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Fransaya verdiğimiz nota ile Antak 
ya İskenderun için istikf41 istedik 

Sancakta şapka giyen Türk köylü Hükumetimizin Fran
saya verdiği notanın 

metni 
leri tazyik mi ediliyor 

Antakya Arapları guya nümayiş yapmışlar ve nü
mayiş Antakyanın Araplığını isbat edermiş .. Ankara: 14 [Telgrafla ·- husu· 

si) - Ôğrondiğime göre Antakya 
- lskenderun meselesi hakkında 
hükumetimiz tarafından Fran· 
saya verilen notamn hulituı 
şudur: 

Antakya : 13 [ Hususi Muhabi 
tirnizden ) - Antaky" · lskende· 
run meselesinin ortaya döküldüğün
den bugüne kadar, Antakya ve ls
kenderun Türkleri hiç bir müfrid 
hareket göstermemişler yalruz haklı 
heyecanlar izhar etmişlerdir. Şimdi 
İae artık davanın hal vadisine gir. 
iniş olduğunu gören bu büyük Türk 
lcütıesi, tam bir sükWı ve itidalla 
hadiseleri, ceryanları takibe başla
lllışlardır. 

Şu bir kaç gün içinde Antakya 
da hiç bir can sıkıcı vaka da olma
ınaınıştır. Yalnız Şeyh köyündeki 
Türklere, şapka giydiklerinden do
layı yapılan tazyikten başka ? 1 ? . 

Şeyh köyden aldığım bir mek 
hap, nahiye müdürile jandarma on· 
hatısınm köylüleri şapka giydikle· 
tinden dolayı tazyik etmekte olduk· 
lannı bildirmektedir. 

Şapka giyimi hararetle devam 
ediyor. Fesliler pek az kalmışbr ki 
hunlar da mağazalarda şapka kal· 
lbadttmdan gecikmişlerdir. 

( Elkabes ) gazetesinin Halep _.biri gazetesine pmları yazıyor: 
., Son zamanlarda : Türkiye ga

iililiii;t;i1lılamclenın sancağındaki 
'l'&rlderin .... 1 •ı çitn~ti iddi
'8ile Suriye .. bedesine hücum. 
lan ve bu ( 280 ) bin Türkün bu-
lunduğu Sancağın Türkiyeye iltiha-

Cumhuriyet bay
ramımızda 

Yugoslavya başvekili ve 
Afgan harbiye nazırı 
Ankaraya gelecekler 

Ankara : 14 ( AA.)- Dost ve 
nıüttefik Yugoslavyanın başbakanı 
cumhuriyet bayramında memleketi
nıize gelecektir. Bu ziyaret Ankara 
nıahafilinde büyük bir alaka ve mem· 
nuniyetle beklenmektedir. 

Ankara : 14 ( AA. ) - 29 teş· 
rinicvvel cumhuriyet bayramımızda 
bulunmak üzere Afganistan harbiye 
nazın memleketimize geleceklerdir. 

kı yolundaki neşriyatları üzerine 
Antakya Türkleri harekete ge)ftiş· 
ler ve Türkiye ~azetelerinin uslu. 
bunda olarak sancakta geniş bir 
propagandaya başlamışlar ve Türk· 
lerin bu propagandası neticesile 
evvelki gün caddelerde bir nüma
yişe kalkışmışlardır. 

Fakat Türk kardeşlerine karşı 
çok tehammül gösteren sancağın 

( 21 O ) bin olan asıl nufusundan 
( 145 ) binini teşkil eden Arapların 
da arbk sabırları tükenmiş ve bü 
yük bir nümayiş yaparak caddeler· 
de gezmiş, Suriye vahdetini ve he
yetini alkışlamıılardır t ! 1 

Ancak bu her iki nümayiş de 
hadisesiz dağlblmışbr. Bununla Türk
lerin on misli ( 1 ) olan Arapların 
yaptıkları bu gösteri, lskenderun 
sancağının Türkiyeye iltihakım isti. 
yen Türk gaittelerine karşı en ha
yırlı bir cevap olmuştur. 

Bugün Antakyadan gelen bazı 
yolcular şehrin kapah olduğunu söy· 
lemişlerse de, bilahare bu haberin 
doğru olmadığı anlaşılmıştır ,, ! 1 t 

lstanbul : 14 ( Radyo ) - An 
takyadan bildirildiğine göre : bir 
çok enneniler sancaPı Türkiyeye 
ilhakı için Türkleı le beraber olduk
lanm bildirmektedirler. 

lstanbul: 14 (Radyo) - San· 

· Gllr.t!l Antakyadan bir görünÜ4 

F ransanın eski Osmanlı dev· 
Jetinden aynlıp kendi maadaaı 
altma konmuş olan arazi meya. 
nanda bulunan Suriye ve Lüb· 
nanın bu hususta diğer her ban· 
gi bir üçüncü devletle hiç bir 
taahhüd olmadatı halde, ~rf 
kendi arzusile ve manda prt· 
namesinin mevzii otonomileri 
himaye ve teşci vesayeti altan
da vazolunmaanı milletlerin bir 
an evvel müstakil idareye ka· 
vuşturulmuını emreden büküm· 
lerine tabi olarak ayn ayn is
tildile kaVUfttlrmUf olduğu tes
bit edildikten son~a bu hareke. 
tin takdire pyan olduğu, ancak 
yine ayni arazi meyanında bu. 
lunan ve üstelik Türkiye ile 
Fransa arasında miinalcit 1921 
- 1926 Ankara i tilifnameleri 
iibi beynelmilel mukavelelerle 

- Gerisi ikinci sayfada -_____________________ ... 
cağın her tarafında Türkler toplan 
blar yapmakta ve intihap meselesi 

karşısında alacakları cepheyi tayin 
ve kararlaşhrmaktadırlar. 

Filistinde grev bitti arap
lar bayram yapb ama •• 

1 Aynı günde bir Yahudi polisi de öldürüldü 
~------~·~------~ 

Yahudi matbuatı arapların kararını 
ihtiyatla telakki ediyor kaydı 

Ankara: 14 ( A.A) - Roy 1 
ter Filistinde alb aybk bir grevden 
sonra iki yüzbin araboı t~ar işe 
başlamağa hazarlandıtmı Kudüs 
Hayfa ve Nablusta mağazalann açıl· 
dığım resmi ve hususi nakil vasatala 

nnın normal işlediklerini bildirmek
tedir . 

Diğer taraftan memlekete de 
dün yeni bazı bidiseler olınut 
11e Akki yakırunda bir Yahudi poli

- Gemi ikinci aahi./ede -

Maliye ve iktisat 
vekillerimiz 

Bugün Adananın misafiri 
olacaklardır 

Şarlc illerimizden tetkikten dö
nen ma&ye vekilimiz Fuat Ağralı ve 

lktiut vekilimiz Celil Bayer bu sa 
balı saat •ibda şehrimize gelmiı 
olacaklardır. 

Bakanlanmızm bugün şehrimiz· 
de kalmalan muhtemeldir. 

-----------.-----~..--
Hariciye Vekilimiz 

• 
Viyanaya uğrayarak A
vusturya dış bakanile si- , 
yasi mevzuda bir konuş- ' 

ma yaptı 

Ankara: 14 { A. A )- Cenev
reden dönmekte olan Dış baka-
111maz Tevfik Rüştü Aras Viyanada 
teveklcuf etmiı ve Avusturya dış 
bakanile genel siyasa veziyeti etra
fında görüşmÜftür. 

