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Başvekilimiz bugün şehrimizi şereflendiriyor 

sarı 

kan 

Pamuk istihsalini ar
tırmak çc.releri 

Cavid Oral 

Çukurovanın 935 de pamuk eki
trıi 160,713 hektardı . Aldığı mah
sul 144,000 balyadır. 

h 936 da ekim sahası 191,459 
d ektardır. Buna karşı birinci tahrir
e tahmin edilen 218 bin küsur bal 

Yadır. ikinci tahminde 159,565 bal 
a ' Yadır. 
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Şu rakamlara göre geçen sene 
lı "'" 1 b ben I e u sene arasına 30.846 hektar-

ık bir ekim farkı vardır. Halbuki 
.. at Ilı 
i yolıı ahsul miktarında hiç bir fazlalık 

~Ör~Imüyor . Ve hatta bazı ~ifçile-
çalı '.1Jız tarafından pamuğun son tab-

ı llıınferinde biraz daha eksik çıkaca
met ~· ~ 

d~ ileri sürülüyor . ihtimal ki bu id-
. lcl d ıaf.arda doğrudur . Çünki Helyotis 
~3 

9 
b erııJen yeşil kurdun yaptığı tahri

ar 
3 atın toplama zamanında daha çok 

ebe!, ~ ehemmiyetli bir vaziyette oldu 
anlaşılıyor . 

k Demek ki şu vaziyete göre Çu
b Utova çifçisi bu yıl da umduğu v~ 

0 
tJ ~:klediği bir mahsulü alamıyacak-

ıı /) 

arııcı' 

n 
çC' 

A.. Demek ki bu yağarlık senede 
t dana pamukçuluğu için geçen ku-
1•k Yıllardan farksız bir yıl olmuş
Ut 

~ O halde dün kuraklık, bu gün 
Utt . . 

lıq ve mevsımsız yağmur , yann 
d şka bir sebeb ! .. Bilmem ki bu 
<l Cttlerle ne zamana kadar uğraşıp 
ıııUtacağız ? Hiç bir sene de yüzü
h Uz gülmiyecek mi ? .. Onun için 
• u dertlerin üzerinde durmak, iyi ve 

is~ahlı tedbirlere girişmek ve pamuk 
a 1 

safini bizi kazandıracak şekilde 
tı,'tırtnak çarelerini aramak mecbu-
Yer ıq· . ınde bulunuyoruz . Artık kendi-

ıq1~ tevekkülün kollarından kurtar-
a zamanı gelmiş ve çatmıştır . 

kud Vakıa ziraat yalnız müstahsilin 
lek ret ve kuvvetine bakan bir mes
Ve değildir . Ziraatte çifçinin rolü 
b; tesiri vardır . Bu inkar götürmez 
vat hakikattir . Fakat öyle şeyler de 

·ı~::ır ki bunla~~a ~ücad~le . et'.11ek, 
ilrıı· Ş.tnak bu gunku çok ılerı zıraat 
dir ının kudret ve imkanları içinde
btı j Ve yine bazı şartlar vardır ki 
da~ arı daha iyi, müstahsile daha fay
~~I Ve uygun şekillere getirmek im 
taş trı mevcuttur . işte bunlarla uğ
"' 

1 ır ve iyi neticeler alınırsa o za
··•arı 1 rıı.. Ya nız kuraklıktan, fazla yağ-
"td ~k an uğranılacak zararlar ve fe 

