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Uzak Şark ufuklannda 
biriken bulutlar 
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T<1RK8ÖZ'İ) 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 
~ rırııpa kc ndi derdine ılü§mİİ§, siyasi ufuklarda endi§e ve sıkıntı bütün 

korlrıınçluğu ilt• hakim . Bir zarnarılar bütürı dürıyanırı dikkatini üstüne çeken 
uzak Şark ô.lemı, bır bulanık devrede yerıi kayna§malarla tehlike doğuracak 
hır mahı) et glistermeğe ba§ladı . 

l~te bu l.arna~manın son t;ünlerde aldığı §ekil hakkında Pariste çıkan 
m ·~hur " 1 arı ,, gazetesınin -yazdığı bir başmakaleyı a§agıya almak surettle 

Seyhan-Toros Sonbahar at koşuları 
12 Aylık 
6Ayhk 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

l:arılerımi:.i U:.cık Şark alemi11dekı harnkeılerden haberdar etmeyi faydalı: Kupa maçı bugün 
yapılacak bulduk . 

Çin - Japon münasebetlerinin 
aldığı şekil dikkati tekrar Uzak Şark 
d~ki. vaziyetin vahimliği üzerine çek-, 
mıştır . 

Tokyo ve Nankinin bütün gay· 1 
retleri şimr.liye kadar bu vaziyeti 
katiyetle aydınlatmağa muvaffak o
lamamıştır . 

Ne zaman Japonlarla Çinin dik
tatörü Çang - Kay-Şek arasında 
bir uzlaşma tahakkuk etmiş gihi gö- 1 
rünce, Çinin nazik noktalarında vu- ı 
ku a gelen bir takım hadiseler der
hal vaziyete eski gerginliğini iade 1 

etmektedir . ı 
Çin - Japon müzakereleri her 

zamankinden fazla hararetle yeniden j 
başlamakta, Çinin milliyetçi merkez- 1 
}erinde Japon aleyhtarı propaganda 
bütün kuvvetini iktisap .etmekte, ve 
Japonya bunlan vesile ederek siya-
si tazyiki temin edecek tedbirlere 
başvurmaktadır . 

Bu, tehlikeli bir oyundur . Fa
kat bugünkü hal ve şartlar içinde 
Çin-Japon ihtilafının bir silahlı 
kavga haline gelmesi ihtimali uzak
br . Uzak Şarkı garb devletlerinin 
nüfuzundan kurtarmak için elbirli
ğiyle ~lışmak bu her iki memleketin 
müşterek menfaatleri icabıdır. 

Japonya ve Çang-Kay-Şek 
bu politikayı takip ediyorlar. Fakat 
Çinde diktatör generalin bu siyase. 
tine karşı geJmiye çalışmalar yok 
değildir . Ancak Kanton üzerindeki 
zaferinden beri Çang - Kay-Şek 
memleketinde vaziyetini çok kuvvet
lendirmiştir . Bugün filen bütüt Çi
ne hakimdir; scnelcrdenberi karga
şalık içinde yüzen bu geniş ülkede , 
o, tek reel kuvvettir. Ve onun sa
yesinde Çinin milli bir devlet olarak 
kudreti Japonların dikkatini çe'kecek 
derecede artmıştır. 

23 Eylulde Şanghayda bir Çinli 
grupu milletlerarası mıntakada Ja
pon bahriyelileri üzerine tabanea 
ile ateş açmışlardır. 

Bu bahriyeliler Şanghayda de
mirlemiş olan deniz kuvvetlerine 
mensupdular . Bir bahriyeli yaralan 
mış, ikisi ölmüştür . Derhal Japon 
amiral gemisi bir tabur asker ihraç 
ederek Şanghayın Japon mahalleri
ne takviyeye yolladı . Bundan başka 
da , limana dokuz torpido muhribi 
gelmiş ve Şanghaydaki Japon kuv
vetlerine yeniden 1500 kişi ilave 
edilmiştir. 

seriya , Tokyodan bile müstakil 
hareket eden, enerjik metodları ma. 
liimdur . Bu şiddet hareketleri, Ja
hükumetinin Çine karşı gösterdiği 
daha yumuşak ve uysal siyasetle bir 
tezad teşkil etmektedir . Şimali 
Çinde vaziyete hakim olan Japon 
kumandanları yeni bir askeri hare· 
rekete girişirlerse Nankin hükume-
tiyle Şanghay hadiselerinin halli hiç 
şüphesiz ki çok daha güçleşecek
tir. Fakat şunu da kaydetmeliyizki 
bu defa Tokyo da azimli davrana
cağa benziyor. 

Şanghay tecavüzünden bir kaç 
gün önce Japon amiralhğı Çine Ja
pon menf aatlerıni korumak için 
bahriye kıtaları göndermeye karar 
verdiği zaman , Çin hükumetiyle iyi 
geçinmek istediğini , ancak Çincle 
Japon aleyhtarlığının aldığı şümul 
karşısında, Çin hükumetinin otorite
sine itimadı azaldığını ve Japonyanın 
haklarını kendi kuvvetiyle koruma
sından başka çare göremediğini 
söyledi. On seneden az bir müddet 
zarfında bir seri suikaslar yapılmış
tır. 