İngiltere-Çin 
Ticaret anlqması yapıldı 

Londre : 14 ( Radyo ) Çin 
ile lngiltere arasında bir tİ<"aret an-
lqmuı yapıhmşbr. 1 

lngiltere Çine 7,000,000 iSterlin 
avans ver'1:ek , bu kredi lngiliz mal· ı 
1ari)e fdenecektir. 

Ankara : 14 ( A A. ) - Dey· 
li telrnf gazetesi lngiltere tarafın
cim Çine bir kaç milyon lngiliz li
rası kredi açılması haklcmdaki mü
zakerelerin neticelendiğini yazmak. 
tadır. Royter ajansı da bu hususta 
esas itibarile itilaf hasıl olduğunu 
teyid etmekt~dir. 

Tokyo: 14 (Radyo) - Dış 
işleri bakanı Çine yapalan 7,0J0,000 
luk istikraz anlaşmasından haberdar 
detildir. 

Tataresko 

Dııbakanlığını da uhde
sine alıyor 

Paris : 14 ( Radyo ) - Romanya 
elçiliti; Başbakan Tatareskonun Dış 
Bakanlığını da uhdesine alarak idare 
edecetini beyan etmektedir . 

Dikkatler: 

Haber aldılırnua ı~re fumncular 
be/ediyrye lftilracaat ederek memlekd
te odun kalmadilım , bir kaç gine 
/cadat O(bln plJnale ekıM/c çıwamı• 
yacaklannı bildirmifkrdir . 

Bekdiyernian bu derde ruuıl ,are 
bulacalJru bilmiyonu. Mulaakluık olan 
bir ıey ııarşa , bir zamandaııberi Ada· 
nanın lw 1u.f bir naalan.ıkat buhranı 
p;irıJilidi.r . 

Y aptılınw ıoüıkaıa giJre ıimdi
lilc "4fi ıltiluJarda mangal kömürü 
1J1etJCW ;.;., • Fakat sou1dar ba11ar 
baılamaz , Mrkeı kömür lloku yapma· 
la lcalkaııca yeni bir A.dmlJr bıMranı· 
nın m/aur edıcetindı! hiç pi.pM yok· 
hU' • 

Dila ta.ra/'4n ~ rnftl

cuı kok , MJmilıok pbi mahr"lcaı mad
deleri d. Adanaytı k4fi mikdarda gel· 
rnernMıedir • 

Badln bu buhrana &e~p olarak 
....WU.ıin ihtiyacına k4fi pkcelc de
recede , ormanlarda katiyyat yapıl
maıusa nailsaadıt ıdibMdili ileri sil· 
riUmelaedir 

Kıı ıamamiyk kap&lannaıza cloyan· 
madan , ,elırin ıouitan tilremD11aini 
ıenaill edecek ıcdbirleri diJıünüp bul
naak I~. 

ANKARADAN MEKTUPLAR : 

Ankarada at yarış lan 
Yazan: K. O. 

Yukanda : .l:lafbakanımız brnıı lniinu,Meclıs reısıle bırlıl.te koıutan ~
yarlar. Ortada : Koıulao ıakip eden temiz giyimli Ankara bayanları. ~· : 

yıuıılara çıkan aılan halle ıeıkik efljyor. 

Ankara : 12 - Burada ikinci 
Teşrinin ortasına yaklaşmış olma. 
mıza rağmen sonbahar güzelliğine 
doyulmaz bir: havada geçiyor. Her ta· 
raf hali. yemyeşil , gündüz hararet 
gölgede 24 bundan daha güzel ne 
olabilir , yaZI geçirmek için lstanbu
la ve başka yerlere gidenler artık 
Ankaraya dönmüş bulunuyorlar . 

Yazın sessiz asfalt caddeleri dopdo
lu , bilhassa sokaklar genç mektep• 
lilerin şen , güler yüzlü varlıklariyle 
büsbütün kendi rengini aldı • 

Pazar günleri bilhassa Ankara• 
mn spor günü sayılabilir . Bir taraf. 
tan atlı spor , diğer taraftan muhte
lif futbol maçları , bisiklet , av. Ha· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Milliyetperverler Madri 
halkını teslim olmağa 

davet ettiler 

Milliyetperverlerin Madride yapacakl 
kat'i taarruz hareketi henüz başlamam 

Burros : 14 (Radyo) - Milli- mukavemet etmeye dam edilmek· 
yetperverlere aid radyo istasyonu, tedir • 
mil&yetperver kuvvetlerin Ovyodo· 1 Ve derhal teslim olduldan tak· 
ya girdiklerini bildirmektedir . ı dirde şimdiye kadar mukavemet 

Madrid': 14 (Radyo) - Asi edenlerin cezalarının izimi sarette 
tayyareleri Madride yeniden beyan. 

1 
bafifletileceti bildirilmektedir • 

nameler atmışlardır. Londra : 14 (radyo) - Milli,et-
Bu beyannamede halk, boşuna perverlerin Madrid üzerine yapaclk-

kan dökülmesine mani olmak için 1 - Ge ~isi üçüncü sahifede -



·Sahife : 7 Türk söri 

Ev kiraları meselesi 

Dün sokakta ara ile karşılaşdığıın bir iki arkadaşı, hemen ayni halde 
gördüm: kanter içinde, telaşlı ve yorgun idiler. Sordum. Hepsi de hemen 
ayni ifade tarzile anlattılar : 

" - Ev arıyoruz, dediler, dolaşmadığımız sokak, baş vurmadı~ımız 
kapı kalmadı. Sağlık verilen hangi eve baktıysak; ya iki saat önce kıraya 
verildiğini, yahut yıllık icar parası peşin istendiği için tutanııyacağımız~, ~a
hutta oturulacak evsafta olmadığını anlıyarak eli boş döndük .. Bu halımız 

1 Şarap fiatlarında 
ucuzluk 

günlerdenberi böylece devam ediyor. .. 
Kocaman seksan bin nüfuslu bir şehirde her yıl tekerrur eden bu 

hal binlerce aiİe reisini naçar bir vaziyette bırakıyor. Ev kiraları için bir 
hudut, bir ölçü, bir usul yok . Memleketin iktisadi vaziyeti biraz düzelme
ğe başlar başlamaz ev sahiplerinin yanlarına yaklaşılmaz oluyor · . . • 

Evlerinin hakiki değerini, muhataplarının kazanç vazıyetlerını asla 
hesaba katmıyarak insaflarının hududunu alabildiğine daraltıy~rla . Sonra, 
şehir içinde, hangi semtte hangi evlerin kiralık olduğunu. oğrenınek de 
ayrıca mesele. Küçük bir teşkilat yok ki, size lii~ıı_n. olan evı sağlık versın, 
şeraiti bildirsin ve siz de kolayca bunu anlayıp ışınıze uyarsa tutasınız. 

lşte bütün bu başıbozukluk ortasında her ic~~cı aile_ rei~i,. ~öyle 
haftalarca yoruluyor, üzülüyor ve eninde sonunda mulk sahıplerının ınsa

fına boynunu teslimden başka çare göremiyor, ,. 
• • • 

Filhakika Adana için mühim bir derd halini alan bu ev buhranı işi 
ile ciddi bir şekilde uğraşmak zamanı tam maniisile gelmiştir. Bır bakıma 
göre, vakıa bu, arz ve talep kanun°1'.a tabi. bir iştir. M_~lk sahibinin m~l
künü kiraya verip vermemesine hıç kımscnın muda~~leye sela _
hiyeti yoktur . Bu, nihayet bir "hakkı mülkiyet ., meselesıdır. Fakat bız 
öyle sanıyoruz ki, devlet mevzua.~ı, ,havayici z?rur!.ye üzerinde kontrol va
zifesfni kabul ettiğine göre, bu gun Adanadakı nufusun her halde yarısın
dan çok fazlasını aJakadar eden ve mahiyeti itfüarile de . e_t . ve ekmekte.n 
daha mühim bir ihtiyaç mevzuu olan bu " Ev kıraları,, ışını , devi~! mu
essesatından hangisi alakadar ise, onun ele alması ve buna makul bır sınır 
koyması lazımdır . . . 

