvvetleri arasında 
wkubulan bir çarpışmada ihtilaJcılar 
15 esir ve 8 mitralyöz almışlardır. 

Madr id; 1 (A A.) - Hükiimet 
kuvvetleriyle ihtilal kuvvetleri ara

- Gerisi üçüncü sahifede -

= ::c:: 

Ankara: 1 (A.A) - Türkkuşu 
muallim muavinlerinden Ali iki kişi
lik bir yelken planörü ile 18 saat 
1 S dakika havada kalarak rekor yap 
mışbr. 

Mussolini - Göbbels 
Arasındaki samimi 

telgraflar 
Berlin : 1 (A.A) - Göbbels • 

Mussoliniye bir telgraf çekerek. sa
mimi duygulan arasında tamamile 
birlik olduğunu ve bunun neticesi 
büyük bir haz içinde yaşadığına ve 
teşekkürlerini bildirmiştir . 

Cöbbelsin bu telgrafına Mus
solini ve ltalya propaganda Bakanı-
ayni samimi ifadelerle mukabe
lede buiunmuşlardır . 

Fransa Cumhur Reisi 

Parise döndü 
Paris : 1 (A.A) - Cumhur Rei

si dün Parise dönmüştür , 

m 

Filistin ihtilili bütün dün
yada sempati kazandı 

Londraya giden Arap propaganda he
yeti orada muvaffakiyet temin ederek 
Kudüse döndü ve büyük tezahürle 

karşılandı 

Akka : 30 ( Hususi muhabiri
mizden) - Filistin Arapları ,hak
larını elde etmek için her fedakar
lığı göze aldıklanndan nihayet bü
tün dünyanın gözlerini kendilerine 
çevimıeğe ve hasımlarına dileklerini 
kabul ettimıeğe muvaffak oluyorlar. 

Londraya gitmiş olan Arap pro
paganda heyeti işini muvaffakıyetle 

bitirdikten sonra 26 Ağustos çar
şamba günü Kudüse dönmüştür . 
Halk büyük bir kalabahk halinde 
heyeti alkışlarla istasyanda karşı
lamışbr. 

Heyet ulaşır ulaşmaz istasyonda 
bütün hallr yaşasın vatan; kahrolsun 
Emperyalizm,kahrolsun Siyonizm di

- Gerisi üçüncü sahifede -

r· ·ı 

Üçüncü dil kurultayımız 
A • • 

mesaısını bitirdi 
Kurultay, Saffet Arıkanın güzel 

nutkuyle dağıldı 
--~------~·--------~-

bir 

lstanbul: 1 ( A. A.) - Üçüncü Türkdili Kurultayı 
bugün mesaisini bitirmiş ve Kültür Bakanı Saffet An
kanın güzel bir nutkuyle dağılmışbr. 

alınız M. Ruzvelt'in fikridir. 
Bu haber resmen ve bizzat ken- . 

Dün sabahleyin Gözneden şeh
rimize yelmekte olan 22 numaralı 
F ord kamyonu " Somak alanı " de
nilen yerde devrilmiş ve içinde bu-

yaptığımız tahkikat ve aldığımız ma- uğrayarak yurddaşlann gönülden 
- Gerisi ikinci sahifede - - Gerisi ikinci sahifede -

Encümenlet faaliyetine devam edeceklerdir. 
ı ) 



Sa~ : 2 Türk sôzil 2 Eylul 1936 

Afganistan da Mersin ile Gözne 
ar·asında bir kaJJl'I 

yon] kazası terakki yolunda l 
Geçen gün !randa ilerleme ko

nusu üstüne bir yazı yazmış ve ls
tanbul gazetelerinin de komşulan
mızla ilgili olmalarmı dilemiştik. 

Bugün de Afganistandan bah
setmek için elimize vesile geçti. 

Normal durumda olan illeri -
hele uzak olursa - gazeteler seyrek 
dile dolar. 

Böyle uzak illerden bahsetmek 
için yıldönümleri, Kurultay açılışları 
gibi sayılı günler bir vesile, bir ilge 
olur. 

işte Afganistanda da bundan 
onbeş gün önce Egemenlik kutla
ması törenleri yapıldı. Afganistanda 
tizim de aytarımız } oksa da arasıra 
o illerin gazateleri elimize geçtiğin

den bunun tafsilatını okuduk. 
Kabilde ve Afganistanın her bu

cağında giden gök ayının son günün
de Afganistanın istiklal günü büyük 
törenlerle kutlandı. Şehir baştan 
başa bayraklarla donandı. 

Ve Kabil dışındaki tören alanın
da yüzbinlerce Afganlı - Kabilde 
oturan Türk lranlı ve yabancılar -
erkenden toplanarak ulusal marş 
çalındıktan ve ayıtlar ayıtıldık1an 
sonra şenlikler yapıldı. 

Hindistan gibi Afganistanda da bu 
gibi şenlikleri en başta Filler şen
lendirir. 

Fil geçid töreni, fil koşuları, Fil 
döğüşmeleri olduktan sonra Horoz 
doğüşü ve Güğerçin uçuşu ve niha· 
yet at yarışları yapıldı. 

Afgan gençlerinin spor şenlikleri 
de Egemenlik bayramına uygun bir 
kaynaşma içinde geçti. 

Afganistanın müstakil bir devlet 
oluşu 1161 hicri yılındadır. Aşağı 
yukarı ikiyüz yıllık demektir. 

O sıralarda Afgan sınırlarında 
1 ran ve Hind hükümdarlannın sözü 
geçerdi. Afgan dağlarında aşiret 
beyleri hüküm sürerdi. 

Abdal aşiretinden dost Mehmed

~a~ Kabil ve Kandiharı ele geçir-
1
j 

mıştı. 

Hindistanda lngilizler Afgan sı
nırlarında Hind lslam hükumetiyle 
harbederken dost Mehmedban bu 
hükumetle bir andlaşma yaparak 
Afganistanın içişlerinde Egemen ol 
masını gerçeklendirdi. 

Dışişlerinde lngilizlerin nüfuzu 
altında kalıyor ve Hind hazinesin
den bir yıllık arpalık alıyordu. 

Ondan sonra Emir Abdurrah
man lngiltere ile yeni bir andlaşma 
yaparak Sind ve Pencab üstündeki 
haklarından vazgeçmeğe mukabil 
Afgan istiklalini sağlaştırdı. Ve ra
hatça il işlerini düzeltmeğe koyuldu. 
Emir Abdurrahman günündedir ki 
Afganistan hakiki bir devlet duru· 
mu almıştır. 

Hindistan ve Rusya arasında ta
pa hükumet durumunda olan Afga
nistan onun gününden sonra kendini 
tanıtmağa başlamıştır. 

Oğlu Emir Habibullabhan barış
sver bir Handı. 

