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siler diin gece Madrid iizerine yiiriidiiler 
Antakya ve Iskenderunlu kardeşle-
rinin davasile alakadar oldu diye 
-~'Yıldız ,, gazetesini kapathlar 

Bir Arap gazetesi: "Sancak Türkleri Türkiyede yaşa 
yan Türklerden daha müreffeh ve mes'ud bir halde 

dir . Daha ne istiyorlar ? . Diyor • 

Bir de Sancak Türklerine sormalı! •• 

~~takya : 15 ( Hususi Muha
lllnizden ) - Antakya ve isken. 

ular ilk protestolanna sükUt
bele edilmesi üzerine üçün 

t~ protestoyu da çektiler. 
Oölgedeki hadiseleri kısaca ~-
~ 

Güael , Anlakyadan. bri görünüı 

- - - - - - - olarak gazete muhabirleri şu muta· 

·Sancaklıların üçüncü pro~ leayı yürütmektedirler: 
1

11 1 ••Sancakta bütün anasırdan da· 
: testo telgrafı ha eyi muamele gören ve diğer 

:s. E. D6 M•rtel Suriye ve LObnan 1 
j Ho·KomLseri 

anasınn gıptasıru celbeyleyen TürlC
lerin bu hareketine hayret ediyo
ruz. 

Başvekilimiz 

Dün Ege seyahatı
na başladılar 

~7~/u-

lsmeı lniJnü 

lstanbul: 16 (Radyo) - Baş
vek 1 ismet lnönü bugün Ege seya· 
batma başlamak üzere Ankaradan 
hareket etmişlerdir • 

Başbakanımız, lzmir , Nazilli , 
Ödemit taraflarını gezerek pamuk 
böiselerinde tetkikler yapacalclardır. 

Hükumetimiz 

Belçika Fransa ile olan itti 
fak muahedesini feshetti 
Kralın başkanlığında toplanan ~abine 

mühim kararlar verdi 

Pariste şiddetli bir heyacan var 
Ankara : 16 ( A A ) - Kra

hn riyasetinde toplanan Belçika ka
binesi askerlik müddetinin piyade 
18 diğer sımflarda da 12 şer aya 
Ç1kanlması hakkında parlamentoya 
bir kanun liyiba11 tevdiine v(Mec.. 

lisin bu kanunu müzakere etmek 
üzere fevkalade toplanbya daveti
ne karar vermiştir. Kabinenin bu 
toplantısında kral söylediği bir nu 
tukta, Belçikanın bugün siyasi ve 
askeri bakımdan bazı tedbirler al 
mak mecburiyetinde bulundutunu 
kaydederek demiştir ki : 

Bizi coğrafi vaziyetimiz diğer 

her hangi bir memleketi başka bir 
memlekete taarruz için toprakla 
mızdan yürümek fikrinden vazge
çirecek derecede kuvvetli bir u
keri cihaza malik _,olmalDIZI emret
mektedir. Belçikanm askeri siyuo
tini harici siyaseti tayin eder. Bu 
harici siyaset Belçikanm mutlak hi· 
taraflağa avdeti demf'ktir. 

Kral bu nutukta BeJçibnm 
Fransa ile olan ittifak .. ve muahede
'.erini feshettiğini bilhassa bydty. 
)emiştir. Belçikanın bu iki hattl 
hareket meselesi olarak da F rana 

- