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MONTRÖDE, MENEMENCİOGLU PROJEMİZİ VAZİHAN ANLATTI 

Milletler sosyetesinde 
Zecri tedbirler işi yine talik edildi. 
Lokarno meselesi de kaldı. Makdo
n ald asamble reisliğine geçirilecek. 

----·······----
Bazı hükumetlerin noktainazarı Avrupa 
siyasetini bozmak için bir teşebbüsmüş 

Necaşi Habeş delegasyonuna başkanlık etmek 
istiyor. Asamble bugün toplanacak 

Ankara: 29 (A. A.) - Cenev
rede bulunmakta olan Necaşi Millet
ler Cemiyeti kon5eyi azasına bir 
ınektup göndererek Habeş tahtı üze
rindeki hükümdarlık hulrnkunu ilan 
ve Garbi Habeşistanda bir Habeş 
hükümetinin mevcudiyetini ilan et
miştir. 

Ankara: 29 (A. A.) - Niga
ragoya hükümeti Milletl~r Cemiye
tinden ayrılmıştır. 

Ankara: 29 (A. A.) - Küçük 
antand devletleri Milletler Cemiyeti 
Paktının biitün devletler arasındaki 
ınüşavatı ihlal edecek bir tarzda 
tahdidini kat'iyen red edeceğini ih· 
•as etmiştir. 

Ankara: 28 (A. A.) - Millet
ler Cemiyeti konseyi toplantısına 
Italya iştirak etmemektedir. 

Konsey zecri tedbirlerin mese
lesinin asamble tarafından tetkikine 
karar vermiş ve bu meseleyi tedıc:ik 
etmiştir. 

Asamlenin salı günü toplanaca
ğı söylenmektedir. 

Habeşistam Ras Nasibu temsil 
etmektedir. 

Lehistan, Paraguvay, Aguateur, 
Guatemala, Şili hükumetleri zecri 
tedbirleri kaldiracaklarını konseye 
bildirmişlerdir. 

.4 sarrıble reı .'ilığine s decegi t>öylenen 
Alakdonald 

yeti Asamble Reisliğine intihap et 
mek hususunda metalibe kalmış

lardır . 
Cenevre :29 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti Asambles, yarın öğleden 

sonra toplanacaktır . / 
Habeş İmparatoru bu toplantıda 

Habeşistan delegasyonlarına bizzat 
başkanlık etmek niyetinde bulundu
ğunu sekreterliğe bildirmiştir . 

Ankara-İzmir Fransada ır __________ - ---~~ ~~~- :-' '\ 

Grevler durdu. ;Kabinede ~ Boğazlar konf eransıf son : Hava postaları faaliyette 

değişiklik yapılacağı şayı- ; toplantısında 
alan yalanlanıyor 

' I Ankara : 29 (A.A.) - lzmir ha-
' va posta nakliyatı başlamıştır. ilk 

~- i 

Paris: 29 (A.A) Grevler ~ Numan Menemenci oğlu projeyi madde 
' tayyare evvelki gün Ankaradan ha-

gittikçe azalmakta ve yatışmakta· ) ) 

dır. ı madde büyük bir vuzuhla anlattı ı 
Paris : 29 (AA) - Blum kabinesinde \ • İ 

yap.ılacağ, değişiklikler hakkındaki \1 1 

şayıalar tekzip edilmektedir. Montrö: 29 (A. A.) - Boğazlar konferansının ikinci toplantısında 

İngilterede 
· · Türk delegesi Numan Menemenci oğlu tarafından Boğazlar projesi mad-

1 

1 
j de be madde büyük bir vuzuhla anlatılmıştır. ! 

1 
Numan Menemenci her maddeyi büyük bir vukufla ve diplomatik / 

bir lisanla ifade etmiştir. / 
İşçi partisi zecri tedbirle- 1 

rin kaldırılması aleyhinde 
meting yaptı 

1 

Londra : 29 (A.A.) - İngiliz iş- 1 

çi partisi dün Londrada zecri ted- J 

birlerin kaldırılması aleyhinde büyük 1 

bir meting yapmıştır. Parti lideri J 

söylediği nutukla kuvvet önünde ric-
at harbe mecbur olur. demiştir. 1 

Amerikada 
1 

1 

1 

1 
1 

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

Habeş - İtalyan harbi ye
niden başlıyor mu ? 

Yağın ur mevsimi ile beraber 
ler de işe başlıyacaklar mış . 

sefarethanesi ele geçirdiği 
mektubu neşretti 

- -- .. .....,,.____ 

Habeş
Habeş 
bir Cun1hur reisliğine ko -

münist partisi genel sek
reteri namzet gösterildi 

Nevyork : 29 (A.A.) - Komü
nist partisi genel sekreteri Kari Bo· 
ve! reisicumhurluğa namzet gös
terilmektedir. 

1 Londra : 29 ( A. A. ) - Habeş Habeşlerin tekrar mukavemet gös · 

1 

sefarethanesinde, Adisababada kal- terecekleri bildirilmektedir . 

Ruzveltin tekrar kazanması çok 
şüphelidir. 

Almanya - Çin 

arasında bir ittifak mı? 

nuş Bay Markiden yazılmış bir mek- · Mektupta Adisababanın sukutun-

/ 

tubu neşretmektedir . Bu mektupta dan sonra şiddetli muharebeler ol-
yağmur mevsimi başlar başlamaz duğunu yazmakta. Bir aralık Guza-

1 zananın zaptedildiği halde tayyare 

Bir münasebetsizlik 

--

hücumları karşısında tekrar terke. 
dildiği bildirilmektedir. 

Cenevre : 29 ( A. A. ) - Necaşi 
Allenbi ile görüştü . 

reketle lstanbul üzerinden lzmire 
varmıştır . 

C. H. Partisinde 

Dün öğleden sonra mutad 
toplantı yapıldı 

Dün öğleden sonra saat 17 de 
Seyhan Cumhuriyet Halk Partisi İlyon 
kurulu, Vali ve Parti Brşkanımız 
Tevfik Hadi Baysalın başkanlığında 

mutad toplantısını yapmış ve Parti 
işlçri hakkında tetkik ve müzakere
lerde bulunmuşlardır. 

*** 
Parti Başkanlığının Valilere ve

rilmesi hakkındaki karar üzerine ye

ni Parti Başkanımıza ilçe Parti Baş 
kanlıklarından gelen tebrik telgraf
larını aynen aşaiıya alıyoruz: 

Tevfik Hadi Baysal 
Seyhan Parti İlyön kurul 

Başkanı 

Yüce ve kudretli şahsınızın başı
mızda bulunmasını sevinçle karşıladık· 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da Yüce başkanlığınızda Parti 
ve memleket işlerinde canla başla 
çalışacağımızı bildirir, Partide aldı· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Ankara: 29 (A. A.) Almanya 
tarafnıdan yüz milyon liralık harb 
levazımı verilmesine dair bir Alman -
Çin anlaşması imzalandığı Tokyodan 
bildirilmektedir. 

Al/alı rrı::a o/s:m im yıl bele
rliyl' ::ieylıaıı keıırırıııa !fÜzel bir 
bahçe ve grı:::inn yııptırdı . İ§ pay-

Suriye fevkalade komise
ri değişecek mi ? Cenevrede hükumetlerin zecri 

tedbirler komitesinin toplantısından 
evvel bu tedbirleri kaldırmak husu 
sundaki teşebbüsleri Avrupa tesa
nüdünü sarsmak maksadiyle yapıl· 
ınış bir teşebbüs telakki edilmekte
dir. 

-----------------------------------------------~ 

1 rlnsuııdrııı soıırıı bir çnk vatandaş
for . lasmf'rı dP aile ve çoluk ço
cııv/ariyle p;elip burada biraz .,,,_ 

Arap -Yahudi diyarında i 
--- - 1 

Çeteler muthiş faaliyette . Araplarla 
1 

mandater hükumetin anlaşması im
kan· dışında imiş 

rin hrıva alıyorlar . ne yazık ki , 
ş0/di ve m11hiyeti iti/ıar iyle cid
rlnı tPmiz re nezih lıir v11kıt ge
çirmP. J'e istirahat yeri. o/an bu 
bahçenin vanı /Jaşındıı VP herkesin 
gözii iiııüıırİP pazar günü çirkin 
bir hadiseye şahit oldufr : 

Arwd1111 doğmıı , izbarıdııt gi
bi bir herif', karşıdaki fld(J(/an 

Pariste müııt~ir Cenevre gaze
tesinin haber verdiğine göre Cenev
rede lngiliz, Fransız cephesi teşek
kül etmeye başlamıştır. Ve ltalya 
ile yapılacak müstakbel iş birliği 
hakkında ne Londra, ne de Pariste 
hiç bir itimad beslenmemektedir. 