~1 etler karşı tabiata gönül kırgınlı
~~~Jlrnak hakkımız olacaktır . Fa
bil ınsan kudretinin mücadele ede -

ece" 
~.1 . gı şeyleri mesela kurdu kendi 

1~ne bırakarak tabiate kahretmeğe 
tek ışırsak bu da haksızca bir ha
h kt olur . Bu sözlerimle bu sene-

asdetmek istemiyorum . 

lerı Zir.~ bu seneki kurd belası her 
~ke ~0rülmüş fakat bu kadar bü
liıak bır tahribat yapmamıştı. Benim 
4kı Sadım şu s~nelerdenberi kurak

ı.n ~· Y~ğarlıktan, kurddan, böcek
'~ t erdı, her hastalığı artık belli 

ec "b lıı~ ttı e edilmiş olan pamukçu-
A.ttıkUzun bundan sonrası içindir . 
'eri 1?amukçuluğumuza iyi , fiatlı , 
r tn 1 bir istikamet vermek zaru

lııi;rıdeyiz. Bu hususta tecrübeleri
i0~tur. lhtiyaçlanmız bellidir. 

llık .;ra. bugün içinde yaşadığımız 
~iltdı erı bir devirde ve bize her 

ltnı esirgemiyen ve her isteği
.._ G . 

erısi ikiuci sahifede -

Hoş geldin büyük Başbakanımız 

Bu ziyaretinizle derinden sevinen Adananın 
• • 
iÇi çok büyük ümidlerle doluyor 

27 Pazar gecesi şehrimizden 

g<'r;erek Elazize kadar gitmiş olan 

Başbakanımız ismet lnönü bugün 

~aat dokuzda şehrimizi şereflendire

ceklerdir . 

Muhterem Başbakanımız bütün 

bu günü Adanada geçirecekler 

ve sabahleyin pamuk islah istasyo
nuna giderek islah müesseselerini 

gezecek ve tetkiklerde bulunacak

lardır . 

Öğle üzeri Ziraat lisesinde par 

timiz tarafından şereflerine büyük 

bir ziyafet verilecektir . 

Yemeği müteakip Halk partisi 

ni şereflendirecek olan Başbakanı

mız burada , kazalardan gelen çifçi
lerimizin de iştirakiyle yapılan top

lantıda pamuklarımızı alakadar eden 

mevzular üzerinde uzun görüşmeler 

yapacaklardır . 

Bu görüşmelerde Başbakana re· 

fakat etmekte olan yedi pamuk mü· 

tehassısı profesör de bulunacaktır . 

Görüşmeleri müteakip büyük 

misafirimizin , şehrin muhtelif kısım

larını gezmeleri muhtemeldir . 

Başbakanımız akşam üzeri An · 

karaya müteveccihen Adanayı terk 

edeceklerdir . 

Litvinof 
Hitlere şiddetli hü

cumlar yaptı 

litvinof 

Cenevre : 29 ( Radyo ) - Ce
miyeti Akvam Asamblesinde Sov
yet Rusya hariciye bakanı Litvinof 
themmiyetli bir nutuk irad ederek , 
Hitlerin Nuremberg nazi kongresi 
münasebetiyle irad etmiş olduğu 
nutka şiddetle hücum ederek : sulh 
isteyen milletlerin bütün mali ve as
keri tedbirlere baş vurarak milletler 
emniyetini bozmak isteyenlere karşı 
cephe almalarını söylemiştir . 

Yeni para projesi 

Paris finans komisyonu 
işi kararlaştırdı 

Paris : 29 ( A.A. ) - Paris 
finans komisyonu para projesini ay· 
nen kabul etmiştir . 

• 

Atine mektupları : 

Yunanistandaki rejim de 
ğişikliği ve Göbbelsin 

seyahati 

Yedinci B a l k a n oyunları A verof 
stadında yapılıyor 

Atina: ( Hususi muharimizden )
Yedinci Balkan oyunları , Atinada ı 
Averof stadyomunda yapılıyor. Yu
nan hükumeti, Atina belediyesi ve 
spor teşkilatı , bu seneki Balkan 
oyunlannın evvelkilerden çok daha 
muntazam ve mükemmel olması 
için büyük bir faaliyetle çalışıyor , 
ve hiç bir fedakarlıktan çekinmi 
yorlar . 

Yunanlılar , bu seneki Balkan 
oyunlannda , Berlinde yapılan olim 
piyadda gördükleri bazı yenilikleri 
taklide karar vermişlerdir . Birinci 
geleceklere taç giydirme merasimi, 
oyunların açılışı yapılırken Balkan 
!arda sulh ve müsalemet timsali ol
mak üzere muhtelif Balkan memle
ketlerinden getirilecek güvercinlerin 
uçurulması bu yenilikler cümlesin
dendir . 

Yunan spor teşkilatı , Türkiye, 
Romanya, Yugoslavya ve Bulgaris 

tandan gelen sporcuların ikametine 
meşhur Akropol otelini tahsis et
miş, bu otelde , şimdiden 140 yatak 
kiralamıştır. 

Balkan oyunlarını görmek için 
sade Yunanistanın dahilinden değil, 
komşu Balkan memleketlerinden de 
Atinaya büyük bir seyyah akını baş
lamıştır . Atina Otelleri şimdiden 
dolmuşlardır . Hükumet otelcilerin 
fırsattan istifade ederek ihtikara 
sapmamaları için Belediyenin tanzim 
ettiği ücret tarifesinin sıkı bir su· 
rette tatbikıru kontrol etmek için 
zabıtaya şiddetli emirler vermiştir . 

ALMAN PROPAGANDA 
NAZIRI ATINADA 

Almanya propaganda nazırı dok
tor Göbbels ile refikası ve kadın 
erkek yirmi kadar arkadaşlan iki 
gündenberi Atinada bulunuyorlar . 

- Gerisi ikinci sahifede -

• 
Antakya ve Iskenderun 

Türklerinin hakkı 
1 ••••••• 1 

9 Eyliilda, Fransa hariciye ne
zaretinin [ asma saat salonu] 
nda Suriye - Fransa mua-

hedesi imzalandı . Suriye üzerindeki 
Fransız mandasını kaldıran ve iki 
devlet arasında dostluk ve iş birliği 
prensibine dayanan bu muahede ile 
Fransa, Suriyenin istiklalini tanımış 

oluyor. 
Bu muahede umumi harbi müte

akip aksiyon haline inkilap eden Arap 
milliyetperverliği cereyanının yeni bir 
zaferi sayılabilir. 

Irak ve Mısırdan sonra Suriye de 
istiklaline kavuşmuş ve büyük Arap 
diyarı üzerinde, Filistin istisna edilecek 
olursa - hiç olmazsa hukukan - is
tiklalsız kümeler kalmamış demektir. 

Komşu ve dost Suriyenin birçok 
kan ve fadakarlık karşılığ'ı olarak 
elde ettiıti bu neticeyi sevinçle kar
şılamamamıza imkan yoktur. 

Suriye milliyetperverliğ'inin açtığ'ı 

büyük istiklal davasını ve bu uğur
daki mütemadi mücadelesini sempati 
ile takib etmiş olmamız buna kafi bir 
delildir. 

Bu mücadeleyi hususi bir dikkat 
ve ehemmiyetle takip etmemizin diğer 
bir sebebi daha vardır : 

Zamanın icapları ve şartları do
layısile mukadderntını Suriyeli kom
şularımızınkine bağlı bırakmış oldu
ğ'umuz Antakya ve lskenderunun ke
sif Türk yığını .. 

1921 de Türkiye ile Fransa ara
sında imzalanan Ankara itiliıfname
sinde Antakya ve lskenderun Türk
lerine, tıbkı Suriye gibi, Fran•ız man
dası altında hususi bir idare rejimi 
verilmişti . Suriyeye bağlı olarak ka
lan bu mıntaka Türkleri tam bir muh
tariyetle idare edilecekti . Mandater 
devletin bu idare şeklini tam ve Anka
ra itiliifnamesi ruhuna uygun olarak 

Suriye Fevkalade Komiser
liğinden bir dilek 

Eşsebab adında, Halepte çıkan 
bır Arap ga::etesi Türk matbuatının; 

Türk Antakya ve lskenderunun 1'ürk
lügüne ve muahedelerle çerçetıelenen 

hakkına dair yaptı/!ı haklı neşriya
tından nasılsa öfkelenmiş, bu öfke 
ıle Adamının, .Mardinin Arap mın

tıkası oldugunu iddia edecek kadar 
kendini şaşırm: ştır . 

Bunların bir tek sebebi var: hu