Onun gününde Bayındırlık ve 
tecim işleri ilerlemeğe başladı. Afga
nistanın umumi barbda bitaraf kal- 1 

ması da onun dileğilıı olmuştur. 
Genel savaşta Afganistanın bu 

biteraflığına karşı lngilizler yeni bir 
andlaşma ile Afganistanın tam is
tiklalini kabul ve tasdik etmişlerdir. 

İşte yapılan şenlikler bu istiklal 
gününün yıldönümü uğrunadır. 

Geçen yıllarda Afganistanda 
geçen kanşıklıklarını gazetemizde 
okuyucular takib etmişlerdir. 

Sakanın elinden memleketi kur
taran Nadir Şah mutedil ve aki
lane ve bilgili bir siyasa ile Afga
nistan işlerine düzen vermiştir ki oğ
lu genç kral da onun izinde yürü
mekte ve Afganistan şimdi yeni dü
zen ve barış içinde medeniyet yolu

na girmektedir . 

Afganistanda Avrupa hükumet 
!eri gibi muntazam bir kabine ve bir .. , 
Millet Meclisi vardır . İncir ağacından 

düşüp öldü 
Ordusu, jandarmaları, polis. ir:la 

ri ve mali teşkilatı modern hükı1met
ler sistemindedir . Maarifin yayılma
sına da çalışılmaktadır . 

Avrupa ya . eskidenberi Afganlı 
talebe gider. Kabilde gerekli yüksek 
mektepler de açılmıştır . 

Yollar yapılmağa başlanmıştır . 
Kabil elektrikle tenvir edilmek

tedir. 

Evvelki gün Bahçenin Bilalk 
köyünde Mustafa kızı 30 yaşların
da Fatma isminde birisi evlerinin 
önündeki ağacın üstüne çıkıp incir 
yemekte iken ayağı kayup düşmüş 
ve o dakikada ölmüştür . 

Dünkü hava vaziyeti 

- - ~-"'":-'llr.."~--

Bölgenin her ayki_sıhhi_ vaziyetinin rakamlı tabloları~ 

~ 

Adana ve köylerinin sıh-
hi durumu pek normal 

görünüyor! 

- Birinci sahifeden artan -

lı'.lmatı veriyoruz : 

Şöförlerin kavgası 
Devrilen kamyon Fuad kızı Y 

gane adına kayıdlıdır . Ve Silifk' 
şöför Mustafa tarafından kullaJI 
maktadır. Pazar günü akşamı eli; 
Zübeyir Göçmen adına kayıdlı 
för izzetin işlettiği 12 numaralı k[ı 
yonu sürmekte bulunan şöför Sı 
keli Tık Veli izzetin kardeşi Ey 
devrilen kamyonun şöförü Musl 
arasında Göznede bir kavga çı 
mış, fakat orada bulunanlar ara. 
girdiklerinden bu iki şöför sille Akar suların ziraat işlerinde kul

lanılması da yeni usule uydurulmak 
tadır . Ekonomi işleri de yeni duru-
ma uydurulmaktadır . Ticaret şirket 
!eri vardır . En son şirket 300,000 
lira sermaye ile kurulmuştur . 

Elektrik, buhar ve motör kuv
vetlerile işleyen fabrikaların sayısı 

az değildir . 

Dün şehrimizdeki bava vaziyeti 
evvelki günkünden farksızdı . 

En çok sıcak 32.1 santigrat de
rece idi. 

Fena bir cihet varsa o da 1300 Frengili 
1 

olmasıdır . Bunların bir kısmı tedaviye '. 
devam edememektedir ki bunlar da ' 

kat birbirine girip öfkelerini ye 
memişler. Ve her ikisi de : 

- Ben sana gösteririm diye 
aynlmışlar . 

Dün sabahlayın 22 nuına 

kamyon şoförü 21 yolcu alarak (f 
neden Mersine doğru hareket et 
21 numaralı kamyon da 22 den 

Kabilde ( Çek Verdek ) de ye
ni bir elektrik santralı kurulmuştur. 

Kandaharlı Abdülaziz adlı bir 
tacir yeniden bir çok Alman malla· 
rı getirtmiştir ki bunların içinde di
namo, motör, değirmen, şal, çuha, 
çorap, gazoz vesaire makineleri var
dır . Afganistan şehir ve kasabala
rı da yeni yollar açılarak düzgün ya
pılar yapılarak bayındır bir duruma 
sokulmaktadır . 

Afganistan ricalinin bir çoğu se
faret veyahut ticaret dolayısiyle ya
hut da talebe sıfatiyle tahsil için Av
rupa, Amerikagörmüş kimselerdir. 
'I e memleketlerinin terakkisi için 
yabancı uzmanlardan da istifade yo
lunu bilmektedir ki bunlann içinde 
bir çoğu da Türktür . 

A. Bekşı 

~-----·------

Adanalılar havacılı 
ğın mc.nasını anla 

mışlardır 
- Birinci sahifeden artan-

kopan yardımlarını toplamağa baş· 
lamıştır . 

Hava sabahtan akşama kadar 
rüzgarlı ve bulutsuz geçmişti . 

Pamuk Üretme Çifliğınde 
inşaat faaliyeti 

Pamuk kalkınma işinde esaslı 

bir mevki tutacak olan Devlet Ü-
retme Çifliğinin inşaat ve tesisatın 

tam bir mükemmelliyet ve süratle 
başarılması için faaliyete geçilmiş ve 
evvelemirde keşifname ve planların 
ihzarı icab ettiğinden bu husus Na
fia Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Nafia Müdürlügü keşif ve plan 
irlerini yakın bir günde halledecek-
tir. 

6.000.000 Sigara kağadı 

Ağustos ayı içinde vilayette ya. 
pılan kaçak takibatı neticesi yalnız 

sigara kağadı kaçakçılarından 6000000 
sigara kağadı yakalanmıştır. 

Fabrika teftişleri yapılıyor 

Şehirdeki fabrikalar arasında i
zinsiz çalışıp çalışmıyanlan anlamak 
için zabıta tarafından dün kontrol
lar yapılmıştır. 

Şehrimizin disiplin 
vaziyeti 

Geçen 24 saat zarfında şehrimiz
de en ufak bir zabıta vukuatı bile 
olmamıştır . 

Herkes işinde ve gücünde , 
yat pek normal ve ahenklidir . 

ha-

teşkilat tarafından aranıyor 

Resmi rapordan da sıtmanın arttığı 
anlaşılıyor 

Bölgenin umumi sıhhati hakkın

da her ay toplanan raporlar hüla
sasını okuyucularımıza bildirmekte
yiz. Dün ikmal edilip Sıhhat müdür
lüğü tarafından Vekalete gönderi
len ve bir nusbası da vilayete veri
len, bölgeye aid sıhhi durum rapo· 
rundan kayda değer kısımlan alı

yoruz . 
Temmuz ayı içinde havalar bir 

gün yağmurlu, 11 gün kapalı, on 
dokuz gün güneşli ve açık olarak 
geçmişdir . 