Haber aldığımıza göre, Sivas Belediyesi bu mevzua aıt bır takım 
kayitler koymuş ve Sivas Vilayeti de bu kayitlerin tatbikına muzaheret et-
miştir. . . .. 

Binaenaleyh bu haber resmen tahkik edilip şehrım~zde de hal~ın bu
yük bir kısmının en mübrem ihtiyacına böyle uygun bır hal çaresı bul -
makta daha fazla gecikilmiyeceğini umarız . 

Akverdi 

Franktan sonra Liret 
Frangın yüzde otuzdüşürülmesinden sonra, Fransanın aldığı enternasyona 

kararlardan bir çoğuna iştirak etmiyen ltalya da Lireti düşürmek kararını 
verdi . Şimdiye kadar Frangın düşürülmesi etrafında mütalaalarını lazan 
Avrupa gazeteleri , şimdide Liretin düşürülmesini incelemektedirler . Aşa
ğıya Taymisin bu yoldaki ehemmiyetli bir yazısını alıyoruz . 

ltalyada Fransamn ve eski altın 
blokuna dahil olan memleketlerin 
parayı kıymetten düşürmek yolunda 
aldıklan tedbirlere uydu. Dün Ro
mada neşredilen bir kararname ile 
liretin kıymeti yüzde 41 nisbetinde 
düşürülmüştür . Bu suretle ltalyan 
parası da dolar, sterling ve yeni 
frank ile bir kıymet hizasına gelmiş 
ve böylece, son zamanlarda ltalyan 
ticaretine aksaklık veren vaziyet or
tadan kalkmıştır. 

Bu karann bir parayı kıymetten 
düşürmekten daha mühim olan ta
rafı, Fransada ayni şekilde alınan 
bir karan takib etmesidir. 

ltalyan gümrüklerinde de tenzi
lat yapılmış ve bir komiteye ithalat 
maddelerinden alınan resimler üze
rinde değişmeler yapmak salahiyeti 
verilmiştir. Herhangi bir şekilde o
lursa olsun spekülasyon yapılmasının 
önüne geçilecektir. Birinci derecede 
zaruri olan maddeler, elektrik, gaz 
ve nakil vasıtası fiat ve ücretlerinin 
bugünkü haliyle kalması için tedbir
ler alınmaktadır. Bütün fiatler kont. 
rol altında bulunacaktır. 

Bu kararnameye göre " bugün
kü rayicin hakiki kıymetini teşkil 
etmekte olan liretin iştira kudreti 
sistematik bir enerji ile müdafaa edi· 
lecektir . ,, · 

birliğine yol açması, F ransada fran
gın düşürülmesine şüpheli bir gözle 
bakanlann endişelerini bertaraf et
mek gibi p•ikolojik bir tesir yap· 
mıştır. 

Bu siyasette llgiltere ve Ameri
kanın elbirliği etmeleri para işlerin
de korkulan karışıklıkları meydana 
çıkarmamıştır. Bu tecrübenin muvaf 
fakiyeti üzerine Fransa yeni kara· 
nnı almış ve orada bütün zümreler , 
frangın kıymetten düşmesinden bir 
takım zararların doğmaması için ça
lışmağa girişmişlerdir. 

Bay Blum, senatoda yapılan ten
kidlere cevab verirken, parlamento
da da söylediği gibi, alınan tedbirin 
muvaffak olması, umumi nizamın ve 
endüstri huzur ve sükununun muha
zasına bağlı bulunduğunu söylemiş
tir. Bundan başka başvekil, haziran 
ve temmuz aylarında olduğu gibi 
fabrikalarda kalmak suretiyle yapı
lan grevlerin yalnız içerde değil •, 
dışarda da vatan için tehlike doğu 
racağını da bildirmiştir. 

Gazete, burada frangın kıymet
ten düşürülmesi dolayısiyle Fransız
ların paralarım bir yere kapamaları 
ve yahud yabancı memleketlere gön
dermelerinden doğacak mahzurları 
da kayd ve tahlil ettikten sonra di -
yordu ki: 

İkinci Teşrinden itibaren 
tatbik ediliyor 

Şarap fiatlarında evelce yapıla
cağını yazdığımız tenzilatın ikinci 
Teşrinden itibaren başlaması tekar· 
rür etmiştir. 

inhisarlar idaresi, şarap istihlaki
nin artacağını gözönünde tutarak 
geçen yıldan beri büyük şarap stoku 
yapmış bulunmaktadır . 

Gelecek yıl için de şarap yap. 
mak üzere fazla üzüm satın almakta
dır. 

Ellerinde şarap stoku bulunan 
bayiler mal aldıkları umumi bayilere 
şişelerin üzerindeki fiat etiketlerini 
değiştireceklerdir. Bunun için şimdi
den bütün bayiler ellerinde şarap 
adedini bildiren bir beyanname ha
zırlayarak inhisarlar idaresine ver
meğe başlamışlardır. 

Bunların içinde fazla şarabı bu
lunan bayilerin şişelerini inhisar me
murları :bizzat giderek etiketlerini 
değiştireceklerdir. 

İkinci teşrin başından bütün şa
rap satanlar inhisarların gösterece
ği fiat üzerinden şaraplarını satacak 
)ardır. Buna aykırı satış yapmak İs
teyenler hakkında kanuni takibat ya
pılacaktır. 

Mezat salonu 

Belediye altına taşındı 

Şimdiye kadar Yeni Otel altında 
bulunan mezat salonunun Belediye 
altına taşınma işi bitmiş ve dünden 
itibaren yeni salon işe başlamıştır. 

F ransadan sonra bu karara ilti
hak eden ltalya da, paraları yüksek 
olduğu için yabancı mallarının ken-
di memleketlerine girmesine mani 
olan pürüzü ortadan kaldırmış bulu
nuyorlar. 

Bu memleketlerde iç fiatlarının 
yükselmemesi için alınacak ilk ted
birler, birden bire paranın kıymetten 
düşiirülmesinden alınacak faydalara 
mani olacaksa. da tutulacak doğru 
istikamet ve atılacak doğru adım 
budur. 

Cenevrede söylediği bir ~nutukta 
B. Morrison ekonomi ve politika m'-' 
sele! ·ri arasındaki mtinasebet ve a
lakayı izah etti. Bunlardan birisinin 
halli , ötekinin halline yardım e
der. 

Bu hususta yapılan en pratik iş, 
bu sahalarda bir yakınlaşma yapmak 
için elimizden geleni esirgememiz
dir. 

Morrison, bu para pürüzlerini 
ortadan kaldırdıktan sonra hamm:ıd· 
de meselesiniı> halline çalışılmasını 
da teklif etmiştir. Bu sözler üç dev 

Belediye 
Yöni çöp arabaları 

yaptırdı 
Evvelce açık olarak kullanılan Be

lediye çöp arabalarının kapalı bir 
şekilde olması karar altına alınmıştı. 
Belediye yeni sistem 20 araba yap
tırmış ve çalışlırmağa başlamıştır. 

Önümüzdeki yıl Belediyenin bü. 
tün arabalannın üstü kapalı ye yeni 
olacaktır . 