dudun öte tarafında gazetecilik ya
pan ba:ı kimselerin bu günkü Tür
kiyenin ne olduğunu anlamak kabi
liyetıne malik olmamaları .. 

Türk milletinin tarih ve kültürü
nün hududunu aramaga kalkar ve 
bunu bir iddia olarak ortaya atar
sak, bu iddıanıız söze degil tarıhe 
dayanır. 

Antakya, lskenderun; Adana gi
bi, Ankara gibi, lstanbul gibi Türk
tür . Bunu anlamak için ne [büyük 
bir zeka, ne büyük bir bilgi ve ne de 
büyük bir duyguya ihtiyaç vardır . 

Eşşebab, Suri yenın kontrolünü 
halli elinde tutan dost Fransa hüku
meti, Suriye Komıserlilfinin tedıbıne 
müstehak bir şekilde ,1'ü.rkiyenin dev
let adamlarına ve 1'ü.rk nıilletıne kar
şı ıerbi}esini bozmaktadır . Bunlara 
cevabı bile küçüklük sayarız . 

Yalnız Suriye Fevk•liıde 
Komiserliğinden; bu yar•m•z, 
sözUnU, suhbetini bilmiyen g•
zetecilerln •ğzın• biraz kırmızı 
bUber siJrmesini dileriz . 

•• 

Nevzat GUven 
Ankara. 27 1 9 1 936 

tııtbik ettiği söylenilemezse de, Antak
ya ve lskenderun Türkleri muhtar 
bir idareye olan haklarını daima mü
dafaa etmiş ve istemişlerdir. 

Binaenaleyh bu onbeş yıllık ida
renin Antakya ve lskenderun Türk
leri üzerinde psikolojik bir tesiri ol
muştur: Anavatandan ayrıldıktan son
ra bile Suriyeden ayrı yaşamış ve 
onunla arasında ne idare birliği, ne 
kültür ve ne de ruh yakınlığı olma
mıştır. Hatta Suriyenin büyük müca
delesine asgari bir nisbette bile olsun 
karışmamış ve bu mücadeleyi tıbkı 
komşu bir milletin içinde cereyan eden 
bir hadise gibi, şüphesiz alaka ile , 
fakat katiyen iş haline dönmek isti
dadı olmıyan bir alaka ile seyretmiş
tir. Antakya ve lskenderun bununla 
da, Suriycden ayrı bir ruh taşıyan 

ve bambaşka bir arzu ile tutuşan bü
yük, şnurlu ve arzuları tebellür etmiş 
bir kütle olduğ'unu isbat etmiştir. 

Bugün artık Suriye mücadelesini 
bitirmiş ve istiklalini garanti eden 
bir muahedeye de imzasını koymuş
tur . Bu muahedenin tatbik sahasına 
girmesi de nihayet bir zaman mese
lesi halini almıştır . 

Bir kaç senelik bir transizyon dev
resini müteakip Suriyeli komşularımız 
da kendi kendini idare eden , kendi 
mukadderatına hakim , müstakil mil
letler arasına girecektir . 

Evvelce ana hatlarını duyduğu · 
muz bu muahedenin bugün artık he
men bütün detaylarını tanımış bulu
nuyoruz . 

Açıkça söyleyelim ki , muahede
nin bizde uyandırması lazım gelen 
sevinç tam olmamı~tır . Hatta bizi 
derinden düşünmeğ'e sevk ve müte
essir eden bir tarafı bile vardır . 

Paristen dönen ve İstanbul mat
buatına beyanatta bulunan Suriye 
delegasyonu reisi Haşim Attasi mua
hede hakkında izahat verirken An
takya ve lskenderun Türklerinin de 
etnik bir ekalliyet olarak Ankara iti
lafnamesinin tesbit ettiği rejimle Su
riyeye ilhak edileceğini söyledi . 

Salahiyattar ve mesul bir devlet 
adamının ağzından eşitmemiş olsay
dık bu sözlerin doğruluğ'undan bile 
şüphe ederdik . 

Çünkü biz , başka millet idaresi
nin acısını hala tanımakta olan , hü
riyet ve istiklal davasının müdafaası 
için Fransa ile karşı karşıya oturan 
Suriyenin , Antakya ve lskenderun 
için de yeni bir rejim ve geniş bir 
hürriyet havası hazırlayacağını san
mıştık . Ve bu , Suriye delegasyonu 
tarafından Antakya ve lskenderuna 
yapılmış bir cömertlik de olmazdı . 
Çünkü bu bir haktı . 

Suriyeli komşularımızın müstakil 
bir devlet kurmak için bugünkü dGn
yanın istediği coğrafi ,ekonomik , ve 
pisikolojik şartları haiz ve müstakil 
bir millet olarak yaşamak için kül
tür ve politika rüştüne vasıl oldukla
rından şüphe etmiyoruz . Fakat, Su
riyelilerin istiklal hayatında emekle
meğe başladıkları bir devrede,ikiyüz 
seksen bin kişilik, milli şuura sahip, 
ve kendilerinden tamamile ayrı bir 
ruh taşıyan bir kütleyi akalliyet ola
rak ilhak etmelerindeki tehlike kar
şısında endişeye düşmekten de ken
dimizi alamıyoruz. 

Nitekim Fransa hükumeti de,Su
riyeye tanıdığı istiklal için en ön 
şart olarak , azlıkların hukukuna ria
yeti ve bu hususta bir müdahale 
hakkını ileri sürmüştür . Bize kalırsa 
bu tehlike Antakya ve fskenderun 
Türklüğü için ne kadar varit ve bü-

- Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife : 2 

İspanya ihtilaline sebeb 
din adamlarıdır 

~~------... ··--------~~ 
ispanya ihtilalinin muhtelif memleketlerin gazetelerinde uyandırdıkları a

kislerden bu sutunlarda birçok defalar örnekler verdik. Bugün de Madrid 
gazetelerinin isyana ve bunun sebeblerilc bugünkü şartlara dair yazdıklarını 
hülasa ediyoruz. 

ispanya maddi ve manevi kuv
vetlerimizi tahrib eden komünist bir 
hükumetin idaresi altında bulunu
yor. lspanyo) milleti işçi kütlelerinin 
boyunduruğu albnda inliyor diye as
keri isyanı haklı göstermeye çalışan
lar var. Bu alçakça bir yalandır. is
panyanın bugünkü hadiseleri tarihi
mizin mantıki bir neticesidir. 

12 Ağustos 1931 inkilabi haki
ki bir p)ebistin neticesi oldu. 

Bütün lspanyol milleti cumuri
yetin kurulması lehinde reyini kul
lanmıştı. 

iki sene müddt>tle cumhuriyetçi
ler sosyalistlerle birlikte hükumeti 
idare ettiler. Hatasız olmasa bile bu 
çalışma verimli oldu. Millet disiplin 
ve sabır gösterdi ve hükumet na
musluca hareket etti. Mağlub olan 
sistemin üzerine çullanılmadı. Gerçi 
7000 zabit ordudan uzaklaştırıldı ; 
fakat maaşları aynen muhafaza edil
di. Ziraat reforması toprak sahihle
rinin menfaatlarına saygı gösterdi . 

Devletin laikleştirilmesi başarıl. 
dı. Ve burada çıkarılmış bir şayia
yı yalanlamalıyız. Bizzat ben laik 
devletin ve laik tedrisatın aleyhinde 
o)maklığıma rağmen, lspanyol cum
huriyetinin vicdan hürriyetine daima 
hürmet etmiş olduğunu teyid etme -
yi bir borç bilirim. 

Devlet, kendi mekteblerinde la
ik tedrisatı tesis ederken hususi 
mekteblerde dini tedrisata müsaade 
ediyordu. Cizvit teşkilatını lağvede 
rek bunlara aid emlaki müsadereye 
karar vennekle beraber , bir çok 
memleketlerin ve üçüncü Karlos za
manında ispanyanın da yapmış ol
duğu gibi bunları dışarı atmadı. Ve 
Cizvitlerden maada bütün dini te 
şekküller, ticaret ve tedris hakları 
elinden alınmış olmasına rağmen, 
emlaklerini muhafaza ettiler ve hu
susi tedrisatla meşgul ofmakta de
vam ettiler. 

Bu musamahalı politikaya mu-

Türk dil 
açılan 

hafazakarlarımızın nasıl mukabele t 