Şili hükumeti konseyin hususi !Araplar, İngilizlerle boğuşmaktan Yahudileri unuttu 
toplantısında Almanya ve Japonya
nın da cemiyte yeniden girmesi ve 
büyük Avrupa hükumetleri tarafın
dan müteşekkil bir direktuar mecli
sinin kurulmasını ve nizamnamenin 

1 
sııya girıli ve hiç bir ımmılekette, 
hiç bir sun•tle mÜsflmahtı ile ge• 
çi ştiri lemi yecek harekPti<•rden son

ra ' glıva mehtablı bir gecede ıs

sı: bir göl keıınrında imiş gibi, 
ııfacık bir hrıyn ve çekinme endi
ŞPsi duynırı/;sızııı eliııi koluııu sal
lııyrı srıllav<ı ırmaktan gPçti ve 
yrı:;/ık sinl'mmıııı kıvısın<ı çıktı . 
Snrıt te henüz _yedi bile olmıırnıştı! 

Kudüs : 29 (A.A.) - Filistinde 
yüksek Arap ve siyonist icra ko
miteleri birer beyanname neşretmiş
lerdir . 

Araplar Yahudi muhacereti dur-
onaltıncı maddesiyle tasrih edilen durulmadıkça ve bir Arap hüküme· 
taahhüdlerin ilgasını teklif etmiş ve ti vücude getirilmedikçe normal va-
kabul edilmediği takdirde Milletler ,... ziyetin tesisine imkan olmadığını 
'-Cmiyetinden çekileceg" ini ihsas et- 1 söylemekte siyonistler de ngiltere 
ıniştir. 

' hükümetinin sarih bir hattı hareket 
Kopenhağda münteşir Politika sahibi olmayışından dolayı mem-

ıraztesinin yazdığına göre, Cenevre- leketin anarşiye sevkedildiğini kayd-
<le toplanan yedi bitaraf devlet mın- etmektedir . 
tıkavi paktlara iştirak etmemeye ve * * * 
Yeni paktların taahhüdü altına gir- Kahire : 26 [ Hususi ] _ De-
ınemeğe ve mümkün olduğu kadar nilebilir kj, eğer Filistinde mücade· 
büyük devletler arasında çıkabilecek leye girişmiş olanlar kendi sınırları 
bir harbin dışında kalmağa karar dışında kendilerine gerek maddi ge-
Vermişlerdir. rckse manevi olarak ne derece yar 

Konsey Lokarno işi hakkına bir ı dım edileceğini sezmemiş olsalardı, 
karar vermemiştir ı hiç bir zaman böyle bir harekete 

Cenevre : 29 (A.A.) - _Delegas geçmek kudre•=ni kendilerinde gnre· 
· Yanlar Makdonatdı Mılletler Cemi- 1 -mı;zb·d . ' 

Filistin meselesinde tekmil Arap
lığın gösterdiği tesanüd, eşi göriil
memiş şey değildir . 

Kahire ve Mekkede, Şam ve 
Bağdat,da gazeteler, bu günlerde 
Filistinde olan biten hadiseleri ken· 
di davaları olarak ele almaktadır· 
!ar . 

Hatta gazetelerin bu yazıları , 
Mısır Başbakanı Nahas Paşayı büyük 
gazetelerin baş muharrirlerini top
lamak, lngiliz-Mısır görüşmelerini 
göz önünde tutarak daha mutedil bir j 
dil kullanmalarını kendilerinden rica 
etmek zorunda bıraktı . 

Filistin hadisesi, hakikaten tek
mil Arap aleminin bir davasıdır . 
Müstakil yahut müstakil olmayan 
Arap devletlerinde, politikada bü
yük ölçüde rol oyıııyan ve ileride 
bir tek Arabistan kurulmasını göz 
önünde tutan, yahut hiç olmazsa 

Geri;; ı u,iincü ,ahiftdt -

Vııkıa edı:b ve terbiye f!İ bi , 
iıısnnlığırı ve cemiyet hayatının 
icablıırıııdıın nrısible11mi,• udrım
lar fıpr yerdi' gijriiliir • Falcat yi-
ııe /ıe r yerde ' im p;ibiler içiıı am
me ntoritesiııirı <ım'ın~ı; bir baskı 
vrızifı'si {{İirdiiğüııii de bilrııiynı 

yııkıu r . 

Sözıi u:;atrııadrın, ıniir/rik t 'e 

p;rı yrP/ / i ıli re kıörürıı iizdNı ri rıı 
eılivorıı:; ki . im yiiz kızartıcı ter
bivı!sizliği rrııJ1111/ar içiıı krmıııııtıı 
hiildiınleri "rtıh radikal .mre/f J 

tutbık edılsin de y11r ve ağyarın 

gözü önünde bu müıınsehet.~izliJ... 

/er yapılma:ı olsun barı . 

