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Suriyedeki fedailer 
fırkası İngiliz delegesi de zecri tedbirlerin 

kaldırılmasını istedi şiddetle alkışlandı ağır para cezası alıyorlar 

C d b l b .. t .. n İtalyan gaze Baldvin'in zecri tedbirler 

Bir ecnebi devlet hesabına 
çalışan fırka parçalanıyor 

enevre e u unan u u - h kk d k. b t Yaptığı a ın a ı eyana ı 

tecileri İsviçreyi terk ettiler . 
bombanın patlamasiyle yaralanan Müslü
man talebeleri birliği reisi öldü 

Cenevre: 3 
(A.A.)
Milletler Ce-
ıniyeti asam
blesinin dünkü 
ve bu sabahki 
toplantısında 

bir çok dev
letler söz al
mışlardır : 

Kolombiya 
ınurahbası mil 
!etler Cemiye
ti aleyhinde 

bulunmuş, Blum 
milletler ct mj. 

"'\ 
Kudüs : 3 ( Radyo ) - Bir in-

giliı yüzbaşı ile çavuşu üzerine ateş 

açıp yaraladıklarından dolayı bir 

Arap kasa bası 2000 lngiliz lirası 
cezaya mahkum edilmiştir . 

Londra : 3 ( Radyo ) - Bir müd-ı 
dedtenberi istirahatte bulunan Ba~- r 
bakan Baldvin'in bugün Avam ka
marasına gelişi büyük bir tezahu
rata sebeb olmuştur . 

Bila istisna bütün fırkalar Baş
bakanı şiddetle alkışlamıştır . 

Bu tezahuratın sebebi, bir ta
kım matbuatın Başbakanın aldığı İs· 
tirahatı tefsir yollu neşriyatı ve ken
disinin yakında çekileceği hakkında 
verdiği haberlerdir . 

Yeni bir kabinenin kurulacağı 
haberi temamile asılsızdır . 

Müslüman talebeleri birliği re
isi bir bomba imal ederken vukua 
gelen infilkta ağır surette yaralan
mış ve ölmüştür . 

---------------------~ 
Kudüs : 30 ( Hususi ) - lhti

lalcılar her tarafta lngiliz askerle
rine saldırmakta ve ellerine fırsat 
geçtikçe lngilizlerin oturdukları.J:ıi
nalara bomba atmaktadırlar . 

mekte ve para vermeyen köylerin 
bütün hayvanlariyle ev eşyaları mü
sadere olunmaktadır . 

Arap birliğinin neşrettiği bir be
yannamede milli dileklerin tahak-

kukuna kadar mücadeleye devam edi
leceği bildirilmektedir . Filistin ka· 
rışıklıklarını körükleyen beş komü
nist de tevkif olunmuştur . 

Kudüs : 3 ( Radyo ) - Bugün 
öğleden sonra Birisebide , halk bü
yük bir tazahurat yapmıştır . Polis 
ve asker kuvvetleriyle nümayişciler 
arasında çarpışmalar olmuştur . Ele
başılardan dört kişi tevkif edilmiştir. 

Yeti paktı ve
cibelerinin tak 
viyesi lazım 

&eldığini ve bu 

Frnrısız dışişleri b11knrıı ]on Dlbos merilltle 

sosyetesi 5arayına girerken 

M. Baldvin vuku bulan beyana
tında lngilterenin Habeş - İtalyan 
ihtilafına temas ederek, sanksiyot>
lann ibkasınııı artık faydasız oldu
ğunu bilakis bunun bir Avrupa har
bini mucib olabileceğini söylemiş, 
ve lngiliz delegasyonunun Cenevre
de sanksiyonların ilgasına taraftar 
olan ceryanı kabul etmesini bu su 
retle izah etmiştir . 

lhtilalcıların demiryollarını boz
mak için koyduklan dinamitler za -
ınan zaman münakalatı sekteye uğ
ratmakta fakat tahribat derhal ta
mir edilerek trenlerin seyrüseferi 
temin olunmaktadır . 

Nablus eihetinde· Araplar askeri \ 
kuvvetler arasında çarpışmalar ol
muştur . Ölü ve yaralıların sayısı 
anlaşılamamıştır . İhtilalcılar Vadiüs
şeba b ile Vadiü Cenin arasındaki 
şiınendöfer ve telefon hatlarım tah
rip ve Nusan istasyonuna ateş aç
mışlardır . 

na Fransa mn ha7.ır bulunduğunu, 
Eden zecri tedbirlerin devamının fay· 
dalı olmıyacağım ve fakat milletler 
ceıniyetinin asamhksinin hiç bir vec
hile Habeşistamn ltalya tarafından 
fetedilmiş olmasını kabul edemiye
ceğini ve lngilterenin milletler cemi· 
Yetine bütün hakimiyetini tekrar ver
ıneğe azmetmiş bulunduğunu, Lit
Vinofta, paktın onuncu maddesinin 
vt ınilletler cemiyetinin bütün azası 
İçin ekonomik zecri tedbirlerin mu
hafazası lazım geldiğini söylemişler
dir . 

Kanada, Avusturya, Praguay, 
Danimarka, lsviçre delegeleride zec· 
ti tedbirlerin kaldırılması ve fakat 
ınilletler cemiyeti misakının daha 
ınüessir bir hale getirilmesi muta
l~asında bulunmuşlardır . 

Cenubi Afrika murahhasıda zec 
ti tedbirlerin devamım istemiştir . 
Boğazlar konfransı teknik komitesi 
ınukavelenin ikinci müzakeresine 
başlamıştır . 

Cenevre : 3 ( Radyo )- Burada 
huluna'1 bütün ltalyan gazetecileri 
arkadaşlarının hudud harici adilme
si Üzerine İsviçreyi terkederek !tal· 
Yaya dönmeğe karar vermi; !erdir . 

Cenevre : 3 ( Radyo ) - Asam· 
hle'nin toplantısında M. Valera sank
siyonlar hakkında beyanatta bulu
nurken 50 memleketin uğradığı ha
karetten bahsederek Avrupada sul
hun teessüsü büyük milletlerden ba
~ılarının yapacağı fedakarlıklar ka
bildir demiştir . 
. lngiliz delegesi saııksiyoıılarııı 
ılgasım tı.lep etmiştir . ; 

.....__~-== ....... - --~-------~-

İngiltere, Almanya 
Ya eski müstemleke 
lerini vermi yecektir 

Londra : 3 (Radyo) - Hariciye 
lle~areti mahafilinde, Almanyanın 
llıiistemlekeler talebinin reddedile 
leği kuvvetle muhtemeldir. Çünkü; 
_ııgiltere hükümeti, himayesi veya 
1~&alı altında bulunan herhangi bir 
llıiistemleke veya şehrinden hiç biri-
311'.ı vermel1'!ege kati ~ur-~tte aımet· 

ş hi-~~nrn'alctadır. 

Ct'nevre : 3 ( A A. ) - Fransız 
Dış işleri bakanı M. Delbos'un F ran
sız meclisindeki beyanatı Fransız 
noktai nazarının izahı olarak kabul 
edilmektedir . 

Bu noktai nazann bilhassa mil-
Jetler sosyetesi paktının 11, 16 ıncı 
maddelerinin takviyesini istihdaf et
tiği sanılmaktadır . 

M. Delbos bir takım mevzuu mu-
ahedelerin yapılmasını tavsiye et
mektedir. Bu suretle her hangi bir 
tecavüz vukuunda yakından alaka
dar olan milletler silahla müdahale 
edecek ve diğer milletler ise yalnız 
iktisadi sanksiyonları tatbik etmek
le iktifa edebileceklerdir . 

Cenevre :3 (A.A.) - Asamble 
Cumartesi günü öğleden sonra top
lanacak ve zecri tedbirleri konuşa
caktır. 

Cenevre : 3 (A.A.) - Habeş 
delegasyonu, hazırladığı iki karar 
suretini bu günlerde Asambleye ve
recektir. 

Cenevre: 3 (A.A.) - Habeş 
delegasyonu 16 ıııcı madde muci

- Gerisi üçüncü sahifede -

Londra : 3 ( Radyo ) - Başve
kil Baldvin; istifa ederek malikane
sine dair olan haberleri kesin suret
te yalanlamış ve üzerine almış oldu
ğu ödevi bütün kuvvetile ve arka
daşlariyle birlikte başarmağa çalı -
şacağım söylemiştir . 