Sari marazlar 
Merkezde 3 kara humma musa· 

bı tesbit edilmiş, biri ölmüş ve di 
ğeri tedavi edilmişdir . 

Diğer iki kara humma ve amipli 
dizanteri musabı şifa ile neticelen
miştir . 

Hastalık çıkan evlerin hepisinin 
dezenfeksionları yaptırılmış ve kara 
humma musablarının evlerindeki eş
has ile muhidlerinde oturanlara tifo 
aşısı yapdırılmışdır. 

Adli cürümler 
131 Dövme, 19 kesici aletle ya

ralama, 1 ateşli aletle yaralama, 1 
izaleyi bikir, 2 livata olmak üzere 
104 adli cürüm tesbit edilmişdir 

---·-

Ölüm doğum 
Yine bu ay zarfında 71 erkek, 

49 kız olmak üzere 120 diri ve 9 
ölii doğum ile 246 ölüm vukuatı tes
bit edilmişdir . 

Emrazı içtimaiye 
Şehir ve köylerde sıtma musab

larına sık sık rastlanmış ve derhal 
tedavisi temın edilmişdir . 

Firengi nasıl ? 
Vilayette ( Merkez ve Köyler ) 

1300 den fazla firengili hasta var
dır. Bunların bir kısmı tedaviye gel
mekte hazılan da gelmemektedir . 
Gelm8yenler hakkında araşdırmalar 
yapılmaktadır . 

Belediye icraatı 
592 Esnaf, 228 fabrika amelesi

nin sıhhi muayeneleri yapılmış, tef
tiş ve mürakabaya tabi 1214 yer
den 75 danesi tecziye ~dilmiş 650 
yenilecek ve içilecek madde mua
yeneden geçirilmiş ve 150 si muva· 
fak görülmiyerek sanatları hakkın
da kanuni muamele yapılmışdır . 

735 hastadan 339 u memleket içi 
hastaneye gönderilmiş 397 kişiye 
de parasız ilaç verilmiştir. 

7 5 fakire ekmek, 19 metruk ço
cuk için sütana ücreti verilmiş, 43 
aceze memleketlerine gönderilmiştir. 

Dün akşam saat 9 da da nehir 
kenarındaki yazlık sinemada bava 
kurumu menfaatine güzel filimler 
gösterilmiştir . Üç kısımdan ibaret 
filimler arasında , 9 Mayıs 936 açı· 
lan Adana Türk kuşu merasiminin 
filmi . Ankarada planör uçuşları ve 
insan kaçakçıları adında güzel bir 
filim gösterilmiştir . \Tarihi Eserler araştırıldı 

Bdediye ebesi sekiz doğum yap 
mış, etüv memurları tarafından 4664 
parça eşya etüvize edilmiş, 7 emrazı 
sariye çıkan evde dezenfeksiyon 
yapılmıştır. 

Yazlık sinema dün akşam bay
raklarla ve yeşilliklerle süslenmiş 
askeri bando saat 9 a kadar güzel 
parçalar çalmıştır . Sinema çok rağ
bet bulmuştur . 

Hafta progrı.mında yazılı bava 
tehlikesi mevzuundaki konferans da 
bu akşam Seyhan parkında saat 
9 da verilecektir . 

Bu işler de mütehasşıs bir zat 
tarafından verilecek bu mühim kon· 1 
feransı çok kalabalık bir halk küt· 
lesinin merakla takip edeceğinden 

şüphemiz yoktur . 
Bir iki gün sonra da yine Sey

han parkında hava kurumu menfaa
tine zengin bir müsamere verilecek
tir . 

-"' 
Hava Kurumunun memleketin 

her koşesinde karşılaştığı yar
dım ve sevgi , büyük ulusumu
zun havacılığa verdiği ehemmi 
yetin açık bir belgesidir . 

-Türk. hava kurumu-

Bir " Alman Arkeologlar ,, heyeti İçel 
ve Karamanda tetkikler yaptı . Değer

li eserlerin plan ve krokilerini aldı 
---------·-------

Alman Eski Eserler Enstitüsü 1 

Direktörü D. Schede'nin başkanlığı 
altında arkeolog Dr. Stepban Scbultz 
arkeolog Dr. Kleiner ve mimar Ru
dolph NaWman gibi değerli bilgin
lerden teşekkül eden bir heyet ce
nup sahillerimizden başlıyarak uzun 

bir eski eserleri tetkik gezisine çık
mışlardır. Bu seyahatte Hükumet 
komiseri olarak Konya müzesi mü
dür muavini Hüse} in Şemsi Günve
ren bulunmuştur. Komserimiz hafi
leye Şehrimizde katılmıştır. 

Gezinin başlangıcında Mersin , 
Silifke yolu üzerinde Dompiopolar 
harabesi, müteakiben Lamos köprü
sü ve bu vakfı yapan " Sinan Bey " 
in kabri ziyaret edilmiş ve Korikos 
yahud Kızılkaleye varılmıştır. Bura 
daki gayet enteresan sutun başlık
ları ve kaideleri kabartma resimler 
tetkik edilmiştir. Bu harabe denize 
hemen 200 metre kadar yakın oldu· 
ğundan gerek o vakitı-..i hamam du-

varlan, gerek kayalara oyulmuş sar
nıçlar nisbeten kum ve çakıllara gö 
mülmüş olarak bulunmuştur. 

Denize bakan mezarlar , siteyi j 
Akdenizden gelen düşmanlara karşı 1 

koruyacak sahil set bakayası ve bun-, 
!arın mazgal kapılarındaki kemerler 
:ıyrı ayrı tetkikten geçirilmiştir. 

Heyet Koroium yahud Çökören 
harabelerine de uğramıştır. Eski yı· 
kıntılar da bulunmuş ve şimdi ora 
daki ilk mektebte muhafaza edilen 
bazı duvar tezyinatı topraktan ya
pılmış çeşitli kandiller , gümüş ve 
altın küpeler, yüzükler inceden in
ceye araştırılmış ve hepsinin kalıp 
ve resimleri alınmıştır. 

Orad , n Recepli köyü yani Uzun
ca burçtaki büyük mabede gidilmiş
tir. Bu mabed bugün bile sağlamlı- 1 

ğını muhafaza etmekte ve bir çok 
direkleri el'an yerinde durmaktadır. 
Etrafını çeviren kale burçlarının yük
sekliği bir çok yerlerinde yirmi met-

Fakir ölülerin techiz ve tekfin
leri yaptırılmış, oteller, banlar mu
ayene edilmiş, köpeklı•r öldürülmüş, 
lağamlarda gonokok muayeneleri 
ve bapisanelerde tathirat yapılmıştır. 