Radikal sosyalistlerden Jan Longa
nın, kont dö Martelin yerine tayin 

edileceği söylenmektedir 
~~~~---·----~~~-

Paristeki Arap heyeti gelir gelmez 
intikal kabinesi istifa edip yerini 

vatanilere bırakacakmış 
Şam : 25 (Hususi) - Paristen 

gelen haberler, konuşmaların çok iyi 
bir hava içinde 'geçmekte olduğunu 
bildirmektedir. 

Heyet azasından Sadullah Cabi
ri gazetecilere beyanatta bulunarak 
demiştir ki : 

- Biz, konuşmaların iptidasın
dan sonuna kadar, isteklerimizden 
arttırıp eksiltmedik. Fransarnn ve bil
hassa bizimle konuşmalara memur 
edilen yeni heyetin hüsnü niyetten 
eminiz. Konuşmaların sonuna kadar 
bitmesini bekliyoruz. 

Son toplantıda heyetle Fransa 
delegeleri arasında oldukça hararetli 
münakaşalar olmuş ve vatani heyet, 
Suriyede "Akalliyet. diye bir şey ol. 
madığını, Suriyeye hicret eden Erme
nilerin muhtelif mıntıkalara dağıtı
larak Suriye tabiyetini kabul etmiş 
buh:ndukla!mı hLln!arın tam b:r hıı
rıyet sahibi bulunduklarını ~)eri" sür: 

müş, Iraktan gelerek Suriyeye yer· 
!eşen Nesturilerin de akalliyet sayı
lamıyacaklarım iddia eylemiştir. 

Bundan sonra söz alan Cemil 
Mürdem, Suriye ve Lübnanın ayrıl -
maz iki vatan parçası olduğunu bi
naenaleyh Lübnanın Suriye birliğine' 
alınması lazım geldiğini, Lübnana 
idari muhtariyet verilebileceğini söy
lemiş: ve heyetin askeri müşaviri Ah
medülham Suriyenin cenup ve gar
bından gelecek tehlikelere Liibna
nın da maruz bulunduğunu binaena
leyh Lübnanın Suriye birliğine gir
mesinin zaruri olduğunu söylemiştir. 

Tarablus Şamın Suriye birliğine 
ilhakı meselesini ileri veren heyet, 
Suriyenin bir deniz mahrecine muh
taç olduğunu ve mahreçsiz yaşayamı· 
yacağını bildirmiş ve icabederse Ta· 
rablusta halkın reyine müracaat e 

- Gerısı üçüncü ah!'.tde -



Sahife : 2 Türk sözü 

• 
Alman gözüyle lngiltere

ve yoksulu • 
nın zengın 

• 

-------·-- -- -

Ateş tuğlasından yapılmış çirkin 
ve basık evlerle, sayısı şaşılacak de
recede çok olan kötü ru balı, uçuk 
benizlı çocuklarla dolu Londranın 
şarkındaki biçimleri hep aynı olan 
sokaklardan geçen Glasgov Yahud 
Birmingham'ın pis ve yoksul dük
kanları olan işçi mahallelerinde do! 
!aşan, bu arada bir de cenubi Yeis 
ile Durham'daki barınma mıntaka
larını gezen bir kimse, yoksul ve se
falet içinde yaşayan bir milletle kar
şılaşmakta olduğu intibamı alır . 

Hatta, Londranın garbından dı
şarı çıkmayan yabancı bile, bir yığın 
dilenciler, sokak çalgıcı ve şarkıcı
larını görünce, bu ülkede de yalnız 
zenginlerin yaşamadığını habrlar . 

Konjöktörün yükselmekte 
olmasına rağmen sefalet 

Büyük Britanya bu günkü günde 
yeni bir konjöktörün en yüksek nok
tasına yaklaşmış bulunuyor . 

iç pazarı için çalışan endüstri , 
eskisine nisbı-tle daha çok çalışmak
ta ve ekonomik buhrandan önceki 
son yıldan, yani 1629 dan daha zi
yade istihsalde bulunmaktadır . 

Dışarıya mal çıkaran endüstri 
de kendini toplamağa başlamıştır. 

Dış ticaret 1929 yılındaki sevi· 
yeden pek uzak değildir . 

Doyçe Af~Pmelrıe'den 

mek için , hiç olmazsa yılda 2000 
İngiliz liralık bir gelire ihtiyaç oldu~ 
ğu göz önünde tutulunca , bunu ya· 

pabilecek olan ailelerin sayısı, 90,000i 
geçmemekte olduğu anlaşılır . 

Gelir nisbetinde ne kadar yuka· 
rı çıkılırsa , milli gelirde büyük pa· 
yı olanların sayısı da o derece kü· 
çülmektedir . Yukarı çıkılmağa de. 
vam edildikçe , en sonra muazzam 
milyonlar halinde geliri olanların 

grupuna varılmaktadır . 

Bir muafiyet 

Trikotaj jerselerden mua
mele vergisi alınmıyacak 1 

Trikotaj jerse dokuyan makine
ler hakkında Maliye Vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmiştir . 

934 yılı iptidai maddeler tenzi
lat cetveline konmuş olan tenzilat , 
payının kettenstuhl namındaki ma 
kinede yapılan muamelata tatbik 
edilmesi bildirilmişti . · 

lktisad Vekaletince yapılan tet
1000 ailede yalnız 4 aile 

refah içinde 
kiklerde bu makinelerin trikotaj jer-

90,000 aile esas olarak ele alınacak seden başka muamelat ta vücude ge-
olursa , 1000 Britanya ail~sinden tirdiği ve trikotaj jersenin bu maki. 
yalnız 4 ailenin refah içinde olduğu nelerden başka ve ezcümle rasehel 
görülür . Aile yerine , ferdi vahid ve interlok makinelerinde de doku· 
olarak ele alınacak olursa , bu vazi na bileceği, ancak bunlarda dokunan 
yetin gariinüşü her halde çok daha J jerselerin yiiksek fiata mal olması 
kötü bir şekil almış olur . Çünkü , ve alastikiyetlerinin fazla bulunması 
kalabalığı olan aileler yoksullardadır. 1 sebebiyle keltenstuhl makinelerin 
Bu durum karşısında ticaret işleri t den başkasında imal edilemediği an
yoluna girmekte olduğu , konjük· ; !aşılmıştır . 
törün yüksek bir noktaya vardığı Bu nevi trikotaj, diiz veya yol. 
bir anda , Britanya işçisinin hayat )u olarak yün, pamuk ve ipekten ya-
standardı nasıl bir manzara arzet· pılabilen, fakat aldekser sun'i ipek· 
mektedir ? ten ve filoştan imal dilen ve kadın 

Bazı büyük endüstrilerde ve çamaşırları, yorgan ve yastık yüzle· 
bilhassa pamuk , yün ve maden ri için kullanılan örme kumaşlardır. 
ocaklari endüstrisindeki işçi , hafta· Maliye Vekaletinin tamiminde 
da 50 şilingden azkazanmaktadır . jerse namı verilen kumaşların, han. 
En çok kazanan nakliye işçisi , 67 gi markalı makinede örülürse ii?ül· 
şiling kömür ocaklarında işçi 43 sün iptidai maddeler muafiyet cet· 
şiling , tarım işlerinde çalışanlar da velindeki tenzilattan istifade etliril-

Halkevi gençleri 

Ceyhanda iki temsil 
verip geldiler 

-
Şehrimiz Halkevi temsil kolu 

gençleri , evelisi"•' gün Ceyhaııa gide· 
rek , gecesi istiklal ve yabancı isimli 
iki piyes oynamışlardır . 

, Türk Kuşu 
i İnönü 
1 
1 

kampına gidecek 
gençler 

Gençlerimiz , Ceyhanda çok 
iyi karşılanmışlar ve alkışlanmışlardır., 

Gençler, yaz mevsiminden · stifa· 
de ederek bütün ilçeleri bu suretle 
dolaşacaklar ve hazırladıkları güzel 
temsillerle halkımıza iyi g"celer ya 
şatacaklardır . 

Türk Hava kurumunun hava su· 
bayı yetiştirmek üzere Temmuzun 
ilk haftasında açılacak olan lnönü 
kasabasının yakınında kurulmuş olan 
kampafgidecek gençlerimizden bazı 
vilayetlerimizdekiler belli olmuştur . 
Bu gençlerimiz lise , muallim mekte
bi veya orta mektep mezunudur . 

Ziraat aletlerinin 
gümrük muafiyeti 

Bazı yerlerce ziraat aletlerinin 
bazı parçalarının gümrük resminden 
muafiyetine dair tereddüt hasıl ol· 

duğundan . ziraat vekaleti bu gibi 
aletlerin , gümrük tarife kanununun 
650 inci maddesine temas ettirilmek 
suretiyle yurda sokulabileceğini bildir
miştir . 

Umumi kadını 
-----·---

Diğer gelecek olan gençler kamp 
vaziyetine göre geleceklerdir . Şeh
rimizden gidecek olanlar : Mustafa, 
Cahid , Niyazi , Ahmet Şahin, Hik· 
met , Ali Rıza , Bürhaneddin , Ah· 
met , Abdullah , Kemal , Avni . 

Bursadan gidecekler : Bayan 
Neyir , Sevim . Remziye , Müeyyed, 
Nahide; B B. Hilmi , Fikri , Murad, 
Ziya , Fikret , Kadri , Hakkı Şahiıı, 
Halid , Cahid , lsmail , Miitntaz . 

fstanbuldan gidecekler : Bayan 
Naciye ; Tahir , Emin , Azak , Is. 
mail Abdullah , Firuzan , Tahsin , 
Musa . Rasim . Vasıf., Fikri , Ali , 
Cemal , Remzi , Muzaffe.r , Selçuk , 
Rahmi , Yıısuf , Muammer , Kemal, 
Muhiddin , Necip , Ekrem ve Mu
zaffer . 

170 lirasını aşırıyrdul.. 
Deniz aşırı memleketlere yatırı!· 

mış olan sermayelerin faizleri, mem· 
leket içine yeniden sel gibi akmak
tadır . 

Ticaretle uiraşanlar çok kaza
nıyorlar; lüksden hiç çekinmiyorlar; 
terziler, kuyumcular. giizel sanat e 
serleri satan mağazalar durmadan 
çalışıyorlar; Rolsroy'son 1935 teki 
kazancı bir rekor teşkil etmi~tir, 

haftada 32 şiling kazanmaktadır . me.si bildirilmiştir . 
Pamuk endüstrisinde çalışanla- Yalnız kettenstuhl makinelerile 

nn çoiu 30 şilingden az kazanıyor . trikotaj jerseden başka imal edile· 

Beş kişi birden döğdü 

r Adanalı Mustafa oğlu Aziz, Şa· 
ban oğlu Abdurrahman, Rahim oğlu 
Rıza, Ahmet oğlu İbrahim ile Yusuf 
adlarında beş kişi, adanı akıllı ser· 
hoş bir vaziyette umumi ev sahibi 
Elmasın evine taarruz etmişler ve 

Dün, Yarbaşında lstanbul sabı
kalılarından Ak ehirli Said oğlu Ya
kub adında birisi zahire tüccarı Meh
med Alinin gafletinden istifade ede- 1 

rek cebinde 170 lira bulunan cake- 1 