Şanghayda bir Japon yarsuba
yının katli , Svatov'daki Japon kon
solosluğuna mensup bir polis me
murunun öldürülmesi ; Şanghayda 
bir Japon tebasmın katli , bir Japon 
grupuna karşı bomba ile hücum 
Şeng-Tu'da iki gazetecinin ö!dü· 
rülmec:i, Pakboyda ve Hanken'de 
birer Japon tebasırun katli Japon 
amiraJlığmın iddiasına göre Çin ma· 
kamlan suçluların meydana çıkarıl
ması için gereken sür at ve itinayı 
göstermek lüzumunu hissetmemiş

tir. 
Bununla beraber bu neviden ha

diselerin ve bu münasebetle ileri 
sürülen müdahale tehdidleri • Uzak 
Şaekta , Avrupadaki vehameti ar 
zetmez , Çin ve Japon diplomatları 
zevahiri kurtarmak suretiyle bu ih
tilaflan halletmenin yollarını pek 
iyi bilirler . Fakat şimdi mühim olan 
nokta Çang Kay-Şek Nankine 
dönünce yeniden başlıyacak olan 
ve bilhassa Çinde Japon aleyhtarı 
propagandaya bir son vermek ga
yesini güdecek müzakerelerdir . 
Matbuata verdiği beyanatta Japon 
dış bakam Bi. Arita , son hadisele
rin Çin kütlelerine Japon aleyhtarı 
bir terbiye verilmesinin neticesi ol· 
duğunu söylemiş ve yalnız bu hadi- 1 

selerden doğan ihtilafların değil , 
fakat asıl seb~bin ortadan kaldırıl
ması lüzumu~a işaret etmiştir . Ja
pon hükümetinin takib ettiği gaye 

Seyhan Sporla - Toros Spor 
arasındaki Kupa maçı bugün öğle
den sonra şehir stadında yapılacak-

· Bugün öğlede~ sonra saat on dörtte 
yapılacaktır 

1 -Dlf memleketler için Abc>O' 
bedeli değifmez yalnız posta ma~ 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye mür'" 
caat edilmelidir . -----~-----

tır . 

Araba fiyetleri 

Yine zam yapıldı 

Belediyenin dün verdiği bir ka
rarl:ı araba tarifesi şu şekilde tesbit 
edilmiştir : 

Şehir dahili, gündüz 20, gece 30 
Yeni istasyon gündüz 25, gece 

40. 
Gece tarif esi saat 24 den sonra 

başlar sabah elektrik lambalan sö 
nünceye kadar devam eder. 

Dünkü hava vaziyeti 

Dün, şehrimizde en fazla sıcak 
derecesi 27,4 santigı.atb . Hava kıs
men bulutlu geçmiştir. 

1300 kilo emanet kozayı 
satıp parasını yemiş 

Adanah Hüseyin oğlu Ömer ve 
Sakkur oğlu lbrahim adındaki iki 
kişi polise müracaat ederek : Meh
met oğlu Rüstem adında birisine 
satmak üzere teslim eyledikleri 1312 
kilo kozayı satır parasını dq}an
dırdıklarım şikayet etmiştir . 

Haklarında kanuni muamele ya
pıhruştır. 

Ya~ış ve ıslah encümeni tarafmdaft 
tertip olunan son bahar at koşula
rının bugün öğleden sonra tam 
saat 14 te koşu yerinde yapılacak
caktır. 

·Yapılaca olan bu dört koşuya 
yirmi dokuz tay, at ve kısrak kay 
dedilmiştir. 

Bunlann içinde Seda, Yıldırım, 
Mazlum gibi bir çok koşular ka · 
zanmış olan namL hayvanlar bu
lunduğundan bugün yapılacak olan 
bu heyecanlanlı koşuları zevkle sey
redeceğimiz gayet tabiidir. 

Bugün yapılacak olan at koşu
lanna ait programı aşağıya yazı

yoruz: 

BiRiNCi KOŞU : Birinciye-180 
lira ikinciye - 55 lira Üçüncüye 20 
liradır. 

iKiNCi KOŞU : Birinciye: 130 
lira , ikinciye : 50 lira , Üçüncüye: 
20 liradır . Duhuliyesi : 2 liradw . 
Sıklet : dört yaşındakiler 58 kilo , 
beş ve daha yukan yqdakiler 60 

lcilo taşıyacaklardir • Mesafesi: 1,800 '----...-.~-~lıı!!ll""'İ ... !11!!1[1111~ 
metredir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU : Birinciye : 
180 lira , ikinciye : 55 lira , Üçün• 
cüye : 20 liradır . Duhuliyesi : 2,55 
liradır. 

Sıklet : Dört yaşındakiler 58 
kilo , beş ve daha yukarı yaştaki· 

ler 60 kilo taşıyacaklardır . Mesafe 
si 2,200 metredir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU : Birinci
ye : 265 lira , ikinciye : 55 lira , 
Üçüncüye : 20 liradır . Duhuliyesi : 
3,40 liradır . Sık~ : Dört YatSnda· 
kiler 56 kilo , beş ve daha yukan 
yaştakiler 58 kilo tapyacaldar
dır. 

Bu kOfllya gelinceye kadar lca· 
zançlan yekônu 500 lirayı dolduran· 
lara 2 kilo , 700 lirayı dolduranlara 
4 kilo , 900 lirayı dolduranlara 6 
kilo ve 1000 lira , daha fazlumı 
kazanmlf olanlara 8 kilo ilave olu
nur. Meaafesi: 2,400 metredir. 

Duhuliye: Mevkıli 20 ve mevkısiz 
lQ kuruştur. j 

1 

~nl<araya 

1000 izci gidiyor 

Ankara : 1 O ( Hususi ) "' 
Maarif Vekaletinde Seferberlik t1 
besi müdürü B. Kadri Y arn,.
r:eisliğinde kurulan " Cumuriyet b• 
ramı hatırlık lcftlityonu ,, bayraıP' 
iştirak edecek mektebleri \re talebi 
adetlerini tesbit edeıek alakada'' 
)ara teblitetmiştit. 