Nazilli - Sarayköy 

Arasında çok şiddetli 
yağmurlar düştü 

T ıenler işlemiyor 
Ankara : 3 (AA.) - Nazilli!

Sarayköy civarında yağan tufanı an
dınr yağmurlar neticesi bu mınta· 
kada trenlerin seferleri muvakkaten 
tatil ed;lmiştir . . 

Afyonda yağan şiddetli yağmur 
lar şehir. içinde ve dışında tahribat 
yapmıstır . 

Halkevimizin Karşıyakada fakir amelelerimizi tedavi ve muayene ettır· 
mek için bir muayene evi açtığını bir kaç defa yazmıştık . Halkevimizin 
bu hayırlı müessesesi faaliyetine muntazaman devam etmektedir. Yukarıda
ki resim geçen hafta muayene olup ili\ç almağa gelen fakir ve hasta köy
lülerimizi muayene evinin doktor 've memurlariyle birlikte gösteriyor . Mu
ayene evinde ilk hafta 194 , ikinci hafta 147, üçüncü hafta 164, dördüncü 
fıafta 180 , beşinci haftada 228 hasta muayede edilmiş ve hepsinin reçete
leri yazılarak ilaçları Halkevi parasiyle yaptırılar\lk amelelerimize meccanen 
verilmiştir _ Şu hale göre muayene ev'nde şimdiye kadar 868 !;,işi güzelce 
"!:Ulyıme edı!erek ih\çla t c'1vi ettirilm':;tir . Muayen<" evı teşkil.itını dar.J 
t ·.yute\eklır .. 

Son iki gün içindeki çarpışma· 

!arda ihtilalcılardan dört kişi ölmüş 
ve yüzlercesi yaralanmıştır . 

lngilizler telefon ve telgraf hat· 
)arım kestikleri bahanesiyle bir çok 
Arap köylerine para ce:-ası tarh et 

Yafa sokağından geçmekte olan 
bir Yahudi taşa tutulmuştur. Bir Arap 
tevkif edilmiştir , Kudüste . bir Er
meni euınde yasak silahlar bulun 
muş ve ev sahibiyle bu evde oturan 
bir ~rap tevkif edilmiştir . 

Genç Rex 
• 

nın 

Fırkası Belçika Meclisi
rahatını kaçırdı 

Belçika Meclisinde efkarı umumiyenin 
alışmadığı şeyler oluyor: 

Kavga, küfür ... 
Brüksel: 30 [ Hususi J - Yeni 

Belçika Meb'usan Meclisi şu günler
de kötü bir itıba bırakmaktadır: 

Eski mektebe mensub bütün Par
lemento azaları bu halden son dere
ce müteessirdirler. 

Kabineye memur nazırlıı.rdan 
birisi: 

- Bu artık bir parlamento ol
maktan çıkmıştır. Yakında müşteri -
!erinin başına şişe ve bardak ataca
ğı bir Bar haline gelmiştir. 

Filhakika bir müddettenberi 
meclisin toplantıları, Belçika efkarı 1 

ı umumiyesinin alışmadığı bir gürültü 
1 içinde geçmektedir. Bilhassa son 
I. toplantıda azaların ağzından bir ta-
l kını kaba kelimeJerin, küfürlerin sav-

rulduğu bile işitilmiştir. 
Son intihabatta beklenilmeyen 

bir muvaffakiyet kazanmış olan Rex 
fırkasınının mensubları riyaset divanı 
azalarının ·s·miyle birer birer intibah 
edilmesi hakkında israr etmektedir
ler. 

Bu son içtimada, meb'uslar tri 
blinünde bulunan şefleri Degrelle'in 
nazareti altında Reksist bütün mec
lisi aleyhleçine çeviren müdhiş bir 
gürültü çıkardılar. 

Başbakan Von Zeeland; Rek
siist meb'ustan bahsediyordu. Bu sı
rada Reksist meb'uslardal'I diğer biri 
ayağa kalkarak \>-ağırdı· 

- Belçika namuslu insanların 
memleketidir. Asıl tefessüh edenler 
bu memleketi idare edenlerdir. 

Bu sözler mecliste bir çok pro 
testo hareketlerin ve büyük bir gü
rültüyü mucib olmuştur. 

Bu gürültü içinde Hariciye Na
zırı M. Spaar ayağa kalharak Rek
sistlere dönmüş ve bütün kuvvetiyle 
şu cümleyi bağırmıştır: 

- Siz demagok ve apıksmız .. 
Bütün bu gürültüler içinde Baş

bakan soukkanlılığını muhafaza ve 
büyük bir sükunetle izahatına devam 
etmiştir: 

- Takib ettiğimiz hattıhareket 
ve eser büyük bir hüsnüniyet ve ina· 
mşın eseridir. 

Bu sözler üzerine diger Reksist 
bir meb'us: 

- Söylediği bütün bu şeyleri 
Reks programından çalmışsınız .. 

Diye bağırdı. Bunun arkasından 
diğer biri: 

- Bugünkü kabinede geçenkin· 
den daha iyi bir mal değildir! De
miştir. 

Bu sözler üzerine Nazırlar sıra
sından sıçrayan M. Bovesse: 

- iki sene evvelki ve bu günkü 
Adliye Nazırlarının da tefessüh et
miş olduğuna cesaret edebilir misi· 
mz. 

Reks.istierın gaıefoi tamından 

I 

Antakyada çıkan (Yeni gün) ga
zetesine Berutten bildiriliyor: 

- (Elharbi Surilkavmi) adlı si
yasi fırkanın bir fedailer teşkilatı ya
parak son günler de tehdit ve tedhiş 
yoluna saptığı anlaşılmış hükumet 
icraata girişerek fırkanın ileri gelen
lerinden bir çoğunu tevkif edip tah
kikata başlamıştır. 

Bu arada tedhişçilerin elebaşısı 

olduğu anlaşılan Amerikan fakültesi 
müderrislerinden Corc Hadat tevkif 
edilerek gayri muvakkat bir müzek
kere ile hapishaneye konulmuş; yine 
fırkanın tanınmış azasından üstad 
Viktor Esad da yakalanmıştır. 

Daha önce tevkif edilmiş bulu
nan Ferit ve Aristid adlı iki karde
şin bu teşkilatın esrarını ifşa ettikleri 
söylenmektedir. Tahkikat gizli tu-
tuluyor. 

Şam : 29 - 5on zamanlarda bir 
ecnebi •devlet hesabına çalıştığı an
laşılan ve mevcudiyetinin milli Arap 
davasına muzir olduğu isbat edilen 
"Elharbül Surlikavmi. adlı siyasi 
fırkanın aleyhinde uyanan· cereyan 
şiddetle devam etmekte ve fırka a· 
zaları birer birer a\akalannı keserek 
fırka aleyhinde neşriyatta bulunmak· 
tadırlar. 

Dün buradaki fırka merkezinde 
yapılan gürültülü bir toplantıdan 
sonra, fırkanın umumi katibi de fır. 
kadan çıkmış, bu suretle bu ecnebi 
aleti fırka ortadan kalkmıştır. 

Beynelmilel olumpi 
yat komitesi 

Bu ay içinde toplanacak 
Berlin : 3 (A.A.) - Beynelmilel 

Olimpiyatların ne zaman yapılacağı 
hakkında, komite bu ay içinde topla
nacak ve bir karar verecektir. 

Eski Japon harbiye 
nazırını öldüren 
Dün idam edildi 

Tokyo : 3 (Radyo) - Geçen 
Ağtıstosta Tokyoda Harbiye Nazı -
nnı öldürmüş olan katil, bugün idam 
edilmiştir . 

• 

tefessüh etmiş vasfı ile tavsif olun 
dum. Size soruyorum: 

Şimdi de ben tefessüh etmiş mi
yim, etmemiş miyim? .. 

Ayni Reksist meb'us: 
- Şüphesiz ki tefessüh etmişsi 

nizdir .. 
Bu sözler yeni bir gürültüyü mu 

cib olmuş ve Meclis Reisi Reksist 
meb'usu muvakkaten salonu terket
meğe davet etmişler. 

Bu Meb'usun salonu ancak kuv
vetle terkedeceğini söylemesi üzeri
ne Reis hademeleri çağırarak: 

- Muhterem Meb'usu dşarı çık · 
mağa davet ediniz. Demiştir. 