Dünkü hava 

Dün şehriınizde,hava bulutlu geç
miştir . 

En çok hararet derecesi 27,4 
santigrat idi . 

İki günlük yavrusunu 
sokağa terkeden bir ka 

dın yakalandı 

Ali kızı Nazmiye adında bir ka· 
dm, doğurduğu iki günlük bir kız 
çocuğunu sokağa terkeylediğinden 

yakalanarak hakkında kanuni mua. 
mele yapılmıştır . 

Bir tulum yağ çalmış 

Yusuf oğlu Mehmed adında bi
risi, Sofulu köylülerinden Osman 
oğlu Ömerin, Hilal Hanında bir tu

lum içerisinde bulunan 34,5 kilo sa 
de yağını aşırarak Ahmed oğlu Meh
med ve Diyap oğlu Yusufa satarken 
yakalanmış ve hakkında kanuni mua
mele yapılmıştır . 

Bir tane daha 
Kapı 

• v. 
eşıgıne bırakılan 

yavru 

Ağ Mehmet mahallesinde oturan 
Mehmet adında birinin evi önünde 

dün terkedilmiş iki günlük bir kız ço· 
cuğu bulunduğundan zabıta kim ta
rafından. bırakıldığım araştırmakta
dır . 

Filistin de 
bitti 

grev 

Birinci sahifeden artan 

si öldürmüştür . Arap gazeteleri 
grevin muvaffakiyetle sona ermesin· 
den memnuniyet göstermekte , Ya
hudi gazetelerınde arapların muvaf
fakıyetsizliğe uğramış olduklarını ve 
taleblerinin hiç birinin kabul edilme· 
diğini yazmaktadırlar . 

Kudüs : 14 ( Radyo ) - Dün 
gece Kudüs müslümanları iki mühim 
hadiseyi birden kutlamak için cami· 
!eri doldurmuşlardır . 

Miracı nebevi ve grevlerin sona 
ermesi dolayısiyle donaltılan mina
reler ve camiler görülmemiş bir bay
ram": manzarası arz: ediyordu . 

Camileri dolduran on binlerce 
ınüslüman halk gece saat on bire ka
dar camilerde kalmışlardır . 

Tanı bu sırada çöl yolu tarafın

Asfalt yolun tamiri 

Münakasalara talip çık
madığından ecnebi grup
lara pazarlıkla verilecek 

Yeni istasyona giden asfalt yo
lun tamiri için belediye aylardanberi 
münakasa ilanı yapmakta idi . 

Münakasaya kimse iştirak etme
diğinden, belediye, bu yolun tamiri 
işini pazarlık suretile herhangi bir 
gruba vermek için karar almıştır. 

Azılı bir haydut 
Nihayet yakayı ele verdi 

1 

Ceyhan : 14 [ Hususi ] - Cey
hanın Karlık köyünden Ali oğlu To
run lsmail, kız kaçırmak, yol kesmek 

ev adam soymak gihi bir çok suçlardan 
dolayı hükı1metimiz tarafından altı 
seneden beri takibedilmekte, fakat 
ele geçmemekte idi . 

Bundan bir kaç sene evvel Niğ
de mıntıkasında gezdiği haber alı

narak ora jandarmaları tarafından 
lsmailin yakalanması için lazımgelen 
tertibat alınmış ise de yine yakalana
mamıştı. 

Bu defa yine Cçyhan mıntıkası
na geçtiği jandarmalarımız tarafın

dan haber alınmış ve bunun yaka
lanması için Kırmıt karagol kuman
danı Hasan Şimşek ile beş te jan
darma takibine koyulmuştu . 

Torun lsmail, kendisinin jandar
malar tarafından takibedildiğini ve 
yakayı ele vereceğini anfıyarak Cey
han mıntıkasından çıkmak ve Kozan 
tarafına kaçmak niyetile Kozanın 
Kala köyüne kaçmıştır . 

Karakol kumandanı Hasan Şim · 
şek ve arkadaşları, lsmailin gittiği 
köye gelerek gizlendiği evin etrafı
nı kuşatmışlar lsmail , evden dağa 
kaçmak istemiş ise de jandarmala
nmızın arkasını bırakmadıklarını an
layınca yakayı ele vermiştir . 

lsmail Ceyhana getirilmiştir . 

Hükumetimizin F ran 
saya verdiği notanın 

metni 
- Birinci sayfadan mabad -

muhtariyetleri ve kendi kendilerini 
idare edebilecekleri daha o tarihler 
de tanınmış olan Türk lskenderun 
ve Antakya havalisi hakkında oto
matik bir surette istiklale ka111Jştu · 
nılmalarının bu günkü fili vaziyetin 
mantıki ve tabii neticelerinden ol
ması lazımgeldiği tebarüz ettirilerek 
Suriye ve Lübnana bahşolunan is· 
tiklalin lskenderun ve Antakyaya da 
verilerek bu suretle Türkiye, Fransa 
ve Suriye arasında anlaşılma ve se
vişme amili olan bir hattı vasıl tesis 
edilmesini yalnız sulh severlik, kar
deşlik, anlaşma hislerinden mülhem 
olan Fransız siyasetinden beklediği
miz bildirilmektedir . 

Görülüyor ki ltalya, kendi 'mem
leketindeki iç ekonomisiui ve vatan
daşlarının hayat standardım yaban
cı rekabetlerin merhametsiz kontro· 
lwıa bırakmıyacaktır. Gene bu ka
rarnameye göre, ltalyanın milli mü
dafaasına esas ol.m kendi yağıyle 
kendi kavrulmak siyaseti asla değiş

miyecektir. 

Bugün F ransada , menfaatleri 
birbirine bağlı olan zümrelere tatbik 
edilen karar , dünyanın başka bir 
kaç memleketinde de tatbik edile. 
gelmektedir. 

Eğere enternasyonal ticareti can
landırmak ve dünyaya refah getir 
mek isteniliyorsa, alınan bu karar 
ve tedbirlerden, ekanomik bir elbir
liği yolunda istifade edilmeli· 
dir. 

!et arafından açılmış olan yolda 
lngilterenin yürüyeceğine dair bir 
teminattır. Bu işleree tek taraflı 

harekete kalkışmak hem faydasız , 
hem de tehlikeli olabilir . lngiltere
nin tek taraflı silahsızlanmağa kal
kışması bunun misalidir . Bundan 
sonra adım adım bu kararların iyi 
tatbikine çalışmak enternasyonal ti
caretin önüne dikilen engelleri kal
dırarak dünya refahını kurmağa uğ
raşmak lazımdır . Bütün dünya, bu 
kararın tatbikına ve bütün iyi neti- ' 
celer alınmasına gözlerini dikmiş bu-1 

dan birrlenbire silah sesleri işitilmiş· ---------...... --~ ..... -. 

Bay Musolini , bu karariyle B. 
Morrison'un enternasyonal ticaret a
lemindeki pürizleri ortadan kaldır· 
mak hususunda ortaya atbğı elbirli 
gine iştirake hazır o)duğunu göster 
miş oluyor. 

Bu kararların ekonomik bir el· 

Bu yeni kararlardatı dolayı her 
t hangi bir para buhranı baş göster

memesi için lngiltere, Amerika ve 
Fransa arasında bir anlaşma yapıl· 

mıştır. lunmaktadır. . 

tir . Derhal üç tayyare silah sesleri
nin geldiği mıntakaya doğru hareket 
etmiş ve tarassutda bulunmuştur . 

Dün üç lngiliz vapuru Yafaya 
gelmiş ve yüklerini boşaltmağa baş· 
lamıştır . 