Haber aldığıma göre, 29 tef" 
nievvelde muhtelif vilayetler~ 
1000 itci gelecektir. Bu yu aeıe: 
celi izciler bir kac vilayete inbi" 
ettirilmiyerek mümkün olduğu ki' 
dar çok yerlerden izci getirtil~ 
tir. Ankara mekteplcriuden 1 j 
izci çıkanlacaktir. Bunların yüı 
1isi kız olacakbr. Diğer viliye 
den kız izci gelmiyecektir. ~Lif 

izcilerin ayni biçim ve reP· ~ 
elbise ve şapka giymelerine ve 
şekilde malzeme taşımalarına 

dikkat edile:ektir. izciler geçit ,fi 
mi sırasında vilayet ve m 
isimleriyle değil, grup, grup 
çeceklerdir. 

iki kişi bir olup Azizi 
döğdüler 

Milletler Cemi 
yetinde 

- 11 Bağdat Yahudileri 1 Ankarada bulunan fakülte, 
sek mektep, lise, orta ve m 
mekteplerinden de 2100 talebe 
elbiselerile geçit resmine i 

Milli Mensucat fabrikası amele· 
]erinden Mustafa oğlu Mehmet ve 
Hüseyin oğlu Cevdet ile Abdullah 
oğlu Azi:ı aralarında iş yüzünden 
bir kavga çıkmış, Mehmet ile Hü
seyin, Azizi ağır surette döğmüş
lerdir. Haklarında kanuni iş yapıl-

mıştır. 

Zorla eve girmişler 

Umumi bir komisyon 
ihdas ediliyor 

Cenevre : 1 O ( A A. ) - Millet· 
ler Cemiyeti aamblesi Milletler Ce · 
miyeti pakb prensiplerinin tatbiki 
işini tetkik etmek üzere Umumi bir 
komisyon ihdasm kabul etmif tir. 

Jngiltere - Suudi hüku 
meti arasındaki muahede 

Kayserili Nuri oğlu Bekir ve A- t ld 
danalı Raip oğlu Nail adında iki ki- uza ı ı 
şi polise müracaat ederek Osman Londra : 10 (Radyo) - lngil-
Oğlu lbrahimle Hacı Battal oğlu Yu- tere ile Suudi hükumeti arasındaki 
suf isminde iki kişinin kendilerine muahede yedi sene müddetle uza
aid eve zorla girdikleri ve çıkmak 

blmışhr . 
istemediklerini ve kendilerine teca Temdit edilen bu muahedeye 
vüzde bulunduklarını şikayet etmiş· göre lngiltere 1927 yıbnda ken-
lerdir . Mütecavizler yakalanmış ve disine verilmiş olan bütün imtiyaz-
haklannda kanuni muamele yapıl· )ardan vazgeçmektedir . 
mıştır . 

lraka sadakatlerini 
bildiriyorlar 

Bağdat: 10 (Radyo) - Bura- 1 

daki hahambaşı, bir beyamame neşr
ederek Iraklı Yahudilerin Filistin 1 

harekitile ve hariçle hiç bir alaka
lan bulunmadıtma ve bütün Yahu
dilerin Iraklılar gibi .ancak (rakın 
selimeti için çalışmakta olduklarım 
bild rmiştir. 

edeceklerdir. 

İstanbulda 
Cumhuriyet hayranı• 

büyük hazırlıklar 
...... ~ 

lstanbul : 10 ( Radyo ) -

Ticaret ve sanayi buriyet bayram~.~~ yıl .me~te 
her tarafında görülmemi§ bir 

m Üzesi 1 kutlanacaktır . 

lstanbuldan Ankaraya 
taşınıyor 

lstanbul : 10 ( Radyo) - Sultm
ahmetteki ticaret ve sanayi müzesi 
Ankaraya taşınacaktır. 

Belediye faaliyete bati.-
tezyinat planlarım yapbr.mıştar • 

Umumi istikra 

lhracatcılanmız tar 
• 

Japon nüfuz mıntakasının takvi
yesi için çıkarıldığı bildirilmiş olan 
bu askerler hakikatte Çin mıntaka
sında mevzi almışlardır . Bu hazır· 
lıkların 1932 de kanlı neticeler ver 
miş olan Japonların Şanghaya taar
ruzları arifesinde yaptıkları hazırlık· 
lara benzetilmektedir . Gerçi Çin 
makamları , Japon kıtalarının mil
letlerarası nüfuz mıntakasının dışına 
çıkmış olmalarını protesto etmişler
se de bundan bir netice çıkmamış
tır . Bundan başka Japonyanın Nan
kin elçisini de Çin hükumetiyle giriş
miş olduğu müzakereleri kesmek em
rini almıştır. 

I de budur • Eşyalarını dışarı I 
atmışlar 

F• l • • d l 1 Adanalı Mehmed oğlu Sabri , 

Almanya 10 gün içinde mii7.e Anbrada 
yerleşmiş olacakbr. Eşyaların nakli 
için münakasa yaptlmıştır. 

dan dört gözle beklenı 

lstanbul : 10 ( Radyo ) - . 
kın kıymetini muhafaza etmeli 
çok ibracatala,.ımızı tatmin 
tedir. 

Mesele vahim neticeler doğura 
bilir . Hususiyledir ki, Küan -Tun 
ordusu ile şimali Çindeki Japon 
garnizonu kumandanlPrı Şimali Çin. 
de Japonyanın vaziyetini sağlamlaş 
brmak için alınacak tedbirleri ko
nuşmak üzere toplanmışlardır . Bu 
vaziyet sağlamlaştırmasının mahiy~
ti nedir ? Asya kıtası üzerindeki Ja
pon ordusu kumanda heyetinin, ek· 

l ISİIIl e an aşmaya Osman oğlu Mehmedve Hüseyin oğlu 
d "' Mahmud adındaki adamların Sa-

ogru rıyakup mahallesinde baldcalbk eden 

- Birinci sahifeden artan -

üzerine Arap merkez lücnesi mülha
kat ocaklarını Kudüse davet ederek 
Filistin işlerinin bugünkü vaziyetini 
görüşmek üzre bir kongre aktede
cektir. 