Bunun üzerine Reksist Meb'us 
kağadlarım ve çantasını toplayarak 
dşan çıkmıştır. 

- _Gerisi ı:çü. cu "ah,: ede -



Sahife : 2 

Umumi harbin ve belki de 
tarihin en büyük casusu :j 

Madmazel Doktör 
Kaç Madmazel Doktör var? Bu ada tesahüb eden ka

dınlardan hangisi doğru ve haklı ? 

Yeni neşredilen bir kitabda okuduklarımız 
·' - Başı dünkü nushada -

Numera: 3 
Hamburglu kadın 

rünüyor ve Pariste kız kardeşime bir 
kaç kelime yazmaları için neferlere 
rica ediyordum . 

Bu Esrarengiz şahsiyetle müna- , fşte bu suretledir ki, lsviçredeki 
lsebeti olan bir çok insanlardan mü- istihbarat teşkilatı bazı ehemmiyetli 
teaddit mektuplar alinış bulunan bu 1{ıtaların hareketleri hakkında günü 
eserlerin muharriri bir müddet ev· günün<: haber alıyordu . 
vel, :Hamburgdan Gotik · harflerle Berlinden muntazaman haber 
yazılmış garip bir mektub almış- alıyordum, mütemadiyen malumat 
tır . isteniyordu . 

Hususi bir dikkate layık olan bu Bununla beraber [ ikinci büro ] 
mektubun münderecatı şudur : aiaııları da atıl kalmıyordu . Biraz 

" Madmazel Doktörün hakiki şah sonra neşredilen bir emirle, bütün 
si yeti hakkında malumat toplamak j yaralılara ve izinlilere, kime olursa ol 
arzusile Berlindeki ikametiniz esna- ı sun cepheye ait haber mahiyetini 
sında dostlarımdan bir çoğunu mü- alabilecek en .küçük malumatın bile 
teaddit defalar benim adresimi bi· söylenmesi şiddetle menedildi . 
lip bilmediklerini sormuşsunuz . Bu Zannediyorum ki, bazı yaralılar 
casus hakkında bir kitap yazacağı- tahkikata memur olan zabitlere, sey-
nızı ve bu kitapta onun hakiki hi· yar hastahaneye nakledildikleri za-
kayesini anlatmak istediğinizi söy- man bir kadın doktorun Üzerlerine 
lediler : eğilerek israrla ehvalı sıhhıyelerine 

Gördüğümüz bir misalı takibe ait olmayan bazı malumat istediğini 
dip [ bu satırları yazan kadın Mad· söylemişlerdi . 
mazel Schragmüller'i kasd ediyor. .. Bu suretle etrafımdaki ağ sıkış· 

Onııe Marie·Lesser. Schragmül- mağa başladı . Biliyorsunuz ki; bir 
ve bir kaç sene evvel ölen Baron casusun hayatı en küçük en manasız 
Kretschmann'd;ın daha fazla taşıma tesadüflerin elindedir . 
ğa hakkım olan bu Madmazel Dok
tör ünvanını yalnız kendim için a
yırmıyacağıın : 

Size şunu söyliyeceğiın ki; biz, 
bu ünvana hak kazanmış olanlar 
çoğuz . Şahsi iddiayı bir tarafa koy 
makla beraber, bu ünvana en çok 
hak kazanmış olan yine benim. Çün
ki, ilk defa bu ad bana verilmiştir. 

Nasıl oldu, işte : 
• Harp ilan edildiği zaman üç 

arkadaşımla beraber Pariste bulu· 
nuyordum . Size onların isimlerini 
vermiyeceğim . Çünki, ne onlar ve 
ne de artık gizli teşkilata mensup de 
ğiliz .. 

Eğer hüviyetlerini efkarı umu
miyeye ilan edecek olursam öyie 
zannediyorum kendilerine zarar v~r
miş olurum. 

1 Ağustosta büyük Bulvarların 
üzarinde bir kahvede bulunuyordum. 
İşte tam burada iken şefimizden bir 
mektup aldım . 

H~r ne bahasına olursa olsun 
Fransada kalmağa çalışmamızı ve 
İsviçredeki ajanlarımız vasıtasile o
lup bitenden kendisini haberdar et
memizi emrediyordu . Alman lsviç. 
resinde olmama rağmen mükemmel 
~urette Fransızca bildiğim için bu 
emri infaz etmek çok kolaydı. Bu 
dili çocukluğumdanberi aksaksız ko
nuşuyorum . Diğer hıraftan tıp fa
kültesi talebesi olduğum için hudut 
hastahanelerinden biri ne · yerleşmek 

te benim için güç olmadı . 
Elimdeki sahte vesaik sayesin

de Parise bir Fransız olarak geç
tim. [Teşkilatımız için bir kaç saat için

de bu şekilde hüviyet vesikaları çı 1 

karmak işten bile değildi ] . 
Biraz sonra seyyar bir hastaha · 

neye nakledildim . 
Zaten böyle yerlerde iyi İş yap

mış olmak için derin tıb malumatı
na vakıf olmak lazım değildi . 

Yapılacak işler şunlardı : 
Tetanosa ~arşı iğne, yaralılara 

ilk tedavi ... 
Uzun aylar hiç bir endişeye düş

meden çalıştım . Ne görürsem alel· 
.ide kart postal üzerine gizli müre
keple yazıyordum . Şüpheyi celbet-

-ıcek icin fevkalade meşgul gö-

Bir gün, çok yorulmuştum. Oda
ma gidip günlük raporumu yazacak
bm. Birdenbire hastahanenin önünde 
bir otomobilin durduğunu ve içinden 
bir kaç zabitin indiğini gördüm. 

Bilmiyorum nasıl bir hissikatlel
vuku bana derhal kaçmamı söylüyor
du. Halbuki, gördüğüm şey en alel
ade bir vaka idi. 

Bir anda kararımı verdim. Biraz 
sonra civardaki ormanda bulunu
yordum. Bir kaç dakika geçmemişti 
ki takibim için arkamdan bırakılan 
polis köpeklerinin havlamalarını işit
tiğim zaman hissimin beni aldatma
diğını anlamıştım. 

Hakiki bir adam avı organize 
edilmiş ve bütün postalar seyyar 
hastanede doktor ve üzerinde has
tahane gömleği olan kumral bir ka
dının firarından haberdar ~dilmişti. 

Bütün mukabil casusluk ajanları 
takibinıe çıkmıştı. Ve şimdi, o zaman 
nasıl kurtulabilmiş olduğumu izahta 
çok güçlük çekiyorum. 

Bu hadise memleketimde yapıl 
mıştı. İşte ilk defa olarak bana o za. 
man (Fraülein Doktör) adı verilmişti. 

Hakikatta kaç tane Mat
mazel Doktör vardır ? 1 

Bunun içindir ki, haklı olarak bu J 
unvanı iddia edilmeğ·e eA çok hakkı 1 

olan benim. 

Yalnız hakbin olmaktan da ken· 
dimi ınenedemiyorum. Bir kaç hafta 
sonra gizli teşkilatımıza mensup Ma
rie - Lerrerler, Matmazel Sehrag
müllerler Fransız mukabil casusu te~
kilati tarafından keşfedildiği zaman 
her dafasında da hastahaneden ka-
çan Matmazel Doktör karşı, karşıya 
bulunduğu zannediliyordu. 

Hepimizde, Alman, sarışını ve ma
vi gözlü idik, ve mükemmel ;mrette 
Fransızca konuşuyor, ve hepimizde 
ölüm tehlikesi ile oynuyorduk. 

Bunun içindir ki, casus teşkilatı 
mıza mensup kadın ajanlarımızın bir 
çok muvaffakiyetlerinin hep Matma· 
zel Doktora atfedilmesine hayret 1 

etmemelidir.. . 

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

Türk sözü 

Küçük bir yavru 

Tabanca ile oynarken 
kardeşini vurdu 

Evelisi gün Kadirlinin Tahta kö
yünde içleri sızlatan bir vaka olmuş· 
tur . Hadise şudur : 

Tahta köyiinden Otlu oğulların· 
dan Mehmet oğlu Mustafa adında 
bir dikkatsız baba öğleden sonra 
karısı Emine ile beraber , altı yaşın· 
da oğlu Hasan, dört yaşında kızı 

Cennet ve iki yaşında en küçük kızı 
Müslümeyi evde bırakarak çalışmak 
üzere köyden ayrılıyorlar . 