Yüksek arap komitesinin neşret· 
tiği beyanname arap matbuatı ta -
rafından müsait şekilde tefsir edil
mektedir . Yahudi matbuatı ise , 
arap komitesinin neşrettiği tebliğde-

ki sözlerin ancak şiddet hareketleri
nin durması ile teeyyüt edeceğini 
ileri sürmektedir . 

Londra : 14 (Radyo)- Filistin 
hükumeti tarafından neşredilen teb 
liğde dün öğleye kadar hiç bit ha 
disenin olmadığı bildirili yor . 

Bu tebliğ , sükilııun avdetine 
bir delil addedileceği için büyük 
bir memnuniyet uyandırmıştır . 

Ankarada at 
yarışları 

- Birinci sahifeden artan -

!asa sporun bütün nevilerini göre 
lirsiniz . Canınız hangisini seviyor" 
ona gidebilirsiniz . 

Bu yıl at yarışları çok giiP 
çarpmakta Ankaranın büyük bir 
labalığı bu sporlarla alakadar ~ 
maktadır . Ankaranın artık heıııdl 
tamame:ı bitmiş ,sayılan at yaıı' 
mahalli cidden görülecek bir ff/ 
bir defa koşu mahalline gitmek ~ 
her türlü kolaylık var . Bol ve 
bir otübüs servisi mütemadiyen ıı.ıı; 
kı koşu meydanına taşımaktadır 
Yarış mahalline kadar geniş bir ,,_ 
falt cadde vardır ki Ankaranın ~ 
tık meşhur olan o tozlarından bil' 
parçacık deva diye arasanız bur•· 
!arda bulamazsınız . 

25 kuruş gibi küçük bir dubU' 
!iye ile yarış mahallinde rüzgardan' 
güneşten mahfuz rahat bir yer ~ 
bilirsiniz . Eğer memur . zabıt , ~ 
)ebe iseniz bu 25 kuruşu bile vefll"' 
ye hacet yok küçük bir duh~li 1 
kafi .. Avrupada bir koşu yenıı0~ 
ne varsa burada daha güzel ve da 
ha yenisi vardır . 

Kimi görmek isteyorsanız , Aıı· 
karanın koşu yerinde görebilirsiniz.· 
Başvekil , vekiller , mebuslar , ecıı' 
biler , hulasa herkes .. Bilhassa .0 

sevimli güler yüzüyle başvekiliııı~J 
at yarışlarını sonuna kadar takiP 
ederler . 

Şu at ne güzel şeydir. lnsandaP 

sonra en güzel şey şüphesiı ·~· 
tır . Bey hu de yere eski zaman fi' 
irleri ata destan yazmış değildir\e!; 
Bilhassa kadın güzelliği ile , at ~ 
zelliği yan yana gelirse ne bedii bil 
şey oluyor . 

Ankaranın koşu yrrinin bir hllfll' 
siyeti de Türk kadınlarının giiıel ' 
şık giyimlerine bir sahne oluşııdııJ., 
Atların koşudaki yanşlan ne ka
insanı alakalı tutuyona , kadıııltt" 
mızın giyinişi hususımda göste~· 
!eri itina , zevk yanşı da herketil' 
gözünü , gönlünü o derece aiikJlı 
tutuyor , 

Bir arkadaşım bu şık bayanla" 
bakarak soruyordu : 

- Acaba bayanlar at yarışları· 
nı dikkatle takip ediyorlar mı ?. . 

-Öteki arkadaşım cevap verd~· 
- Nerede 1. Birbirlerini kritik 

etmeden atlan gördükleri yok ki ' 
Bu yanşlarda bahsi müşterekler d~ 
pek heyecanlı oluyor . Ne tutJa_f .ıo. 
bunda da güzellikler , güzel at ısidl 
leri insanı aldabyor . Başımd"' 
geçti . adına , yüzüne , güzel teke; 
lek gözlerine imrendiğim bir at içıll 
bir numru aldım .. En geride kal' 
masın mı? .. 

Biletimin kaybettiğini gören •r· 
kadaşım. 

- Görünüşe aldanma dedi M 

O sıra yanımızdan şık bir bayal' 
geçiyordu . Galiba bu sözden al~ 
yüzümüze öyle bir baktı ki , yüreğı· 
min bir sonbahar yaprağı gibi salın· 
dığını duydum .. 

Son koşu da bitti . Bık . güzel 
bir hava , otomobiller , otobüsl~r 

. işliyor , asfalt cadde dopdolu , çı
menleri sulamak için açılan püskür
me su borulan batan güneşten at: 
dıkları renklerle halka halka alailll1 

semalar çiziyorlar . 
Bir caz sesi , koşu yerinin soiuıı· 

daki büyük salonda sepet koltukla· 
rı , büyük bir kalabalık dolduruyor. 
Koşudan sonra çaylı dans başlıyor• 
Saat on yedi buçuk; tam dans zaııı•· 
nı , geniş camlardan sokulan akşaııı 
güneşi salonun içindeki kalabalığın 
ne$esine kapılıyor , ağır bir caz ha: 
vası . bir çok çift , dans yerinde do
nüyorlar . 

Bundan bir kaç yıl önce İçinden 
geçilmez bir bataklık , bir yıgın ço' 
rak parçalanndan ibaret olan bu 
geniş sahada şimdi güzel , temiz , 
sade bir mamure yaşıyor , yaşayan· 
!arlı: beraber . 

Sporun müşterek hayat üzerin 
de güzel tesirlerini bir defa daha 
görüyoruz. 
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Olülerin gözündeki ha-
yalleri gören adam 

Hindistanda bir adam ölülerin gözü
ne bakarak katilleri keşfediyor 

Benares şehrinin meşhur Mogolu 
Viyanada çıkmakta olan " Ne- I 

ues Viener Journal ,, gazetesi ya· 
yor: 

Hindistanda, Hindolarla Müslü
manlar ekseriya çarpışırlar. Bilhasssa 
iki taraftan birisinin tesit ettiği bü
yük bayramlarda siyasi veya dini 
cinayetler hiç eksik olmaz. 

Bir cinayet işlendiği zaman ka. 
til derhal kalabalığın içine kanşır 
ve ortadan kaybolur. Ve hiç kimse 
de onu gördüğünü söylemez. 

Benares' de işlenen bu çeşit ci. 
nayetlerden birisine ,şahit oldum. 
Burada Entel ijens serviste bulunan 
dostlarımdan Lirisi bana rehbf'rlik 
Yapıyordu. Benaresde bu dostum B. 
K. 1. adı ile tammaktadır. Binaen
ley ondan bahsederken ben de bu 
ismi kullanacağım. 

Cinayetin işlendiği gün dostum· 
la bürosunda oturuyorduk. Birden
bire müthiş bir zil sesi işittik ve 
derhal karşıdaki duvarda üç işaret 
belirdi : B. K. 1. 

Arkadaşım derhal kalktı ve çık. 
b. Aradan bir müddet geçtikten 
Sonra yanında bir polis memuru ve 
bir Mogol olduğu hald~ geri gel. 
lrıişti. Bana işaret ederek : 

- Geliniz dedi. 
Yolda giderken vaziyeti izah 

etti. Küçük camilerden birisinin mü
tlzini sabah namazı için okuduğu 
~ndan sonra minarenin merdiven· 
~i inerken katledilmişti. 
I:.~ Katilin bir Hindu olduğu zanne. 
'?'Ordu. 

Müezzinin ölüsü nıerdivenin ni 
tYetinde bulunmuştu. Fakat orta
k n kaybolan katile ait en küçük 
ır iz bile bulunamamıştı. 