ettiler? Entrikalarla cumhuriyete kar
şı mücadelelerle "Katolik" bayanlar 
dini ayinleri bir politika silahı yap
tılar, haçı gösteriş için bir mücev
her gibi boyunlanna asarak günaha 
girdiler. Ayni zamanda bu dindar 
kadınlar, günahkar bir tecessüsle 
hükumet adamlarının hususi hayat 
larile meşgul olmıya başladılar. 

Bu yüzden ilk önce general San. 
jurjo, Sevil'de isyan etti. idama mah
kum edilen askeri şef. af tan istifade 
edince, cumhuriyete karşı ikinci bir 
isyan hazırlamakta gecikmedi. Kor
teslerin vaktinden önce dağıtılma
sından sonra cumhuriyete muhalif o
lan Aksiyon Popüler partisi iktidar 
mevkiine geldi. Bu hükumet 1934 de 
Barbarca bir zalimlikle Astsrya ve 
Katalonya protesto isyanlarını bas
tırdı. 

Fakat reaksiyoner Kortesler, hal
kın tazyiki karşısında dağılmıya 
mecbur oldu. 

Seçimlerde, sağcılar çılgınca pa
ra sarfettiler ve hatta bir papazın 
solculara rey vermeyi vadedenleri 
takdis bile etmediği görüldü. 

Fakat bütün gayretler boşa çık
tı ve solcular kazandılar. 

Şimdi asiler, laik devlete karşı 
ali ahın adını öne sürüyorlar. Fakat 
katolik imişler gibi Arabları kul
lanmakta da tereddüd etmiyorlar. 

Krallık devrinde aristokrası ban
kerler, zabitler ve din adamları bir 
inkilab yapılmasına mani oldular; hı· 
ristiyan sosyalistlerle mücadele etti· 
ler. Mücevherlerle kaplı ve lüks i
çinde yaşıyan rahibleri müdafaa e
diyorlardı. Şimdi de İsayı müdafaa 
etmek için Arablan gönderecek kan
lı bir sivil harb açtılar. 

Hürriyet ve sosyal adalet için 
kanımızı dökmek fırsatını - bazıları 
buna tali diyorlar - allah verdi di
yorum. 

Yaşasın Cumuriyet L. 

Türle sözü 

. 

Şehir 

Vali ve parti baş-! : Evvelki geceki şid- Seyhan barında 
kanımız l detli yağmur I Katkılı şaraplar yakalandı 

Ankaradan geldi Ovanın büyük bir kısmına 
Vali ve parti başkanımız Tevfik yağdı 

Evvelki gece Seyhan barında 
inhisar memurları tarafından yapılan! 
kontrol ve aramada bir çok katkılı 
şaraplar yakalandığını işitmiştik . 

Hadi Baysal, dünkü Torus Ekspre
sile Ankaradan şehrimize dönmüş
tür. 

Tevfik Hadi Baysal. dün öğleden 
sonra vilayette meşgul olmuşlardır. 

Halkevi kupa 
maçları 

Bu pazar başlıyor 

11 9/936 cumartes; günü halk 
evinde kulüp murahhaslarının iştira. 
kile çekilen kur'a neticesinde 4 ilk 
teşrin pazar günü Adana ldmanyur. 
du ile Torosspor kulübü karşılaşa· 
caklardır. 

Bu maç.ta mağlup olan takım 
Seylıansporla karşılaşarak onun ga· 
libi de 4 teşrin galibile karşılaşarak 
lik maçlarında olduğu gibi en fazla 
puvan alan takım kupa şampiyonu 
addedilecektir. Ve Halkevi tarafından 
konulan kupayı alacaktır. 

Muaddel ceza 
kanunu 

Ay başında tatbik edile
cek kanun mühim hüküm

leri ihtiva ediyor 

Bir teşrinievvelden itibaren mer
iyet mevkiine girecek ol~n muaddel 

ceza kanununda mühim yenilikler var
dır. Kanunda şapka giymeyip başına 
bir takım acaip külah koyanlarla 
Türk harflerini kullanmiyanlar hak 
kında da bir madde bulunmaktadır. 

Siyasi bir partinin remzi olan 
ilan ve işaretleri izinsiz ve kanun hi
lafına kullananlar hakkında takibat 
yapılacaktır. Devlet emniyetine taal
luk eden suçlar için yeni kanunda 
mühim hükümler vardır. 

Katil fiillerinden dolayı 15 se· 
nelik mahkumiyet karan 18 seneye 
çıkarılmıştır. Irza tasaddi hakkında 
da mühi'll bir madde bulunmakta
dır. 

Şehrimize evvelki gece saat 23 
den ikiye kadar üç saat mütemadi 
şiddetli yağmur yağmıştır. 

Hava rasaddan aldığımız malu
mata göre : Yağmurun mikdarı 13 
milimetreyi bulmuştur. 

Bu yağmur bölgenin heman he
man her tarafına muhtelif nisbetlerde 
yağmıştır. 

Başmuharririmiz 

Ferid Celal Güven 

Bu hususa dair; kaçakcılık işleri
ne bakan müddeiumumi muavini Şe
ref Gökmenden aldığımız malumata 
göre ; satılan şarap şişelerinin ban
drolları açılarak şaraplara su ve 
saire katılmak suretile tağyir edildiği 
ve alkol nisbetinin yüzde 4,5 a kadar , 
düşürüldüğü ve bu suretle inhisar 
içkilerinin evsafı ve kıymeti düşürü
lerek satıldığı anlaşılmış ve barı iş
letenler hakkında lazımgelen tahki
katın yapılmakta olduğu öğrenilmiş
tir . 

Dün geldi 1 Sırkıntı nahiye müdürlüğü 
Ankarada bulunan başmuharri- 1 

rimiz, İçel saylavı Ferid Celal Güven Eski Tuzla nahiyesi müdürü 

ve yazı işleri müdürümüz Nevz~t j Kadri , mü~ha~ b~!u~a~.: .. Kozan~n 
Celal Güven dünkü Toros ekspresıle Sırkıntı nahıyesı mudurlugune tayın 
şehrimize gelmişlerdir. edilmiştir. 

Y unanistandaki rejim değişikliği 
seyahati ve Göbbelsin 

-- Birinci sahifeden artan-

Doktor Göbbelsin bu seyahati, 
şahsi ve Yunan eski eserlerini ziya
rete matuf olduğu söyleniyorsa da 
ziyarete Yunanistanda vukubulan 
son rejim değişikliğinden sonra si
yasi bir mana verenler de eksik de
ğildir. Yunan Başvekili M.Metaksas 
fırsat buldukça artık Yunanistanda 
eski parlamentarizm usulünün avde· 
tine imkan bulunmadığını , devlet 
teşkilatının ve y~ni kanunu esasinin 
korporatif sistemine göre tanzim 
edileceğini tekrarlamaktan geri dur
muyor . Demek oluyor ki Yunan 
Başvekilinin maksadı , Almanya ile 
ltalyanın bugünkü idare sistemlerini 
taklid etmektir. Bu maksada meb
nidir ki, Metaksas kabinesi beş se
nelik bir iş programı da hazırlamağa 
başlamıştır. 

minden ayrılan Almanya ile ltalyada 
teveccühle karşılandığını söylemeğe 
lüzum yoktur. 

Esasen Başvekil M. Metaksas , . 
ötedenberi ltalyaya teveccühü ile 
tanınmış bir devlet adamıdır. ltalyan 1 
Bari radyosunun haftanın dört beş 
gecesinde Rumca yaptığı neşriyatta, 
yeni Yunan rejiminin ve Başvekil M. 
Metaksasın methiyesini yapması,ltal· ı 
yan siyasi mahafilinin memnuniye
tine bir delil olarak telakki edilmek· 
tedir . 

KOMÜNiZM iLE MÜCADELE 

Metaksas kabinesi komünizme 
karşı şiddetli tedbirler almakta de
vam ediyor. Yunan komünist partisi 
reisi Nikola Zaharyadis tevkif edil
miştir. 

Bu komünist şefinin muhtelif 
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Pamuk istihsalini 
artırmak çareleri 

- Birinci sahifeden artan-

mizi yerine getirebilecek bir ku~ 
rette olan rejimimiz ve hükumeti' 
mizle yapılması mümkün olan şe 
karşısında elimiz böğrümüzde bek 
}emenin manası kalmamışbr. 

İstihsali emniyetli bir şe-kle 
mak ve arbrmak için ne gibi şeY 
lazımdır ? Nüfus mu ? Amele 