Üç küçük yavru can sıkıntısın 
dan evin öte birisini karıştırmağc 

ve şunu bunu kurcalaınağa başlıyor 
!ar . Çocuklar bu esnada çalı ara
sında konmuş bir silahı bularak kur
calıyorlar . Elden e!e dolaşan silah 
küçük Hasanın eline geçince , Ha· 
san nihayet tetiği çekiyor ve kar

şısındaki kardeşi mini mini Müslime 
yere kanlar içerisinde seriliyor . Et· 
raftan yetişen komşular pek geç 
kalmış bulunuyorlar . 

Cumuriyet müddei umumisi işe 
vaziyet etmiştir. Bu dikkalsız ana ve 
baba hakkında kanuni takibat yapı · 

lacaktır . 

Askeri mekteplere 
girecekler 

Şehrimiz orta mekteplerinden 
mezun olan gençlerimizden bir ço
ğu askeri liselere girmeğe karar 
vermişlerdir . İlk mektepler mezun· 

!arından da askeri mekteplere gir
mek için müracaat edenler çoktur. 
Bu gibiler , Konya ve Erzincan as
keri orta mekteplerine girecekler· 
dir . 

Talebeler , askeri mekteplere 
leyli , parasız kabul :edileceklerdir , 
hatta bir mikdar maaşta alacak· 
!ardır . Fakat bu mekteplere kabul 
edilmek için açılacak imtihanlarda 
muvaıfak olmak lazımdır . 

Hayvan. ruhlu bir 
adam 

Eski istasyonda Karaahmetli kö· 
yünden Abdurahman adında cana- 1 

var ruhlu bir adam bir küçük yav- ! 
ruya tecavüz etmiş olduğundan der
hal yakalanmış ve tevkif edilerek 
hakkında kanuni muameleye başlan
mıştır . 

Ameleyi dövdü 

MilliMensucat fabrikası idare 
memuru Talat , dün ameleden Si
vaslı Nuri oğlu Cemalı , alacağını 
istemesinden muğber olarak döv

müştür . Cemal polise şikayet etmiş 

muayene neticesinde hastahanede 
bırakılmı~ olduğundan Talat hakkın
da kanun i iş yapılmıştır . 

l:lu mektubun sahibi hakikatta 
haklıdir. Ve Matmazel Doktör unva· 
nını Alınan gizli teşkil~tına mensup 
üç genç Alman kadını da iddia ed • 
bilir. Fakat Haınburgdan gelen bu 
mektup Alınan gizli teşkilatına men· 
sup diğer bir çok kadın meslekdaşı 
da ima ettiği için hakiki Matmazel 
Dokör'ün hangisi olduğu sualı akle 
gelebilir. 

- Bitti- · 

Soyadı işleri ne 
netice verdi ? 

Adana ve köyleri 
nüfustan 98,000 

melesi 

ile birlikte 120,000 
kişinin tesçil mua -
yapıldı 

----···· ···-.----
Kazalarımız içinde en şayanı memnu
niyet bir netice veren Dörtyol, F ekedir 

Vilayet nüfus işleri , çok yoruldu , çok çalıştı 

ne çareki ihmalle karşılaştı 

fakat, 

2525 S. kanun mucibince 2 Tem
muz 936 akşamına kada vilayet mer 
kez kazasının köyleriyle beraber 120,-
000 nufustan 98,000 nüfus soy adı 
almış ve nüfus kütüğüne işlenmiştir. 

Adanalı olupta hariçte bulunan
lara ait 22,000 nufus henuz muame
leleri intac edilmemiş olduğundan 
tecilleri yapılamamıştır. Muhabereye 
devam edilmektedir. 

Başka memleketlerden olup A
danada oturan 10,000 nufusa ait 
muamele ayrıca takip edilmektedir . 

Kozan : Kazasının 28094 nüfus· 
tan 22476 sı soy adı almış ve tescil e· 

dilmiştis. geri kalan 3618 kişi soy 
adı almamıştır. 

Ceyhan : 52279 niifuslu olup 
bundan 43979 kişi tescil edilmiş 
mütabaki 8,300 Ü aşair olduğu için 
tescil edilememiştir. 

Karaisalı : 38416 nüfus olup 
köylerden tamamen defterler alına
rak tescil edilmiştir: Yabancılara ait 
soy kağıtları da mahallinde yollanmış
tır. 

Osmaniye : Kazasının 253821 

Partimizin 
Kaza başkanlarından ge!en 

bağlılık telgrafları 

İl Parti Başkanlıklarının Valilere 
verilmesi ve bu suretle Partimizin 
daha verimli işler başarması İçin 
yapılan değişiklikten dolayı Kaza 
idare heyeti başkanları tarafından 
il yön kurula gelen tebrikleri neşret -
miştik. Bilahare gelen üç telgrafıda 
aynen aşağıya alıyoruz . 

Boy 7 eıJık Hadi Ba;°·sal 
Cumhurİ)el Halk pttrtısi SeJhan 

ilyöt1 kllrlll başkanı 

19 - 6 - 936 Gün ve 3 sayılı 
buyruk karşılığıdır . 

Yüce Başkanlığınız altında çalış
makta şeref duyduğumuzu arz eder 
sonsu;ı; saygılarımı sunarım . 

Bahçe Cumlıııriyeı#Halk partisi 
ilçeyöıı kurul başkanı 

Osman l:Jurgar 

C11mhurıyet !laik partisi SeJ han il· 
yiln /:uru l bo§/,·arılığ111 n 

Her kesce malum ve müsellem 
olan yüksek ve kudretli şahsınızın 

başımıza geçmesini çok set-inçle kar 
şıladık . 

Yeni ödevinizi kutlular ve muvaf· 
fakiyetiııizi dileyerek sonsuz saygı· 
!arımızı sunarız . 

Cumlıuriyeı Halk partisi !ıfi5is 
kamun _.,,-ön kurul ba.~karıı 

ll!ustrıfa Özıürk 

Bur Ter{ık Hadi Baysu/ 
Seylıcuı llbayı ve Cumhımyeı lial/, 

partisi Se') han il yön kurul ba§kanı 

19 - 6 -· 936 Gün ve 3 sayı-

nüfusu olup bundan 22308 i tescil 
edilmiş, 3084 nüfusu yabancı ve aşa· 
ir bulunduklarından tescilleri yapıla
mamıştır. 

Dörtyol : kazasının 26363 nü· 
fusu olup kazanın pek az yabancı 
müstesna olmak üzere tamamen tes
çil edilmiştir . 

Feke: kazasının 13370 nüfusu 
olup 13232 si tesçil edilmiş ve 138 
nüfusu yabancı olması hasebile tes

çil edilememiştir. 

Kadirli: kazasının 27985 nü· 
fusu olup bundan 2868 nüfusun So· 
yadı tesçil olunmuştur. Geriye kalan 
halkın yaylalarda bulunması hase 
bile 25985 kişi kalmıştır. 

(Kadirlinin bu malumatı yanlış 

görüldüğünden Nüfus müdürlüğünce 
tekrar mahalline soTmuştur ) 

Saimbeyli: kazanın 19494 nü
fusu olup bundan 19179 u tesçil 
edilmiştir . 

Bahçe: kazası : 24235 nüfusu 
olup 23115 şi tesçil edilmiş geriye 
1120 nüfus kalmıştır . 

Bekçiye söğüp 
saydi ve 

Kavgayı ayırmak isteyenin 
elini ısırdı 

1 

Dün Pamuk pazarında Küçük 
kapulu köyünden çifçi Rüstem adın· 
da birisi ifrat derecede sarhoş oldu
ğundan;umümi evler'! tecavüze baş· 
lamış ; bunu yapmamasını kendisine 
ihtar eden.bekçiye söğüp saymasın· 

dan başka araya girmek iste • 
yen Hayri adında birisinin de elini 1 

ısırmıştır . Bekçinin ikınci ihtarı üze. 
rine bu defa Rüstem hükumetin şah· ' 

siyeti maneviyesini tahkire başladı· 
ğından yakalanmış ve hakkında ka 
nuni ış yapılmıştır . 

Mercimek aygır deposu 
baytarlığı 

Milas sıhhiye baytarı Sezai, otuz 
lira maaşla Mercimek aygır deposu 
suni sıfat mütehassıslığıua terfian 
tayin edilmiştir 

lı yüce buyruğunuzu aldık. Partimi
zin Seyhan ilyön kurul başkanlığına 
atanmanız dolayisiyle duyduğumuz 
sonsuz sevinçler içerisinde kamunu· 
muza mensup bütün partili arkada:ı· 
!arımızla birlikte yeni ödevinizi kut
lular, saygılarımızı sunanz . 

Cıımlıııriyet Halk partisi Seyhan 
il}öıı kuruluna balflı Yüreğir 

kamun ba§kanı 
Teıifık Körmeıı 

4 Temmuz 1936 
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Doktorun intikamı l~ 
---

H indistanın uzak bir köşesinde lJ 
küçük bir kasabanın sakin· 

!eri arasında yalnız iki kişinin oto
mobili vardı : 

Hakim ve doktor . Bu şahısla-
rın ikisi de fngilizdi . Mamafih, ne, 
şehirde yalnız iki tanecik otomobi
lin bulunması, ve ne de bunlardan 
birisinin kendisine ait olmasını ayni 
zamanda belediye reisliğini yapan 
hakimi, murur ve ubura müteallik 
uzun bir nizamname yapmaktan men 
edememişti . 

Bu nizamnameye nazaran kasa· 
ba dahilinde tayin eqilen huduttan 
fazla bir sür'atle gitmekte para ce· 
zasını istilzam ediyordu . 

Nasılsa bir gün ayni zamanda 
hakim ve doktor ikisi birden bu 
madde hilafına hareket ettiler . 

Kasabanın biricik zabıta memu
ru ikisini de mahkemeye vermişti. 
Doktor için mesele kolaydı . Haki
min huzuruna çıkıp tayin edeceği 

cezayı vermekten başka yapacağı 
bir iş yoktu . 

Fakat ayni zamanda mücrim 
olan hakim için nasıl olacaktı ? 

Kendi kendini muhakeme ede
mezdi ya 1 • 

Yerli ~raftan birisini bu işe me
mur etmeğe de fngiliz nüfuzu ve o
toritesi manidi . 

iki lngiliz baş başa verip dü
şündüler. taşındılar ve nihayet şu 
kararı verdiler : 

Hakim tarafından muhakeme ve 
mahküm edildikten sonra doktor 
kendisi hakim mevkiine 'geçecek ve 
hakimi muhakemıı edecekti . 

Hakim doktoru muhakeme etti 
ve beş rubleye mahkum elti . 

Ceza biraz fazla ağır olmuştu • 
Ve doktorun canı da sıkılmıştı. Ma
mafih cezayı derhal ödedi . 

Bundan sonra sıra hakime gel· 
mışti . Doktor hakim mevkiine geç. 
ti ve mücrım hakim hakkında şu ka· 
rarı verdi : 

" Belediye tarafından tayin edi· 
len sür'ati ~ma cürmü memleketi· 
mizde çoğalmağa başladığından [bir 
giiude iki defa görülmüştür. ] Ceza· 
yı iki kat yapıyor ve sizi 10 ruble. 
ye mahküm ediyorum . " 

Amerikan grevi 

L ondra şehri, sokaklarında bu 
seneqin ilkbaharında gördüğü 

kadar Amerikan seyahı nadiren 
görnıüştir. 

Ve bu Amerikan seyahlarından 
hiç birisi gidip Eoreige Office [Ha· 
riciye nazareti] sara.rını görmeği de 
ihmal etmemektdir. 

Fakat bu ıarayın cephesinin sa
deliği hattafakirliği bilaistisna bütün 
bu Amerikan seyyahlarını büyük bir 
inkisara uiratmaktadır. 

Geçen gün yine iki Amerikalı 
seyyah Foreige Office'i dşından sey· 
rediyorlardı: 

Biri diğerine: 
Bu da bir nezaret sarayı ha!. 

Nevyorktaki apartmanımızın asansör 
garsonu bile böyle bir sarayda otur· 
mağa tenezzül etmez her halde .. 
dedi ve sonra sarayın önünde du
ran demode bir otomobili görerek 
kahkaha ile gülmeğe başladı: 

- Şuna baki. Üçüncü sınıf bir 
cenaze arabasına benziyor .. 

Tam bu sırada nazaretten silin· 
dir şapkalı bir Mösyö çıktı. Kapıyı 
açan hademenin selamına mukabele 
ettikten sonra otomobile bindi. 

Amerikalılar bu üçüncü sınıf 
eenaze arabasına binen ve kapıcının, 
önünde yerlere kadar eğildiği bu 
mühim şahsiyetin kim olduğunu an
lamak istediler. 

ikinci Amerikalı biraz müstehzi 
bir eda ile kapıcıya sordu: 

- Rica ederim, ~imdi otomo· 
bile binip giden zat gimdi? 

Kapıcı ciddi bir tavırla cevab 
verdi: 

Amerikan sefiri cenahları!. 
· N. G. 
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ltalyanın, Hab'eşistanı 
istilası sırasında unutulan 

de nıesele ARNAVUTLUK 
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H abeşistanın istilası yüzünden 
çıkaıı şiddetli münakaşalar 

bize ltalyanın Avrupa kıtasında ele 
Reçirdiği yeni bir sömürgeyi unut 
turdu : Arnavutluktan bahsetmek 
istiyoruz . 

ltaiyanın eskidenberi bu küçük 
Avrupa memleketi üzerinde büyük 
emelleri vardı . Bu emeller , 1923 
deki mahud Sefirler konferansın 
dan sonra büsbütün arttı. 1926 ve 
1927 de imzalanan iki muahede ise 
ltalyanın Adriyatik komşusu hak
kındaki maksadını tamamen açığa 
vurdu . 

Bu iki dostluk muahedesini 1931 
deki iktiNadi anlaşma kuvvetlendirdi. 
Bu anlaşmaya göre ltalya, Arnavut
luğa 100 milyon altın frank borç ve
recekti. 

Arnavutluk bu borcu on taksitte 
ödiyecekti • Taksitlerin ödenmiye 
başlanma zamanı ise Arnavutluk 
bütcesinin borç ödeme vaziyetine 
girdiği, zaman düzgün bir hal aldığı 
vakıt başlıyacaktı. 

Bu pek cömert şartlarla verilen 
Para borçtan ziyade bir hediye ma
hiyetini açıkça göstermekte idi. ita! 
Ya, bu büyük lutfüne mukabil Aına
~utluğun bütün .maliyesine, içlaresine, 
ıktisadi hayatına ve ordusuna vazi 
Yet edecekti. Bu ağır şartlara Viya· 
na Pariste tahsil görmüş genç Ar· 
navutlar riza göstermediler. Kral 
Zogo da onlarla bir oldu ve bütün 
memleket tek bir sçs lıeyecaniyle 
çalkandı: "Arnavutlukta istemiyoruz. 

Kudüsün bir çok mahallelerinde 
gece silah sesleri işidilmiştir • 

Fakat Arnavutluk bucaladığı pa
ta sıkıntısına Yugoslavyadan çare 
bulamadı Bir taraftan bu maddi • 
sıkıntı , diğer taraftan ltalyan ordu-
larının Habeşistanda Musolininin de 
siyaset sahasında kazandıkları za
ferler yeni bir Arnavutluk - ltalya 
Yakınlaşmasını doğurdu . Bu seferki 
Yakınlaşmaıun bağlan bu kadar sıkı 
tutuldu ki , artık Arnavutluğun ha
kiki sömürgeliğine hükmetmek hiç 
de mübalağa sayılmaz . 

Belgradda toplanan son Balkan 
konferansında Yugoslavya bunu açık

tan açığa söylemekten çekinmedi . 
Arnavutluğun bir Balkan devleti 
olarak değil , ltalyanın Adiryatiğin 
beri tarafındaki bir kısmı olarak ka
bulü !azim geleceğini bildirdi . 

ltalya - Arnavutluk arasında
ki yeni mu:ıhede ( 1936 ) 1931 an
laşmasının verdiği hay al suku tunun 
acısını çıkaracak mahiyettedir . İtal
ya , ilk tecrübenin verdiği dersle 
bu defa Arnavutluğa karşı cömerd
cesine değil , pek sıkı davranmış
tır . 

Adeta yapacağı mali yardımları 
damla damla yapmakta , eski bol 
Vaidler yerine ancak tavizler karşı
lığı para vermektedir . Artık iti· 
Otad ve dostluk yerine • ver buna .. 
Vereyim sana " politikası kaim ol
nıuştur . 

