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Alsasda yapılan nümayişler Hitleri gücendirdi 
Antakya ve lskenderun Türkleri 1 Hariciye Vekilimiz 

Türkiye -Fransa konuşmasını \ 
sa~ırsızlıkla bekliyorlar 

Kont de Martel bir beyanatta bulunarak : - İskenderun 
halkının hakları mahfuzdur. Binaenaleyh Türk halkının 

heyecanları yersizdir. Dedi 

Bir kaç Arap Antakyalıların protestoları~ı protesto etmişler - Lazkiye
liler Sancakla birleşmek için milletler cemiyetine müracaat ettiler - Ale
viler de şapka giymeye başladılar - Suriye:muahedesinin tercüm~si bitmiş 

Antakya : 13 ( Hususi Muhabi
rimizden) - Kont de Martel, San
cak hakkında bir beyanatta bulun
du. Komiser beyanatında ezcümle 
Şunlan kaydetmektedir : 

" lskenderun halkının hakları 
lllahfuzdur. Binaenaleyh Türk bal
kının heyecanları yersiz olmaktadır. 
liaıka sükıin, huzur ve itidal tavsiye 
edeıim. Anasır arasında aksülamel
ler tevlidine müsait olabilecek yersiz 
hareketlerden ictinap edilmelidir. 
~ bu kabil hareketler SancaiJn 
llıenfaatı lehine hayırlı neticeler ve
l'eınez.,, 

Kom dö Martqin §ehrimiz garında bulunuşlarından bir intıba 

Cenevreden Belgrada 
gidiyor 

Teı:fık Rii§tii. Aras 

Belgrad : 13 ( Radyo ) - Tür· 
kiye Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik 
Rüştü Aras bu hafta içinde Cenev
reden Belgrada gelecektir. 

Rüştü Aras Belgradda hükumet 
ricalile bazı mesai! hakkında temas· 
lar yapacaktır . Bu görüşmelere bü 
yük bir ehemmiyet verilmektedir. 

Rüştü Arasın bu seyahati Cenev
rede de alaka uyandırmıştır. 

Şükrü Kaya 

Cenevreden Viyanaya 
hareket etti 

Filistinde anlaşmaya 
doğru teşebbüsler 

Yahudi muhacereti durdurulacak -Siyasi mücrim
ler affedilecek - örfi idare kaldırılacak 

~--~-~~---

İngiltere güzel teklifler yaptı 
Kudüs 13 ( A.A. ) - Kudüste 

bir sükun hüküm sürmektedir . 
iki gündenberi hiç bir hadise 

olmamıştır . 
Kudüs : 13 ( A.A. ) - Filistin 

de umumi grevin nihayeti münasebe· 
tiyle grev komitesiyle arap kabile 
leri arasında mühim müzakereler 
yapıldığı Londradan bildiriliyor . 
lngiliz muhabirlerinin gösterdikleri 
nikbinliğe rağmen çok iyi müselliih 
bulunan Arap kabilelerinin komite 
ve Arap krallarııun talebini)s'af ede· 
cekleri şüpheli görülmektedir . 

Kudüs : 13 ( Hususi ) - Bütün 
Arap ve işlam memleketleri halkı 
ve gazeteleri Filistinle alakadar 
olurken Mısır gazetelerinin onlar 
kadar ihtimam etmemesinden Filistin
lıler müteessir oluyor . Mısırdaki 

Yahudi gazeteleri ise pekiilii Yahu
diler lehinde yazı yazıyorlar . Hint
liler Filistin için lngiltere bükı'.iıne· 
tine bile müracaat etmişlerdir . 

Roma Radyosu Filistin ihtilal· 
cilerine Fevzi Kavukcuya, muavin ol· 
mak üzere Suriye zabitlerinden Sa· 
di lıyasın iltihak ettiğini yazmıştı. 
Kavukcu bunu tekzip etmiştir . 

lngiliz gazeteleri Filistin mese
lesini ehemmiyetle takip ediyorlar 
ve işin Filistin Araplarını razı ede
cek ve Yahudilik ihtirasına bir had 
verecek şekilde halledilmesini isti
yorlar . Bu iş için bir savaş çıkma
masııu istiyorlar . Deyli ekspres 
(Arapları mı tutalım, Yahudileri mi 
tutalım , yoksa Filistin mandasını 
akvam cemiyetine geri mi verelim ) 

- Gerisi ikinci sahifede -

Hitlere hakaretler 
PROTESTOYU PROTESTO 1 

Sancak Türkleri namına Sanca
tırı muhtariyeti lebiae olarak çeki
~ telgraflara, şehrimizden ve ls
kenderundan bazı Arap vatandaş
lanmızın mukabele ederek protes
to}'U protesto ettikleri Suriye gaze 
te'erinde görülen telgraf suretlerin
den anlaşılmaktadır. 

bin Türk olduğunu iddia etmekte 
ve Sancaklılann hak isteyişini de 
hakka ve emniyete karşı bir teca 
vüz olarak göstermektedirler t t t 
LAZKIYELILER SANCAKLA BİR-

Cemiyetine telgrafla müracaat ede
rek lskenderun sancağıyla birleş
mek istediklerini bildirmişlerdir. 

Cenevr:ı : 13 (Radyo) - Tür
kiye cumhuriyet halk partisi genel 
sekreteri ve dahiliye vekili Şükrü 
Kaya Viyanaya hareket etmiştir. 