mi ? lrrieation mu ? Kredi teş · 
mı ? Makine mi ? esctensio zirai. 

ten inteusiv ziraati usulune geçmek 
Bütün bunlar ayn ayrı etüd edil . 
ve üzerinde dikkatle durmağa,ded 
işlemeğe değeri olan şeylerdir · 

Ancak böyle etraflı bir incel 
neticesi Adana pamukçuluğunun. 
kiki vaziyetini ve almak icabettir 
istikameti öğrenmiş olacağız . ~ 
buki bugün kredi olarak her bıfl 
mizin görüşü ve kanaati başka bit 
kadır. 

Mesela ben kurak mıntıkaya 
hil olmıyan ve yıllık yağmur 'V _.ı. 
tisi 500 milimi geçen Çukuro\'I"." 
bugünkü az nüfusla irrication ~ 
lüzumsuzluğunu ileri sürersem Je' 
digerimiz bunun aksini iddia 
bilir . 

Mesela ben daha bir kaç yüı 
dönüm ekilmeğe kabiliyetli , k 
vetli ve münbid Çukurovanın . 
kine ve mibzerle escteusuv ıı 

sistemile çok miktarda işlenme 
fazla istihsal için karlı görürse~ 
digeri bunu başka türlü göre 
Buna benzer bir çok şeyler · 
halde bu dertleri ve bu ihtiya 
toplu bir halde görmek ve 
etmek icabeder . 

Çünki ortada iyi bir vesile 
dır. iki gün önce Adanadan 
büyük başvekilimiz ismet lnönÜ. 
kurava pamukçuluğuyla çok il ; 
miştir. iki saattan fazla hep hu 
sele üzerine dunnuş, hep blJ 
zu üzerinde konuşmuştur. Ve 
da Sayın Başbakanımız dönüşte 
danada kalacaklarını, bu işle la' 
gul olc-caklarını vaad buyurmuş 
çifçi ile doğrudan doğruya t 

edeceklerini söylemişlerdir. 

' 
----···~···----

Yunanistanda vukubulan son re· 
jim değişikliğinin demokrasi siste-

telakkisinde 
1 

yeni bir kitap 1 

'----------------------------------------

namı müstearları ve bir çok sabıka
ları vardır. 1925 senesinde Selanikte 
Y edikule hapishanesinden kaçmış, 
ayni sene tekrar yakalanarak hapi • ı 
haneye sevkedilirken kendisini gö
türmekte olan jandarmayı ayağından 
yaralıyarak kaçmış, bir sene sonra 
kendisini tevkife teşebbüs eden bir 
jandarma çavuşunu öldürdükten son
ra Moskovaya kaçmış ve gıyaben 

Çok büyük bir devlet adaıt11 
lan İnönü'nün bu gelişi, şübh~ 

5 ki Adana pamukçuluğuna verı~ 
emniyetli bir istikbalin en ~ 
bir müjdesidir. Ve hiç şüphe Y';'.", 
yıllardanberi Cümhuriyet hii 
tinin başında Türk köylüsünü, 
çif çisini iktisadi refaha kavuştLI 
için hiçbir tedbiri almaktan 
durmayan büyük başvekilin 
çuluğumuzun da normal ve "e 
bir vaziyt te girmesi için o h~ 
manki iyi görüşlerinin bun '1 
muvaffak olacağı muhakkaktır· 
terki biz de dileklerimizi iyi .. 
mağa, hakikatı olduğu gibi g 

-2- ! 

Erkek ~isesi edebi?'.~' ö~retmcni Arif l\ilıad. A~:> a , dıl bayramı miinasebetiy· ı 
le Halkevınde çok gu.el bır konferaus r ·ermı~tı . U::ım uzurı alkı§/arıan bu mu· ı 
t'Dffokıyetli konferansın özünü a§ağıya alı)oruz : 

Türkçenin en güzel dil olduğu 1 
meydandadır . Bilmem , hatırlar mı
sınız . Bir masal söylerler : bir kız 
varmış , gülünce yanaklannda gül· 
ler açılırmış 1 dudaklanndan inciler 
dökülürmüş . 

Bu , dudaklarından inciler dökü
len kız olsa olsa Türk kızıdır , ve 
bu inciler de Türkçenin kelimeleri
dir . 

işte size bir kaç inci : Kardeşler 
gediği, Yuva, Gül budağı, Taşoluk, 
llaldı. Bunlann hepsi Anadoluda yer 
isimleridir . Ve böyle daha niceleri 
vardır ki bir yerin adı olmaktan zi
yade , bir şiirin adı , bir ~ iir kitabı
nın başlığı gibidir . 

Öyle dağ adları vardır ki dağı 
görmeden dağın azametini anlatır ; 
Binbuğa d~ğı gibi . Hem mana, 
hem ahenk bakımından ne azametli 
bir addır Binbuğa dağı . 

Bir örnek daha : Bingöl yay- f 
lası . Bu yaylanın ne şairane , ne 
muhteşem bir yer olduğunu kelime· 

lerin hem manası hem de musikisi 
ne güzel anlatıyor . 

Başka kelimeler alalım ki dilin 
rast gelme kelimesi olsun : hınç keli
mesinin söylenişinde bir hınç yok 
mudur. Tunç kelimesi Tuncun ken
disi değil midir . Korkunç kelimesi 
hakikaten korkunçtur . Ant kelimesi 
yemini ne müthiş , ne kuvvetli bir 
şekilde anlatır . 

Gül kelimesinde , inci kelimesin· 
de gülün , incinin incelikleri kendili 
ğirıden yok mudur ? Işık kelime~i 
hiç bir zaman karanlık bir kelime 
değildir. 

Anadoluda şu yakınlarda <loğu
ve.ren kaptı kaçtı kelimesine ne dersi
nız. 

Ay kelimesi belki yer yüzünde 
ay anlamına gelen kelimelerin en 
güzelidir . Yuva kelimesinde " Y ,, 
ile " V " nin o kadar güzel bir te
sadüfle birleşmesi , uygunluğu var
dır ki kelimede yuvanın sıcaklığını 
duyar gibi olursunuz . Ve yuva keli-

mesi, yer yüzünde yuva demek olan 1 
kelimelerin en güzelidir . ., 

. Her <lild~ ~una benze~ ma~dut 
mısallar olabılır . En zengın mısal · 
ler , ve en güzel misaller Türkçede· 
dir. 

Kelimeler ayn ayn böyle olunca ı 
kelimelerin dizilmesinden doğa~k I 
cümleleri düşünün . Bunlar birer ın· 1 
ci dizisinden farksız olacaktır . 1 

Uyu kelimesini iki defa söyleyin. 
Bir ninni ahengi doğmaz mı ? 

Orhan Seyfinin 
Uyu küçük Türkan uyu 

Mısramı hatırlatırım . 
Seni seviyorum sözünün manası 

anlaşılmadığı zaman da ahenginden 
az çak sevgi manası çıkar . Bunu 
Türkçe bilmiyen birisine bu söze 
yakışan ahenkle söyleyin , bunun bir 
sevgi sözii olduğunu anlamamasına 

imkan yok gibidir. Tavsiye ederim, 
tecriibesini yapınız . 

Daha bundan iki buçuk asır ön · 
cc şfür Nabi a canım sözünü başka 
bir dildeki karşılığından güzel bul· 
duğunu söylemiş , bundan üç buçuk 
asır önce şair Nevayı Türkçeyi za· 
manın edebiyat dili olan bir şark 
diliyle mukayese ederek Türkçenin 
hem daha zengin hem daha güzel 
bir dil olduğunu isbat etmişti • 

Yeni mukayeseleri de siz yapınız 
Yakın misaller vardır . Böyle bir dil 
içinde yaşarken başka bir dil 
konuşmak isteyen olursa onu her 
şeyden evvel zevk bakımından mua
haze etmek lazım ve biz Çukurova· 
da bazı köy isimlerini değiştirirken 
her şeyden evvel o köylere daha 
güzel isimler vermek bakımından 
hareket ettik. 

Ziya Gökalp bir Türk masalı 
anlatır . Ay hanımı elde etmek için 
iki şey istenir bu masalda : 

Biri dalga göl incisi 
Biri serap çöl incisi 

Belki de manasız görünen bu iki 
mısra kelimelerin yan yana gelme
siyle ne kadar İnce , ne kadar telef
fuzu tatlı şeyler olmuştur . 

Biri dalga göl incisi 
Biri serap çöl incisi 

§ Türkçenin güzelliğini görmek 
için masaldaki kızı bulup söyletme· 
ğc lüzum yok , bugünkü Türk çocu· 
ğunu , bugünkü Türk kı~ını söyle
tiniz . On!ar söylesin siz dinleyiniz . 