Dostum B. K. 1. nin memur 
Ofduğu tahkikata ben de iştir ak 
'diyordum. 

Doktor ölünün gözlerini açtı ve 
~Clrıırnızda bulunan Mogol, cesedin 
\ilerine doğru iğildi, gözlerini ölü 
~Üezzinin gözlerine dikti ve sonra 
"Qlluşrnağa başladı : 

- Bir Hindu çehresi görjiyo
~ın. Bir fakir, keskin gözleri ve 
''Vri ~ sakalı var. Elmacık gemikleri 

k ve sol gözünün altında bir 
}'ara izi var. 

ad Bunun üzerine arkadaşıma bu 
d arnın kim ve neci olduğunu sor
tıın. Arkadaşım izah etti : 

~· - Ondan bahsedildiğini hiç 
ıtınediniz mi ? 

i Bu adam ölünün gözlerinin da
~~ katilin hayalini muhafaza etti-
q· ~ iddia etmektedir. Onun söyle. 
~fa . gibi yaptım fakat, bir şey göre
~ım. Bununla beraber katiller 
ti ~n~a bize verdiği izahat ekse
~a IŞımize çok yaramışbr. 

ı, ~~he ifade eden bir tebessüm
d fülumsedim. Fakat bunda ne 

t~ akr ha~sız oldupmu anlamakta 
rnedım. 

~ ! ~ın o sırada dükkim, küçük 
~1~n karşısında balunan Müslü
f~ bır ba~al geldi ve o gün bir 
'-tı· n camı etrafında şüpheli şüp-

1 dolaştığım haber verdi. · 
. Bakkalın bu fakir hakkında ver
~ tnahimat tamamile Mogolun 

Bu elbiselerden birisini de Müs
lüman bakkala giydirdi. 

Biraz sonra sokakta kalabalık 
içinde kaybolmuştuk . Fakat bu on 
binlerce insan arasında [katili nasıl 
arayıp, nasıl bulacaktık ? Fakat bu 
işimizi de Mogol kolaylaştırdı . Bize 
fakırin ancak fmabedleri kapısında 
bulunan dilenciler arasından arana
bileceğini söyledi . 

Dostum Mogolun bu tavsiyesini 
de dinledi . Az sonra [ mukaddes 
ayının mabedi ] nin kapının önünde 
idik. Fakat .maatteessüf aradığımız 
adam , mabedin kapısının önünde 
bulunan yüzlerce fakir arasında yok
tu . Bundan sonra [ mukaddes may. 
munlar mabedi J ne gittik . Mabe
din önündeki meydanda .bir çok fa. 
kirler ateş ve çivi yutmakla meşgul
dular . Ve aralarından biri yanakla· 
nna uzun iğneler sokmuş, orada bu
lunan halle kendisini ~hayretle , hay
ranlıkla seyrediyorlardı . Bu fakirin 
uzun bir ..ıilkah ve MI gözüMin altın· 
da da bir yara izi vardı . 

B. K. t 
iki polis memurunu çağırdı ve 

bu fakiri gözden kaçırmamalanru 
söyledi . Müslüman balckah da eve 
gönderdi ve sonra bana : 

- Şimdi onu beklemek lazım
dır. Dedi. 

- Niçin tevkif etmiyorsunuz ? 
Bakal da Mogol da oau tanıdılar. 
Dedim. 

- Mogol, gördütü hayal bir şe
hadet teşkil etmez • Bakkala gelin
ce onun da şehadet etmİ)-eceği mu
hakkaktır . Dedi ve ilive etti : 

- Fakiri isticevap etmeği ise 
ditşünmemeli tbile . Çünkü, en ağır 
ve şiddetli işkence altında da olsa 
ağzından bir tek kelime almanın im. 
kanı yoktu~ . 

Bu sözleri söyledikten sonra ar· 
kadaşım birdenbire sevinçle hay -
kırdı : 

- Bir fikrim var • Sen fakir o· 
lacaksm .. 

Bu sözlerden sonra plinını izah 
etti . 

Ertesi gün Benares sokaklarında 
dolaşan bir fakir olmuştum . 

Kalabalık arasında bulunan bir 
fak irin kulağına iği idim ve : 

- Polisin, bir Müslüman öldür
düğümüzden şüphelendiğini işittin
mi ? Bu Müslümanın ölüsünü mu· 
kaddes sularımıza atmak istiyorlar
mış . Ne diyorsunuz . Gidelim mü
dafaa edelim .. 

Bu haber yıldınm gibi şehri do
laşb . Müdhiş ve umumi meydanlık
ta bulunan kalabalıktan tek bir fakir 
bile yerinden oynamamıştı . 

- işte mücrim 1 diye bağırdım. 
Bunun üzerine bu fakir : 

- Evet, dedi . Katil benim ve 
müezzini ben öldürdüm . Şimdi gi
din polisten intikam alın .. 

Bundan daha mükemmel bir iti
raf olamazdı , Elim1le tuttuğum dü
düğü bütün kuvvetimle öttürdüm . 
Bir anda meydanı polis dOldurdu ve 
fakir tevkif edildi . 

O tutulduğu zaman dikkatle yü· 
züne bakbm . Mogolun tarif ettiği 
bütün teferruat çehresinde mevcut
tu ... he uygundu. 

~ Atkadaşım bakkalı, bizimle bera- 1--~---------
~-U. ıelmeğe davet etti. Fakat za-

adam titreyerek bu teklifi 
tti. 

Hizmetçi isteniyor 
.._ Hinduler beni öldürürler di-

Türk sözü 

Alqıanyamüstem· jRomen ordusunun 
leke meselesinden manevraları 

vaz mı geçti ? 
Berlin : 14 ( Radyo ) - Her 

Hitler Nazi liderlen ile müstemleke 
meselesi hak1ckmda uzun bir görüş
me yapmıştır. 

Kral Karol ve Tataresko 
büyük resmigeçitte 

bulundular 

Bükreş : 14 ( Radyo ) - Ordu
nun büyük manevralarına iştirak 
eden kıtalar büyük bir resmigeçit 
yaptılar. Geçit resminde Kral Karol 
ve başbakan Tataresko ve vekiller 

\ 

sahife : ~ 

• • Asri sınema 
14 birinci teşrin çarşamba akşamından itibaren 

Sevimli Şirin Artist 

Anny Ondra 

( Matmazel Hofman ) 
filminde 

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

Ayrıca : 
ilaveten : 

Mikimav,s 
dünya havadisi 

Yakında : Bikes romanından iktibas edilen müessir film 

Bu toplantıda, bugün için müs
temleke meselesinin hiç bir suretle 
mevzuu bahsedilmemesinin karar
laştınldığı kuvvetle sanılmaktadır. 

İtalyanın gayesi. 
Avrupada ateş mi 
çıkarmaktır ? . 

hazır bulundular. 

Milliyetperverler ( Kimsesiz ) 
Madrid halkını tes- l--------------~--1J_BB-:I 
lim olmağa '"davet 1 

ettiler ~-----·-

AJsaray Moskova: 14 (Radyo) - Tas 
ajansı bildiriyor : 

- ltalyarun gayesi, Almanya ile 
Sovyetleri çarpıştırıp orta Avrupada 
bir ateş çıkannakbr . 

Fakat ltalya buna muvaffak ola
maditı gibi zararlı da çıkacakbr. 

Yollar kanunu 
lstanbul : 14 ( Radyo) -Yallar 

kanunu devlet şurasından geçerek 
vekiller heyetine tevdi edilmiştir. 