Fransız komünistleri Hitler aleyhinde 
yaptıkları nümayişte 

~~~~~~~.....;~~~ 

Araplar bu telgraflannda San
Cakta 150 bin Arap ve ancak 60 

LEŞMEK iSTiYORLAR 

Henüz teyid olunmıyan bir şa

yiaya göre: Lazkiyeliler, Milletler 

Yine bu şayiaya göre Lazkiye
lilerden bazıları şehrimiz halk ma
hafiline gönderdikleri mektuplarla 
da bu arzularını izhar etmiş ve mü
talea sormuşlardır. 

SURİYE GAZETELERiNE iTiDAL 
TAVSiYESİ 

Şükrü Kaya tedavi maksadile 
Viyanada kalacaktır. 

Madrid kuvvetleri Benit 
_to mıntıkasını ele geçirdi 

Dün buraya gelen, Halepte 
münteşir " Eşşebap ,, gazetesi şun
ları yazıyor : 

Vilayet mektupçusu, dün ga. 
zetecileri nezdine davet ederek 
memleketin menfaatine olarak Tür
kiye • Suriye siyasetine müteallik 
münakaşaların kapatılmasını hüku· 

Dünya ekonomi 
konferansı mı 

toplanacak? 

Nevyork : 13 ( Radyo) - Cuın-1 
hur başkanı seçiminden sonra 
Amerikanın tavassutile bir dünya 
ekonomi konferansı toplanacaktır. İhtilalcilerin ehemmiyetli bir mevzii 

işgal edildi 3 top 3 2 esir alındı 
- • Gerisi ikinci salııfede -

Bu konferansa Japonyanın da 
iştiraki muhakkak görülmektedir. 

1 

liava taarruzunil karşı Madridde tedbirler alındı 
her taraf ışıkları söndürdü 

Diyarbekir memleket hasi 
tanesi tamamen yandı 

Bertin : 13 (Radyo) - lspanya
llın muhtelif şehirlerinde bulunan 
Alınan tabaalan kiınilen Madride 
ielınişlerdir . 

Londra: 13 (Radyo) - Beyne!. 
jilet kızılhaçın bir talebi üzerine 
5Panyada gerek ihtilal ve gerekse 
koırıünist kuvvetlere açıkça ilaç da
~ıtılınası ve tedavi yapılması muva
fık "o" "im" t" 6 ru uş ur . 

Madrid : 13 (Radyo) - Madrid 
~brtası diin yakaladıiJ asileri mab
eıneye sevk etmiştir . 

Paris : 13 (Radyo) - Balla mın
tıkasında ımyonalistler 510 telefat 
"erınişlerdir . 
ka Paris : 13 (Radyo) - Madride 

t1 taarruz bu gün başlıyacaktır . 
l Paris : 13 (Radyo) - Marksist-

l
er bu gün 160 kişiyi kurşuna dizdi. 
er 

Pariı : 13 (Radyo) - Dünkü 
rrpışmalarda Marksistler 400 tele
•t vermişlerdir • 

Paris : 13 (A.A.) - Havas ajan
sı şimal cephesinde nasyonalist kuv· 
vetleri arasında irtibat hasıl oldu· 

1 
200 Hasta kurtarıldı . Zarar 200,000 lira 

ğunu ve General Frankonun pek 
yakında Madride taarruz edeceğini 1 

bildıriyor . 1 ismet lnönü,Diyarbekirlilere y~ni ve 
Diğer taraftan Madridden bildi. ı •• k 1 b• h } 

rildiğine gö;e, hükumet kuvvetleri mu emme ır as tane yapı acağını 
cenup cephesinde Den Benitto mm- t } f} b"}d• d• 
takasında ihtilalci mevzileri işgal et- e gra a 1 ır 1 
mişler, üç top 32 esir almışlardır . 

Madridde hükumet, bava taarru· 
zuna karşı tedbirler almış, lokanta, 
kahve ve temaşa yerleri kapablmış. 
tır . 

Saat 23 den sonra sokaklarda 
ancak resmi kontrol arabalarile ba. 
zı mütahassıs işçiler ve hususi mü
saadeyi haiz gazeteciler dolaşmak· 
tadır . 

Sokaklar zından gibidir . 

Londra : 13 ( Radyo) - İspanya 
ihtilalcileri Madride 40 kilometre 

Diyarbekir : ( Hususi ) - Dün 
saat onattı buçukta Banyo dairesi 
bacasının tutuşması yüzünden çıkan 
bir yangın neticesinde Nümune has-

yaklaşmışlardır. Yağmurlar harekatı 
biraz geciktirmektedir. ihtilalciler 
hükumet kuvvetlerinin mukabil ta
arruzunda muvaffak olmadığını iddia 
ediyorlar. Ve kendilerine yardımcı 
kuvvet geldikten sonra Madride ha
kim mevkileri tuttuklarını bildiriyor
lar. 

tanesi, içindeki tekmil eşyasile birlik
te tamamen yanmışbr. 

YANGIN NASIL ÇIKTI 

Saat onbeşte . Hastanenin ikinci 
katındaki Banyo , Doktorlar için ya
kılmış bir iki Doktor Banyo yaptık
tan ·sonra mütemadiyen yanmakta 
olan soba bacasının yanmasile esa
sen baştan başa ağaç ve tahtadan 
ibaret olan binanın çatısı birdenbire 
alevlenmiş ve hastaneyi istila etmiş· 
tir. 

Bazı kimsel~r. çatının birdenbireı 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Ağzında kanlı bir bıçak, elinde kanlı bir cellid 
baltası tutan ve etrafı top ve süngü ile çevrilmiş 

büyük bir Hitler karikatorunu teşhir ettiler 

Fransız komünistleri tarafından 
cellad dıye tasvir edilen 

Hitler 

Berlin : 13 (Radyo) - Harici
ye nezareti mahafili komünist şefi· 
nin ve Blumun nutkunu hoşnutsuz
lukla karşılamıştır . 

Fransız komünistlerinin Alsasta 
Fransaca müsaade edilen nümayiş
leri Sun, Strasburg ve Mulhossede 
yapılmıştır . 

Moulhoussede yapılan miting 
• kuvvetli, serbest ve bahtiyar bir 
Fransa için • parolasile açılmış ve 
Almanya devlet Reisi Hitler ve nas· 
yona! sosyalizm aleyhinde şiddet
li nutuklar söylenmiştir . 

Strasburgdaki nümayişte T ribu. 
nun arkasında büyük bir karikatör 
açılmıştı . Bu karikatör ağzında kan· 
lı bir bıçak, elinde kanlı bir cellad 
baltası tutan ve etrafı top ve süngü 

ile çevrilmiş Hitleri tasvir ediyordu. 
12 tarihli Uhr Blatt gazetesi • Al
man devlet Şefine karşı hakaretler 
Strasburgda kızıl kin nümayişleri • 
adlı yazılarında "Blum Strasburg ha
diseleri hakkındaki noktai nazarını 
bildirmek mecburiyetindedir • de
mektedir . 

Londra : 13 ( Radyo) - Fran
sanın Alsaslorende komünizm nüma· 
yişlerinde gevşek davranmış olma· 
sına Almanyanın canı sıkılmışbr. 

Blumun bu tezahüratta tevlit et
tiği aksülamellere karşı ne yapacağı 
bekleniyor. 

'1 
Sovyet - Mançu 
ko hududunda 

Sovyet, Mançuko ve 
Japon muhafızları 

çarpışıyor 

Ankara : 13 (A.A.) - Ja
pon ajansı Sovyet - Mançu· 
ko hududunda Japon ve Man
çuko hudud,mubafızlan ile SOv
yet kıtalan arasında çarp11ma
lar olduğunu ve Japon yardım 
kuvvetleri gönderildiği bildiril
mektedir. 

1 
Moskova : 13 (Radyo) -

Sovyet - Mançuko hududun
da Japon müfrezeleri Sovyet 

l hududuna girmiş, yanm saat 1 