Hele onların dilinde, söyleyebilen. 
!erin dilinde Türkçenin güzelligi ve 
tadı dinleyenleri imrendiren bir tad 
ve bir güzelliktir . 

- Sonu var -

meğe çalışmalıyız. 

18 sene kürek cezasına mahkum ol- r 
muştur . 

Bir müddet sonra Yunanistana 
dönen Zaharyadis o zamandanöeri 
aranıyor ve bir türlü yakalanamı· 

mıyordu. 

Hükumet komünizm ile müca
dele için bir kararname de neşret

miştir. Bu kararnameye göre kav
len, filen komünizm propagandası 
yapanlar , uzun hapis cezalan ve 
sürgüne gönderilmekle cezalandırı
lacaklardır. 

Komünistlerin açık veya kapalı 
yerlerde torlantı yapmalan, gazete 
çıkarmaları da yasaktır. Bu toplan
tılarda bulunanlar , komünist gaze
teleri tertip, tab'ı ve tevzi edenler 
muhtelif cezalara çarpılacaklardır . 

Komünistlikle uğraşanlar, şayet 
resmi memur, muallim ve yahut za· 
bit iseler, görecekleri cezalar daha 
şiddetli olacaktır. 

Bu kararname mucibince komü· 
nist davalarının rüiyeti de çok ba· 

• sitleştirilmiş, muhakeme usulü çok 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuf'IJf 
12oO 

6('fJ 
3(JO 
toO 

1 - Dış memleketler için }. 

bedeli değişmez yalnız posta 

zammedilir . 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir • 

l.--------~ 
kısaltılmıştır . 

Yunanistanda bundan 
telif namlı amele cemiyetleri 
hükurretin kontrolü ve mu 
altında yalnız bir işçi birliği 
caktır . 

1 



• • 
ını 

• 
erı 

kud· 
ıneti· 
şeylı 
bek 

e so~ 
şeylı 
le ır 

şkili 
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Vekillerimiz 

Tetkik seyahatlerine de
vam ediyorlar 

Ankara : 29 (A. A.) - lktisad 
Ve Maliye vekilleri müfettiş Tahsin 
llzerle Artvine gelmişlerdir. Yakın
dan yaptıkları tetkikler, Hopa iske
lesinin yapılmasının Doğu illeri için 
Çok faydalı olacağı neticesine var
tııışlardır. Morgu! Kuvershane fabri
kalarının noksanlarının tamamlan
tııasını kararlaştırarak Çoruh vilaye
tinin mahsul ve hayvanları üzerin· 
de tetkikat için Erdehana gitmişler· 
dir. 

Balkan oyunları 

Arsıulusal pamuk 
kongresi 

Mısır pamukları hakkında 
bir karar verdi 

Londra : 29 ( Radyo ) - Bey
nelmilel pamuk kongresi ; 15 gün 
için mısır pamuğunun hali hazır va
ziyetini muhafazaya karar vermiştir. 
Gelecek pamuk beynelmilel kongre
si 937 Eylulünde Mısırda toplana
caktır . 

ispanyada 

3 df s 
"35ı· aon stadyomunda devam 

Vaziyet hala karışık 
Madrid : 29 ( A.A. ) - Nas

yonalistler Toledoyu işgal etmişler 

Alkazar mahsurlarını kurtarmışlar
dır. 
HİTLER ASİLERi KUTTUYOR 

vı~ ediyor 
j,şiJll~ 

Berlin : 29 ( Radyo ) - Hitler, 
Alkazar müdafiine bir telgraf çeke
rek , gösterilen kahramanca müda
faa ve muvaffakıyetten dolayı nas· 
yonal Sosyalistlerin tebriklerini bil
dirmiştir . 

b'' 
ede· 

Ankara : 29 (A. A.) - Balkan 
Oyunları Atina Saon stadyomunda 
başlamıştır. 

800 metrede Gorsek (Türk) i
~nci, yüksek atlamada Polat (Türk) 
~inci, gülle atmada irfan üçüncü 
beysi beşinci, 1000 metrede Veysi 
eşinci, 1000 metrede Maksud Rıza 

dördüncü olmuştur. 

Erzurumda 

Akşam kız sanat mek-
tebi açılıyor 

, Ankara : 29 ( A.A ) - flkteş· 
l'itıde Erzurumda bir akşam kız san
~t nıektebi açı lacaktır . 

Hint sahillerinde bir ha
va gemisi yandı 

Delhi : 29 ( Radyo - Hindis
tan ) - Delhi Ateua hava gemisi , 
yerinden hareket etmek üzere iken 
ateş almış ve batmıştır . 

Filistin de 

Örfi tedbirler alı!!acak 
Londra : 29 ( Radyo ) - Filis

tin hakkında yeniden ittihaz edilen 
vaziyet ve örfi tedbirler bugün ka· 
rar atlına alınmıştır . 

Antakya ve İskenderun 
Türklerinin hakkı 

- Birinci sahifeden artan -

l 

Türk sözü 

(Tan sineması) 
Pek yakında 

En nadide ve seçme filmlerle kapılarını sayın halkımıza açıyor. Nefis 
bir ses pek mükemmel bir konfür ve buna mukabil en şöhretli Sinema 

yıldızlarının en büyük eserleri 

• 
Her şeyden evvel Sinema severlerin zevk.ile mütenasip bir seçim 

Jşte • Sinemamızın büyük muvaffakıyetini temin edecek eserlerden 
• bazıları : 

( Şarlo ) nun 
En son filmi Asri zamanlar 

Ölüm Perisi - Kaptan Blut - Meyerling faciası - Allahın Bah
çelerinde - Yüz sene sonra - Taras Bulba - Mişel Strogof - Ars
lanlar Adası - Arabistan geceleri - Mucizeler yaratan adam - Kö
niksmark ......... 

Ve isimlerini burada saymakla bitmez daha bir çok şaheserler . 
7332 

Seyhan 
Cinsi 
Buğday 
Kıbrıs buğdayı 

" " 
Mentane buğdayı 

" 
Perivan 

" 
Ay çiçeği 
Çiğjt 
Pamuk 
Sisam 
Bezelya 
Fiğ 
Bakla 
Mısır 

Keten lifi 

.. 

Soya fasulyası 
Siyah soya fasulyası 

Milli Emlak : 

Defterdarlığından • • 
Kilosu İzahat 

725 Eski mahsul 
1237 Selektörden geçmiş yeni mahsul 
466 Selektör altı 

1290 Selektörden geçmiş yeni mahsul 
182 Selektör altı 
961 Selektörden geçmiş yeni mahsul 
185 Selektör altı 

3500 Geçen sene mahsulü 
2681 

" " " 1481 
" " " 553 
" " " 118 
" .. " 15 
H " " 24 
" H " 56 
H " H 

87 
H " .. 

ltı9 
" .. " 47 Yeni mahsul 

Tohum islah istasyonuna ait yukarıda cinsi ve miktarları yazılı hububat 
ve saire 9 - 10-936 tarihinde açık artırma ile zahire borsasında satıla
cağından taliplerin yövrni mezkurda hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 
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Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

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

~~kS.e bizzat Suriye için de o kadar 1 kütle kendisi için daimi bir ihtilaf ve kabule başlamıştır. 
Uyuk ve varittir , 

1.. Antakya ve İskenderunun Türk
.u~Ünde hiç kimsenin şüphe duyaca
~ını aklımıza bile getirmiyoruz. Ata

p titk vatanından kopmuş bu toprak 
~tçası üzerinde yaşayan insanların ni
l ayet razı olabileceği hayat ve on
h·ta verilebilecek asgari avantaj tam 

ır istiklaldir.As.,.ari avantaj diyoruz: ç .. 6 • 

1'·~ n k ü , Antakya ve lskenderun 
Utklerinin duyduğu hisleri , modern 

llıılJiyeı prensiplerinin miyarına vu
~Cak olursak bu toprak parçasının 
•
1 

latiirk vatanından ayrı yaşamasına 
llık' ile a_n .olmadığı derhal meydana çıkar. 

nlığıni duymuş , arzu ve bağlan 
~~5bit edilmiş bir kütlenin yabancı 
y't idare içinde, yabancı bir hakimi
t et altında kalması , onun için bir 
b~hlik e değil, vukua gelmiş bir a'ıet, 
ır beladır. 

S Diğer taraftan , bu vaziyet genç 