Köylerde 
Sıhhat teşkilatı memurları 38 

gezmişler ve hiç birisinde de sari 
bir hastalığa rastlamamışlardır. 

Aşı faaliyeti 
Seyyar sıhhat teşkilatı köylerde 

gezmiş ve 602 kişiye birinci ve mü
kerrer çiçek ve 1080 kişiye de tifo 
aşısı yapmıştır. 

redir. 

Mimarlar tarafından büyük ta
pınağın ve çevresindeki yüksek su
ların planları alınmıştır. Buradan he
men beş kilometre şarkta olan Alha 
Sitesinin harabesi ve kalesi görül
meğe değer bir yer olduğundan o
rayada gidilmiştir. Hisarın resim ve 
planları alındıktan sonra Dağ paza
rı Fisaudun üzerinden Karamana 
gelmiştir. 

Şehirdeki büyük Karaman ema
rtti bilginlerin fazla dikkatini çek
miş ve bu bina esaslı olarak tetkik 

1 raz sonra yola çıkmış. Meslekdll 
na yolda çatmayı akşamdan ka~· 
na yerleştiren Eyüp ve Tık . 
yolun arızasına, enginine yükse~. 
bakmadan son süratle Musta · 
takip etmişler ve nihayet " 50(11 

alanında ,, yetişmişler . 

Tehlike baş gösteriye· 
Yolcuların anlattığına göre 

müddet öndeki kamyonu yoldan 
karmak için tehlikeli manevı1 
yapmışlar, fakat bu tehlikenin k< 
dileri için de varid olduğunu h.~ 
ba katarak bundan vaz geçını. 

ve Mustafaya ağır küfürler sa 
rak bir müddet daha ilerlemişler 

Şöförün kafasına inen t 
Mutlak Mustafayı hırpalaıfl 

azmeden 21 numaradaki Eyüp, 
ha ileri gidilirse bu hıncı alaıı11' 
cağını düşünerek birdenbire k 
yondan fırlamış ve yerden ka 
hatırı sayılır bir taşı Mustafaıuo 
kafa tasını hedef tutarak savu 
birdenbire ııeye uğradığını bile 
yen ve kafasından yediği taşla · 
semleyen 22 numaranın şoförü ~ 
tafa direksiyonu bırakmıştır . 

21 yolcu öl timle yüz yii: 
Şoför direksiyonu bırakınca ~.· 

yon sağa sola yalpa vurarak ke 
kendine alabildiğine gitmeye b3: 

mış ve içinde ölümle yüz yüze 
len 21 yolcu bu anda korku ve~ 
yecanın son kertesini bularak 

1 
dilerini kamyondan aşağı atıfl1 
teşebbüs etmişler, fakat bunl3'3 

imkan kalmadan ke~di . ke~diıı~; 
rüyen kamyon da muthış bır g 

tü il~. devrilmiş. ve üç. ta~la ~t~'' 
üç dort metre ılerıdekı bır dut 
te bir tahta ve demir enkazı altı· 
yıkılıp kalmışdır . 

Yolcular çıkarılıyor 
Bu fasılayı gören 21 nuınart. 

ki yolcular derhal atlayarak 2 
cunun imdadına koşmıışlar ve . 
mobil altında kalanları birer b' 
çıkarmışlardır . 

Büyük bir talih eseri olara~d 
mobilin nisbeten düz bir yerdelıJI 
rilmesi ve az ilerde durmuş 0 

. ı 

çok büyük bir faciayı öııleını~ , 
ve hafif 4 kişi de korkudan b~· 
mıştır . 

Hadise şehirde du ,ulur dı~~ 
maz büyük bir heyecan uyandı 
ve derhal Cumhuriyet Müddei ~ 
misi ile Jandarma bölük kuın3'.\, 
hadise yerine gitmişler ve adlı 
kikata başlamışlardır . 

.. rl 
edilmiştir. Medar Mevlana tU 

ve yanındaki kendi camii de gt; 
süslü yazılar ve oymalı kapıla~ ıl 
den geçirilmiş ve bir çok resı~ 
alınmıştır. 

Bir aydan fazla süren bu ur 
ve verimli seyahate böylece Nfe J 
civanndan başlanılmış, Karaınııt' 6-
sonra Yalvaç yoluyla istanbula 
nülmüştür. Gezide alınan resiııf 
ishmpözların yeku:ıu 800 Ü 

miştir, 
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* 
--·....--'Asi hava filoları dün SON HABERLER 
.~ ~~ ..__*_....'sabah Madridi bam·-------
(~JI - bardıman ettilea Ziraat Enstitüsü 

talebelerimiz 

.__B_E_L_E~_E_i_LA_,. N_L_A_R_ı_--:1 
1 -Taş köprü başındaki kahvehane ile fırının önlerine yapılacak 568,42 

kuruş bedeli keşifli ve parke ile yaya kaldırımı açık eksiltme suretile yap
tırılacaktır . 

Fransızcadan 

İyi terbiye edilmiş 

Nihad Tangüner 

bir genç kız 

- Birinci sahifeden artan -

sında dün yapılan bir çarpışmada 
usiler muvaffak olamıyarak dağılmış.

1 )ardır. 

~ nna teyze : ı 
~ -Bazan canım sıkıldığı 

Madrid: 1 (A. A.) - Hükı'.ime· 
Seni terk etmek mi ? .. La- tin rı:smi tebliğine göre: Şimal cep· 1 

kin niçin anne ? .. Dedim .. hesinde yapılan dün sabahki çarpış. 
vakıt koltuk sandaliyem· 

de gençlik seyahati yapıyorum . Bu 
bilirmisin ne cazip ve eğlenceli bir 
seyahattir . Ne trene binmege, ne 
de bavullan bağlamağa lüzum var· 
dır . Azıcık bir gayretten sonra ha
reket eder, bütün her şey arzu ve 
hevesime göre olur, diyordu . 

O içini çekti ve ! mada, asi 'rnvvetler perişan olup 
- Ktışki sana hiç bir şey söy· kaçmışlar ve bir çok mühimmat bı 

lememeliydim .. Senin için bir tak- rakmışlar~ır. .. • 
dimden bahsolunuyor . fşte sevgili Madr~d: 1 (A. A.) ~ukum~t 
yavrum haberdar edilmiş bulunu-

1 

kuvvetlen her cephede takvıye edı). 
yorsun 1 ,. miş ve bol silahlandırılmıştır. 