süren bir müsademeden sonra 
Japonlar geri çekilmiştir • 

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



Sahife : 2 Türk sözii 

Caz delisi Amerika 
Babilin asma bahçelerini 

andıran yerler 

1000 Dolarlık şapkalar - çıplak revüler - genç 
0 igololar - Taksi kızları - Yarım milyon dolara ya

pılmış bir havuz - Sel gibi akan para ... 

Bir milyon dolarlık gerdanlık
lar, bin dolarlık şapkalar, görülme· 
dik yükseklik ve zenginlikte apartı
manlar ... Gece sabahlara kadar sü· 
ren revüler, çıplak bacaklı a!Ctris· 
!er, korsalı erkekler, cazbant, ihtiyar 
kızlar ve genç jigololar.. Dünyanın 
en pahalı otomobilleri içinde görülen 
muganniyeler, gece yansı toplanma· 
lanM. 

işte, Şov Dezmond isimli bir 
lngiliz muharririnin Amerikadan dön. 
dükten sonra üzerinde hasıl olan 
intiba bul.. 

Diyor ki: 
- Amerika alabildiğine caz fi. 

kirli olmuştur. Onu cazbandın te 
sirinden hiç bir şey kurtara· 
maz. 

Diğer taraftan size bir Amerika· 
lı zenginin evini tarif edeyim: Kan· 
sı, zenginin kendisi ve ben, birlikte 
bu evin bahçesinde dolaşıyorduk . 
Ama ne bahçe 1 Sıcak mıntakalara 
mahsus nebatların çalısından çiçeği
ne kadar hepsi orada vardı. 

Bir hayal ormarundan geçiyor 
gibi idik • Ağaçlardan aşağıya doğ· 
ru bakınca turkuas mavisi bir havuz 
göze çarpıyordu. 

Göz alıcı bir mavi... Yanın mil· 
yon dolara çıkmış bu havuz. içerisin· 
delci yüzlerce mavi çini levhalar , 
Çinden sureti mahsusada getirilmiş. 
Havuzun kenarında büyük porselen 
heykeller duruyor ; her biri bir ser· 
vet değer. 

Ve gölgeliklerde küçük bir hiz· 
metçi ordusu. .. 

Ardımızdaki büyük saray havu· 
za kadar akseden beyaz heybeti ve 
insan dehasının tahayyül edebilece
ği bütün güzelliği, zenginliği ile gö · 
ze çarpıyor. 

O beyaz duvarlar ardında Ame
rikanın en mükemmel aşçılarından 
biri ltalyan, biri Fransız olmak üzere 
iki kişi dünyanın en nefis yemekle· 
rini hazırlamakla meşguldür. Erkek 
ve kadın için mütehassıs berberler, 
dans, yüzme ve türlü spor muallim
leri velhasıl herkes, her şey var. 

dan biri maddenin, diğeri hayatın 

haşmetidir. Hayatın haşmeti Ame· 
rikada mali buhran yüz gösterdikten 
sonra hayli sarsılmıştır. 

Bir adam tanıyorum ki, bund?n 
bir kaç sene evvel, bütün para piya 
salannda, yalnız ismini zikretmek 
herkesin titremesi için kafiydi. 

Söylediklerine göre, bu adam 
bir defa bir ziyafet esnasında evinin 
tavanlarını , duvarlarını merdivenleri. 
ni, tanesi bir dolara mal olan çiçek
lerle şüsletmiş. 

Bittabi bu, senelerce evvel, yani 
paranın kazanılması pek "kolay,, ol 
duğu zamanlardaydı. Fakat şim· 

di ... 
Bununla beraber Amerika, öle. 

siye dans ediyor . Cazbant çalı

yor. 
Tiyatrolar, sinemalar hınçahınç 

dolup taşıyor. Son defa bir Ncvyork 
tiyatrosuna gittim ki, en ucuz yer bir 
lngiliz lirası ve 4 şilindi. (Bizimpara
mızla yedi buçuk liradan biraz faz· 
la ) Beş lngiliz liralık mevkii olan 
tiyatrolara tesadüf etmek güç bir 
şey değil. 

Nevyorkun meşhur Brodvey 
tiyatrosunda beş bin ile yedi bin 
arasındaki halk, gece gündüz tiyat· 
roya akın akın geliyor. Gece ve gün 
düz hiç kapanmak bilmiyen Ame
rikan sinemaları gördüm . Gündüz 
saat on birden bire kadar olan ma· 
tineler büyük rağbet görüyor. 

Bundan başka " Dans sarayı ,, 
denilen yerlere binlerce ve binlerce 
zevk delisinin girip çıktığını gör
düm ki, bunlar, orada saatlerce ve 
saatlerce, her defasında muayyen 
bir ücret vermek suretile boyuıia 

dans ediyorlar. 

••• 1 

Taksi kızları, Amerikanın ücret- \ 
le dans yapan kızlarıdır. Biiyük dan
singlere girerken knpıJa alacağınız 1 

fişleri içeride· kızlara vermek sureti I 
le dansedersiniz. Muharrir, Amerika. 
nın bunlarla dolup taştığına işaret 
ediyor. 

Şimdi bir mesele var: Amerika. 
da bir çok kişiler, buhrana uğradık· 1 

Zabıtada: 

Bir berber 
Müşterisinin ceketini fır 
çalamak bahanesile pa 

rasını çalmış 

Marangoz Mümtaz oğlu Şekip 
adında biri, polise müracaatla traş 
olduğu Hüseyin oğlu Mahmudun, ce
ketini fırçalamak bahanesile cebin· 
den on yedi lira parasını aşırmış ol. 
duğunu iddia ve şikayet ettiğinden 
suçlu yakalanmış ve hakkında ka· 
nuni muamele yapılmıştır . 

Fazlaca içmiş 
Bakkal Hasan oğlu Ahmed adın. 

da biri, gürültü çıkaracak derecede 
s;ırhoş yakalanmış ve hakkında ka 
nuni muamele yapılmıştır , 

Hakaret elmiş 
Yortan mahallesinden Mehmed 

oğlu Seyfullah adında biri, Hacı Di
bo adında birine hakaret ettiği şika 
yet olunduğundan yakalanarak hak
kında kanuni muamele yapılmıştır . 

Ruhsatsız tabanca 
taşıyormuş 

Şekızlar mahallesi halkından Sa· 
dık oğlu Mehmed adında biri, bir 

brovinig tabanca ile yakalanmış, hak
kında kanuni muamele yapılmıştır . 

Dükkanındaki çekmece 
sini soydular 

Arpacı !sa oğlu Hasan adında 
biri, dün polise müracaatla dükkanı
n-a ve çekmecesine anahtar uydurul 
mak suretile geceleyin bir şahsı meç· 
hu! tarafından 40 lira ·parasının aşı · 
rılmış olduğunu iddia ve şikayet et· 
tiğinderı tahkikata başlanmıştır . 

Otelden çalınan ceket elden 
ele geçmiş 

Kazım oğlu Mehmed Ali adın
da birine ait. yeni otelden • çalınmış 
olduğu iddia ve şikayet edilen bir 
ceket, Rıza oğlu Ihsan adında birin
de yakalanmış , o da Kasım oğlu 
Salihten aldığını söyledi~nden suç. 
!ular yakalanarak haklarında kanu 
nr muamele yapılmıştır . 

Bin tane fıskiyesiyle kilometre· 
!erce bahçesi olan bu bina, belki 
dünya saraylannın en t'fsaneleşmiş 

olanlarile kıyas edilebilir. 
lan için mi çileden çıktılar, hoplayıp Koca bir taşla arkadaşının 
zıplıyorlar; Yoksa buhranın acısını b · d 