Tabii 1931 yılının 100 milyon 
altın franklık para yardımı suya 
düştü. Bunun yerine ltalya Arnavut
luğa büdce açığını kapatmak içın 
4 milyon altın verecek . 

Ayrıca Arnavutluk tütün rejisi
ne 3 milyon franklık yardımda bu
lunaca'< . Bu 3 milyonla tütün mo
nopol idaresi asrileştirilecek ve ha
sılatı borcun itfasına sarf oluhacak . 

Bunlardan başka ltalya Arna
vutluğa 10 milyon altın frank trak
tör , ziraat makinası , tohum vr. 
saire verecek . 

Böylece çok geri vaziyette bu
lunan Arnavutluk ziraatinin islahını 
•emin edecek . 15 senede tediye 
ıı~ 1 c:>.~ ·, bl t:) n !y.>ı ıltı,n ffa.H 1ı~ 

Sidsvenske Degbled'dan 

istikrazın karşılığı da Arnavutluk 
petrolları olacak . 

ltalya, Draç limanının asri bir 
şekilde genişletilerek yapılması için 
de Arnavudluğa borç verecek. Bu· 
radaki inşaatı ltalyan mühendisleri 
idare edecekler ve tabii ltalyan mal
zemesi kullanılacak. 

Arnavudlukdaki petrolun imti
yazı (Azienda ltalyana Petroli Al
hana) ltalyan şirketinin elindedir. 

Bu şirkete bütün Amavudluk 
içinde petrol arama ve bulunacak 
pgtrolların işletme imtiyazı verilmiş
tir. 

Amavudluk kuyularının şimdiki 
halde senelik petrol istihsalatı 30 
bin tondur. ltalyanlar bunu gelecek 
sene 120.000 tona ve sonraki ı>ene
lerde de 300.000 tona çıkarmak is
tiyorlar. 

Anlaşmanın bir fuslı da ltalyaya 
Arnavudluğa sevkedeceği pirin ve 
balık için gümrük serbestisi vermek · 
tedir. 

Tütün ve petrolun haricinde bü
tün Ahıavudluk ziraatı ltalyanın fili 
kontrolu altında bulunacaktır. ltalyan 
tebaası serbestçe Arnagudluğa hic
ret edebilecek, burada toprak alıp 
yerleşebilecektir. · 

ltalyan sömürgeciliği bunlarla da 
kalmıyor .. Arnavudluğun mülki ida
resi ltalyan müşivirlerine tabi ola
cak, hatta kral Zogo' nun ordusu da 
büyük mikdarda İtalyan zabitlerinin 
muallimliği altında bulunacak, Ar
navudluğa gidecek bu askeri heye
tin reisin ayni zamanda kralın saray 
kuvvetleri reisi olacak. Görülüyor 
ki (Kral) bile ltalyan kontrolundan 
kurtulamıor. 

Muhafız alayındaki İngiliz mu
allim zabitler yerlerin! ltalyan zabit
lerine terkedecekler. 

1931 de Kral Zogo'nun emriyle ı 
kapatılmış olan bütün ltalyanQnek- J 

tepleri hemen açılacak. 
Arnavud mektebleri ltalyan mek-ı 

teb planını tatbik edecekler ve ltal
yanca mekteblerde mecburi olarak 
okutulacaktır. 

ltalyanın bu suretle Balkanlara 
ayak basması ne Yugoslavyaı:ıın ne 
ne de Yunaistanın hoşuna gidecek 
bir vaziyet değildir. 

ltlyan gemilerinin silah ve şüp
hf'li hamulelerle dolu olarak Adriya
tik denizinde mekik dokumaları ve 
bu hamuleleri Valona, Dıraç, 
Snti Karanta limanlarına boşaltma
ları hissedilen endişeleri çoğaltmak
tadır. 

Genç Reks Fırkası 
Belçika meclisinin 
rahatını kaçırdı 
- Birinci sahifeden arlan --

Görülüyor ki; Reksistler yeni 
bir sistem takibine başlamışlardır. 
Bu taktikle meclisi idare edilemez 
bir hale getirip kredisini tamamiyle 
kırmak ve feshettirmek, yeni intiha
batta daha kuvvetli olarak meclise 
dönmek ve yeniden ayni taktiği t~ · 
kibe ba~lamak ve bu suretle en nı 
hayet mecliste ekseriyeti temin et
mek arzusundadır. 

Yeni bir Reksist meb'usun mec
listeki baslangıçları çok şeyler vade
diyor. Yalnız şurasını da söylemeli 
dir ki mecliste Flamand Nasyona
listleri müstesna; diğer bütün aza 
aleyhlerindedir. 

Mamafih görülöyor ki [süpürücü. 
ler J intihabat mücadelesinde '(adet 
tikleri programı tatbik hls Jsundaki 

, ;, _ ı. ı ı , ; ı ı tl n ı; ': 1.i:fl1:. 

Milletler sosyete
sinde 

- Birinci sahifeden artan -

bince arazisinin istirdadını ve istik
lalinin temin edilmesini ihtiva eden 
müzekkeresini tanzimle meşguldur. 

Cenevre : 3 (AA.) - ltalyan 
gazeteleri , Necaşiye müdhiş hücum 
yapmaktadır . 

Cenevre : 3 (Radyo) - Konsey, 
hususi bir toplantı yaparak Danzig 
meselesini görüşmüştür . 

Cenevre : 3 (Radyo) - Habeş 

imparatoru Haile Selasiye, Uluslar 
Konseyinden, Habeşistana on milyon 
lira ikrazat yapılmasını ve haksız ye
re yapılan ltalyan işgalinin Habeşis
tandan kaldırılmasını istemiştir . 

Cenevre : 3 (Radyo) - impara
torunun istediği ikrazat meselesile 
işgalın refi hakkındaki talebi bir 
komisyona havale edilmekle beraber 

bunların tervicine ihtimal verilmemek 
tedir . 

Cenevre : 3 (Radyo) - Ayın on 
yedisinde toplanacak olan konsey- 1 

de zecri tedbirlerin kaldırılmasına 

karar verileceği zannolunmaktadır . 1 

Cenevre : 3 (Radyo) - Necaşi-! 1 
nin Habeşistana dönmesi şayiası res-ı 
mi mahfellerde de dolaşmaktadır . 

Haile Selasiye Habeşistana dön 
mese bile pek yakında Avrupayı 
terkedeceği hakikat halincledır . 

Cenevre ; 3 (Radyo) - Millet
ler Cemiyeti Genel Sekreteri .. ~s~_mb I 
lenin yeni şekli hakkında duşunul
mekte olduğunu ve harekete pek ya 
kında geçileceğini bildirmiştir . 

Adana ikinci icra 
murluğundan : 

me-

935 ,'27 ihtiyati haciz 1 

Mısırlı prenses bayan Kadriyenin 
daire müdürü ve Hurşit bey zade 1 

Mahmut Hayri paşa vekili Mahmut 
Subhi Elatrebi tarafına : 

Adana istikbal pamuk şirketine 

sahife 3 

Gayri menkullerin açık artırma ilanı : 
Adana Birinci icra dairesinden : Do. No: 769 
Prazafoliyc Halil lbrahim kızı Safiyenin ipotekli borcundan dolayı . 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkullerin ne olduğu : 

No: Tarihi Dönümü Köyü Cinsi 
136 Mart 322 230 Mihmandar tarlanın nısfı 

130 Temmuz 926 62 2 evlek Budahi Bu dahi 

133 Budahi 200 Budahi Budahi 

Hali hazır vaziyeti : Hudutlarda tebeddül yok . 

Hududu : 
Şarkan Hacı Ali ile Hamza 
ağa veresesi tarlası garhen 
Çolak oğulları tarlası şimalen 
Mehmet Hayri ve Nafia tar
lası cenuben Hacı Ömer ve 
Hacı Ali ağa vereseleri. 
Şarkan Halil lbrahim efendi 
garben çerçi oğlu lsmail şima-
len Hacı Mahmut ağa iken el
yevm Hafız Mustafa efendi cc
nuben Durmuş Ali ağa evlat
ları Muhiddin ve Nuriddin ve 
Hediye . 
Şarkan garhen tarik şimalen 
Fatma cenuhen Çölak oğulları 
tarlası . 