Utancımdan kızarmıştım .. O gü· ÖLDÜRÜLEN FRANSlZ GAZETECİSİ 
nün akşamı tarifi kabilsiz heyecan- 1 Paris : 1 ( A.A. ) -Tmsp ga· 
lar içinde bütün elbiselerimi birer , zetesi muhabiri lstanbul asileri tara· 80 yaşındaki büyük teyzemi As

sas caddesinde bir apartmanın bi· 
rinci katında tekrar görüyorum . 

defa giyip çıkarmıştım 1 •• fından yanlışlıkla öldürülmüştür. 

Başına eski moda bir takke ge 
çirmiş .. Parlak ve şeytani bakışlı 
gözlerim , yaşamış olduğu tatlı za 
manların hatırasını tekrar canlandır· 
mak için kırpıp duruyor 1 .. 

Ertesi sabah valizimi hazırladım Paris : 1 ( A.A. ) - lhtilalcılar 
ve saat iki de büyük Lando ile ha hükümetin bir deniz altı gemisi kaur 
reket ettik .. sularında batırmıştır . 

0 gün, hava fevkalade güzeldi. BATIRILAN T AHTELBAHIR 
Başımda rahibe başlığı, kalbimde Madrid : 1 ( A.A. ) - Harbiye 
çarpıntı Laire nehri sahilindeki ka- nazareti asilerin bütün cephelerdeki 

Bir gün bize : vak ağaçlarırun arasından geçip git- taarruzlanrun tamamen püskürtül· 
- Bakınız dostlanm, dedi. Alt

mış sene evvel az kalsın bedbaht o 
luyordum . Beni o zaman kurtaran 
şey, taliime olan itimadım olınuştu .. 
Bu gün bu itimadlar gülünç görü· 
nür 1 • Asrın tedbirsiz gençleri, ha
yatlarını, hekimlerin hükümlerine in
tibaka lüzum görmeden tanzim edi · 
yorlar .. 

miştik 1 .. düğünü ve hükumet kuvvetlerinin 
Pluche ailesi, ormanların arasın- taarruza geçmek için hazırlanmakta 

da gizlenmiş eski ve kulesiz bir şa. olduklarını tebliğ ediyor . 
tonun arka kısmında oturuyorlardı . MADRID BOMBALAR AL TINDA 

Ben, şüphesiz bütün g.:nç kızlar 
gibi kendimi itaata mecbur bilir
dim .. Düşünüşlerim hiç te tezadlı 
değildi .. 

Ben onların bu geniş araziye malik 
olduklannı evvelcede biliyordum . 

Nisan ayının o güzel günü, o 
zümrüt yeri ilk defa görüyormuş gi-

bi oldum. Plucheler beni büyük bir ne
zaketle karşıladılar Bu aile. İşsiz 
kimselerdi . Vakitlerini mariyaj yap
makla grçiriyorlardı .. 

Şüphesiz müteessirdim . Lakin 
daima itimadım vardı . Çünkü aziz 
babalığımın, benim hissiyatıma uy· 
gun bir koca bulduğundan emin· 
dim .. 

Evet ben, kasıklan çatlatırcası· 

na güldürecek prensiplere göre , 
merhametsizce terbiye edilmiş bir 
insandım .. Ve bunun içindir ki faz. 
la fabırsızlık göstermeden bir koca 
bekliyordum .. Karşıma çıkacak 0 • Fakat ertesi gün, tam saat on 
lan bu erkeği, delicesine seveceğim- ikide, hakikatte, daha oldukça dinç 
den emindim .. Çünkü muhayyelemde bir ihtiyarın gelip önümde gülümse-
sabit bir tip beslemiyordum .. Ze diğini görünce, duyduğum şaşkınlık 
kamın yumuşaklığı, bana pek fayda· ve dehşeti tasavvur edemezsiniz 1 
lı görünüyordu .. Madam Pluche bana, bu, dostu· 

Binaenaleyh hiç sukütu hayale muz Prospci'dir . 
Uğramak korkum yoktu .. Onbeş günlüğüne buraya geldi. 

Bresle şatosunu bilirsiniz 1 •• işte Senin gibi çocuğum . O da muziki 
hen oradaki akrabalarımın arasında sever muhakkak anlaşacaksınız . 
büyümüştüm .. !ık defa oraya gitti- Dedi . 
ğim zaman bir çok ahbaplar bana O anda gözlerim yaşla dolmuş· 
gülümsediler .. tu . Fakat onları dökmedim 1. 

Arkada kılan şerler hiç bir za- Prospci , ihtiyar değilsede, genç 
?1an insanı um tmıyor .. Ve bilhassa de değildi !. 
ınsanlar onları 1 a Saçları ak .. Tütün kokan bir 
. Yaprakların hı§lltı1 arı, çiçeklerin 1 adamdı . 
k?kula'.ı arıısıı da ~~ ~ 'r.a ~a~iıT_'.i Madam Pluche'nin sözü biter 
hır şekılde karı. an hın i ının gızlı hur- bitmez o atıldı: 
tııetini .. miıtahı ssis ede ı bir sürp- - A.. Siz muzisien misiniz ? 
rizi görür gibi o uyordu n .. Mutlu bir tesadüf aziz Madmazel 1. 
. ihtiyarlamış mıydım ? .. Ona Canım müthiş sıkılmıştı . Hemen 
ın~nmıyordum 1 •• işte o zaman köy· o gece anneme bir mektup yazdım . 
lü sandaliyelerind<n birin ! :oturarak Lakin uzun boylu düşündükten son
s~atlerce, hayatımın en güzel saatle· 1 ra onu göndermedim . Tekrar edi-
rıni yaşadım .. 1 yorum . iyi terbiye görmüş bir genç 

..... Baharımın on dokuzunda bir kızdım ı. 
sabah, dalgın ve yalnız, bahçenin Zalim taliime mütevekkil olmak 
ağaçlıklı yolunda dolaşırken anne· için büyük bir gayret sarfediyordum. 
tııin bana doğru geldiğinin farkına Naçar ona arkadaşlık ediyordum. 
Vardım .. 

O keman, bende piyano çalıyordum. 
Kolumu tutmuştu .. Tatlı bir ses- f 

le babalığını kumandan Pluche'nin lk gün o kadar titredim ' ba-
b şımı öyle bir dehşetin girdabı sar. 
eni bir kaç gün için evlerine davet dı ki 1. 

ettiğini söyledi : 
('" Fakat günler geçtikçe ona alışı-

-, yordum . Hatta bir hafta sonra bu 

zı. z o s 'jl[U:n.IL . -· --
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zaınmedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra- j 

.J I 
(aat edilmelidir . 

adamı sevdiğimi anladım !. 
Genç ve güzel değildi . Onun , 

dişleri çıkmış , kırı~mış yüzünü unu
tuyordum . Onda yalnız büyük bir 
artist ruhu vardı . 

Bana o kadar iltifat gösteriyor 
du ki 1. Bende onun hareketlerine 
layad kalmıyordum . 
Ve inanır mısınız . Bu şerait içinde 
kendimi mesut sanıyordum 1. 