Filislin mahafili yakında mese· 
lenin halledileceğini ümit ediyor. 
Filistin Araplarına da komşu islim 
devletlerinin tavassutunu ve bu 
müzakere teşebbüsünü görünce sü
kunet gelmiştir. Yakında grevtn bi
teceği bekleniyor. 

Hüseyin oğlu Mehmedin kapalı dük
kinına girerek burasıqı kendi eri icar· 
ladıklanndan Mehıiıedin nzasa ol
maksazın eşyalarım dışarı atmışlar· 
dır • Suçlular yakalanmqtır . 

Bisikletini çalmışlar 

Mehmed otlu Adnan admda bi
risi polise müracaat ederek, posta
hane kahvesi önüne bırakbtJ biaik· 
)eti , kendisi kahvede oturduğu 
bir sırada aşırılmış oldutunu bildir· 
miştir . 

Polis derhal tahkikata batlamış
tır • 

Markın düştüğü hakkın

d•ki haberleri yalanlıyor 

Berlin : 10 (Radyo) - Markın 
kıymetinden düfiirüldüğü hakkında 
~kan haberler resmen tekzip edil
mektedir. 

Mark düşmediği gibi böyle bir 
tasavwrda asla mevaıt deği1dir. 

Gömböşün cenazesi Peş-
teye götürüldü ı 

Pctte : 10 ( Radyo ) - Başve
kil Gömböşün cenazesi buraya ge
tirilmiş ve bütün hükumet erkanı, 
binlerce halk bulunduğıJ halde tabut 
parlamento binasına konmuştur . 
Gömböşün cenazai büyüle bir me 
ruimle gömülecektir .. ~ 

Ayasofya müzesi yanında 
bir park yapılacak 

lstanbul : 10 (Radyo) - Aya
sofya müzesi yanındaki harap bina. 
ların yıkılmasına başlannuşbr. 

Burada arkeoloiik araşbrma ya 
pllacak ve burada büyük bir park 
yapJacak ve eski eserlerle si.islene. 
celctir . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y enietel civannda 

Tahsini eczanedir 

Fakat daha ziyade, tüccarl 
umumi istikran dört gözle 
mdctedirltt. 

Yumurtaları----

lhracat hayli düştd t 

lstanbul : 10 ( Radyo ) ...ı;. 
Yumurtalannm başhca alıcısı 
ya idi. ltpanyadaki ihtilil yu 
ihracatımm hayli difürmüt 
suretle yumurtalanmrz fiya 
düşmiştir. 

Mamafift 80ll hafta arhM~ 
manya tarafmdan lcüHiyetfi 111 

cia ytliMI 18· çefa1miştir. 
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• • 1 BELEDİYE iLANL~IU 1 
.__._• ı 1- Eksiltmeye konulan eşya : Belediyenin bir senelik kırtasiye ih-

tiyacı • 
Franıızcadan : 

Asri sınema 
10 birinci teşrin cumartesi akşamından 

iki büyük film birden 
itibaren 

Kiralık 

D aha küçükken sınıf arka- tişilclerle beraber ıı.üna aynidir • 
dapm olan bu gençle kar- Fakat haricen oldup gibi dalaileo 
plqtığım zaman onu, ,en de kendilerine hizmet edilmelini is 

Ve halinden memnun gördüm . Ha. terler • Birbirine müfllıib iki Yiicu· 
~ -~idin sonra bana : 1 dun çamaşır detişmea gibi . 

- Ne ış y~pıyorsun · dedi · Arkadaş icar dewiadeyiz ,.... 
- Sen ne ışle meşgul.sun. ? . ıumızın en karakteriatik alimeti. 
Güldü·~ haı. )hazar vazıyetin· olan müatecirliti sanat olarak HÇtim. 

den memnunayetle bat. -hlıtladl : 
- işim çok mükemmel .. v" bu 

11 

Düşündüm, bakbm mütemadi· 
refah devrinin devam adecepıe de yen hareket eden şu genç kadın ve 
L__ • r.:-ı..: erkekler ne de olsa gene bir kalbe 
llUIDUtim VM' .. yıılllil ifim zamana 
•ygun •• Hakilcatm yepyeni .asri bir maliktirler • . , Bir lcöpeti veyahud 
lanat 1cetf ettim • Bu gün 0 sanati ı bir kediyi severler ... Yahut severler-
Benderı batlca bilm de yok • Zita di ... Ama seçmek Jizun • ah sey. 
oa.n-Mma.... evveli ben biuet· gilim , bana bir lskoçya köpeti al • 
tin.-. - Haydi canım 1 Saint -Moritz'e 

iyi kir bırakıyor • Ş...10R tün· gidecek olursak onu ne yapacağlz ? 
..... matualanım biru daM. re- L 1:.urede kiralamış oldatumuz f&h>-
~eblaek mecburiyetinde lcaldm . da bizefaydaıı olacak ve fakat Pa-
~ size onlan göstereyim • rise götüremi,..:etimiz kurt köpek· 
&..raya pek yabiı 1 .. ler de var . 