Bugün Amerikada iki dünyevi 
ikiz kardeş hüküm sürüyor. Bunlar -

'd k · · · b .. 1 h k d' aşını yar ı gı erme ıçın mı oy e are et e ı 

yorlar? . Tekke kur bu mahııllesinden !sa 

Antakya ve Iskende
run Türkleri 
- Birinci sahifeden artan -

met namına kendilerinden rica et· 
miştir. 

Mektupçu bu bahsin ehemmiye
tine işaret ederek böyle nazik bir 
zamanda bu gibi münakaşalara 
meydan verilmemesini de söyle· 
ıniştir. 

ALEViLER DE ŞAPKA GiYMEYE 
BAŞLADILAR 

Şeyh köylülerin ve bunu taki
ben dij'er köylülerle şehirlilerin 
son günler içinde hemen hep bir· 
den şapka giyerek soysal kılığa 
girmekte olduklarını memnuniyetle 
haber vermiştim. 

Dün Aiitakyada şapka tüccar
ları nezdinde bir tetkik yaptım ve 
topladığım rakamlarla, yalnız son 
iki gün içinde iki binden ziyade 

fötr ve kasket şapka satıldığını 
·öğrendim. 

Şehrin simasını değiştirmeğe 
başlıyan bu hareketin diğer vatan· 
daşlar tarafından da benimsenmek· 
te olduğunu görüyorum. 

Bilhassa alevi vatandaşlarımız 

bu soysal adımı takip etmek üzre. 

dirler. Dün görüştüğüm bir alevi 
arkadaşım; alevilerden bir kısmının 
bugün yarın şapka giyeceklerini te
min etmiştir. 

Şapka giyimi köylerde şüratle 
inkişaf etmektedir. Bugüne kadar 
bu hususta kuru bir taassup göster
miş olan köylüler artık bu taassu· 
bun manasızlığını anlamış ve hem 
ucuz, hem sıhhi olan şapkayı tered· 
dütsüz ve sevinçle giymeğe başla· 

oğlu Yusııfla Bayezit oğlu Abdullah 
arasında tulumba yüzünden bir kav· 
ga çıkmış, sonunda : Yusuf, Abdul
Iahı altı günde iyi olacak derecede 
taşla yaralamıştır . Yusuf yakalana· 
rak hakkında kanuni muamele ya· 
pılmıştır . 

Pamuklan aşırırk~n 
yakalandılar 

Sabıkalılardan Yanık Mehmed 
adında biri il~ arkadaşı Ahmed, dün 
hayvan pazarında Halis isminde bi
risinin pamuk anbarından bir çuval 

pamuğu çalıp kaçarlarken Ahmed 
yakalanmış ve arkadaşı Mehmed 
kaçmıştır . Mehmed takib edilmek· 
tedir . 

mışlardır. 

Vaki olan istek karşısında der. 
hal faali yete geçen şapka tüccar· 
!arından yalnız biri dün üç balya 
içerisinde dört bine yakın şapka 
getirerek satlığa çıkarmıştır. 

Mübalağasız olarak kaydetmek 
lazımdır ki, hafta içindeki giyilen 
şapkaların sayısı artık mutlak bir 
eheriyet te~kil etmektedir, 

• 

Şehrimizde 

Cumhuriyet bayramı 
için büyük hazırlık var 

Önümüzdeki 13 üncü Cumhuri· 
yet bayramımızın yıl dönümü müna· 
sebetiyle 29 Teşrinevvel tezahuratı 
için şehrimizdt' büyük hazırlıklar gö· 
ze çarpmaktadır . 

Bütün mektepler resmi geçitler 
için ekzersizler yapmakta ve beledi· 
yenin tertip komitesi şehrin tezyin 
işlerini tesbit etmektedir . 

Kız enstitüsü 

Şehrimizde açılan ve kadrosu da 
kültür direktörlüğüne gelen kız ens· 
titüsünün müdür ve öğretmenleri 

henüz şehrimize gelmedikleri için 
talebe kayıt ve kabul muamelesine 
başlayamamıştır . 

Bugün yarın gelmeleri beklenen 
bu zevatın gelmelerini müteakip ka
yıt muamelesi ve tedrisat derhal 
başlanacaktır . 

Orta tedrisat tayinleri 

Şehrimiz Orta okul riyaziye ıtıll· 
allimliğine , Tarsus orta okulundan 
Nami tayin edilmiştir . 

Kız lisesi birinci devre riyaziye 
öğrefmenliğine Osmaniye ikmal oku
lundan açıkta kalan lsmail Hakkı 
tayin edilmiştir . 

• • • 
Erkek lisesi Türkçe öğretmen 

liğine Sivas Altıntaş okulu baş öğ· 
retmeni Yusuf Emin tayin edil
miştir. 

Çolaklı köyünde 

Mühim mikdarda kaçak 
yakalandı 

Bahçenin Çolaklı köyünde , ay
nı köyden Ahmet ve bir arkadaşın· 
da külliyetli mikdarda , kaçak siğa· 
ra kağadı , tütün , havan ve muhte
lif kaçak gümrük eşyaları yakalan
mıştır .' 

Şehrimiz inhisarlar baş müdür· 
lüğü takibat şubesi amiri Tayyar , 
Bahçe mıntıkasında hududa doğru , 
yanındaki takip kollariyle bir tara· 
ma yapmaktadır • 

Acıklı bir haber 
Sabri Baltalı, kan zehir

lenmesinden öldü 

Bahçe kaymakam vekili, arka
daşımız Sabri Baltalının, kan zehir
lenmesi yüzünden pazar günü mem 
leket hasta.hanesinde vefat ettiğini 
büyük acı duyarak öğrendik. 

Sabri Baltalı; Adana lisesini bi· 
tirdikten sonra fstanbulda siyasal 
bilgiler okuluna girmiş ve son sınıfta 
iken umumi harbin başlaması üze· 
rine tahsilini bırakıp ihtiyat zabiti 
vazifesile, ilkin Çanakkalede, sonra 
da Kafkas cephesinde yıllarca va· 
tan hizmetini ifa etmiş, müterekede 
ınilli kuvvetlere iltihak ederek muh
telif cephelerde kurtuluş milcade· 
delesine katılarak çalışınıştıt. 

Sabri Bııltalı, bUhdan iki yıl ön
ce, siyasal bilgiler okulunda geriye 
kalan son sınıf imtihanını vererek 
mektepten mezun olduktan sonra 
vilayetimiz maiyet memurluiuna 
tayin edilmiş ve hir müddet geçin
ce de Bahçe kaymakam vekaletine 
gönderilmişti. 

Haluk, mütevazi, yurtsever ve 
fikren olgun bir arkadaş olan Sah· 
ti Baltalının bu beklenmeyen ölümü 
karşısında, enu tanıyan herkesin de 
bizim gibi ezi duyacaklarına şllp
miz yoktur. 

Genç denecek bir yaşta hayata 
gözlerini kapayan Sabri Baltalıya 
Tanrının rahmetini dilerken ailesi
nin, çocuklannın ve kederli kardeşi 
Zeki Baltalının acılarına en içten 
duygularla ortak oluruz. 

Dünkü hava 
Şehrimizde dün , hava oldukça 

serin ve öğleden sonra gece yarısına 
kadar bulutlu geçmiotir . 

Diln en çok hararet 24, 7 santi· 
krad derece idi . 

Şehrimize gelenler 

Anamur hükumet doktoru d!ln 
Anamurdan şehrimize gelmiştir . 

* * • 
Kemaliye kaymakamı :Mazhar 

dün şehrimize gelmıstir . 
• *. 

Amerikalı profesör Jalis Alber , 
Kilta ve kızı Ruis dün şehrimize 
gelmişler ve Ankara oteline inmiş
lerdir . Aldığımız :malumata göre 
Amerikalı profesör ve ailesi şarkta 

tarihi tedkikler yapmak için dolaş. 
maktadırlar . 