Fakat büyiik halk yığınlarının ve 
bilhassa İşçi sınıfının bu refahtan pa· 
yı nedir ? 

Bu zenginliğin akıntısı ne dere
ceye kadar halkın ,içinden geçiyor? 

Bu zenginliğin sıklet merkezini 
teşkil eden, Londradaki İngiltere 
bankasından ve borsadan Metroya 
binerek bir ıki istasyon öteye git
mek, yahud şarka doğru on dakika 
yaya yürü;nek zahmetine katlanan 
bir kimse, zenginlik akıntısının Al· 
dagate denilen bu:mahalleye kadar 
gelemediğini hayretle tasbit edecek-
tir . 

Buraya varılınca, insanın gözleri 
berbad ve çirkin binalar deryası 
içinde, boş yere, ufak bir estetik 
yahııd hoş görünür bir şey aramak· 
tadır. 

Britanya milli gelirinin tevzii 
hakkında yapılan bir araştırmada, 
8,642,700 ailenin haftada 4 lngiliz 
lirasından az, 2,511,800 ailenin haf· 
tada 4 ile fngiliz lirası arasında' ve 
yalnız 616,700 ailenin haftadaki ge
lirleri lngiliz lirasını geçmekte oldu. 
ğu anlaşılmıştır . 

Bu hesaba göre, bir parÇa vakti 
hali yerinde olan gurupa ailelerin 
yiizde 5,3 ü, orta gurupa yüzde 21,3 
ü ve, yoksullar gurupuna yüzde 73,4 
ü düşmektedir . 

Yukarıda kaydedildı!i gibi, 616-
000 aile zenginler gurupundadır. 

Fakat bunların hepsi, lngilizlerin 
anladıkları manada zengin değildir. 
lngilterenin anladığı manada zengin· 
lik için haftada on liralık gelir yet· 
memektedir . 

Britanya imparatorluğunun mey· 
velerini gerçekten toplayan ailelerin 
ve esasında plotukrasi olan bir mem· 
lekette, zenginlikten doğan kudreti 
kendi aralarında paylaşanların sayı· 
sı çok küçüktür . 

Sosyete , politika hayatında , 
<.k ncm;<l a; çek bır rol ôynayab!I· 

' 

işçi kadınlar endüstride 27 şiling cek kumaş\ardan muamele vergisi 
haftalık alıyorlar . Evli işsizlere Si· alınacaktır . 1 
gorta 50 hafta müddetle her hafta 
26 şiling vermektedir. Tapu ve kadastro teşki-

Bu gündelikler oldukça yüksek· lat kanunu 
çedir . 

Buna rağmen İngiliz işçilerinin 
büyük bir kısmı yoksul denecek bir 
hayat sürmektedirler . Bir çok tet· 

1 

kikler neticesinde , haftada 50 şiling· 
den biraz falla kazandığı parayı , · 
İngiliz işçisi şu suretle harcamakta· 
dır : 

Hemen hemen bu paranın yarısı 
daha doğrusu yüzde 42 si i~eye, 
yüzde 15,2 si ev kirasına , yüzde 
7,3 ü odun , kömür ve . ışığa düş

mektedir. 

------. 4...-----

Dörtyolda 

Gençlik ve bayındırlık 
faaliyetleri 

Dörtyol: 28 [ Hususi ] - Şeh· 
rimizde son haftalar içinde, büyük 
gençlik faaliyeti göze çarpmaktadır. 

Dörtyolda yıllardanberi uyuşuk 

bir halde bulunan spor, kıymetli 

Kaymakam Adilin gayreti sayesinde 
kuvvetli hızını almıştır. 

Bütün gençlikte, memnuniyet 
verici bir kaynaşma göze çarpmak
tadır. 

Birkaç gün önce çocuk esirge
me kurumunun yeni idare heyeti se 
çilmiş ve Başkanlığa, Atatürk çiftli· 
ği müdürü E.Şref getirilmiştir. 

Döryollulara iyi su içirmek için 
belediye olanca gayretiyle çalışarak 
Dörtyolun Dışında bulunan güzel 
içme suyunu şehire indirilmeğe baş
lamıstır. 

Aynı zamanda bu su üzerinde 
bir şelale yapılacak, bu suretle be· 
yaz kömür kuvvetinden elektrik is· 
tihsal edilecektir. 

istasyonla şehir arasındaki yo
lun inşaatı devam etmektedir. Yakın 

. bir gunde ikm~l edilecektir. 

Tapu ve kadastro umum müdür 
lüğü teşkilat ve vazifeleri hakkında 
ki kanun, Başvekalet neşriyat mü· 
dürlüğü tarafından tab ve bütün vi· 
)ayetlere gönderilmiştir . 

Yıldız bar 

Kumar oynatıldığından 
kaptıldı 

Evelisi gece, şehrimi~eki Mer· il 

kez lokantası yanındaki Yıldızbarda 
kumar oynandığını ve birisinin 100 kü-

1 sur lirasının alındığını haber alan za- 1 
bıta, Barı ansızın basmış ve cürmü· i 
meşhud yaparak cürüm delilleri bul· ı 
duğundan, zabıta salahiyet ve vazife 
nizamnamesinin hususi maddesinin ı 
(A) fıkrasına tevfikan Barı derhal 
kapatmıştır. 

Yıldızbar muhakeme neticesine 

1 
kadar kapalı kalacaktır. 

1 Birinsanlık ve ınukabelesi 
1 
1 

E velsi giin Narkulak köyündeki 
ı esmi vazifesini ifa ettikten sonra 
şehirc dönerken, Zıamet köyü civa· 
rında Seyhan taşmasının tevlit .-ttiği 
bir bataklız"ı saplanan icra dairesi 
memurlarından Ömer Lutfiyi ve ya· 
nındakileri mub~kkak bir ölümden 
kurtarmak için lıiiyiik fedakarlıklar 

yapan Zıamet köyünden kara Hüsey
ne bu zat tarafından teşekkiir edil
mektedir. 

Payas kaınunundaki eski iskele ı 
pek fenalaştığından, bir ;,kele yapıl· 
mış ve aynı zamanda Payasın hemen 
kısmıazamı, kurulan bir elektrik mo· 
lorıı ile ışıklatılmıştır. 

içeride bulunan umui kadınlardan 

Penbeyi iyice döğmüşlerdir. 

Dayaktan her tarafı çürüyen ka
dın polise şikayetle mütacavizleri 
yakalatmıştır. 

Haklarında gereken kanuni iş 
yapılmıştır. 

Osmaniyede 

Teşrinievvelde peçe çar
şaf kalkıyor 

Osmaniyede hiyilmekte olan pe· 
çe çarşaf ve karadonların kaldırıl· 
ması için belediyece karar verilmiş
tir . 

Karara göre ; karadon , peçe 
ve çarçaflar ancak Teşrinevvele ka 
dar giyilebilecek , halkın medeni 
kıyafette gezmesi , lazımgelen eşya· 
nın temin ve tedariki için böyle uzun ı 
bir müddet verilmiştir . 

Mezkür tarihte Osmaniyede 
peçe , çarşaf ve karadonlar kalk· 
mış ve bundan sonra giyenler ceza· 
landırılacaklardır . 

Kadına söz atan yakalandı 

Dün, Adanalı köşker Cappar a-

tini aşıraraT< kaçırırken cürmümeş

hud halinde yakalanmış ve hakkın· 
da kanuni muamele yapılmıştır . 

----·---
C. H. Partisinde 
- Birinci sahifeden artan -

ğınız ödevi kutlarken derin saygı ve 
segilerimizi sunarız. 

Osmaniye C. H. P. si İlçe 
Başkanı Doktor 

H. ALKAN 

Tevfik Hadi Baysal 
Seyhan Parti İlyön kurul 

Başkanı 
Başbakan ve C. H. P. si Genel Baş

kan vekiliğine telgrafla tamim buyu 
rulan yiice buyrukları alınarak bugün 
fevkalade taplanan lıçeyon kurulu· 
muz huzurunda okundu. 

Yüksek başkanlığınızın ilham 
edeceği kudret ve azimle çalış 
mak fırsatını artık bulmaş olan Ko 
zan llçeyön kurulumuzun ve bütün 
Parti örgütümüzle Partili arka· 
daşlarımızın sevinç duygularını arz. 
ederken bu mesud ve büyük Hadi. 
senin vatan ve milletimiz için kutlu 
olmasını candan diler, içden saygı
larıını sunarım. 

Kozan C. H. P. si ilçe 
Başkanı Vekili 
Ş. AKGÜN 

1 

dında birisi Belediye b~hçesinde~i \ Tevfik Hadi Baysal 
sazda bulunan kadına munasebetsız 1 S h p fil ·· k 1 B 
sözler atmakta ve sert mukabele gö· I ey an ar 1 yon uru aş-
rünce, istirahatı selbedecek derecede kanı 
ifrat hucümler yaptığından polisçe 
yakalanmış ve hakkında kanuni iş 
yapılmıştır. 

Esrar içerken 

1 

1 

1 

1 

1 

Dün, Adanalı Mehmet oğlu Sü- i 
lcyoıan adında birisi şehir kenarında 
sigara ile esrar içerken cürmü meş- ; 
but halinde yakalanmıştır. 

Süleyman hakkında kanuni mua-
m"k. yapılmıştır. 1 

C. H. P. si ilimiz yön kurul baş· 
kanlığınızı sonsuz saygılarımla teb
rik ederim. 

Kadirli C. H. P. si 
lıçe Başkanı 

SABBl DINCEL 

Tevfik Hadi Baysal 
Seyhan Parti İlyön kurul 

Başkanı 

Yeni od•vinı:de muvaffak·~tı 

30 Haıiran 19 36 

lran mektubu : 

Firdevs heykeli 
Ve Darülfunun kitab s 
rayının açılma töreni 

Tahran - 19 (Hususi) - ~ 
öğleden sonra Sahran Darülfünu""i 
da Firdevs heykeli ile yeni yapılııl 
kütüphanenin açılma töreni yapı 

mıştır . 
içlerinde Vüzeradan bir kaçı ' 

baş Vezir ile şürayi milli başk 
nı da bulunan davetliler mektep ~ 
~sinde toplanmışlar ve maarif ve'i 
rinin nutkuyle merasim başlamıştır 

lran Kültür bakanı gelenlere tc 
şekkür ettikten sonra bugün dan 
sarayı aliyi süsleyen Firdevs büstil 

ş 

le 
v 

ile bir yılda yapısı biten büyük Da· pa 
rülfünün kitab sarayının açılma tit !!> 
reni yapılacağını söylemiştir . y 

d Maarif Vezirinden sonra söyle 
veren akadöktör Şayegfın Firde~ 

büstünün Avrupada tahsil görmek 
te olan lran talebesi tarafından yP 
pılarak lran Darülfünunun armağaıl 
edildiğini söylemiş. Ve Avrupad 
tahsil gören lran gençlerini öğmüş 
tür . 

Bir kaç ay önce lranın her burl 
ğında Firdevs günü büyük gösteri' 
)eriyle yapılırken Paristeki lranlı t;. 

!ebede bir araya gelerek Pariste b~ 
yük bir Firdevs günü yaparken b• 
Firdevs biistünü yapmayı düşünmii 

lu 

k 

y 

il 

!er ve bütün Avrupadaki lranlı ta• şu 
lehe ile muhabere ederek para top' 
)ayıp bir taraftan da büyük ŞairiP 

s 

en doğru tasvirini yapabilmek içİ" 
kitaplar karıştırmış müzeler dolaş