Arkad1Ş1mın bu sözleri, ben de Limone va Gaby'nin kapaCJya 
lbüdhif bir teceuüa uyandarnup : emanet btrakamadıtı kuşlar da var. 
Onu takibettim • Söaine devam.celi- Bu kuşlann kapıa tarafından ihmal 
fordu : edilerek ölmeleri tehlikeli için korku-

- Arkadq, insan bayata ka- tuyor ve onlan on bq günlük üc-
~ iatene biraz diip'imeek zah. retleri seyahatlerinden aJıkoyuyor. 
'-etini. ihtiyar etmelidir • Münazaı\ar, itimad11zhldar, facialar, 

ı bir talam ~eseleler ,.. 
nunlann ekserisi bir meslek in-

p edecekleri zaman bulundukla. Mal4mya şimdiye kadar bir kö-
IDevkiin matazalama, dülckiJJla• pet~ bir.kediye veyahut bir kuşa 

'-a bakmak veyahud Bottini kant- malik olmamak uli hatıra gelme· 
"'1n.kla iktifa ederler - CCZIQ ou mittir • 
oLlam, marangoz mu olsam, a\ubt· Şimdi İle bunlar da kiraya ve-
._ olsam? - adeti takvimin yap- ıilfer, 111111 ele hlftlılt• .,......, 

....WU malraddea ilillller ara· 1CDClitine kirahyonam. Bir apart· 
~ çocuklarına. ad 1111JorlU1DJ1 man, bir hizmetçi, bir metres gibi, 

bi 1 .. Hiç ~ ki ken· bqlangıçta muv a oldwa,. Ariak; 

2- Tahmin bedeli: 8q yüz altmış altı lira otuz kuruş. 
3- Muvakkat teminab : Kırk beş liradır. 
4- ihalenin yapılacağı tarih : Teşrini evvelin 26 ana pazartesi günü 

saat on bette Belediye F.ncümeni odasmda . 
5 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kale

r. ine ve ihale ıünü de Belediye encümenine gelmeleri ilin olunur . 
11-13-20-24 1315 

1- Eksiltmeye konulan iş : Atatürlc parkında projesine göre yapılacak 
gül çardatı . 

2 - Keşif bedeli : Yedi yüz elli alb lira yetmiş kuruş . 
3- Muvakkat teminatı albnlf liradır . 
4- ihalenin yapılacatı yer ve tarih : Teşrini evvelin 26 ma pazartesi 

günü .._t on bqte Belediye encümeninde . 
5- isteklilerin şartnameyi ve projeyi görmek üzere her gün Belediye 

yazı itleri kalemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilin 
olunur • 7376 11 15-20-24 

• 
Ceyhanm Ydlllkale mevkiinde Belediyeye ait: 
Hali dere ve keza dere ve aebir Ceyhan ile mahdut (9) hektar (2) bin 

metre ve eski (100) dönüm. 
Yıne Ceyhaıun ayni mevkünde prkan hali Kiryan otlu Cuma tarlua , 

garben ve fimalen tarikiim, cenuben dere ile mahdut , (9) hektar (2) bin 
metre ve eaki ( 100 dönüm) ki ceman ( 18 ) hektar ( 4) bin metre ve 
etki (200) dönüm ve muhammen bedeli (1000) lira olan iki parça tarla 
ıartoamesi mucibince açık arbrma ile sablığa çıkanlllllfbr. 

ihalesi 22-T. Ev.-936 perşembe günü saat 15 te Belediye Encüme
ninde yapı.c.kbr. 

Satış bedeli peşindir. Muvakkat teminat (75) liradır. 
Bu tarla)'lt. al1C1 çakmadıt& takdirde ayni günd~ ve prtnamesi mucibince 

iki sene müddetle kiraya verilecektir. Kira bedeli pqindir. Muhammen se
ndik kira bedeli 100 lira ilci senelik 200 liradır. 

Muvakkat teminab (15) liradır . 
Gerek satın almak ve gerek kira ile tutınak istiyenler ihale günü mu· 

vakkat teminat akçalarile Adana Belediyesine ve şartnameyi görmek isti· 
yenler Ad- Bel11t,mi ,_itleri büı-.. ve ~ lhlıdi,. iYi .. 

· tine müracaat etmeleri ilin olunur. 736 l 8- 11 14-17 

1 
Gustav Frohlichin ölmez eseri 

Yeni Kopye 

(Boğaziçi Şarkısı) 
Türkiyeyi bütün dönyaya tanıtmak için bilhassa lstanbula gelen se

vimli büyük artist Gustav Frohlich tarafından temsil edilen bu nefis ve 
müstesna filmin çevrildiği yerler . 

Çamhca -Kağıthane-Göksu - Sultan Ahmet - Eyyup Kara köy 
köprüsü-Haliç-Fatih camisi-Dolma bahçe sarayı ve lstanbulun son 
derece güzel yerleri tesbit edilip filme alınmışbr • 

-2-
M eksi ka Haydutları 

Son derece heyecanlı sergüzeşt filmi 
Dikkat . Filmler uzun ve tam olarak gösterileceğinden sinema-

• maz 8,30 da başlar . 

Bugün gündüz tam ikide devamlı matin 
oğaziçi şarkısı - Meksika haydutlar 

( 

7371 

Alsaray • 
sıneması 

bu akşam 
F evkalide heyecanlı ve ince bir aşk macerası olan 

Korsanlar definesi 
Mümessili : Rişard Talmaç 

&live : 

) 