lzmitte yapılan göç Filistinde anlaşmaya 

men evleri 1\ doğ8r1·r~nci s:~~~~~~sler lımit :13 ( Hususi muhabitimi:ı;· 
den ) - lzmlt VilAyeti hudutları 1 
içine 3970 göçmen liskan edilmiş- 1 
tir . 

Göçmenler için merkezle Süm
büle, Mahmudiye, Tütün Çiftlik, De
rince köylerinde 60 şar , Dôngel , 
Aslan bey köylerinde 40 at, Bahçe. 
cikte 30, Yuvacıkta 13 ev yapılmak· 
tadır . 

Kazalarda göçmen evleri yapıl
maya başlanmıştır . 

Gebzede 106 , Karamürselde 
180, Kandırada 150, Adapazarda 
50 ev yapılıyor . 

Bu evlerin inşaatı başında fen 
memurları daimi bir kontrolda bu 
lunduğu gibi, vilayet makamı ile 
iskan müdürlüğü de yapılan işleri 
sık sık gözden geçirmektedir. Ev· 
!erin inşaatı bu ayın sonuna kadar 
tamaıııile bitmiş olacaktır. 

Göçmenlere arazi tevziatı da 
bitmek ~ üzeredir. Kafi miktarda 
hayvanları bulunduğu için, müstah· 
sil bir vaziyete geçebilmeleri güç 
olmıyacaktır. · 

diye sorllyof , 
Londradan gelen yeni b#berler 

de gazetelerin grevin hitam bulaca' 
ğını önemli bir şekilde yazdıkları 
ve barış müzakereleri hakkında taf. 
sılAt verdiklerini bildil'iyor . Taymis 
müzakereler netice vefıtıet!e yani 
Araplar teklifleri kabul etmezse yi 
ne işler karışır diye endişe gösteri· 
yor. Son bir telgrafta Araplara 
muayyen vaid ve teklifler yapıldı . 
Grev durunca hemen tatbik edile· 
cektir diyor . 

Başlıca vaidler şunlardır : 
Yahudi muhacereti durdurula· 

caktır . Siyasi mücrimlere af ilan 
edilecek tir . 

Asıl endişe şudur : Filistinde 
bu karışıklıklar lngiltereye beş mil
yon liraya mal oldu . Petrol boru
larının tehlikesi de ayn bir endişe· 
dir . Bütün bu haberler lngilterenin 
artık bu işlere muslihane bir tesviye 
yolu bulmnğa azmetmiş olduğunu 
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lran mektubu 

Dost komşumuzda 
ilerlemeler 

Tahran( Hususi muhabirimizden) 
Tibrizin 17 kilometre (cenubun· 

da ( Meyandüab ) mevkiinde mü· 
kemmel yeni bir şeker fabrikası 
açılmıştır . 

lkı su arası adını taşıyan bu meV" 
kiin tabii güzellikleri kadar tabii 
zenginlikleri de vardır ve bu şimdi 
yeni kurulan fabrika ile sanai zen· 
ginlik ile kuvvetleıımiştir . 

Burası sulak bağlık bahçelik 
çok mahsuldar bir yerdir . 

Fabrika gül bahçelen arasında 
geniş bir meydanda Santab şirketi 
mühendislerinin nezareti altında ya· 
pılmış ve makineleri de yerleştiril
miştir : Bu makineler son sistem ve 
( 9000 ) yük pancar işliyecek k~v· 
vettedir . Şeker tasfiye hanesı de 
yakında bitecektir. Fabrika bir haf· 
taya kadar işlemeğe başlayacaktır · 

Fabrikanın şimalinde büyük pan· 
car anbarlan vardır . 

Fabrika etrafında idare muhase· 
be vesaireye mahsus dairelerden 
başka amele için bir mahalle yapıl· 
mıştır . 

Bu suretle fabrika işcileri şehre 
gitmeğe hacet kalmadan orada her 
ihtiyaçlarıaı bulacaklardır . 

Fabrikanın kurulması başlarken 
Meyandüab tarlalarında da fabrika· 
nın muhtac olacağı pancar yetiştiril · 
miştir. 

Yeni fabrika iyi bir ziraat mem· 
leketi olan Iranın yavaş yavaş aynı 
zamanda kendi ihtiyacını temin ede· 
cek bir sanayi memleketi olmağa 
başladığını gösteren kuvvetli bir ör· 
nek olmuştur . 

Filyos-Ereğli hat
tının Çatalağzına 
kadar olan kısmı 

bitiyor 
" Çankırıda g e n i ş bir 

cadde yapılıyor 
Çankırı:13( Hususi muhabirimiz.

den ) - Filyos - Ereğli hattı_nda 
faaliyet azami bir randımanla ıler· 
!emektedir. Filyosla Ereğli arası 85 
kilometredir . 

Bu yolun Filyostan itibaren 15 
kilometrelik kısmında, Filyos-Ça· 
talağzı arasının tesviyesi , köprüleri 
ve tunelleri bitirilmek üzeredir . 

Öğrendiğimize göre poz işleri~e 
de bu ay başında başlanmıştır. Fıl· 
yos-Çatalağzı arasında, bu kısmın 
pozu Cumhuriyet bayramına kadar 
bitirileceği ve resmi küşadı yapıla· 
cağı da söylenmektedir . 

IST AS YON CADDESi 
Bir yıl ıonra "istasyon caddesi,. 

bitecek, Çankırı geniş ve güzel bir_ 
caddeye kavuşacaktır. Tamamı tesvı· 
ye edilmiş, yarısı da parke ile döşen 
ıniştir. .. 

Kenarları ağaç ve çiçeklerle sus• 
lenecek olan caddenin Odun pazarıll" 
dan Evkaf binalarına kadar olan kıs· 
mı 12 metre genişliğinde, oradan is· 
tasyona kadar olan uzun kısmı da 
16 metre enindedik. 

Hükumet konağ'I ile Halk Parti 
ıi ve hapishane köşelerinde büyük 
bir meydan vücude getiriler..ek. m~Y· 
danın artasına Atatürkün güzd bır 
heykeli dikilecektir. 

Belediye, Çankırının kaldırımsıt 
ve kışın çamurlu, buzlu, yazın tozlu, 
tokraklı bütün sokaklarını da düzel· 
tirse en mühim ve mübrem bir ihti· 
yarı 'tatmin etmiş olacaktır. 

bildiriyor . Havada beklenen bir 
şey var ve yakında bunun ne oldıı· 
ğu belli olacaktır . 

Şimdi 9 Teşrin tarihli resmi 
tebliğleri nakledelim : 

Petrol borularına tecavüz eden 
bir kaç kişi yakalandı . 

Gece dolaşan bir kaç Arap tu· 
tuldu . Filistin meselesini müzakere 
eden komisyon lngiltere müstemli· 
kat nezaretinde toplandı . Tedkika 
yapmak üzere Filistine gelecektir . 
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Pr•g mektubu 

''Barut fıçısı Orta Avrupa hudutla
rından dışarı çıkarılmıştır ! ,, 

Su sözleri Çek Başvekili Hotza Beynelmilel gaze
teciler kongresinde söyledi 

Türk sözü 

Almanya 

-------·------
Prag ( Hususi muhabirimiz yazı

)Qr ) -42 yıl evvel Bclçikada tesis 
olunup ilk kongresini 1894 senesin
de Buda peştede toplıyan beynelmi
~ gazeteciler birliği , bu seneki 
~esini Prag'da aktetti . 

aıez, çünkü mefküreler 
aldüriilemezler. 

İngiltere-Rusya deniz ·anlaş- 1 
bu suretle ması hak kında bir nota verdi 

Montrö muahede 
si suretleri 

Bütün halkımıza 
dağıtılacak 

Kongreye 13 devletten 50 mu. 