ç:~riy~ devleti için de bir tehlikedir. 
~ Unku, nüfusu ile mukayese edildiği 
aman büyük bir kalabalık teşkil 
~decek olan, başka bir emel , başka 
kır arzu ile kıvranan Antakya ve Is-
enderun Türklüğü gibi büyük bir 

bozgun faktörü olarak kalacaktır . Adres : Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
Bütün bunlara Türkiyenin Anlak- .._ _ _______ ____ 1_2_2_1 ______ 2_6;;-_3,_0.._ _____ _ 

ya ve İskenderun üzerindeki hususi 
alakasını da ilave edecek olursak 
Fransa - Suriye muahedesinin Su-
riye için daima nahoş vaziyetler ih
das edecek bir tarafı olduğunu ka
bul etmek lazımdır . 

Türkiyenin bütün dünya milletle
riyle , bilhassa komşulariyla iyi ve 
dost geçinmek hususundaki arzusunu 
en üç yılın mebzul siyasi hadiseleri 
kafi mikdarda isbat etmiştir: . Suriye 
hükumetiyle de geniş bir dostluk ve 
iyi komşuluk münasebetleri içinde ya
şamak istediğimize şüphe yoktur , 
Yalnız bu ırenç komşumuzun sulh ve 
rahatlık içinde mütemadi inkişaflarını 
- istikliil mücadelesini olduğu gibi
büyük bir ~empati ile takip etmemiz 
ve aramızda pürüzlü bir mevzu kal
maması için , Antakya ve İskendcru
nun kendi kendini idare eder bir ha
yala kavuşması şarttır . .Ye tekrar 
ediyoruz ki , Antakya ve lskenderun 
Türklerine verilebilecek asgari avan
taj budur . 

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

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berbari vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren iicretleri yarıyarıya tenzilatlıdır 

sahife 3 

Adana Borsası muameleleri 
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Kilo :Fiyatı 

CİNSİ En az En çoL. 
Satılan Mikdar 

K. S. K. S. KUo 

Kapımalı pamuk ==-=- = 

Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi .. 
iane 1 l iane 2 

1 _ Ekspres 
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44,50 

1 
47 
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1 
Fasulya 

·-~~'--------1----- --------------· Yulaf 
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Kuş yemi 
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Sisam 

' UN 
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Hazır J 6 
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Kambiyo ve para 
İş bankasından alınmıştır. 

95 Liret 
1 1 63 Rayşmark 

Frank « Fransız " 
58 Sterlin « İngiliz » 638 

182 Dolar « Amerika » 

Frank « İsviçre » 

Birinciteşrin vadeli 6 
Hit hazır 5 
Nevyork 

ı ,.....~~~~~~~~~--~---~~~~--: 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 
--------------~~-------------------

1- Arttırmaya konulan arsa 468 metre, Asfalt 
ve Atatürk parkı karşısında . 

2- ihale : Açık arttırma suretile yapılacaktır. 
3- Tahmin bedeli : 468 liradır . 

caddenin doğusunda 

4- Arttırma : 8/10/936 perşembe günü saat on beşte Belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır . 

5- Muvakkat teminatı : 35,10 liralık makbuz ile birlikte encümene mü-
racaat olunacaktır. 

6- Şartnamesi : Belediye yazı işleri kaleminde her gün görülebilir . 
7308 24--27- 30- 3 

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

Halk eczanesi yanındaki Tuhafiye ve kavafiye mağazasında Ali Galip Ak-
baya müracaat etsinler. 7314 

3-15 G. A. 

!...__________________________ Fiyatlar şunlar- Kuruş 1 
Seyhan Eczanesinde ilaçlar dır : 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir 1 

otel odası Fazlasından fark alınır. 
125 Bir gecelik ) 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay.:delenle ve taş odalar 

ı 

f 

Eczacı tarafından yapılır. .. . 75 Birinci baraka 
50 ikinci 

" 
P f S h E • d 30 Hususi banyo / ar ümeri, tuvalet eşyaları ey an czanesın e 15 u A 

mumı " ( 
kekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka } defaya kadar 

olonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, Akrem V. S Lulu ' ' .... 1 Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-

Celal Bayer ı tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
43 

Bir kişi ücreti günde iki 

6748 74 
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Sahife : 4 Türksözii 30 P.yhil 1936 

Ceyhan Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
936118 Tereke. 

Dönüm 
254 

Cinsi 

" " 

Mevkii 
Yılankale Mercimek 
tariki ( sekiz hissede 
yedi hissesi 

No 
81 

Tarihi 
1 928 Şa. Ali kızı yeli mi 'c Hacı Hasan 

ve Cantemur hafidi Ahmed Ga. Kı
rım muhacirleri Ali ve MuraJ Şi. 
Enis Ali ve Arslan ve Abdullah C. 
Mercimek tankı ile çevrili 

Dönüm 
60 

60 

60 

60 

60 

35 

30 

60 

20 

60 

80 

30 

80 

80 

193 

56 

80 

80 

36 

17 

80 

60 

80 

60 

43 

30 

30 

Cinsi 
Tarla 

Tarla 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

Tarla 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

Mevkii 
Yilankale Mercimek 

Tariki 

No Tarihi 
54 ikinci K; 928 

" " " " " 
55 1928 

" " " " " 
56 

Yılankale taşlı hü- 57 
yük malazı 

" " " " " 
58 

Küçük bürhaniye tar 59 
lası Taşlı hüyük malazı 

Yılankale tarlası t~ş- 60 
lı hüyük malazı 

Küçük bürhaniye Ka· 61 
ra oğlan mevkiinde 

Yılankale taşlı bü . 62 
yük malazı 

" " " " " 
63 

Yılan kale asav Mu!· 64 
la gölü 

Taşlı hüyük malazı 65 

Y ılankale taşlı hüyük 66 
mevki 

" " " ,, ,. 67 

Yılankale Karaoğlan 68 
Mevkii 

" " " " " 
69 

" " " " " 

Hacı Hasan çifliği 71 

Dere yolu mevki 72 

Dere yolu mevki 73 

Bürhaniye Salyan 7 4 
hüyügü 

Yılankale Salyan 7 5 
hüyüğü 

Yılaıı'kale usta 76 
Mulla gölü 

" • " Merci· 77 
mek tarikı 

" " " Karaoğlan 78 

Yılankale Maşlı 79 
Mal azı 

Küçü Bürhaniye taş· 80 
lı hüyük malazı 

1 928 

11928 

1 '928 

1928 

1 928 

11028 

1 928 

1. 928 

1 928 

1 928 

1 928 

1 928 

1 928 

70 1 928 

1 928 

1 928 

1 928 

1 928 

1.928 

1 928 

1 928 

1 928 

1. 928 

1 928 

Hududu 
Şarkan Şakir bini Osman tarlası G; 
Mehmed bini Ali tarlası şi; Merci. 
mak tariki C; Mustafa oğlu Ali can 
tarlası ile mahdut 

Ş. Hüseyin bini Mustafa G. Tahir bini 
Osman Ş. Mercimek tariki C. Mus
tafa bini Ömer ile ma 

60 tarla 

80 
" " 

Y ılankale Mercimek 
tarikı (36) sehim itiba
rile (29-sehmi 

Karaoğlan 

" " ,, " " 
Nısıf tarla 

82 1/928 

83 1028 

Şarkan Ali Can Mustafa Ga. Ali 