Bu projeye göre vergi 12,000,000 
lira tutacakhr. 

Yeni yapılacak yollara · blokaj 
suretile temel atılacak ve yollarda 
daimi tamir ve inşaat postalan ge
zecektir. 

lstanbul valisi Bursadan 
döndü 

lstanbul : 14 ( Radyo ) - Ulu 
dağda bir dağ kulübü binası inşaab 
teşebbüsü üzerine tetkikler yapmak 
için Bursaya giden vali ve belediye 
reisimiz Muhiddin Üstündağ bugün 
Yalova yolile Bursadan şehrimize 
dönmüştür. 

- Birinci sahifeden artan -

lan kat'i ve büyük taarruz başlama
mıştır • 

Marsilya: 14 (Radyo ) - 800 
ton eşya ile bir lspanyol vapuru 
bugün Marsilya limamndan hareket 
etmiştir. 

Madrid : 14 ( Radyo ) - Aves
sa bölgesindeki Araganu hükumet 
kuvvetleri tamamile ele geçirmiş
lerdir. 

Barse]on : 14 ( Radyo ) - A
vetçayı alan hükumetçilere nasyo
nalistler tarafından yapılan taarruz 
akim kalmış ve asiler 25 ölü bıra
karak kaçmışlarthr. 

Brüksel : 14 ( Radyo ) - Bir 
gazete : Belçika limanlarından Is. 
panya için bir çok harp malzemesi 
gönderildiğini yazmaktadır. 

Madrid : 14 ( Radyo ) - Nas
yonalist kuvvetler bu sabah garp 
cephesinde iki mevki daha işgal 
ettiler. 

Madrid : 14 ( Radyo ) ) - Hü-
kümetin bu sababah neşrettiği bir 
beyannamede : Eleo kışlasının 
bombardıman edilerek ele geçiril· 
diği ve nasyonalist kuvvetlerden 
bir çok esir ve mühimmat alındığı 
bildirilmektedir. 

( Müjde ) 

Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan(Philips) 
in 937 modelleri geldi • 

Bu Radyoları görmeden ve dinlemeden başka bir marka almamanız 
menf aabmz iktizasındandır . 

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

• 
sıneması 

bu akşam 
Fevkalade bir program sunuyor 

1 

) Gizli sevda ( 
Mümessili : lren Donne 

En ince hissi ve sonsuz heyecan içinde seyredeceğiniz bir şaheser 
Metrogoldvin Mayer filmidir 

2 

) Kara çete ( 
Mümessili : Timmakgoy 

Fevkalade heyecanlı ve dehşetli harp filmi 
ilave 

Dünya haberleri 
Gelecek program : 

Sarış~n 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 şarkılarla 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, Fedakarlık ve Kahramanlık Manzu-

mesı CLIVE BROOK'UN şaheseri 
( Diktatörlük ) 

ispanyanın yakıcı havası altında cereyan eden bir çok Boğa döğüşle· 
rini havi bir film 

ER MEYDANI 

Piyer Benuvanın Şaheseri ( KONIGSMARK ) 
7381 

Doktor Ekrem Hüseyin 
Baltacı 

Bu kere seyahatten dönerek bilumum dahili hastalarım Mustafa Rifat 
Eczanesi üstündeki muayenehanesinde teşhis ve t edaviye başlamışbr. 

7356 7~7 

kiyenin her tarafında bulunan resmi acantaları bozulan bir PHILIPS RADYO 

woo ~~ret~~etm~~~~m. -----------------------•••-
ADANA VE HAV ALiSi RESMi ACANTASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 
P. K. No: 20 telefon : No. 117 

Şölen Lokantası 
' Bunun üzerine dostum, iki polis 
hti f!ıuru çağırdı ve Hindu elbiseleri 

hnelcrini söyledi. 

Evde çalışmak iiZere hiznıetçi 
ve aşçı armyör . idare hanemize 

lılııiıılıem ... ür•a•ca~~*'•tıd~11•i~~, ~n~,•:ıe~,•~ .... ~f•s•'•'•ı• ................. '.386 ................... , ........ 2 ..... 1 ......... B.ü.·t·u··n .. k•o .. n.f00.rl•7~.~-~.e .. y•a•k•ı•n•d•a--•a•ç•ıl•ıy .. o•r ...... JI .. 



ctNst 

" 

Borsası muameleleri 
K ve KOZA 

En H 

~ s 

~ 39,25 

46 -47,50 
42 4s_.____, 
48 

l\.Uo 

~ •. ....,......, ..... ________ _._4_s::::::ı:_so~:_,--:::::: .... ____________ __. 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

Almanyadan avdet ederek Adanaya gelmiş ve 
hastalarını tekrar muayenehanesinde kabul et -
meğ~ başlamıştır • 

BELEDiYE iLA 

1-n~ tonulu efYa : Mecliyenia bir seeelik lmtasiye ih-
tiyacı . 

2- Tahmin bedeli : Beş yüz altmış alb lira otu ~ 
3- Muvakkat tcminab: Kırk beş liradır. 
4- Jhalenin yapılacağı tarih: Tqriai evveJia 26 apc:a pazaıtuİ ıün• 

saat on beşte Belediye Encümeni odasaıda . 

YAPA C 1 --------·-------------

S - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı ifleri 
rr ine ve ihale giiDii de Belediye encümenine aelmeJeri .ilin olusill' • 

·~·--.~~~~~-~·1-----1---~c·~~-----· 
T 

1 1 
UN 

-
Dört yıldız Salih 725 
üç -,. • -(ff5--

-Dört yıldız Dotruluk 750 
~ • ,. Q5 

Simit • ssoc----·· a -Dört yıldız cumlıüriy'Ct ___ 700 __ -------

' 

üç ,. • 625 
Simit • '--=800=-=-=---• 

~~--------------L ive rp I Telgraflan l Kambiyo ve para 
14 ı 10 / 1936 fş bankasıadan aluımı.ştır. 

~.,.. ,._ 

' 6748 84 

SOCONY-VACUM 
- -

Müstahsilitı • 

Gaz : Develi 
: Kanadlı atlı 

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

J.tilmı 1 ambalaj, fevkalade ev , 111 aervısı tqfcilatımızla her za 
mm hizmetinize amideyiz • 64.57 

ADllt.$ : f\WdiD 1Ja18 caddesi Zirut llllda 

Muharrem Hilmi 

Doktor Operatör 
Numan Bedri 

Doğum ve Kadın hastahklan birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül
tesi kadın hastalıklan kıliniği muallim muavini • 

Bu zamana kadar Ankara Vilayeti Doğum mütehassıslığı, Denizli 
Memleket hastanesi Nisaiye mütelıatsıslıtanda ve Dolum EYieri 

Baş Tabip ve Kadın hastalıkları ll)Üte -
hassıslığında çalışmıŞ olup halen serbest çalışmak 
üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir . 

Her gün sabahtan akşama kadar Yağcamisi karşısındaki sokakta mu· 
ı ayenehanesinde hastalannı kabul ve tedavi eyler. 7391 1-15 I! 

tl-tS-20-24 7375 

1- Eksiltmeye konulan iş : Atatürk parlanda projesine göre y 
gül çardatı . 