~s iştirak etti ,. Prag belediyesi. 
~ genjş içtima salonlarında müza
~elerde bulunan kongreye Çekos· 

ak parlimentosu reisi doktor 
~ ipeter ile ayan reisi doktor Sou

P , diplomatlar , içtimaiyatçılar 
Wrak ettiler . 

Kongreyi Çekoslovok başvekili 
Hotsa açta ve şu nutku söyle-

.. Bedbinlikten sarfınazar eainiz. 
ı..:._ dbinıilde hiç bir vakıt , hiç bir 
'llllae , hiç bir iş görmeğe muvaffak 

ışbr . 
Böyleleri hatta kendi yakınlarına 

L~iu gibi , kendi millet ve memle· 
~erine de faydalı olamamışlardır. 

Biz son zamanlarda büyük gay
er sarfederelc meşhur Orta Av. 

barut hÇJSlıu hudutlanmızdan 
çıkarmağa muvaffak olduk . 

l<üçük itilaf memle'ketleri ile 
ya paktına bağh memleket· 

lrasında yakanbk husulü için ya· 
olduğu nisbette , çok isabetli 
arla ilerlemekteyiz . Bu yakın· 

liınal Avrupasa ile Almanya mi. 
, bab üzerinde de kendi tesirini 

recektir. 
8ratislava lconferammda küçük 

. devletleri kendi aralanndaki 
rabıtalan kuwetlendirdik· 

IOnra, ticari ve siyasi dahitt 
betlerini de tanine muvaf 

0ldular. A vrupadalci sağcılık ve 
lu&c mücadelesine Jekdiğerini 
Yip bitirmekle nihayet verile 

Çekoslovakyanın tatbik ettiği 
demokrasi, bütün dahili nizalara 
nihayet vermiştir. Böyle kuvvetli bir ] 
demokrasa, medeniyet tehdidi altın- 1 
da titremekte olan her şeye karşı , 
koyabilecek sağlam bir silahtır. 
Beşer hürriyeti, millet ve vicdan 
hürriyetini temin etmiyen bir çok 
Avrupa demokrasileri yıkılıp gitti. 
Fakat Çekoslovakyadaki demokrasi 
günden güne sağJamlaşmaktadır. 
Milletlerin ihtiyaç ve iradelerine uy
gun olan disiplinli demokrasiler 
kuvvetlidirler. ,, Bu nutka gazeteci 
ler birliği reisi Pihel cevap verdi ve 
bundan sonra ruznamei müzakerab 
okudu. 

Beynelmilel gazeteciler vesika· 
ları, gazetecilerin sigorta ve teka
üdiyeleri ve bütün dünya gazeteciler 
birlikleri arasındaki münasebat, ko. 
nuşulacak meseleler arasında bulu· 
nuyordu. 

Matbuat hürriyeti ile matbuatın 
radyo ile olan münasebeti de bu 
mevzular arasında bulunmakta idi . 
lngiliz murahhası Perker,devletlerin 
işlerine kanştmlan ve gazetelere re. 
kabet eden radyolar üzerinde söz 
söyledi. Bunun üzerine bir komisyon 
teşkil edilerek bu rekabet mesele· 
sine bir çarei bal bulmuına karar 
verildi . 

Kongre müzakereleri , Çekoslo
vakya ve ÇekOllovakyaya komşu 
devletlerce çok büyük bir alaka ile 
takip olundu . Bilhasta hürriyeti 
matbuat meselesi üzerindeki mijna· 
laaşalar çok heyecanlı oldu • 

Çekoslovaklar kongre azalanna 
kartı çok büyük bir misafirperverlik 
göstererek, memleketlerinin büyük 
maden "e fabrikalarına gazetecilere 
gösterdiler . 

memleket hastahanesi 
tamamen yandı 

. .. •.•.. ' 
' Birinci sahifeden artan - hayati ihtiyacım derhal önlemek 

isteyen Birinci Umumi Müfettişimiz 

Londra : 13 ( Radyo)- ıAimanya 1 
Londra sefiri Büyük Biritanya ha. 
riciye nazaretine bir nota vererek ! 
lngiltere - Rusya deniz anlaşmasında 
Rusyaya verilen fazla imtiyazlar 
hakkında izahat istemiştir. 

Bununla beraber Almanya geçen 
sene lngiltere ile yaptığı deniz an
laşmasında tadilat yapmak fikrinde 
değildir. 

Yalnız İngiltere- Sovyet Rusya 
muahedesinin tadilini arzu ediyor. 
Para işleri etrafında yeni 

kararlar 

Londra : 13 (Radyo) - lngil
tere, Fransa, Amerika arasında pa · 
ra anlaşması yapılıwştır . 

Her memlekette para işleri bu 
işlerle muvazzaf bankalar tarafın
dan kontrol edilecektir. Altun ih· 
racı için bu memleketler birbirile 
uyuşacaklardır. 

Amerika doların altun kıyme. 
tini ( 55 riyal olarak ) tesbit et-
miştir. Fransa ile lngiltere bugün 
yarın tesbit edecek ve büyük fark 
olmıyacaktır. 

Vaşingtonun altun mikyası 
Londrada iyi kabul edildi. Bu iti
laf ile para siyaseti değişmiş olmı 
yacakbr. Maksat teknik yollarda 
işleri kolaylaştırmaktır. Başka dev
letlerin de buna iştiraki beklenmek· 
tedir. 

Amerika maliye vekilinin 
beyanatı 

Paris : 13 (Radyo) - Amerika 
maliye nazın para anlaşması hakkm· 
da dün mühim bir beyanatta bulun
muştur. Bu beyanat bu gece radyo 
ile dünyaya neşredilecektir. 

İstanbulda 
Kambiyo müdürlüğü ih 

das edildi 
lstanbul : 13 (Radyo) - lstan

bwda bir kambiyo müdürlüğü ihdas 
edilmiştir . 

Döviz işlerini burası görecek. 
tir . 

İstanbul: 13 (Radvo) - Montrö · 
muahedesinin Meclisçe tasdik edil
mesi üzerine muahede metni aynen 
tab edilmişti , 

Milyonlarca çıkarılan bu nusha
lar halkımıza dağıtılacaktır . 

Pariste 
Cumhur reisinin iştiraki

le bir ayin yapıldı 
Paris : 13 ( A.A. ) - Doktor 

Şimelin idaresinde bugiin bir ayin 
yapılmış ve bu ayine Cumhur baş· 
kanı ve bir çok yüksek zevat işti· 

rek etmiştir . 

Aleksandrın hatırasına 
dikilen heykelin küşad 

resmi yapıldı 

Londra: 13 (Radyo) - Yugos
lavya krab müteveffa Aleksandnn 
hatırası için dikilen heykelin küşad 
resmi bugün yapılmış ve kral bütün 
Yugoslavyada anılmıştır. 

Mançester limanında bü
yük bir grev oldu 

Londra : 13 ( Radyo ) - Man
çester limanında 16,000 amelenin 
iştirakile bir grev olmuştur. Zabıta 
umumi intizamı boz.ın bir çok grev. 
ciyi tevkif etmiştir. 

Kristof Kolomp için 
tezahürat 

Maclrid : 13 ( Radyo ) - Ame
rikanın keşfinin yıl dönümü münase· 
betile Kristof Kolomp naıwna bir 
tezahür yapılmış ve konferanslar ve· 
rilmiştir. 

Küçük anlaşma ekonomi 
konseyi toplandı 

Bükreş: 13 (Radyo) -Küçük 
anlaşma ekonomi konseyi bugün bu· 
rada toplandı . 

Abidin Ôzmen Baş Vekalete bir ·--------1--------------
çıkan ateş evvela , tavan 
bulunan bu eşyayı tutuştur 

' lonra çahya sirayet etmiştir. 
t her ne suretle olursa olsun 