Takdir olunan kıymet : 200 dönümlü tarlanın beher dönümüne 16 lira ve 62 dönümlü tarlanın beher dönü
müne keza 16 lira ve 230 dönümlü tarlaeın beher dönümüne 13 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat : Adana Birinci icra dairesi . 
Birinci artırma: 11-8-936 salı günü saat 10 - 12, ikinci artırma: 26-8-936 çarşamba günü saat 10-12 

1- işbu gayri menkulün artırma şartnamesi tarihinden itibaren 769 numara ile birinci icra dai · 
resinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. lıanda yazılı ol.ınlanlardarı fazla malumat almak 
istiyenler, işbu şartnameye ve 769 dosya numarasile. m~muriyeti_mize_ müracaat etmı:Iidir. . , 

2 - Artırmıya iştirak için yukarıda yazılı kıymetm Yo 7,5 mshetınde pey akçasıle ve ya mıllı bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki hak
larını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı mügbitele
rile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabıt olmadıkça satış bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

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

5 - Tayin r.dilen zamanda gayri menkul üç defa bağrıldıktan sonra eıı. çok artırana ihale edilir . Ancak ar
tırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış isti yenin alacağına rüçhani olan diğer alacak
lılar bulunup ta bedel bunların o gayri menkul ile temin edilınis alacaklarının mecmuufıdan fazlaya çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha temdit ve 1_5 ci günü_ ayni s_aatta. ya_pılacak 
artırmada bedeli satış istiyenin alacağına rüçhani olan diğer alacaklıların o gayrı menkul ıle temm edılmış ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale ya-
pılmaz ve satış talebi düşer. . .. . . 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verılen muhlet ıçınde parayı vermezse ihale ka
rarı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğw. bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle artırmıya çıkar~lıp en _çok artırana ihale e~!lir . iki 
ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faız ve dığer zararlar ayrıca hukme ha-
cet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur . Madde ( 133 ) , 

Gayri menkul yukarıda gösterilen tarihinde Birinci icra memurluğu oda sında i şl:u ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur . 7076 

tanzim edilmiş 10/6/928 tarihli bir BELEDİYE İLANLARI 
kıt'a ,senetle müvekkiliniz Mahmut 1 

Hakkı Mahmut Adana birinci noterliğinden resen 1 ,. 1 

Hayri'ye izafeten yirmibeş bin iki '---------------------------= 
yüz yirmi liradan ezgayri tesviye .. 

Erkek öğretmen okulu ve Erkek 
Lisesi Fransızca öğretmeni . 

Hayvan ve sebze pazarlarındaki kahve yerile çift sürme yerindeki arsa 
açık artırma suretile ve ihale tarihinden itibaren 31- Mayıs-937 sonuna 
kadar 9-Temmuz-936 perşembe günü kiraya verilecektir . , 

Sebze pazarındaki kahve yeri muhammen bedeli ican 104 lira pey 
akçası 7 lira 80 kuruş. 

1 
1 
1 

1 

ı l 

Yaz tatilinde 
Adanadadır 

7068 2-3 

931,932 ve 933 tarihlerinden iti 
haren kesLi muacceliyet eden onbeş 
bin lira borcunuzun talep vukuuna 
rağmen tediyesine yanaşmadığınızdan 
işbu borca mukabil Mahmut Hayri' 1 

nin pederinden intikal eden emvali 1 

gayri menkulesinin ihtiyaten haczi 1 

talep ve hacizden doğması muhte
mel olan zarar ziyan da mahkemeyi!! 
temin edilmiş oldıtğundan icra ve if
las kanununun 257 inci maddesine 
tevfiken Mahmut Hayrinin babası 

Hayvan pazarındaki kahve yeri muhammen bedeli icarı 115 lira pey 
akçası 8 lira 70 kuruş . 

' - ------------
Çift sürme yeri muhammen bedeli icarı 70 lira pey akçası 5 lira 25 

kuruş . 
ihale 9-Temmuz-936 perşembe günü saat on altıda Belediye encü

meninde yapılacaktır. Şartnameyi her zaman tahsil şubesinde görebilirler. 
istekliler ihale günü yukarıda yazılı muvakkat teminatlarile Belediye en-
cümen odasına müracaatları ilan olunur . 7047 25-30- 4-7 

Hurşitten intikali lazımgelen Ceyhan- 1 

daki çiftlik arazileriyle çiftlik bina- .... _,,.....,....,.,_...., __ ,...,.....,..,, ------------------! 
larındaki hissesinin intikal harcı müd- ' [ 

dei tarafından verilmek üzere kafi r- Bayanlar oı·kı·mevı· _" 
mikdarının ihtiyaten haczine Adana 
adliye birinci hukuk hakimliğinin 

Bu 

SAHİBİ 

Zahide Günsoy 

Seyha'1 Vilayetinden: 

Hususi idarenin ( 16 ) lira maaş
lı merkez piyade tahsildarlığı mün
haldır . 

Orta mektepten mezun ve ka
nuni evsafı haiz olanlar bu vazifeye 
alınacak ve Temmuzun on beşinci 
günü müsabaka imtihanı açılacak
tır . 

Talip olanların evrakı müsbite
lerile birlikte Vilayete müracaatleri. 

7074 4-7-10-14 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapı civarında , 

M. Rifat eczanedir 1 
bildirir . 

yaz çalışacağını 

7051 
saygı değer 

4-5 
Bayanlara 

4/ 11 /935 ~arih ve 38 num~~a~le ka- ı 
rar verilmış ve karar suretı ıkamet-

1 

gahı kanuni ittihaz etmiş olduğunuz [ 
Adanada Yeni otelin 13 No. lu oda- ı· 
sına tebliğ için gönderilmiş ise de 
otel müsteciri tarafından otele altı 
senedenheri gelmediğiniz şerh veril
nıiş ve yapılan tahkikat neticesinde 
ikametgahınızın meçhul olduğu ta
hakkuk ederek iera hakimli{ıince de 
hukukuk usulu muhakemeleri kanu-

lr- , 
lı------·----.------- Riyaziye dersi 1 
~~--~~~~----·--------------

ı ilk ve Orta okullardan Riya-
nun 142, 143 ve 144 üncü madde- il 
leri mucibince ilan tarihinden itiba- s h Eczanesı"nde 1·1a"çlar 
ren bir ay müddetle ve Adanada ,; ey an ziye dersi almak istiyenler Namık-
Türksözü, lstanhulda Cumhuriyet 1 kemal Başöğretmeni Ömer San. 

gazeteleriyle ilanen tebliğat icrasına Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay.: delenle ve veri görsünler. 7033 
karar ver'ılmı·ş ve b'ır suret'ı de Cey- E f l 5-5 30-2- 4-7-9 . ezacı tara.ından yapı ır .... 
han tapu memurluğuna tebliğ edil-

miş olduğundan işbu ilan ihtiyati ha- S h E ' d 
ciz kararı makamına kaim olmak ü· Parfümeri, tuvalet eşyaları ey an CZanesın e 
zere icra ve iflas kanununun 262 in- rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka I . 
ci maddesine tevfikan bir itirazınız Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V S. bulunur .... ı 
varsa ilan tarihinden bir ay içeri- Celal Bayer : 
sinde bizzat veya bilv.ekale bilditmek 
üıere ilanen tebliğ olunur. 7073 ...__..,. _____ ~----------------

~-~-------...... 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 
.,.. ______ ._. ___ _. .................. 



Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 
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Livcrpol Telgrafları 
3 7 1936 

1 

Kambiyo ve para 
İş bankasından alınmıştır. 

·~ Liret Haıır 7 28 
Temmuz vadeli 6 77 -Rayşıııa~k - -- 1 , 

-Frank « Fransız » 1 ~iriııciteşrin vadeli-ı __ 6 1 37 -Sıerlin-" ingiliı. » _ 627_

1

' 50-
_Hit hazır __ / 5 _~9Ş -Dolar--;-Amerika » 

Nevyork ı 12 1 41 Frank « isviÇre ~ ---

...-~~~~~~~-~~----------------------------

Karataş plajı açıldı.Hem yayla,hem plaj 

Tabii manzaraları ve ince kumlu plajı ile dünyanın en giizel sahille-
rinden biri olan Karataş plajı yeni pavyon ve malzemelcrile 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 etıniy:cek derecede ucuzdur. 
Plajda Lüks lambalar ile tenvirat yapılmıştır 

Tatlı su duşları da her vakıt emre hazırdır. 
Her gün s1at sekizde Adana<la Acem hanından ve saat altıda da 

Karataştan kamyonlar sayın yolcuları ucuz fiatla götürüp getirirler. 