Olimpiyatlardan bir kısım 
IDİn bildikleri ve tamdıklan sana can sılantlll, ic ,.. ......... 
~~~~·~~~~·t~~ha~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~-----
._. olabilir . Çünki ötedenbcri bu 

1 ~-~ 

Atletizm-Yüzme yarışları - Dünya birincisi 
Y qarın Is tan bula gelişi 

siniz... Meseli çocuk mürebbileri 
görüp •bım•ılar ve kanaat- gibi 1 .. Mahzuziyetten blıtka bir feY 

~ göre bunlar layetegayyer şey· yok. lıte muuırlanmam ideali... S.. 
~ . Meseli : • Her vakit bir ek 
llaelcçiye, bir duvaraya, bir ~ömür· zı hayvanlar vardır ki anlan iste· 
ti miyerek haddinden fazla seviyor ve 
.._ y~ .bir aabre, bir ıiyuet adamı- ehemmiyet veriyorlar, halbuki on-
.,.. ilati,• J ı v.m • derler. Si-:::. ..ı.mı için bir ;rey dcwıov= • lardan zarar görürler. Ben bu mab-

diprleri için ba büküm dot· zuru ortadan kaldırdım, büyük bir 
"-rdejiidir ı muvaffakiyet kazandım. ,, 

Daha şimdiden kömürcüye ihti- · • • · • Arkadaiame matazaaa 
lc.._•ıfbr • Zira hs feY ma diye 'bana söyledfli mahalle gel. f 
~ umıyor : duvarcıya ib~ kal· mittik : Bir avlunun arka tarafında 
~tır. Çünki sayfiyeler yerine gOQİf bir bupr, yiillene köpek 
~ çadarlar kaim olmqtur. As· sesleri bizi lcartıladı : Pekinois, Cb. 
~ yerine kimyakerler muhare- ovv · Cbovva, Bu · rauges, Sebna· 
....._ediyor, pek yalan bir gelecekte Uzefa ciMinden köpekler ... Kül rer 
~ekten baf ka bir gıda ile besle· gi, kahhve rengi, siyah kediler tok 
~:, ~ ne malOrn ... Hakikat nazarlarla bizi süzüyorlardı; kafes· 
,,-Jlecfir ki : Lüzamuau biuettilftüz lerde rengarenk kuşlar aYJldaşıyor, 
- ihtira ettitiniz sanatlar bizim gi· köşed n köşeye sıçrayan maymun· 
b.i ~yan fani fe71erdir . Dotarlar, )ara kadar bepA bize hayretle ha· 
~ler, tekimül eder ve nihayet a.9 s.illda... 

~ ler on1ann da 11bbatlen,' L--ta· w Bu Clll8cla ltüçH, tü...1::. bir kö. 
1ı.:.::. ~vileri, ölümleri, vardır . Biri- r•u 
""lllQden sonra y..-lar Neıilleri pek yuvasının İçİDe büzülmiif, ka-
~ benzerse ca taDMUDile dtJC.:t. ""9 ....,.. laaflce inliyordu. Ar· 
"" L _ 5" bdafUn bana : • taL_ ırısanlan oldutu gibi evlad bı-
~dan ölenleri de vardır • - Bu hayvanı ben alb aybp. 

Arkadaş 1 Ben babam ve dedem kirala181fbm. Kiracım hanım evvelki 
mahrumiyetlerden birini icra gün Juan • les - pius plajına gider· 

er . Dedem sakaa idi ; Matfak· keıı iade etti. O gün buaün hayvllD'! 
41ca. .. plcli pleli, t. ..- kıy cap bir fC)' yemek istemiyor ve 

~tini ka~ , Pederim 8llDa mütemadiyen atbyor. Ne yaparsa., 
~ara kürre yapardı . Uzun za· naz? Zavalh hayvan bilmiyord•. 
~nberi yeni evliler portakal B&tün sadakatile onu sevmişti. Fa 
.... . demetlerbıi bu kürreDin al. Irat ~enin lcirahk oldulmıdan 
~ lcomaz oldular. 9i)yle qır.Jda haberi yok ki 1. 

•her ~ ft baham namuski· Çeuıren : BEKiR SO!tMEZ 
~. ~bebi İle .. 

zannncla ihtiyaçlarma teka· 
ediyordu. Zaten bütün -.. 

te buıMlım: Muam1aruı ihti· Hizmetçi isteniy--
-..k • Kendi kendime 

'Qftınn sual bu oldu • 

l.fuas.rlarm daha batka nelere 
ac;lan vardır~ lnsanlann çok de
. ·-.....u,v.11111 . Hayır' İn· 

. .... ._ kiiDük de-

EWe v' ımak iwe hizmetçi 
ve 8KI aranıyor . idare hanemize 
emüracaat edilsin C. 

D. tmesinden= 
Paramunt dünya haberleri 

Matineler : 

Pazar : 2 de Korsanlar definesi-Olimpiyadlar 
7364 

25 Eylül 936 günü eksiltmesine istekli çıkmıyan aşatıda mevki, mik
tan, muhammen bedeli ve t"5lim müddeti ile muvakkat teminab yazda 1 
iki ~ahalde B AL AS T ipzar ve teslimi kapah zarf usulile ayrı ayn 
ekslıtme~ konmuştur. -----------------------

Eksiltme 16-10 - 936 cuma günü saat 11 de ADANA DA 
işletme müdürlütünde yapılacakbr. 
~ "e makllJPl..,,•ct projeleri, e..~~~ Mcara Hayda ... 

pqa ve Ad-da itlet• aıiidSlükleii soi 1'.f ~1erinden ve Kon· 
yada fllbe şeflitinden alİnabilir . 

isteklilerin 249Q No:lu A. Ekültıle kaawa~ ~ \f6. ~ede 
ymb waa ve Nafia ehliyet ~ac.. .. iclar.tai VelnMri ,. .. lımt 
muvakkat teminat nıakbuzu veya şartnamede örneği ilişik formülde ban-
ka temiaat ıaektuM v, fw.t t4tk1İijerini ba · ~~,ç-~ " ha 
lut için oldatu yazılmak suretile eksiltme ı..wdai ..at tMe& fuak• 
buz karşılı tında Adana işletme müdürlüğüne vermeleri ve mektup sahip 
lerinin de eksiltme saabnda hu.ır bulnDl8~1!lı'\ liwpi\r. 

Beher M. 3 Muraklcat 
Mevkii 
Svqönü 
Ceyhan 

K. M. 
359.B. 
412 