banyo dairesi bacuından 
iti tahakkuk etmiştir. 
ij SANCA ZAYİAT YOKTUR 
~ ilstanenin böyle ani bir şekil
luşması karşısında Nöbetçi 

9' l'll bulunan Doktor Neşati , 
~den önce hastaları kurtamıağa 
~ l!J , orada bulunan bademeler

hPus hastalan bekleyen üç 
illa , hastalan dıpn çakanmş· 

Çok hastalann yandığına da· 
şayialar yalandır. Hastanede 

t Ve mukayyet btıhman 102 
. la.namen kurtanlmış , evliler 
. di~rleri AWeri hastaneye 
ın· 1 S iŞ erdir. 
l~RT ALIDIR ZARAR 300.000 
~ RADAN FAZLADIR 
dıtun malumata lire Bina 
liraya ve içindeki eşya ve 

tta 20,000 liraya sigortalı-

t zarar 300,000 liradan 
. · Kurtanlan eşya devede 

"-~ bir şeydir. 
hadise karpsmda rnemleke· 

~Uğu büyük teessürü yakm
• 'qft ve bölgenin bu miihim ve 

tclgraf çekerek hadiseyi bütün tafsi- ' 
latile izah ebniş ve bu ihtiyacın bir 
gün önce karplanmasım dilemişler· 
dir. 

Halkın bu gibi mühim ve haya. 
ti ihtiyaçlannı derhal önlemeği bü. 
yük bir umde tanıyan Cumhuriyet 
HükWııetimiz Di~bekirde süratle 
ve mükemmel bir hastane vücuda 
getirmek için tedbir almağa karar 
vermiştir . Çok sayın Baş Vekilimiz 
ismet f nönü ile Sıhhat Bakanlığından 
Umumi Müfettişliğe gelen ve tees
süplerimizi büyük bir sevince çeviren 
bu ilci telgrafı aynen aşağıya yazayo· 
rum: 

Abidin Özmen 
Birinci umumi 

Müfettişi 

Diyarbekir hastanesinin yanma 
sandan çok müteessir olduk. Yeni 
ve mükemmel bir hastanenin ya
pılması için süratle tedbir almmak 
için Sıhhat Vekaleti şimdiden tet· 
kik ve teklifte bulwıacakbr. 

Baı Vekil 
iSMET JNÖNÜ 

~-----..... ··-------
lngitiz nümavişcilerinden 

14 kişi mahkum oldu 

Londra : 13 ( Radyo) - Geçen 
haftaki nümayişlerde tevkif edilen nü
mayişçilerden 14 kişi muhtelif müd
detlerle hapse mahkUın olmuşlardır . 

( Müjde ) 

Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan(Philips) 

in 937 modelleri geldi · 1 

Bu Radyolan görmeden ve dinlemeden başka bir marka almamanız 
menfaabmz iktizasındandır . 

Her kiseye göre fiat ve azami teshilat . 
Dikkat : Bütün PHfLIPS Radyoları garantili olarak verilir . Ve Tür-

kiyenin her tarafında bulunan resmi acantaları bozulan bir PHILIPS RADYO 
sunu bili ücret tamir etmeğe mecburdur . 

ADANA VE HAVALISI RESMi ACANTASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. No: 20 telefon : No. 117 
7386 1 

aabife : ! 

~----------·---·---------------.-.------------mllll!' 

Asri • 
sınema 

14 birinci teşrin çarşamba akşamından itibaren 
Sevimli Şirin Artist 

Anny Ondra 

( Matmazel Hofman ) 
filminde 

Sizleri neşeden neşeye, zevkten zevke götürecek ve bütün kederleri
nizi unutturacaktır . 

: Mikimavs Ayrıca 
ilaveten : dünya havadisi 

Yakında : Bikes romanından iktibas edilen müessir film 

(Kimsesiz) 
Bugün gündüz iki buçukta umuma ten

zilatlı matine iki film birden 
Boğaziçi şarkısı-.Meksikalı Haydut 

7388 

Alsaray • 
sıneması 

bu akşam 
Fevkalade bir rrogram sunuyor 

1 

( Gizli sevda ( 
Mümessili : fren Donne 

En ince hissi ve sonsuz heyecan içinde seyredeceğiniz bir şaheser 

Metrogoldvin Mayer filmidir 

ilave 

2 

( Kara çete ) 
Mümessili : Timmakgoy 

Fevkalade heyecanlı ve dehşetli harp filmi 

Dünya haberleri 
Gelecek program : 

1 

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

Sarışın Karmen-Olimpiyatlar 
7364 

1: 

2: 

Tan Sineması 
Bu akşam 

Sayın halkımıza müstesna iki film birden sunuyor 

Dahi Bestekar Şübertin eserlerini, hayatını,aşkıru canlandıran ye
gane film. Nefis bir müzik ve pek güzel şarlalarla süslü ikinci bir 

Bitmemiş Senfoni 
RICHARD T AUBER tarafından temsil edilen 

( Şübertin aşkı ) 
Heyecan,hareket,korku filmleri kahramanı sevimli Richard Tal-
madge'nin misilsiz eseri (KORSANLAR DÜŞMANI) 

DIKKA T : Sinema saat 8,5 da başlar . 
PEK YAKINDA : Arkadaşlık, F edakirhk ve Kabramanhk Manzu. 

mesi CLIVE BROOK'UN şaheseri 

( Diktatörlük ) 
ispanyanın yakıcı havası-alt;,;da cereyan eden bir çok ~ğa döğüşle·J 

rini havi bir film 
ER MEYDANI 

Piyer Benuvanın Şaheseri ( KONIGSMARK ) 
7381 

Doktor Ekrem Hüseyin 
Baltacı 

Bu kere seyahatten dönerek bilumüm dahili hastalanru Mustafa Rif at 
Eczanesi üstündeki muayenehanesinde teşhis ve tedaviye başlamaşbr. 

7356 6--7 
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Adana Borsası muameleleri 
-----------------:-P~AM~U~K~v-e~K~O~Z~A~·---------------. 

Seyhan Nafia müdürlü
ğünden: 

Kilo .Fiyaıı 

C1NS1 En az En çol 
ıı:. s. 1 K S. 

1 _.;;:,=aı:p::;ım::.:a::;ıc.....,..,;P,'-a-m_u_k __ 11 ____ -ı· -----ı 
Piyasa parlağı ,, 

Satılan Mikdar 

K.Uo Ziraat bankası 
kumbaralarını 

936 senesi 1 inci teşrinin onuncu 
günü ihale edilmek üzere eksiltme 
müddeti uzatıldığı Türksöıü gaze· •. 
tesinin 30-9- 936 tarih ve 3643 
sayılı nüshasında il.in edilen Adana 
Ceza evindeki inşaat 936 senesi 2 
inci teşrinin 11 inci çarşamba günii 
saat on dörtte pazarlıkla verileceği 

Klevlant 48 ,- 50 --~ -_-:_ _______ 
1 

YAPAGI 
·-~--------.--

Beyaz ı j ı ·~--ı~ ----· Siyah • . 
Ç 1 G l T 

Ekspres 
2,87 2,90 

-----ı " Yemlik ,, 
., "Tohumluk ,, 2,62 \~o _______ ....._...._'":'.:H U B U B A T 

iane 
Yerli 

Buğday Kıbrıs 
l-"-='"-"---'--...-..------:-----1---- --------· ,, Yerli 

ilan olunur. 7387 

İlan 
1 IIkteşrin 936 ~rihinden itiba· 

ren Lüks Bakkaliye müessesesi ik· 
ramiyelerimizin tevzii ve kuJ>Ofl· 
!arın ambalajlar mukabilinde ital1 

hususlarile meşgul olacağının kat 
tolunmasını sayın Adana halkından 
rica ederiz. 7383 14-16 

,, men tane , 
ı-...,-""'-----------1-....:....--- ---- ---------· Arpa 

Fasulya 

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