Lakin bir pazar -hala hatırıma 
geldikçe titriyorum - bir yıldırım 
ani olarak tepemde patlamıştı .. 

Madam Pluche : 
- Kuzum tuvaletini yap . Bu 

gün genç bir davetlimiz var . 
Mülazım Gesclanziere şatoda 

öğle yemeğini yiyecek . Dedi , 

Paris: 1 (A. A.) - Asi tayya· 
reler bu sabah Madrid üzerinde do
laşarak bir çok bombalar atmışlar 
dır. 

Son dakikada başka bir saadet 
bulacağımı inanamıyordum 1. 

Ayinden dönüşte babalığımı gü· 
zel bir zabitin yanında buldum . 
Derhal sebepsiz kızarmıştım . 

Prospci de orada vardı . Çok 
sakin görünüyordu . 

Hiç bir kıskançlık onu rahatsız 
etmiyordu . 

O gün iştiha ile yemek yedi . 
Utanan nazarlanm kendininkine te· 
sadüf ettiği zaman , ıztırap çekiyor 
göründüğünü gözetlemiyordum. 

Mülazımın yanına oturmuş , ba · 
şımı önüme eğerek " acaba bu mu 
olacak ? " diye düşünüyordum 1. 

.... Lakin geçmiş 1. 
Akşam , onun hareketinden bi

raz sonra Madam Pluche beni par
ka götürdü . Meyveliğin sonuna ge· 
lir gelmez eliyle hafifcc omuzuma 
dokundu ve bana sevinçle : 

- Sen bu gencin hoşuna gidi· 
yorsun bu senin için ala bir fır 
sattır . Dedi . 

- Madam , onu sevmiyorum . 
Diye sessizce itiraz ettim . O emin 
bir eda ile : 

- Seveceksin . Dedi . Bu iz 
divacı yapmak benim için hakiki bir 
zevktir . Bunu annene yazacağım . 

Bir kaç gün mütevekkil bulundu 
isemde , az kalsın isyan ediyordum. 
Fakat Prospci bizzat beni tebrik et· 
mişti 1. Ve hatta: 

- Gördün mü ya , şimdi dit. 
ber ve mesut biı çift olacaksıruz . 
Dedi. 

Zavallı adamın , benim müdhiş 
kederimden haberi yoktu 1. 

Bu , tamamiyle bir aşk hüznü 
olmuştu . Sakin hayatımda tanıdığım 
yegane aşkın hüznü 1.. 

Fakat tam bir gece ağladım . 
Fazla değil !. 

Mülazim Geselanziere'in tekrar 
şatoya gelmesi hayatımda büyük , 
fakat tatlı bir kasırga yarattı . 

Güzel yüzünü gördükten , tatlı , 
ılık sözlerini işittikten sonra , onu 
bütün kalbimle sevdim . 

Haziran iptidası idi . Her taraf 
güllerle bezenmişti 1. 

Kilisede harmanyomu Prospci 
idare etti l?I. 

Anna teyze: 
- işte . Dedi . Benim hikayem 

bitti . 
Başım hazin bir jestle öne eğer 

ken ekledi : 
- istediğiniz kadar benimle 

alay ediniz 1. O tarihte kızların aklı 
başında idi . 

Severek evlenmesini bilirlerdi !. 

Tetkik gezilerinde 
lzmir : 1 (A. A.) - Ankara Zi· 

raat ve Baytar Enstitüsünden 60 ki
şilik bir kafile lzmire gelip Atatürk 
heykeline törenle çelenk koymuş· 

)ardır. 

2 - Bu işe ait keşif şartnameler heyeti fenniyeden parasız olarak alı
nabilir. 

3- Eksiltıne 14-Eylul-936 pazartesi günü saat on beşte belediye 
daimi encümeninde yapılacaktır . 

4- Muvakkat teminat kırk üç liradır . 

Gençler tetkik gezilerine devam 
edeceklerdir. 

5 - Teminat ihale saatından bir saat evvel yatırılmak lazımdır. 
29-2-6-10 

Alman generalleri Gayri menkul malların açık artırmı ilanı 

Hummalı bir faaliyet 
içinde 

Rayn : 1 (A. A.) - Jeneral Pi-
di ve Gamlen dün hava üssünü ziyaret 
etmişlerdir. Generaller uçuşlar mer
kezinde tetkikatta bulunmuşlar ve 
100 kadar tayyarenin bir hava ge· 
çidini seyretmişlerdir. 

Filistin ihtilali bü
tün dünyada sem

pati kazandı 

Adana ikinci icra Memurluğun· 
dan : 

Dosya No: 763-936 
Adana Belediyesine borçlu Si· 

!ahçı zade Şaban oğlu Ahmedin Ra
himiye M. de vaki 25 Eylül 933 ta· 
pulu iki 2 evlek 84 metre etrafı er
baası taş duvarla çevrili bahçe ve 
içerisinde taştan mamul bir kuyusu 
ve iki odayı şamil bir bap hane ku -
yusu müşterek şarkan M. Ahmet 
Ömer garb~n bağlar yolu ce -
reci Ohan ve Nikola iken elyevm 
Süryan Katolik milletine ait kah· 
ristan iken şimdi tarla cenuben va
kıf bahçe olup halen arsa ile mah
dut vaziyette iki odalı kargir hane 
ve iki oda ortasında cümle kapısı 

- Birinci sahifeden artan- ve birinin üstü kiremit diğerinin top-

ye bağırmıştır. lngiliz ordusu erka- rak olduğu ve Omerin bahçesile bir· 
mndan bazıları madamları ile bera· tikte etrafı duvarla çevrilmiş olduğu 
ber istasyona gelmişlerdi. Bu göste· bir hurma 3 tut 14 turunç mevcut 
riyi seyrettiler. Heyet azasından Ce- olup Ahmetle Ôttıerin bahçesi bir 
malilhüseyni halka hitaben bir nu· karış büyüklüğünde yeni dünya çit-
tuk vererek : !erin bitişiğindeki kazıkla ayrılmış 

" - Karşılanmağa layik olanlar olup duvarda çizgi bulunduğu . 
dilimizle ve kalemimizle çalışan bi~- Takdir olunan kıymet : 
!er değil...lı.ize kuvvet veren ve sö- Hane ile birlikte işbu 7,5 dönüm 
zümüze kıymet verdiren şehitleri- bahçeye 700 lira kıymet takdir 
mizdir. Avrupa, Filistin Araplarının edildi . 
hür analardan doğmuş olduklannda Artırmanın yapılacağı yer gün saat: 
artık şüphe etmemektedir.Mücadele 7 -10-936 çarşamba saat 10 12 
yolunun çoğunu aştık azı kaldı. Dur 1- işbu gayri menkulün artırma 
madan uğraşınız. Hak sizindir . • şartnamesi 3 - 9 - 936 tarihinden 