7006 8 
______________________________ ...; ______ _ 

Ankara Birası Fabrikası 
Öz Türk sermayesile kurulmuştur 

(' 

-

ANKARA BİRASININ YÜKSEK EVSAFI 
Yarım litre 

1 105 Graın 

2 385 .. 
3 32 
4 82 .. 
5 325 
6 3,5 adet 

Alınacak gıdayı temin 
Herkes gibi siz de : Bu 

rasını içinız. Her y~rde israrla 

Adana Acentesi 

Ankara Birası 

Ekmekten 
Sütten 
Tereyağmdan 

Etten 
Balıklan 

Yumurtadan 
eder . 

besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
arayınız. Adanada toptan satış yeri 

Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. 

6984 
No. 11 B. Telefon No. 265 

20 

Tiirks.izii . 

Gayri menkul malların 
! •ı A 

açı ~ .u ırma ı anı 
D. No: 9)6-694 
Adana birincı icra memurluğun

dan: 
Prezefoliye Kalak zade Ali efen 

dinin borcundan dolayı. 

Açık artırma ile paraya çevrile. 
cek gayri menkulün ne olduğu ; 

No: 111 
Tarihi : Haziran 929 
Mevkii : Şirmanlı 
Cinsi : Evvelce tarla şimdi 

bağ ve içinde altlı üstlü kargir hane: 
Dönümü: 17 
Hududu : Şarkan Selim ve Zaf

ran abla veresesi şimalen tarikianı 

garben kiremitçi Giregos ver es si 
cenuben Hacı Mehmet ağa oğlu Ali 
efendi . 

No: 70 
Tarihi ; Mayıs 341 
Mevkii : Bahçehay 
Cinsi : Tarlanın dörtte bir his

sesi . 
Dönümü : 20 
Hududu : Şarkan Sarno;ı Rcfail 

oğlu Gilodo efendiye satılan tarla 
garben Abdülgafur vercselrri tarla~ı 1 

şimalen keza Abdülgafur efen li vc
reseleri tarLı ı c n•ılPn tarikiiim ile 
mahduttur . 

No: 71 
Tarihi : Mayıs 341 
Mevkii : Balıçehay 

Cins· : Tarlanın d:irlte bir his
sesı . 

D)nü:n : ( 1} ) Ar,ı:ı ( 12"0 ) 
Htıd~du : Şarka'.'! kas:ıp Artin 

iken elyev:n Siman oğlu vereseleri 
şimalen deynekç.i Mustafa ağa v~

reseleri garben Abdülgafur efendi 
vereselerı cenuben fariğ ve nıefru. 
ğunlehl~r tarafından müceddeden 
küşat olunan 8 metre arzı.ıda tarikı
has ile Musabalı zade vakıf bahçesi 
ve Mösyö Gilodo efendi tarlası. 

H1lihazır v,ıziyeti : Hudutlarda 
tehalüf olmayup ancak bağın içınd-., 
kargır iki kat bina ve su kuyusu ve 
muhtelif meyve ağaçları . 

Takdir olunan kıymet : Bağın 
beher dönümüne 100 lira ve 20 dö
nümlü tarlanın yine beher.dönümüne 
40 lira ve 30 dönüm tarlanın beher 

4 Temmuz 1936 
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dönümüne 30 lira kıymet takdir edil- _.,,.....,.,,-------- -~.....,--------....... -...,,,,,,,.. ~,......,--~-,...,-....--...,------------
m~tir. 1 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Adana birinci icra dairesinde . 
· Birinci artırma ; 11-8-936 
salı gıinü saat 10-12 de. 

ikinci artırma : 26-8 - 936 
çarşamba günü saat 10-12 de 

1 - işbu gayri menkulün ar 
tırma şartnamesi tarihinden 
itibaren 694 numara ile Birinci 
icra dairesinin muayyen numarasında 

Adana Tecim okulu biti
renler kurumundan : 

Yeni idare heyeti seçimi ıçın 

geçenki toplantıda ekseriyet hasıl 
olmadığından, sayın arkadaşlarımızın 

pazar günü saat ( 17 ) de Halkevi I 
binasına taşınan kuruımı:nuza gel- j 
meleri ilan olunur .7072 2-2 

herkesin görebilmesi için açıktır . 1---·-----------· 
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 
saatta yapılacak artırmada bedeli 
satış isti yenin alacağına rüçhani olan I 
diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları mecınu
undan fazlaya çıkmak şartilc, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale y tpılmaz V c 

İlanda yazılı olanlardan fazla malu
mat almak istiyenler , işbu şartna
meye ve 694 dosya numarasile 
menıuriyetiınıze müracaat etmelidir. 

2 - Artırnııya İştirak için yu-
karıda yazılı kıymetin 7 ,5 nisbe- ı 
tinde pey akçasile veya milli hır 
bankanın teminat mektubu tevdi edi
lecektir .. (124) 1 

3- lpotrk sahibi alacaklılarla 
diğer alal:adarlarııı ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri m,.nkul Üzerindeki 
haklarını husu~i le faiz \·e masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tafİ· 
hınden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitC:crile birlikte mcnıurıyeti
mm.- bildirmeleri icabeder . Aksi 
halde hakları tapu ~icilile sabit ol· 
madıkça fa1ış hedelın:n paylaşma 
sından h· ri blı·lar·. 

4- Gösterilrn günde arl.rııııya 
İştirak edenltr artırn~a ŞNhıame,ini 
okumuş ve lüzumlu ınalil•nıtı alınış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5-Tayin edilen .zamanda gayri 
menkul Üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artıra·ıı ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is
tiyenin alacağına rüçhani ohı diğer 

ala klılar bulunup da bedal bun· 
la .n o gayri m_ı+ul ile !emın edıl 

satış talebi düşer. I 
6 - Gayri m, nkul kendisine , 

ihale olun<ın kims derhal vey:ı ve
rilen mühlet iç.inde parayı vermezse 
ihale kararı fesholun:ırak kt•ndisı ,. 
den evvel en yüksek te'·lifte bulunan 
kimse arzetmiş oldııgu be·klll' al· 
mağa razı olursa ona , razı o'm z 

veya bulunm:ı:.:sa 1 e. en 15 gi.n 
ın:idJ ti~ artırmıya çJkırılıp en çok 
"artırana ihale cdil;r. iki ihale arasın
daki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kal
maksızın ıncmuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur . M·dde ( 133 ) 

Gayri nrnbıl yukarıda gösteri-
len tarihinde Ad. na Birinci 
icra ıııcmurlu~u odasınr' • ış' u ı 1 a 
ve o'it >lerı rl ır na , rt amesi da. 
ıresınde satıl·ça ı ılan olunur .707'> 

• 

Sıcaklar geldi, yanaştı ! 

Çoluk, çocuğunuz ve misafirlerinizle bol , temiz 
ve lezzetli dondurma yemek isler misiniz ? • 

hemen bir dondurma kutusu alınız 
Her bo:,rda Elektri < ve el ile çevrilenleri vardır 

Feyzi Dural 
Eskiden : 

Rasih Zade Biraderler Ticarethanesi 
Postane civarında 

13-15 6966 _____ ,...__ 
Müracaat etsinler 

Milli Mücadelede 3 üncü Kaf
kas fırkasının hücum taburunda ne
fer olarak Uşak cephesinde ve son 
taarruzda vazife gören Adanalı Yu- 1 

suf ile o zaman Adanada ikamet 
eden Sdanik muhacirlerinden Yusu
fun M rsin Bahçe mahallesinde el
yevın sebzecilik eden Hdadad oğlu 
's·ı· 0 'He mevcut nakitlerini almak 
ll.~ı e l;en ' •ne rıuracaatl-rı 

c 

Satılık makineler 
Bir ay kullanılmış komple 5 çir

çir bir Kırma ve bunlara müteallik 
Transmisyon teşkilatı satılıktır . 

Kurttepeliler ve Karşıyakada 

incirlikti Bay Aliye müracaat. 7066 
2-10 

Umumi neşriyat miiıliirii 

Celal Bayer 
Adana Türksözı.i aat!Nası 
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