çavuş Şi. Mehmed bini Ali Ce. Ha· 
cı oğlu Ömer tarlasiyle mahdut 
Şa. Çerkes Hacı Yusuf Ga. Hadis 
efendi ile Arslan Bey Şi. Hacı Ze· 
keriyaCe. atik ile mahdut tarla 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin beher dönümüne (2) iki lira kıynıel 
takdir edilmiştir. 

Artırma peşindir. Müterakim vergi ve resmi dellaliye alıcıya aittir. Artırmıya iştirak etmek istiyenler kıynıe 
bini Alim tarlası ile çevrili muhammenenin o/o de yedi buçuk nisbetinde pey akçası vermesi veyahut milli bir bankanın teminat mektubuıı; 
Ş. Taşlı hiiyük tariki G. Ali bini fu'l hamil bulunmaları lazımdır. Artırma şartnamesi 26.19/936 tarihine müsadif cumartesi günü dairede mahalli nıab 
berber Hasan Ş. Ahmet bini Şakir ~ susuna talik edilecektir. Birinci artırma günü 9.11.936 pazartesi günii saat 10 dan 12 ye kadar Ceyhan Sulh l13 

C. Kırımlı lsmail ile mahdut kimliği salonunda icra edilecektir. Artırma bedeli kiymeti muhammenin % de yetmiş beşi bulduğu takdirde nıiiı· 

Ş. Pancar zade Kerim eşi Hatice 
Sultan G. Hüseyin bini Mustafa Ş. 
Mercimek tariki C. Kırımlı Osman 

Ş. Şakir bini Mustafa ve Ahmed hi- teriler üzerine bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artırma taahhüdü baki kalmak üzere 15 gün müddeti<! tenıdıl 
ni Şakir ve Ahmed bini Kadir G. :ı> edilerek 24.11.936 tarihine müsadif salı günü saat 10 dan 12 ye kadar keza dairede yapılacaktır. ikinci açık ar 
Osman binini Mehmed ve Hacı O. ~ 1 tırmasında artırma bedeli kıymeti muhammenenin % yetmiş beşi bulmadığı takdirde satış (2280) no.lu kanunun 
Mehmed ve Mustafa Ş: Hasan bini " ahkamına tevfikan geri bırakılacaktır. 
Ömer C. Kırımlı lsmail ile mahdut < Hakları tapu sicilli ile sabit olmayan ipotekli alacaklılarla diğer alakadaranı ve irtifak hakkı sahiplerinin ha~· 
Ş. Şamil G. Mestan bini sakallı Mus- ~ lan ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaları evrakı müsbitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren 20 gün zar· 
tafa Ş. Kırım muhacirleri C. Kara· -· fında Ceyhan Sulh hukuk hakimliğine bildirmeleri lazımdır. 
man örtik tarlası ~~ Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır. Daha fazlı 
Ş. Ahmed bini Kuduz Ali G. ka
saplar tarlası Ş. Mustafa bini Hüse 
yin C. Kırımlı Muhtar Ali 

1 malumat almak istiyenlerin 936/ 18 no. da kayıtlı bulunan tereke dosyasında mevcut evrak ve mahallen takdiP 
(') 
~, kiymet raporunu görüp anlamaları mümkündür, ilan olunur. 26.9.936 7330 
;:;-& ~ ............................................................................ ,ı 

Ş: Kastalak O; Mehmed G. Mustafa 
bini Osman Ş. Kırımlı Kerim bini 
Bevbek C. Halil bini Emin tarlası :ı> 

:; . 

... 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

ile çevrili 
Ş. lbrahim bini Hüseyin G. Taşlı 
hüyük tariki Ş. Kırım muhacirleri 
C. Hacı Seyit Gazi kerimeleri 
Ş. Mustafa bini Ömer G. Hasan bi
ni berber Mehmed Ş. Tahir bini Os
man C. Hacı o: Ömer 
Ş. Kırımlı Ali G. Hacı Hasan çifli 
tarikı Ş. Gazi Mulla kerimesi kara 
Şaşen C. Kırımlı Ali ile çevrili 
Ş. Kırım muhacirleri G. Hacı Ha. 
san çifliği Ş. Ali çavuş C. Ebu Sut 
Mulla ile çevrili 

Şarkan ve cenuben tarikıam garben 
İbrahim iken sahibi senet şimalen 
Yunus iken benli Hasan ile mah
dut 
Şarkan Kırım muhacirleri garben 
Hacı Hasan çifliği tarikı şimalen Mu!· 
la Gazi hafidesi ve Ebusut cenuben 
Hasan ve Muş tereklerile çevrili 
Şarkan Abdurrahim garben tarikı 

am şimalen Mercimek tarikı cenu· 
ben Mulla Gazi yetimi Kara Şaşan 
tarlası 

Şarkan tarikıam garben Can Temur 
oğlu şimalen çiflik cenuben Hacı Ha· 
san tarlası ile mahdut 
Şarkan Yılankaleden Yeni köye gi 
den tank garben sahibi senet şima· 
len keza cenuben Hacı Hasan çifliği 
tarlas; ile MA; 
Şarkan Kınm İbrahim ve Abdul 
hakim garben Adanaya giden tarik 
şimalen Hacı Hasan cenuben Kırım 
mesnet ve tarik ile M; 
Şarkan Eyyub garben Fatma keri
mesi şimalen tarik cenuben Kara· 
man Özbey ile çevrili 
Şarkan Aslan Kiray garben Musta· 
fa şimalen Esenbar cenuben tarikı 
am ile çevrili 

Şarkan Meı cimek tarikı garben Ali 
bini İslam şimalen kasaplar cenu
ben Kasım ile Ma; 
Şarkan Abdulhakim garben Kerim 
bini Bavbek şimalen benli Seyit bini 
Seyit Ahmet cepuben Kabak Ab
dullah ile çevrili 
Şarkan taşlı hüyük tarlası ga; Hacı 
Hasan çifliği tankı şi; keza; cenu· 
ben Hacı Ömer oğlu Abdullah ile 
çevrili 
Şarkan Mulla Süleyman bini Süley
man G; Şakir Osman şi; Mercimek 
tarikı c; Kırımlı Mustafa ile çevrili 
Şa; Hacı Hasan çifliği tarikı G ; 
Türkmen Ömer ş; Hacı Hadis efen 
di Ce; Çerkes Zekeriya efendi ; 
Şa; Ahmed bini Kuduz Ali Ga; ka
saplar şi: Hacı oğlu Ömer C, Mus· 

tafa bini Hüseyin tarlası ile çev · 
rili 
Şa; Ahmed bini Kuduz Ali Ga; ka· 

saplar şi; Osman bini Mehmerl Ali 

Ce; Hüsmen bini Mustafa ile çev
rili 

::;; 

1 

ve ihti-Almakla para biriktirir 
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

SOCONY - V ACUM 
Miistahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

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

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

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 5-6 

Satılık yayla yurdu 
Bürücek yaylasında ÇampalaS ı' 

Ji~ kınında nazareti fevkaladeye nıa 

ve kendisine ait suyu ve üç döniiıll' ,., 
den fazla b11ğı , müteaddit Çarıı 
katran ağaçlarile muhat yurt sııtr 
lıktır. Almak istiyenler Vali kon8-

caddesi üzerinde Bayanlar Di~i· 
mevi sahibi Bayan Zahideye nıiir3 

caat etsinler.7262 7-10 

--~~-~~~~---~ 
Kiralık ev 

Asfalt yol üzerinde dok101 

ı Muzaffer muayenehanesi kira~ 

Seyhan Nafia Müdiif' 
lüğünden: 

936 yılı eylulunun yirmi sekiıl1~. 
ci günü ihale edilmek üzere ek51 

esr 
meye konulduğu Türksözü gazel s'' 
nin 12 eylul 936 tarih ve 3628 er 
yılı nushasında bildirilen Adana 

~t' 
zaevinde yapılacak çamaşırhane, rf 
la, hamam ve sair inşaata istekli rı· 
madığından 936 senesi 1 ncı ıes 
nin onuncu cumartesi günü ihale

1
:. 

dilmek üzere eksiltme müddeti ~ ı~· 
tılmıştır. İsteklilerin Nafia Müdİİ 1 

ğüne müracaatları ilan olunur. 

7331 

Umumi neşriyat müdiirİİ 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 
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