Demiştir. Doğrudan doğruya Is- itibaren 763 numara ile 2 icra da· 
lam meclisine gidip Müftü lıınilhü· iresinin muayyen numarasında her-
seyniyi ziyaret eden heyet , orada , kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
verilen nutuklara, Londrada Filistin 1 yazılı olanlardan fazla malumat al
Arapları lehindeki cereyanın çok 1 mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
kuvvetlendiği , Arap davası uğrunda :763 dosya numarasile memuriyeti 
çalışmak için parlamenter bir gurup 1 mize müracaat etmelidir . 
teşekkül ettiğini, Yahudilerin bütün 2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
gayretlerinin boşa gittiğini müjde· rıda yazılı kıymetin °/0 7,5 nisbe· 
!emiştir . tinde pey akçasile veya milli bir 

Arap fırkalar birliği heyı ti, ih bankarun teminat mektubu tevdi 
tilale nihayet vermek için tavassutta edilecektir. (124) 
bulunan Irak hariciye veziri Nuris- ı 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
sait ile hazırladığı esasları konuş· diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
mak üzere umumi bir toplantı yap· ı sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
mayı .kararlaşt~rrr.ııştır. Propaganda I deki haklarını hususile faiz ve mas
heyetı de bu ıçtımaa katılmıştır . , rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
Müftü İbnilhüseyni esasları anlatmış 1 

ve uzun münakaşalardan sonra bu 
esaslan kati surette tesbit etmek 
ve tavassutunu ileriletmek için ls
kenderyede bulunan Irak veziri Nu
rissaide davet telgı afı çekilmesi ka
rarlaştırılmıştır . 

Fırkalar birliği heyeti meclisin 
kararlaştırdığı telgrafı çekmiş ve 
Irak nazırını davet etmişti . 

Verilen malumata nazaran Müf. 
tünün meclise söy)rdiği anlaşma 
esasları Irak nazırı tarafından her 
iki muhasım tarafla temas ettikten 
sonra hazırlanmış ve : 

Bunlan muvafık görürseniz beni 
tekrar çağırınız . 

Kaydile, Müftüye verilmiştir. Nu. 
rissaidin bu devlette Arap fırkalar 
birliği namına ve Arap hükümdar· 
!arı Gazi, lbnissuut ve Emir Yahya· 
nın mümessili sıfatile hareket ettiği 
temin edilmektedir . 

Bu esasların kati olmadığı, vezi
rin lskenderyeden dönüşünde tadi
lat görerek son şeklini alacağı söy· 
lenmektedir . 

Anlaşma esaslarının son şekli bü
tün şehirlerin mümessillerinden bir 
meclise arzedilerek kabul edildikten 
sonra millete malolmuş addedile
ceği tahmin olunmaktadır. 

Arap dileklerinin üç maddeyi 
ihtiva ettiği malumdur : 

Yahudi muhaceretinin kat'i su
rette durdurulması maddesinin tah
kik heyeti rporunu verinciye kadar 
kaydiyle kabul edilmiş olduğu zan
nolunuyor. 

Hizmetçi isteniyor 
Evde çalışmak üzere hizmetçi 

ve aşçı aranıyor. idare hanemize 
müracaat edilsin . C. 

2 - Arazi satışının men'i kadro
su ise halihazırda vaziyet dolayısiyle 
tahakkuk etmiştir. 

3- Parlamenter bir yerli idare 
kurulması maddesine ise lngilizlerin 
muhalif bulunmadığı temin edilmek
tedir. 

Arap hazetelerinde, lngiliz hü
kumetinin tahkik heyeti raporlarıyle: 
mukayyet kalmıyacağı, binaenaleyh 
tahkik heyeti işinin bir oyalamadan 
başka bir şey olmadığı şeklindeki 
neşriyat bazı lngilizler tarafından ha· 
kikate uygun görülmemektedir. 

Eskiden gelen heyetlerin parla· 
mentolar tarafından seçilmiş olduğu
nu, raporlannın kamaralarca kabul 
edilmemesiyle işlerinin neticesiz kal· 
dığını fakat şimdi gelecek heyetin 
Kral emriyle teşekkül ettiği hüku
metin, heyetin raporlarını tatbik 
etmesi lazımgeldiğini söylemektedir. 

Arap mahafili Müstemlekeler 
nazırının heyetin raporuyle hüküme
tin mukayyed olamıyacağı şeklinde 
Avam kamarasında verdiği beyanatı 
diğer mantıkdan daha kuvvetli bul
maktadırlar . 

HÜS.VÜ /:,, 

tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize b!ldirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olm1dıkça satış bdelinin pay
laşmısı1:lan hariç kalırlar. 

4- Giisterilen günde artırm ıya 
iştiralc e :l e ~le r artır .nl şartn1m~sini 
o!rnnJ? va lüw:nlu malı'.i ınıtı almış 
ve b!Jnları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibır olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is · 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 
ların o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklannın mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 ci günü 
yani 22 - 10 - 936 da da 0/ 0 75 
ini bulmadığı takdirde de 2280 No: 
lu kanuna tevfikan beş sene ve beş 
taksitte ödenmek üzere satış geri. 
bırakılacaktır. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kinıse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
aynca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

Madde ( 133) 
işbu gayri menkul yukarıda gös· 

terilen 7-10-936 tarihinde Adana 
2 inci icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen artırma şartna· 

mesi dairesinde satılacağı ilan olu-
nur . 7246 

Seyhan defterdarlığından: 
Köy : Abdioğlu 
Cinsi : tarla 
Dönümü: 192 

Beher dönümünün muhammen be. 
deli : 9 lira 

Hududu : Şarkan : Havaca Selim 
Bedros . Garben : Gemi sıra yolu 
Şimalen: yol kavuştu. cenuben tari
kiam. 

Sahibi evveli : Nazar evlatlatları 
Simon ve Leon ve Ağop ve Takohi. 
Ağop ve Viktor. 