mış ve o zamanlara baş vurmuşlar, 
en nihayet bu değerli eseri mey da' 
na getirmişlerdir . 

En son kürsüye gelen Akai Fii' 
rüği Isfahanlı büyük şair Firdevs'i• 
den bahsetmiştir . 

Ondan sonra Firdevs 'in şiirleri 
okunmuş ve yine Firdevs'in şiirleri 
üzerine yapılan besteler Darülfii' 
nun musiki heyeti tarafından 
terennüm edilmiştir . 

Firdevs heykelinin örtüsü açıl• 
dıktan sonra saat sekizde yeni ki· 
tab sarayına gidilerek onun da açıl• 
ma töreni yapılmıştır . 

Bu kitabhanede şimdi 6093 ki· 
tab vardır . 

Kitab sarayında da bilği üstüne l:l 
edebiyat ve kitabçılık üstüne nutuJ..• 
!ar söylemiştir . d 

Bu merasim en çok parlaklık ~ 
ren danş sarayı ali musiki heyeti ol· 
muştur . 

Kız ve erkek muzik talebesinderı 
teşekkül eden bu heyetin orkestra 
ve kursu bir çok eski yeni eserlet 
arasında Firdevs'inin şiirlerinderı e 
yapılan bestelerinden okuyup koca tı 
Şairin büstü önünde çok canlı ve ııı 
duykulu bir Firdevs günü yapmış• n 
)ardır . d 

h. 
nizi diler, başkanlığınız altında çalış• d' 
maktan şeref duyarız. ıı 

Ceyhan C. H. P. ~İ 
ilçe Başkanı li 

ABBAS ÜLKÜ 

Tevfik Hadi Baysal 
Seyhan Parti llyön kurı.:~ 

Başkanı 

d 

}'ı 

Yeni vazifenizde muvaffakiyel d 
dilerken bağlılığımı sunarım. 

Saimbeyli C. H. P. si ğ 
lıçe Başkanı b 

TEVFiK YILDIRIM c. 
d 

Tevfik Hadi Baysal }' 
Seyhan Parti İlyön kurul g 

ıı 
Başkanı 

Büyük şefimizin çok yerinde ve 
isabetli karariyle llyön kurulumuzllD 
başına gelen yeni Başkanımı deriıı 
saygı ve sevilerimle kutlarım. 

s 

. lstanLul kimyager ··ı 
-~UST ~A R!F A ~ 
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Yazan : NİHAD TANGÜNER 

Türksôzü 

Arap - Yahudi 
diyarında 

- Birinci sahıkden artan -

bir Arap federasyonu kurmak ga 
yesini güden panarap meyiller, her
kesçe bilinen bir davadır . 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Adana birinci icra memurluğun 
dan : 

Dosya No: 2081 
Elhedeflere borçlu umuru huku· 

kiye başkatibi Mustafa Nail efen
dinın : 

sahife : 3 

Asri sinemada 
~~--~----·----------------~------~ Sinema mevsinıine veda 

24 Haziran çarşamba akşamından itibaren 
iki müstesna film birden 

Niyet ve kısmet Böyle bir plan mevcud olunca 
da, Bağdad'da, Şamda, Mekkede 

Açık artırma ile paraya çevri· 
lecek gayri menkulün ne olduğu : 

1 
Mevsımin emsalsiz bir şaheseri sevimli artist 

Candan arkadaştılar . Bütün ya
şayışları birdi. Hareket ve düşünüş· 
!erinde bile farksız bir uygunluk 
vardı. Vazifeleri dışında kalan bütün 
zamanları beraber geçerdi. 

Gençtiler, yakışıklı idiler . işte 
bugün yine her zamanki gibi buluş
muştular . İkisi de konuşmaksızın 

Parkta dol~ıyorlardı .. Fakat Orhan 
bugün pek dalgındı . Hiç konuşmu· 
yordu. Necminin bütün sözlerine tas
dikten başka bir mukabelede bu 
lunmuyordu . 

Necmi, bir şey keşfetmiş gilıi ar
kadaşının birden kolunu dürttü : 

- Orhan sağa bak .. 
Orhan , Necminin işaret ettiği 

yere bakınca birden tuhaflaştı. Yü
rümesini bile şaşırmıştı : 

- Komşun . Diyebildi . 
- Bak bu tarafa geliyorlar.Bizi 

gördüler. 
Necmi Orhanın kolunu sıkarak 

ilave etti : 
- Vallahi Orhan şu Sadiye ho

şuma gitmiyor değil. Görmüyor mu · 
sun her akşam peşimizde .. Hele 
tebessümleri ... Komşu kızı olmasa 
arkasını bırakmıyacağım . 

Orhan,Necmiyi sükutla dinliyordu. 
Arkadaşının bu sözlerine üzüldüğü 
belliydi . içinden " Zavallı Necmi 
sana mı gülüyor sanıyorsun ? • di 
Yordu . 

. Hakikaten, bütün bir yaz mevsi j 
nıınde hemen her gün bu kızla park· ı 
la karşılaşıyorlar , kendileri ciddi 
hareket ettikleri halde genç kız on .. 
ları mütebessim ve ümit dolu göz
lerle süzmekten geri kalmıyordu . 
Orhan, önceleri bu hareketlere la
kayt kalıyordu. Fakat git gide Sadi. 
Yeye karşı kuvvetlenen bir temayül 
hissediyordu . ismini de biliyordu . 
Necmi söylemişti . Çünki Sadiye 
Necnıinin komşusu idi. Avukat Feh
nıinin bu güzel kızı cidden sevilecek 

c bir şeydi . 

' Necmi ve Orhan her şeyde ol 
duğu gibi kurlarda da ayrılmazlardı. 

ı Gönüllerini beraber avuturlardı .. 
I· Pakat bu defa Orhan ciddi idi. Sa 

diycye karşı çok derin , çok büyük 
rı bir 'Zaafı vardı . 
3 Ne zamandanberi, bunu Necmi' 
t Ye açmak, bu hayalini hakikate kalb 
rı elnıek için ondan rey ve yardım İs· 

temeği dü~ünüyordu. Öyle ya Nec
e nıi nasıl olsa komşusu; onunla ko-
• nuşnıak imkanını bulur . Hem ma

demki tanışıyorlar .. 

- Fakat erkeklik gururun buna 
mani değil mi ? . 

- Arkadaş için bu asla düşü
nülemez .. 

ve hatta daha yakın zamanlarda , 
başbakanı islam aleminin önderliği
ni iddia eden Mısırdaki politikacıla
rln, Arap aleminin tam ortasında ya
bancı bir ırkın devlet kurmasına kar
şı kayıtsız kalmaları beklenmezdi , 

* * * Netekim bir Arap. gazetesi yaz. 
Bir ay sonra kulübün verdiği dığı bir yazıda diyor ki : 

gardenpartide idiler. Necmi, Avu- " Yahudi hicretinin tehlikelerini 
kat F ehmilerle beraberdi. Bİı fırsatı Filistin sınırları dışında da sezmek 
temin için yüzsüzlük bile yapmıştı . için uzak bir ayete bakmağa lüzum 
Bir arkadaşın saadeti için elinden 

1 
yoktur · 

geleni yapacaktı . Filistine bitişik olan devletler , 
Sadiye ile her dansa kalkıyor- karşılarında bir kardeş devlet yeri-

du . Mükemmel fırsatlar vardı . 1 
ne, bir yabancı devlet, ve bel'ci de 

Amma Necmi Sadiyenin iyice neş· kendilerine düşmanca bir tavır takı-
elenmesini bekliyordu. Ve bunun j nan, politik faaliyeti, Yahudi göç-
çin de genç kızı mütemadiyen büf,., menlerine daha fazla yer bulmak 
ye sürüklüyordu . gayesiyle Maveraişaeria'ya da şamil 

Saat 24 olmuştu. Sadiye ile bir olan bir devlet gördükleri zaman , 
valsi dönüyorlardı. Necmi genç kızı kayıtsız kalamazlar . " 
çiftlerin arasından kaçırırcasına an- işte bu ·mülahazalarladır ki, Fi-
treye sürükledi ! listindeki kargaşalık ve azimler, A-

- Biraz dinlenmiyelim mi ? rap aleminde gittikçe büyüyen bir 
- Hay hay çevre halini almaktadır . 

G d k d h · Sıkı bir surette tatbik edilmekte enç a am, arşısm a, er şeyı 
neşe ile karşılayan açık bir kızdan olan sansöre rağmen, Kudüsten ali-
çekinmenin veya bir red ihtinıalı dü- nan hususi haberlerden, Maveraişe-
şünmenin pek manasız olduğuna rıa'dan geçen petrol borularının tah-
iyice kanidi. Fikirlerini sıralamadan rip edildiği anlaşılmaktadır · 1 

açıkça söze başladı: Bu da gösteriyor ki, Maveraişe ., 
- Sadiye hanım .. şize bir kom- ria'dakiler de, Filistindeki kardeşle- . 

şu olmak sıfatile, sizinle yakından a. riyle, yalnız manevi bir tesanüd ha· 
Jakadar olmakta nisbi bir hakkım linde değildirler, icabında cebir ha-
var sanırım. reketlerine geçmek suretiyle maddi 

1 
işte bundan cesaret alarak size, bakımdan da bir tesanüd göstermek 

bana vazife olarak tevdi edilen bir azmindedirler J 

meseleyi açmak isterim. Kudüs . 29 ( AA ) - Arap 
- Huyurunuz Necmi bey pek reisleri ile mandater hükumet ara i 

tabii 1.. sında bir temas yapılması hakkında-
- Sadiye hanım . Belki farkın ki şayialar yalandır . 

dasınız hiç ayrılmadığım samimi bir Hükumet nazarında böyle bir 
arkadaşım var .. Orhan .. şey asla mevzuubahs bile olmuş de· 

- Eveet .. 1 ğildir . 
- işte çok sevdiğim bu arkada· Kudüs : 29 ( AA ) - Gece ı 

şımın, sizin için duyduğu derin hisleri, yarısı Yafada çetel"r tarafından ateş 
her ikinizin saadeti namına bir ağa- açılmış kuvvetler ,gelince çeteler 
bey sıfatile siz·e tebliğ etmek istiyo- şarki Erdene kaçmıştır . 
rum. Cenupta muhtelif yerlere ateş 

5adiye burada fıkırdayarak kah açılmış Telavivde iki Yahudi yara· 
kahayi bastı: lanmıştır . 

No: 77 
Tarihi : K. evvel 336 
Mevkii : Sukıkebir 
Cinsi : lcareteynli üç bap dük· 

kan ve kahve iken şimdi bir bap 
tatlıcı dükkanı ve bir bap mağazanın 
48 hissede 24 hissesi. 

Arşını : 80 
Hududu : Doğusu tarikiam iken 

elyevın Gani zade vereseleri ve ta· 
rikiam batısı Samurkaşyan iken el
yevm pamukçu Mustafa ağa verese
leri poyrazı Araplar kahvesi iken 
elyevm Kabasakal zadelerile Ahmet 

Gustav F röhlich'in 
en çok 

( Yabancı 
muvaffak olduğu film 

bir bayrak altında ) 
2 

Umumi istek Üzerine 

(Kahraman süvar · ) 
Sergüzeşt ve heyecan filmi 

7044 

Nadir vereseleri kıblesi tarikiam ve 1 
~~~~af:~de vereseleri ve Tarsuslu 1 BELEDİYE İLANLARI 