İlan ri 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

yaşarsınız . Bay Lui Mediçi'nin şirketimiılt 
hiç bir alakası kalmadığını halklll 
nazarı itlaına arzederiz . 7 384 

•-~M~e-rc~im---,ek,--------ı------ ı~-·--- --------ı ;. .................................. ı ............................................ .. NESTI.E ŞiRKETi IST ANBıJL 
Sisam 

UN 1 

·= :-~:rt y~dız S:lih ~~; -1= --~-• 1 BELEDİYE İLANLARI 1 
$J .!!! ,-Dört yıldız Doğruluk 750' _ _ _ 

= -ı- üç " " -ı51ç-- ---------------------------~ ; Simit "------ 850-~ 
"' ~-~ört yıldız cumhuriyet 700 _ __ ~ _ __ Eksiltmeye konulan iş : Belediye dairesinin tevsiine ait inşaat . 
" ı uç " " 625 . Keşif bedeli : Dört bin iki yüz yirmi iki lira 22 kuruş . 

1 Simit " 800.. Muvakkat teminatı : Üç yüz on yedi liradır . 
Liverpl Telgrafları \ Kambiyo ve para ihale günü ve yeri : Teşrini saninin beşinci perşembe günü saat on 

13 I 10 I 1936 iş bankasından alınmıştır. beşte Belediye encümeni odasında . 
----------,,---ç•_••_ı,.--,-"•~ isteklilerin şartnamesini görmek için her gün Belediye yazı işleri ka 

1 
6 84 Liret \ _H_a_z_ır _________ 
6

_ Rayşmark 1 · 9 ~ lemine ve ihale günü de teminatlarile birlikte Belediye encümenine gel· 
_B_ir_in_c_i_k_a_nn_n_v_ad_e...,,li_,_~- 58· Franıc.;-Fransız ,. meleri ilan olunur. 7385 14-18-22-27 
_M_a_r_ı ___ __.:'.:..' --ı-~6-ı 59 -Steilin_«_iİiğiliz" 620 

Hit hazır 5 174 Dolar « Amerik~a-,.-- - - 7iF 20 
_N_e_yy_o_r_k------ı--- Frank « isviçre • 4 88. 

6748 83 

Diş tabibi Nureddin 1 

1 
Bordan dönmüş Vf7 muayenehanesini açmıştır. 

Hastalarını her gün kabul etmektedir . 
n~ 5 

Bu gece nöbetçi eczane Halkevi başkanlığından: 
Gösterit komitasında açık olan 

Tarsuskapısı civarında iki üyelik için 22-10-936 per-
Halk eczanedir şembe günü seçim yapılacaktır. 

O gün saat ( 16,30 ) da bu şu-
beye kayıtlı üyelerin Halkevine gel-
meleri rica olunur . 7389 

Hizmetçi isteniyor ıl Kiralık 1 ev 
Evde ça~şıtıak üzere hizmetçi -

ve aşçı aranıyor . idare hanemize Asfalt yol üzerinde doktor 
emüracaat edilsin c. Muzaffer muayenehanesi kiralıktır. 

1 14 . 

Ceyhanın Yılankale mevkiinde Belediyeye ait : 
Hali dere ve keza dere ve nehir Ceyhan ile mahdut (9) hektar (2) bin 

metre ve eski (100) dönüm . 
Yine Ceyhanın ayni mevkiinde şarkan hali Kiryan oğlu Cuma tarlası , 

garben ve şimalen tarikiam, cenuben dere ile mahdut , (9) hektar (2) bin 
' metre ve eski ( 100 dönüm ) ki ceman ( 18 ) hektar ( 4 ) bin metre ve 

eski (200) dönüm ve muhammen bedeli (1000) lira olan iki parça tarla 
şartnamesi mucibince açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

·• 

ihalesi 22-T. Ev.-936 perşembe günü saat 15 te Belediye Encüme
ninde yapılacaktır. 

Satış bedeli peşindir. Muvakkat teminat (75) liradır . 
Bu tarlaya alıcı çıkmadığı takdirde ayni günde ve şartnamesi mucibince 

iki sene müddetle kiraya verilecektir. Kira bedeli peşindir. Muhammen se
nelik kira bedeli 100 lira iki senelik 200 liradır . 

Muvakkat teminatı (15) liradır . 
Gerek satın almak ve gerek kira ile tutmak istiyenler ihale gunu mu· 

vakkat teminat akçalarile Adana Belediyesine ve şartnameyi görmek isti
yenler Adana Belediyesi yazı işleri bürosuna ve Ceyhan Belediye Reisli-
ğine müracaat etmeleri ilan olunur.7361 8-11-14-17 

D.Demiryolları Adana İşletmesinden: 

1 

25 Eyllıl 936 günü eksiltmesine istekli çıkmıyan aşağıda mevki, mik
tarı, muhammen bedeli ve kslim müddeti ile muvakkat teminatı yazılı 
iki mahalde B A L A S T ipzar ve teslimi kapalı zarf usulile ayrı ayn 
ekslitmeye konmuştur. 

Eksiltme 16-10 - 936 cuma günü saat 11 de ADANA DA 
işletme müdürlüğünde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projeleri parasız olarak Ankara Haydar
paşa ve Adanada işletme müdürlükleri zol baş müfettişliklerinden ve Kon· 
yada şube şefliğinden alınabilir . 

isteklilerin 2490 No:lu A. Eksiltme kanunu mucibince ve şartnamede 
yazılı vesaik ve Nafia ehliyet vesikası ve idaremiz veznelerine yatırılmış 
muvakkat teminat makbuzu veya şartnamede örneği ilişik formülde ban· 
ka teminat mektubu ve fiat tekliflerini havi zarflarını Üzerleri hangi ba
last için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatından bir saat evvel mak· 
buz karşılı ~ında Adana işletme müdürlüğüne vermeleri ve mektup sahip 
!erinin de eksiltme saatında hazır bulunmaları lazımdır. 

Beher M. 3 Muvakkat 

Mevkii K. M. Muhammen bedeli Müddeti Miktarı teminat 
Sarayönü 359.B. 85 K. 4 Ay 5000 318.75 
Ceyhan 412 120 

" 6 
" 

8000 720.00 

3-7-11-14 7346 

Doktor Ziya Ahmet Dura 
Birinci sınıf mütehassıs 

Milletler Arası Kulak, Burun, Boğaz Kongresinde bulunmak üzere AI. 
manyaya giden ve diger Orta Avrupa hastanelerinde de ihtisasına ya
rayışlı araştırmalarda bulwıarak yeni aletlerle vesaitini de tamamlayan 
Doktor Ziya Ahmet Dura Hilajiahmer civarındaki muayenehanesinde has. 
talarına bakmağa başlamıştır. 7368 4-10 

1 

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

Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamı~ı~r 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş he.n d~ yurdunun göklerine pıı ,ı. 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin oimıY' 
cağını kim iddia edebilir . 7379 2-26 

SOCONY-VACUM 
Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye edetil 

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

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Umumi neşriyat müd~ 
Celal Bayer 

Ada.a Türk sözü matbaal' 
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