Yukarıda mevkii,dönümü ile mu· 
hammen bedeli ve hududu yazılı tar
la ilk müşterisinin taahhüdünü yap
mamasından dolayı ihalesi feshedil
miş olduğundan ihale bedeli sekiz 
sene müddetle ve sekiz müsavi tak· 
sitte ödenmek şartile ve açık artır 
ma yolu ile 20 gün müddetle yeni
den müzayedeye çıkarılmıştır . Ta· 
)iplerin pey akçalarını yatırmak ve 
ihaleye iştirak etmek üzere ihale gü· 
nü olan 9-9-936 tarihine müsa· 
dif çarşamba günü Defterdarlık Milli 
Emlak satış komisyonuna müraca. 
atları .7202 20-25-29-2 

Seyhan Kültür direktör
lüğünden: 

ilk okullar için açık artırma ile 
muhammen bedeli 22 lira olarak 
Zonguldak sistemi sıfır numara so· 
hadan 22 tane satın alınacaktır . 
ihalesi 15 Eylül 936 salı günü saat 
11 de yapılacaktır· isteklilerin şart· 
nameyi görmel<: için her gün Ma
arif dayresine,ihale gün ve saatında 
da Daimi Encümene başvurmaları 
ilan olunur .7233 28-30-2-5 
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Liverpol Telgrafları 

~ ... I Kambiyo ve para 
1 / 9 / 1936 iş bankasından alınmıştır. 
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1 \= Temmuz vadeli 6 18 Rayşmark 

1 

Frank « Fransız • 
6 13 Birinciteşrin vadeli Sterlin « İngiliz " 633 60 

Hit hazır 5 145 Dolar « Amerika » 

Ne::2:ork 1 11 36 Frank « İsviçre » 
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10 Kuruş 

Ayakta Dublesi 12,S n 

Ayakta Bardağı 

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 

Satılıyor 1 

( Mezesiz ) 

( tt ) 

[ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 

Dublesi 15 kuruştur 1 
Fırsattan istifade ediniz ! 
Ankara Bira Fabrikası Ôz Tüı k sermayesile kurulmuştur . 
Herkes gibi siz de: Bu besleyici sajtlık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 

Her yerde israrla arayınız . 

1 

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

Bebekli Kilise sokak N: 11 J:.. 11 R. 7230 6 

Seyhan Defterdarlığından : 
Beher dekarının 

muhammen bedeli 
Mevkii Miktarı Lira Hududu Sahibi 
Yılanlı 1 hektar 3785 12 Doğusu : dere. Batısı 8 de 3 sehm 

metre murabbaı Hasan tarlası.Güneyi hazinenin 5 
Hüseyin. Kuzeyi: köş- sehmi Rahime 

ker usta Şaban 

" 
2 hektar 2975 12 

" " metre murabbaı 

Yukarıda mevkilerile miktarları ve muhammen hedellerile hudutları ya
zılı iki parça tarlanın tamamının mülkiyeti açık artırma yolu ile 20 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. isteklilerin pey akçasını yatırmak ve 
müzayedeye iştirak etmek üzere ihale günü olan 9-9 - 936 tarihine mü 
sadif çarşamba günü Defterdarlık Milli Emlak satış komisyonuna müraca 
atları ilan olunur.7201 20-25-29-2 

1 

Türksôzü 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

D. No: 936-855 
Adana Birinci icra memurluğun-

dan: 
Tapu No: 31-32 
Tapu tarihi : Mayıs-308 
Cinsi : Bağ 
Mevkii : Yılanlı 
Mikdarı dönüm : 15 
Hududu : Mehmet ve Niyazi ve 

Mehmet ef. ve dere. 
Hali hazır hududu: Şarkan sahibi 

senet , garben çörekçi zade vere
sesi şimalen Niyazi iken sahibi se
net hafidesi Semiha cenuben dere. 

Tapu No: 48 
Tapu tarihi: Temmuz-334 
Cinsi: Bağ 
Mevkii : Yılanlı 
Mikdarı dönüm : 8 
Hududu : Şarkan dere garben ce

nuben Yahya ef. şimalen Müftü ef. 
ile çevrilmiştir. 

Hali hazır hududu : Şarkan dere, 
garhen sahibi senet şimalen müftü 
ef. veresesi cenuhen Yahya iken sa· 
hibisenet . 

Silahçı zadenin Adana Belediy.: 
dairesine ipotekli olan borcundan 
dolayı yukarda evsafı yazılı gayri 
menkuller satılacaktır. 

Birinci artırma 6 - 10-936 salı 
saat 10-12 

ikinci artırma 21-10-936 çar
şamba saat 10-12 

1 - işbu gayri menkulün ar 
tırma şartnamesi tarihinden 
itibaren numara ile Adana Birinci 
icra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır . 
ilanda yazılı olanlardan fazla malu
mat almak istiyenler , işbu şartna
meye ve dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu
karıda yazılı kıymetin o/o 7,5 nishe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi edi
lecektir .(124) 

3- ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriyeti-
mize bildirmeleri icabeder . Aksi 
halde hakları tapu sicilile sabit ol Tüccar ve fabrikacıları~ 
madıkça satış bedelinin paylaşma- mıza : 
sından hariç kalırlar . 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartname~ini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5-Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa hağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is
ti yenin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup da bedel bun-

Çifçilerimizin 4 Temmuz 935 
tarihli yüzde üç hava kurumuna yar-

1 

dım kararları üç yıl müddetledir . 
Mıntıkamızda bu yıl ve gelecek yıl 
hu kararın tatbik edileceği alaka 
darların bilmeleri için ilan olunur. 

7241 
3 - 5 

TÜRK HAVA KU
RUMU ADANA 

ŞUBESi 

ların o gayri menkul ile temin edil- -··-----~-
miş alacaklarının mecmuundan faz-
la ya çıkmazsa en çok artıranın taah

hüdü baki kalmak üzere artırma 15 
gün daha temdit ve 15 ci günü ayni 
saatta yapılacak artırmada bedeli 
satış istiyenin alacağına rüçhani olan 
diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları mecmu
undan fazlaya çıkmak şartile, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunarak kendisin
den evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle al-
mağa razı olursa ona , razı olmaz 

ı veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle artırmıya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. iki ihale arasın
daki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kal- J 

maksızın meıınıriyetimizce alıcıdan 

Kaçakçılar vatan 
hainidir _________ , _____ _ 

Yitik Nufus cüzdanı ve 
terhis tezkiresi 

Nüfus cüzdanımı ve Askerlik ter-
his tez'keremi yitirdim. Yenisini ala- , 
cağımdan yitik cüzdan ile tezkerenin j 
hükümleri kalmadığını ilan ederim . 

1 
Adananın Kantran ma

7245 
hallesinde 42 numaralı 

evde Ali oğlu 
HÜSEYiN 

tahsil olunur . Madde ( 133 ) 

işbu Gayri menkul yukarıda gösteri-
len tarihimle Adana Birinci 
icra memurluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen artırma şartnamesi da
satıiresinde lacağı ilan olunur . 7244 
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Adana • 
yenı kimya laboratuvarı 
=======··-

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza İşcen 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 
7232 BELEDiYE KARŞISINDA 5 
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SOCONY-VACUM 

Gaz 
Benzin 
Mazot 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı 
: Socony 

atlı 
- Vacum 

Makine yağı : E jder]i 
Gargoil - Mobiloil 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiı 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servis teşkilatımız! a her ıı 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 