Hali hazır vaziyeti : hudutlarda 
tebeddül olmayıp ancak 5 No: ma- ---------------------------= 
haldeki dükkanın önüne evkaf tara- Hayvan ve sebze pazarlarındaki kahve yerile çift sürme yerindeki arsa 
fından 3 numaralı bir kısım ilave açık artırma suretile ve ihale tarihinden itibaren 31-Mayıs-937 sonuna 
edildiği ve halihazırda iki dükkan kadar 9-Teınmuz-936 perşembe günü kiraya verilecektir . 
olarak kullanıldığı. Sebze pazarındaki kahve yeri muhammen bedeli ican 104 lira pey 

Takdir olunan kıymet: : Her akçası 7 lira 80 kuruş. 
iki dükkanın tamamına 3000 lira Hayvan pazarındaki kahve yeri muhammen bedeli icarı 115 lira pey 
kıymet takdir edilmiştir. akçası 8 lira 70 kuruş . 
Artırmanın yapılacağı yer,gün, saat: Çift sürme yeri muhammen bedeli icarı 70 lira pey akçası 5 lira 25 
Adana birinci icra dairesinde . 1 kuruş . 

Birinci artırma 31-7-936 cumaı ihale 9-Temmuz-936 perşembe günü saat on altıda Belediye encü-
günü saat 1 O - 12 meninde yapılacaktır. Şartnameyi her zaman tahsil şubesinde görebilirler. 

İkinci artırma 15-8-936 cu- istekliler ihale günü yukarıda yazılı muvakkat teminatlarile Belediye en-
martesi günü saat 10-12 cümen odasına müracaatları ilan olunur. 7047 25-30-4-7 

1-lşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi tarihinden itiba· 
ren 2081 Na.ile birinci icra dairesi
nin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır . ilanda ya
zılı olanlardan fazla malumat al· 

Sıcaklar başladı ! 
mak isteyenler işbu şartnameye ve El k "k 
2081 Dosya Na.ile memuriyetimize e İri sarfiyatı son derece az olan 
müracaat etmelidir . 

2-Artırmaya iştirak için yukar. 
da yazılı kıymetin yüzde yedi buçuk 

nisbetinde pey veya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir . 
(124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve iştirak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari· 
hinden itibaren 20 gün içinde evra-
kı müsbiteleriyle birlikte memuriye· 

1936 modeli Frigidaire 
Sayesinde yiyecek ve içeceklerinizin tazeliğini temin ediniz 

Lüks değil , sıhhat 

Frigidaire 

• 
ıçın elzemdir 

- Ağabey mi ? Yafada bir bomba, Burgada bir 
- Şüphe etmeyiniz kardeşim ·· Arap tevkif edilmiştir . 
Sadiye, Necminin bu son cumlesi Yahudilerin portakal bahçeleri 

karşısında da kahkahasını tutamadı. ı imha, Yafadakı Yahudi mektebi tah 

, timize bildirmeleri icap eder . Aksi 
halde hakları tapu siciliyle sabit ol
madıkça satış bedelini paylaşmasın 
dan hariç kalırlar . 

Adana bayii 

Muharrem Hilmi 
Fakat bir saniyede ağırlaştı : rip edilmiştir . 

- Böyle bir şey mevzuubahs o- Beyan istasyonunda muhafızlara 
lamaz Necmi bey. Dedi . ateş açılmış üç İngiliz askeri yara-

Necmi genç kıza safça sordu : lanmıştır , 
-Niçin böyle söyluyorsunız Sadiye Kudüs : 29 (A.A.) Arap re-

hanım .. Orhan mevzuubahs olaınıya isleri ile Mandeter hükumet arasın-
rak bir erkek .değildir sanırım ?. da bir temas yapılması hakkındaki 

Sadiye olduğu yerden fırlarcası- şayialar yalandır . 
na döndü ve antrenin sütunlarındaki 
Lir s.- m ·şı ~ı siper yaparak fısıldadı: 

- Çünki seni seviyorum Necmi .. 
valesi ,,)arak yollanması bildirilmek
tedir. 

4 Gösterilen günde artırma- 6961 4 6 9 11- 13-16-18- 20-23-25 27-30 

ya iştirak edenler artırma şartna-

mesini okumuş ve lüzumlu malumat ı B ı D • k • • 
al?Jış ve bu~l.arı tamamen kabul et- ,r- ayan ar 1 ımevı -, 
mış aa ve ıtıbar olunur . 1 

5 - Tayin edilen zamanda gay· 
ri menkul 3 defa bağırıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
0/o 7 5 şini bulmaz veya satış isteye-

Bu 

SAHİBİ 

Zahide Günsoy 
--···~···-

Bayanlara 
Güneş batmıştı. Park iyice ten

halaştı. Son kafile, kendileri ve Sa· 
diyelerdi. işte onlarda artık evleri· 
ne dönüyorlardı . 

si Orhan, Necmi'yi kolundan çek· 
ti : 

- Gel Necmi bir az kanepeler

1 Suriye fevkalade ko 
miseri değişecek mi 

Maliye vezaratı, heyetin istediği 
parayı tedarik edederek yollamıştır. 