Muhammen bedeli Müddeti .Miktan teminat 
8,S K. j Ay 5000 318. 15 

120 • 6 • 8000 720.00 

3- 7- 11-14 7346 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

Alma..,adan tet k seyahatinden dön 
Muzaffer Lokman , l>"güodea iti~re11 Jıut..,..,..nı 
eski m•yen•h sinde. kabule başlıyacaktı.-. 

Diş tabibi Nureddin 

Sineması 
Bu akşam 

Sinemanın iki şöhretli siması 

Douglas F airbanks Jr,Elisabeth Bergner 
Tarafmdao temsil edilen Rua tarihinden bir yaprak . DELi PETRO 

ve kansa KATERINA'nın maceralarına ait yapılmış büyük Rus Filmi. 
Mevsimm ilk şaheseri AŞK , KIN, ENTIRIKA , HEYECAN 

Dolu. F ran11zca sözlü 

(Büyük Katerina) 
yı sunuyor. iki saat tam bir sinema ziyafeti 
ilaveten nefis ( Miki Mavs) 

PEK YAKINDA : Şubertin hayabnı, Aş'<ını, Eserlerini gösteren nefis 
bir film , ikinci bir BiTMEMiŞ SENFONi 

( Şubertin aşkı ) 
En büyük Aşk filmi, En büyük Macera filmi 

saoatkinn filmi 
ve en büyük bir 

( Diktatörlük ) 
Arkadaşhk, Fedakirbk , Kahramanhk 

( Büyük ihtilal ) 
7363 

Manzumesi 

Doktor Ekrem Hüseyin 
Baltacı 

Bordan dö~ ve muayeney esini açmıştır· ı Bu kere seyahatten donerek bilumüm dahili hastalannı Mustafa Rifat 
Hastalannı her pa kabul ıeltttekttdir • Eczanesi üstündeki muayenehanesinde teşhis ve tedaviye başlamıştır. 

7366 3 1356 4-7 



~ahife 4 

Adana Borsası muameleleri 1 
-PAMUK ve KOZA . -Kilo hvetı 

cı Si 1 En çoL. 
Satılan Mikdar 

t::ıı az 
K. '· K. s. Kılo 

·- = ı - - I= 
Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı " Piyasa temizi " iane 1 47,50 -48 

iane 2 41 -46 

Ekspres 
Klevlant 48,50 1 50 

YAPAGf 
-Beyaz · I 1 1 Siyah 

ç 1 G 1 T 
Ekspres 

1 
iane 
Yerli " Yemlik ,, 

l 
" 

"Tohumluk ,, 1 
HUJ3UBAT --..,.----------· -Buğday Kıbrıs '----ı------ı---------·ı ı 

Y~; , 
" 
" 

mentane 
Arpa 
Fasuly,_a ______ 

1 
_____ 

1 
________ _,__. ______ 

1 
ı 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 

UN 

Dört yıldız Salih ı_ 725 --1----------
.!: üç » » . 675 
..o ~ - Dört yıldız Doğruluk 750 __ _ 
-"'- - ---------::ı uç » » 675 
:g ..§ Simit • 850 ___ ---------
-"' ~ Dört yıldız cumhüriYe"t ___ -700 

~,,,. üç-;- » _625 -- ---------
Simit • 800 

Liverpl Telgrafları \ Kambiyo ve para il 

10 I 10 I 1936 . iş bankasından alınmıştır. 
\oıııım t'ene 

-..:H..::a:.:z::.:ır ______ , __ · _6 _ _\ 86 Liret -.,..-----1'---\-_ 1 
Rayşmark 

-=B:..cir:..cin::.:c:..ci ..:k:.::a_nn_n_v_ad;_c_li_ j __ 6 _ 62 1-"'-Fr:.:a.=.n;..:.k:.:.":.:..;,;F-ra-n-sı_z_• ___ i ___ ı 1 

Mart " 
1 

__ 6_ .~3- Sterlin "İngiliz» 615 

Türksözü 

Seyhan Milli Emlak Müdürlüğünden . 
Köyü Cinsi 

Aacı Hasan Tarla 140 hisse iti • 

• 

• 

• 

• 

Kay arlı 

• 

barile 125 hissesi 

• 

• 

• Yedi odayı şamil çiftlik 
binasının 88 hissede 81 
hissesi . 

Tarla 

Tarlanın nısfı 

Dönümü Muhammen kıymeti 
1360 Kuruş Lira 

18 
Gayri mubadil bo· 
nosu kapalı zarf 

240 Liraa 
18 

Gayri mubadil bono-
su kapalı zarf 

250 Lira 
6 

Türk lirası açık artırma 

250 Lira 
6 

Türk lirası açık artırma 
Zirai Lira 
3000 2210 

Dönüm 
100 

250 

Gayri mubadil bonosu 
hazine hissesinin kıy • 
meti,kapalı zarf . 

Lira 
8 

Türk lirası açık artırma 

Lira 
7 

Türk lirası açık artırma 

Hududu 
Garben Adana tariki , ce
nuben lnnaplıdan Cami· 
!iye giden yol ile Gelin ve 
Mezar deresi şarkan Sarı 
Ali ile f smailiyeden Ca 
miliye giden tarik , Şima· 
len vakıf sınır taşı ve men 
na oğlu Yusuf ve boyacı 
oğlu ve Abdülbaki ve Ha. 
san kerimesi Fatma Ayan 
oğlu ve içme deresi . 
Şiınalen Kariye ve lnnaplı 
kariyesinde Hafız Derviş 
Garben lnnaplı kariyesi 
sınırındaki boğaz deresi 
cenuben lnnaplı Camili yo 
lu Şarkan sahibi senet . 
Şarkan yol garben kara 
çalı ve Mehmet efendi şi· 
malen Mehmet efendi ce. 
nuben Kara oğlanlı mezarı 
Şarkan Ahmet tarlası şi

malen cebel cenuben sa
hibi senet tarlası . 
Şarkan garben şimalen 
Cebel cenuben sahibi se· 
net tarlası . 

Şarkan Dimitri Avanya 
garben tarikiam şimalen 
Şadrikyan Artin cenuben 
tarikiam . 
Şarkan Çiftlik ve yol 
garben Dayı Mahmut ve. 
reseleri cenuben çorak 
şimalen hergele yolu . 

Metrükü 
Yunan tabaa
sından Mavru
mati vereseleri 

Bu dahi 

Bu dahi 

Bu dahi 

Budahi 

Yunan tabaasın
dan Avraham A· 
vanya. 

Bu dahi 

15-9-936 Tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf ve açık artırma yolile mülkiyetleri satışa 