2 - Kqif bedeli : Yedi yüz elli alb lira yetmit kuruş • 
3- Muvakkat teminab altmıf liradır • 
4- ihalenin yapılacatı yer ve tarih: Tctrini evvelin 26 ma pa,-l'lhı!ım 

günü saat on beşte Belediye encümeainde • 
5- isteklilerin şartnameyi ve projeyi görmek üzere her gün Be 

yazı işleri kalemine ve ihale günü de Belediye cnciimcniDe gelmeleri 
olunur • 7376 11 15 -20-24 

Sahlık ev 
Asfalt caddede Atatürk parla karşısmdalci ev sabhlctır. Talip 

Halle eczanesi yanındaki Tuhafiye ve kaftfiye matausanda Ali Galip 
baya müracaat etsinler. 7314 

ıo-ıs Ceyhan 1 c r a me- ·Ziraat Bankası Ada
~~~~~= 1

1 ~ş~e~~n: ~~-~-----~~--~ 
935-421 Dosya No: 1 · 
Yeminli üç ehli vukuf tarafından 1 Borçlunun adı ve adresi : Sal· 

183 hektar 8604 metre murabbaı man beyli köyünden Diyap oflu 
tarlanın 2000 sehim itibarile 386 Bedi r . 
Mehmine -1158- lira kıymet tak· Gayri menkulün Cinsi : tarla 
dir edilen Ceyhanın Hamit bey lç.öyü Dönümü : 44 • 
mevkiinde olup tün doğusu söğütlü Dönüm Kıymeti : 6 
burunda vaki lnceyer muhacirlerine Köyü : Salmanbeyli 
verilen arazi ve Karamezara giden Tçu senedinin tarihi : Haz.i • 
yol ile kuru Ceyhan gün bahsi Cey. ran 327 
han nehri ve yarım büyük poyrazı No: sı 95 
Ceyhan nehri kıblesi eski ırmak ile Gayri mcablin ı.ludu Wzı. 
mahdut mezlWr 386 sehim açık ar-
tırmaya vazedilmiştir. rua : ~ ~ &onok. Garben: 

Artırma peşindir. Artırmaya iş· Arif zad~ Asun. Şimalen: Bedir 
tirilc edecek müşterilerin kıymeti oğlu Diyap. Ccnubcn • 
mubammeneqin yüzde yedi buçuk Borçlunun ada ve adresi : Sal 
niabetinde pey akçası veya milli bir manbcyli köyünden Diyap otlu 
bankanın teminat mektubunu hamil Bedir • 
olmalan icabedcr. Müteri.kim vergi Gayri menkulün Cinsi : tarla 
ve resim ve delliliye müşteriye ait- Dönümü : 1S 
tir. Artırma şartnamesi tS-10- Dönüm kıymeti : 7 1 
936 tarihine mü.saQif perıemhe ıünü Köyü: Salmanbe~li 
dairede mahalli mahsusuna talik Tapu senedinin t~: S?f :Jı40 
edilecektir . Birinci arbrması 4- No: sı 205 l 
12-936 tarihine müsadif cuma gü- Gayri menkulün hududu hazı· ı 
nü dairemizd~ saat 10 dan 12 ye rası : Şarkan yol garbcn Bedir otlu 
kadar icra edilecektir. Birinci artır- 1>Cl'YİI ile Çaputçudan Bekir • Şi- 1 

mada bedel kıymeti muhammenenin malen Bedir oğlu 5alim · Ccnubcn ı 
0 

0 7 5 şini bulduğu takdirde üste Çaputçuya giden yol • 
bırakılır. Aksi takdirde son artır· 1- Yukanda yazılı tarlalar 2280 
manın taahhüdü baki kalmak üzere sayılı icra ve iffis ve 1697 sayıh Zi· 

" • a: • .. 
~ ıCI •.: ,, 
•:cı • : ,, 

on beş gün daha temdit edilerek _. BrıaltMt pnununa tevfikan bir 
19-12-936 tarihine muudif C1t" buçuk ay inüdletle ve açık artırma 

1 

Bir verirsen bin lcaıa~abilirsin, bir k•yb,J~rı•:ı p1ran h"' n oha 
martesi günü saat 10 dan 12 ye -tUretile satılata ~mıştır. Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmif he o de )'\ldunun g5kle ' 
kadar daırede yapılacak ~ ar- 2_ Artinna 15--~36 per 1 kaç filo katrmş olursun. Bu yüz1erce zengio-Jen b•rinin de senin ol 
tırma neti~de en ~ arluaam rak ,30 11 1 ca~nı kim id:lia edebilir . 7379 3-
üstünlf tiir4ılacaktır . tcJo4. No.lu tcmbe aiAii ya - "" - ı ıs• 
icra L ____ _._ 

126 
·-· 936pazart iiMıat14-16da ~-_.-.._....,....,._ ... .,_,.... ____ _......, ___ ..... ..,. 

.............. - birinci ihaleli ~r. 
mad~ tev'fikan baldan tapa ,.. 3_Arbr.-~ ıs 10-
cilli ile aabıt olmayan ipotekli ala- 936 tarihinden ilhrea Ziraat Ban-
caklılarla direr alibdarm ve 1r- afmd 
tifak L-LL.. sahiplerinin L.- a. .. Lı-- -. -kes tar an 
~ 141 ~- ..%..°''ebilir • 

ve h..usile faıı ve m..nfe d.ir •-'" 
olan kldialann,t ilin tanDinden itiba· 4- Tayin edilen zamanda artır-
ren 20: na zarfında eVNla müsbi ... bedeli gayri menkul ile temin 
teJerile birlikte dairemare biJdi;ın6.. olunan blllka .borcunu karşılama· 
)eri lizimdır. Aksi takdirde bakled. ~ en son artıranın ta· 

1 

tapu sicille)ile ubi_t oJmıyBQlar ..... ...... ba:i kaim-le üzere artırma· 
bedelinin paylapnumdan bliş gün temdit edilmiş ola -
lırlar. Tarihi ihaleye kadar ..... catı ve on beşinci günü ayni saa~ta 
teri.kim vergi vesmr rClimler bedeli gayri menkulün en çok artırana ~-
müzayededen tenzil olunur . Daha le cdilccCti • 
fazla malUınat almak iıtiyenlerin S - Kati ihale yapbnp yapbr-
935-421 No.Ju dosyada mevcut makta Banka muhtar oldutu gibi 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri kati ihaleye kadar borçlu , borcunu 
kıymet raporunu görüp anlıyacak- faiz ve masrafile birlikte öderse 
lan ilin olunur. 7390 muamelenin fesih ve iptal edilcceti 

ve müşterinin pey alcçasam istirclad • 
dan başka bir gOna bak mutalebe· Kiralık ev 

TarlUS kapısı ıpaball~ ~e 
Ziraat Bankua arkasında altı odalı 
ve 1632 9 numaraL ev ldtdldir. 

latiyenİerin bekçi memuna Na· 
hidi M leri .7392 

sinde bulanadlıyacatı • 
6 _ &alcadan başka 1~ck sa

hibi alacakldatla diger alikMann 
. llltDdıl iiıerindeki baklannı =le faiz ve masrafına dair olan 

iddialarına evrakı müsbitclerile yir 

Doktor R şat 
Birinci sınıf mütt:hassıı 

Almanyanm Berlin ve Lapiıir Tıp fakülteleri kulak , bunan , 
fQbelerindaı w 

Hergüa hastaluau it Banka• aık•mıda Millüm bey ApartJaW 
icatta kabul ve tedavi eyler. lc:abmda alnm ameliyatlar yapar • 

300 10-30 G. A. 

ev ili 
ı lhışrie-936 taril!lftd• 

ren Lül& Bakbl,e _. ... 
•.. d ++-=~ tefti s-=1~ 
ı.. linbaliP.r muıkatıillllllll 
hpuslarile mqgul dll:atll• 
..ı ..... ..,. A&ıM 
"* tMleriı • ,. ı 
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