Berut : 25 (Hususi) - Fransa 
hükümetinden Lübnan cumhur reisi· 
ne ve Maroni patrıkına gelen bir 
telgrafta Lübnanın bu günkü hudut
larıyle Suriye gibi bir i~tiklale maz· 
har olacağı bildirilmektedir. 

nin alacağına rüçhani olan diğer ala· 
caklılar bulunup ta bedel bunların 
o gayri menkul ile temin edilmiş 

alacaklılarının mecınuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma 15 gün 
daha temdit ve on beşinci günü 
ayni saatte yapılacak artırmada 

bildirir . 

yaz çalışacağını 

7051 

Satılık bağ 

saygı değer 

2 5 

ikmale kalanlar · 
de oturalım . 

- Geç oldu Orhan 
- Sana bir şey anlatacağım 
Kanepeye oturmuşlardı. Orhan 

Yutkunduktan sonra arkadaşına dön
dü ve 1 

- Necmi, dedi. Belki anlataca· 
tnı'. tuhaf karşılayacaksın . Fakat 
enı sevdiğin için hatirımı kırıniya· 

~ağını tahmin ederim . Tam bir ay
anberidir ki kafamda bir düşünce 

Y:r etti Bu da Sadiye, Mecmi'ci· 
f f.ıtı. Vallahi gün gün bu kıza karşı 

Çınıde büyüyen bir duygu var .. 1 

e 
o 

. il 

- Doğru mu söyl üyorsua ? . 
- Pek doğru . 
- Öyle ise kolay 

1 
- Nasıl kolay Nemi. Bunu na

sı 
açmalı .. 

·~'t: :- Ben .açarım Orhan. Konuş· r ;ı~·ı:n- bi ._ r ;c;_ •. 

- Birinci sahifeden artan -

dilmesini ve reylerin yüz de doksan 
yedi nisbetinde vahdet lehinde te· 
celli edeceğini söylemiştir. 

- Radikal sosyalistlerden Jan 
Koganın Suriye ve Lübnana fev· 
kelade selahiyetleri haiz komiser o· 
!arak gönderileceğine muhakkak gö· 
zi.yle bakılmaktadır. 

Evvelce mütereddüt bulunan Jan 
Longanın son zamanlarda bu memu· 
riyeti kabule temayül ettiğini bildir
mektedir. Vatani heyelinin on güne 
kadar işlerini Litirerek Suriyeye dön
mesi muhtemeldir. 

Şam : 25 (Hususi) - Pariste bu· 
lunan vatani heyetinin daha bir müd
det dönmiyeceği anlaşılmaktadır: 
Dün heyetten maliye vezaratına ge
len bir telgrafta, vezirlerin aylıklariy-
1~ Lı:cr~!:l.ırının ~ra•l 'e tel;:raf ha 

Şam : 25 (Hususi) - Fransız 
parlamentosunun çıkaracağı siyasi 
suçluların affı hakkındaki kanunun 
pek yakında neşri beklenmektedir. 

Bu kanunun, yalnız Suriye dışa
rısında bulunanlar için değil, mevkuf 
siyasi suçlulara da teşmil edilecegi 
haber verilmektedir. Kanun Fransız 
parlamentosundan çıkar çıkmaz, Su· 
riyede yeni bir kararname neşrine 
hacet kalmadan doğrudan <loğruya 
tenkid edilecektir. 

Şam : 25 (Hususi) - Paristeki 
heyet buraya gelir gelmez bugünkü 
intikal ;kabinesinin istifa ederek ye
rini vatani bir kabineye terk etmesi 
b!r emrivaki sayılmaktadır. 

Teşekkül edecek vatani kabine 
intihabatı idare edecek ve Pariste 
yapılan muahede kıstik edilmfk Ü7,c

vcc.ı medıo \ 1t ktır. 

bedeli satış isteyenin alacağına Yeni Dünya mezreasında 1 O dö-
rüçhani olan diğer alacaklıla · 1 nüm bağ satılıktır . 
rın o gayri menkul ile temin edil Hudutları: Kilisli Mahmud Sela-
miş alacakları mecmuundan fazlaya nikli Neş' et ve Kayserili Şükrüdür. 
çıkmak şartile en çok artırana ihale 300 ağaç Erik 
edilir . Böyle bir bedel elde edil- lO ,, " Zerdali 
ıne~se ihale yapılmaz ve satış ta. J 

10 
Kaysı 

Jebı düşer . 

1 

" " 

6 - Gayri menkul kendisine 500 Kadar badem fidanı ve erik 
ihale olunan kimse derhal veya veri- kaysı ~ıları var. Tam 750 üzüm kü 

t ' 

okusun 
Orta Mektep ve Lise sınıfların

da riyaziye, cebir, hendese ve fen 
bilgisi derslerinden ikmale kalmış 
talebeleri ikmal imtihanına hazırla
mak üzere bir kurs açtım . 

isteklilerin " Türk Sözü • mat
baasında 1. T. ve H. B. Rumuzlarına 
müracaat etmeleri . C. len mühlet içinde parayı vermezse tüğü var · 

ihale kararı fesholunarak kendisin- İsteyenler : Bıçakcı Hacı mah· . r- , 
den evvel en çok yüksek teklifte mud'a müracaat etsinler . Riyaziye dersi 1 
bulunan kimse arzetmiş olduğu be· I 1 _ 3 7058 

delle almağa razı olursa ona razı 1---·-----------
olmaz veya bulunmazsa hemen 15 1 ilk ve Orta okullardan Riya· 
gün müddetle artırmaya çıkarılıp alıcıdan tahsil olunur . Madde 133. ziye dersi almak istiyenler Namık· 
en çok artırana ihale edilir . lki iha. Gayri menkul yukarıda gösteri· kemal B~öğretmeni Ömer San. 
le arasındaki fark ve geçen günler len tarihinde Adana birinci veri görsünler. 7033 
için / 0 5 ten hesap olunacak faiz 1 icra memurluğu odasında ışbu ilan 5-5 30-2 · 4-7-9 
ve diğer zararlar ayrıca hül.::me- ha-" 1 • \·c gi'.· ·trrilen artirma şartnamesi da-
c t k.ı!mamaksı~ın ır.tmu:-.yel;miz:ce ' iresm3e atı! a' ı ılan olunur. 7056 
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Adana Borsası muameleleri 
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Liverpol Telgraflan 
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Kambiyo ve para 

29 I 6 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 
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Hazır 1 7 21 Liret 

1 i= - - ı-6 67 Rayşmark Temmuz vadeli 
Birincit~şrin vadeli 
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Nevyork Frank « İsviçre • 1 
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Tirbizi 

Gayri menkul malların Çukurova harası direk-
açı 1 c artırma ilanı J törl üğunC.: en : 

D. Na: 2082 , ç k h 'h J . u urova arası ı ti yacı o an ve , Adana birir.ci icra memurluğun-
' kilosuna (2) kuruş (35) para kıymet 1 dan: 

tahmin edilen 57000 kilo yulaf ve 
suf ~~~e::f~::t~~:ç~uai:pı::1::i ;.~~ kilosuna (2) kuruş (15) para kıymet 

tahmin edilen 5900 kilo arpa bir 
dıka: 

şartname ile 15 gün müddetle açık 
Açık artırma ile paraya çevrile. 

eksiltmeye konmuştur . 
cek gayri menkulün ne olduğu: ihale 6- 7- 936 pazartesi günü 

No: 46 
Tarihi : Nisan 339 saat 15 de Ceyhanda belec!iye sa-
Mahallesi : Eskihamam !onunda yapılacaktır. 
Cinsi : 19 odalı fevkani ve uç Şartnamesi her gün Hara muha-

oda tahtani ve üç bap dükkan ve sebesinde görülebilir ve istiyenlere 
.. .1• l b' b . lOO h' d ı bedelsiz verilir. nıuştemı atı ır ap evın ısse e j I 

2 
k 

70 hissesi 9.; hisse itibarile 16 his- 1 steklilerin 133 ira 4 uruş mu-
vakkat teminat akçasını Hara vez- ı sesı . 

Arşın : 4000 nesine yatırarak belli gün ve saatta 
Hududu : Doğusu ve batısı ve Ceyhanda belediye salonunda bu · 

poyrazı tarikiam kıblesi Derboğos lunmaları .7029 23-27 - 30-3 
ve Kadem zade ve Güllünün oğlu 

Artin veresesi ve Kazancıyan Artin 
zevcesi . 