çıkarılan yukarıda cins ve miktarları yazılı Yunanlı emvalinin 5- 10-936 gününde yapılan artırma sonunda 
sürülen peyler haddi layik görülmediğinden on gün müddetle uzatılmış ve ihalesi 15-10-936 perşembe günü 
saat on beşte yapılacağı ilan olunur . 7373 

11 Teşrinievvel 1936 

Seyhan Kültür Direktörlü· 
ğünden: 

Kız ve Erkek Liselerile Erkek 
öğretmen okulunun Erzak ve yaka· 
caklan için sürülen peyler haddi la· 
yik görülemediğinden 13 ilk Teşrin 
936 salı günü saat 15 de ihalei ka· 
tiyeleri yapılmak üzere münakasa 
on gün için temdit edilmiştir. 

isteklilerin ihale gün ve saatında 
Kültür direktörlüğündeki komisyon' 
baş vurmaları ilan olunur . 7357 

7-9-11-13 

P. T. T. Başmüdürlüğün· 
den: 

Posta ve telgraf idaresi tarafın· 
dan satın alınan eski papaslar rnek· 
tebi binasında yapılacak tamirat ve 
tadilat işi 3-10-936 T. den iti· 
haren on beş gün müddetle açık ek· 
siltıneye çıkarılmıştır . Nafia daire· 
since yapılan keşif ve planlan rnu· 
cibince tahmin bedeli 7 521 yedi bin 
beş yüz yirmi bir liradır. ihale 19"'." 
10-936 tarihine müsadif pazartesı 
günü saat 15 de ve ayni bina da· de 
hilindeki Seyhan P. T. T. Başrnü· 
dürlüğünde toplanan komisyon hU• 
zurile yapılacaktır . }'i 

Muvakkat teminat miktarı 565 l~J 
lira olup hükumetçe kabul edilen ~· Stı 

· ham ve tahvilat ile banka mektu~: ~ 
lan dahi kabul olunur. Nakit teıııı 

nat Başmüdürlük veznesine yatırıla· 
cak ve makbuzu müteahhitliğe ait 
diger vesaikle birlikte ihaleden bit 
saat evveline kadar komisyon riy•' 
setine tevdi edilmiş bulunacaktır· 
Bu işe aid keşif raporu ve planlaf'I 
ile şartname ve teferruatını görıııdc 
istiyenlerin her gün saat dokuzd~ ~ 
12 ye ve 13 den 17 ye kadar P. · ~ 
T. Başmüdürlüğüne müracaat etııır6 ~ 
leri ilan olunur.7348 4-8-11 .... Hit hazır 5 \ 77 Dolar « Amerika » 

_N_e_vy_o_r_k _____ \ 11 '84~1 -~F~r=an~k:_«~i~sv~iç_r_e_• ___ ı----ı--
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• 

81 

----·~------------------------------------! 
1 Seyhan Eczanesinde ilaçlar 1 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kaycdelenle ve 
Eczacı tar~fından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolcnya,Lo~}Cn, Ernns, tuvalet rnbunları, pudra, krem V. S bulu<ıu.· .... 

Celal Bayer 

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

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

8-15 G. A. 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Kiralık ev 
Asfalt yol üzerinde doktor 

Muzaffer muayenehanesi kiralıktır· 1ı • 
.;._, ____________ __,;1_2~..,.....·~1 

• 

Seyhan Vilayetinden : 
r ' Hususi Muhasebeye ( 30 ) ır 

ücretli bir memur abnacaktır. fı• 
1" caret veya Orta mektep mezun. 

Almakla pa.ra biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 

rından istekli olanların vesaikile bı~ 
likte vilayete müracaotlan ve 15 ~ 
936 çarşamba günü saat 10 ı 
yapılacak müsabaka imtihanında ~ 
lunmala~ı. 7372 

Satlık Mağazalar 
Asri Sinema caddesinde ' 

müzenin arkasında bulunan gaf 
muntazam ve Üzerleri çinko ile ~: 
palı dört mağaza sadıktır. lııtekhJI ·~d 
rin müze karşısında 6 Numars 
lmadettin Kızılaka baş vurmaları· 

yaşarsınız . 

SOCONY - V ACUM 
-

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı : E jder]i 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme mar'.!alarımızı tavsiye ederiz 

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

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

1 

7374 

Doktor Reşat 
Birinci sınıf mütehassıs 

Almanyanın Berlin ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğat 
şubelerinden mezun 

Hergün hastalarını iş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı Ü ' 

1 
katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız ameliyatlar yapar . 

7300 8-30 G. A. 

Doktor Ziya Ahmet Dura 
Milletler Arası Kulak, Burun, Boğaz Kongresinde bulunmak üzere A 

manyaya giden ve diger Orta Avrupa hastanelerinde de ihtisasına J 
rayışlı araştırmalarda bulunarak yeni aletlerle vesaitini de tamamlaf 
Doktor Ziya Ahmet Dura Hilajiahmer civarındaki muayenehanesinde 
talanna bakmağa başlamıştır. 7368 2-10 

--------------------------- Umumi neşriyat müdüriİ 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matb;ıaşı 

Is 