Na: 48 
Orozdibak civarında 

30 Haziran 19~ 

--------------·-------------! 
Satılık y·erler 

Eski istasyon civarında ve Bay ibra -

him Sadık evinin gündoğusu kuzeyinde bulu 

nan ve çerçivesi kısmen kargir ve kısmen çink 

1986 metre murabbaı olan ve yer üzerind 

odalı bir küçük ev ile biri büyük v "3 
" 

biri orta ve diğeri de küçük 

geniş bir avlusu bulunan 

üç mağaza ile 

bina ile; 

işbu binanın kuzeyi bitişiğinde 1793 metr 

murabbaındaki arsa satılıktır. istekliler 

Selanik bankasında A. Murat Ülgen . , .. 
sır e muracaat etsinler . 7045 25-27-30 

Bu gece nöbetçi eczane 1 
Tarihi : Nisan 339 Merkez eczanedir 
Mahallesi : Kalekapısı :_ ________ , ___ ~ !----------------·-----------ı 
Cinsi : 16 bap dükkan ve bir bap 

kahvehane fevkani 26 oda tahtani 1 

iki bap ahır ve bir bap mağaza ve Mercimek Aygır deposu 
kuyu ve içeride bir bap mağaza ve alım satım komisyonun
havlı ve müştemilat otelin 6 sehimde d 
2 sehmi 48 sehim itibarile 16 sehmi an : 

Arşın : 2352 Mercimek aygır deposu hayvan-
Hududu : Yemini ve cephesi ta- !arının senelik ihtiyacı olan yetmiş beş 

rikiam yesari Arif zadeler hanı ar- bin kilo yulaf beher kilosu iki kuruş 
kası vakıf ekmekçi fırını ve kısmen otuz beş para muhammen bedel ile 
sahibi senet dükkanları. on beş gün müddetle açık olarak 

:-Jalihazır vaziyeti : eksiltmeye konulmuştur. 
No: Tarihi Mahallesi Arşını Şartname depo müdüriyetinde ı 
46 Nisan 339 Eskihamam 4000 her gün görülebilir . İstiyenlere be-

Hududu : Doğusu ve batısı ve delsiz verilir. ihale 6- Temmuz -
poyrazı tarikiam kıblesi kısmen Ka- 936 pazartesi günii saat on dör~te ı 
dem zade vakfı ve kısmen Derboğos Ceyhan belediye salonunda komıs
ve Güllünün oğlu Artin veresesi ve 

1 

yonu mahsusunca yapıhcaktır. istek- , 
Kazancıyan Artin zevcesi iken el- ]ilerin belli gün ve saatla Ceyhan 
yevm Emlaki Milliye · belediyesinde bulunmaları ilan olu ı 

Mezkur otel kapıdan çıkıldıkta nur. 7028 23-27 - 30 3 
bir salon ve on dört oda ve altın- 1 

Türkiye Ziraat bankası Adana şubesi direktörlü· 
ğünden: 

Cinsi Mevkii 
Maa müştemilat Hükumet 

bir bap hane 

Bahçe ve iki 
bap hane 

avlusu 

Eski istasyon 
ve Döşeme 

mahallesi 

Miktarı 

Zirai atik 
1002 

dönüm 
25 

Hududu 
Şarkan Saray avlusu garben 
Kassım zade Hakkı efendi ha 
nesi ve bazan jandarma dai
resi şimalen eski matbaa ma 
halli cenuben Saray avlusu. 

Şarkan sahibi senet ha· 
nesile çiflik yolu garben Mu· 
sahalı Zade bahçesi tariki şi· 
malen şimendöfer hattı cenu· 
ben şosa tarikı . 

Adana Ziraat Bankasının malı olan yukarıda cins ve dönüm ve mik 
tarile hududu yazılı hane ve tarla 20-6 - 936 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle açık artırma suretile satılığa çıkarıldığından isteklilerin müza· 
yede şeraitini öğrenmek üzere Adana Ziraat Bankasına baş vurmaları il' 
olunur. 7016 20-25-30-5-10 

' daki 11 dükkanı şamil bulunduğu j 
------~~-~----~·------------ 48 Nisan 339Kaleka~fil2352 ~ !---------·--·-------------~ 

hududunda tebeddül yok. 1 K k l ı Karataş plajı açıldı.Hem yayla,hem plaj 

Tabii manzaraları ve ince kumlu plajı ile dünyanın en güzel sahille-
rinden biri olan Karataş plajı yeni pavyon ve malzemelerile açıldı. 

Her türlü istirahat, temizlik, ucuzluk burada temin edilir . 
Arzu edenlere pavyonlar, hususi olarak ve ucuz bir fiatle kiralanır. 
Lokanta kısmında mükemmel servisler, kaynak suları, gazozları, soda 

ve her türlü içkiler rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur. 
Plajda Lüks lambalar ile tenvirat yapılmıştır. 

Tatlı su duşları da her vakıt emre hazırdır. 
Her gün saat sekizde Adanada Acem hanından ve saat altıda da 

Karataştan kamyonlar sayın yolcuları ucuz fiatla götürüp getirirler. 

1 
2 
3 
4 
5 

7006 6 

Ankara Birası Fabrikası 
Ôz Türk sermayesile kurulmuştur 

ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 
Yarım litre Ankara Birası 

105 Gram Ekmekten 
385 

" Sütten 
32 

" Tereyağından 
82 

" Etten 
325 

" Balıklan 

6 3,5 adet Yumurtadan 
Alınacak gıdayı temin eder . 
Herk.es gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi

rasını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

Adana Acentesi : Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. r No. 11 B. - Telefon Na. 265 

6984 17 

Bu otel fevkani ve bir koridor aça Çı ar Vatan 

içinde 31 odayı şamil ve 9 dükkan hainidir 
ve bir tenekeci dükkanile bir pa-

lancı dükkanı hariç ve handa iki ahır --------------: 
üç ufak mağazayı şamil . 

Takdir olunan kıymet : Tapunun ı !"'------------~ 
46 numarasında kayıtlı ve yukarda 
evsafı gösterilen emlakin tamamına 

30000 lira ve 48 numarasında ka
yıtlı emlakin tamamına 25000 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Adana birinci icra memurluğunda : 

Birinci artırma 31-7-936 cuma 
günü saat 10-12 

ikinci artırma 15-8- 936 cu
martesi günü saat 10-12 

1 - İşbu gayri menkulün ar 
tırma şartnamesi tarihinden 
itibaren 2082 numara ile Birinci icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır . 
İlanda yazılı olanlardan fazla ma!U
mat almak istiyenler , işbu şartna
mt"ye ve 2082 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu
karıda yazılı kıymetin °;0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi edi
lecektir . 

Hizmetçi aranıyor 
Evde hizmet etmek üzere bir 

hizmetçi aranıyor . İdarehanemize 
müracaat edilsin . C. 

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- J 

miş alacaklarının mecmuundan faz-

1 

laya çıkmazsa en çok artıranın taah
hüdü baki kalmak üzere artırma 15 
gün daha temdit ve 15 ci günü ayni 

1 saatta yapılacak artırmada bedeli 1 

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 
veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle artırmıya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. iki ihale arasın- J 

/ 

Ayda on lira ile 

Sıcak havalarda insanlar asabi olurlar . Cehennem gibi mevsimlerd 
yiyecek ve içeceklerin iyi muhafaza edilmemesinden bağırsak ve mide 
zulur, ve en nihayet hastalık baş gösterir.Her ay vereceğiniz on lira il 

alacağınız en sağlam ve en mükemmel birKelvinatÖr Elek 

trikli buz dolabile yıllarca her türlü iztiraptan kurtulursunuz . 

Satış yeri : Adanada Belediye karşısı Ş. Rıza lşcen. 
Mersin : Muhittin Şefof ve Satel Belediye karşısı . 

23-26-30 7032 

Sıcaklar geldi, yanaştı 

Çoluk, çocuğunuz ve misafirlerinizle bol , temi 
ve lezzetli dondurma yemek ister misiniz ? . 

hemen bir dondurma kutusu alınıı 
Her boyda Elektrik ve el ile çevrilenleri vardır 

Feyzi Dural 
Eskiden : 

3- İpotek 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 
müsbitelerıle birlikte memuriyeti
mize bildirmeleri icabeder . Aksi 
halde hakları tapu sicilile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşma· 
sından hariç kalırlar . 

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

daki fark ve geçen günler için yüzde Rasih 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer Zade Biraderler Ticarethanes 

5-Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedelı muhammen kıymetın 

zararlar ayrıca hükme hacet kal-
maksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur . Madde ( 133 ) 

Gayri menkul yukarıda gösteri-
len tarihinde Adana Birinci 
icra memurluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen artırma şartnamesi da- J 

' ıfesindt satılacağı ilan olunur . 70571 

Postane 
11-15 

civarında 
6966 

Umumi neşriyat miitHirü 

Celal Bayer 
A-Jaıu Türksi>.u -"t eıı51 


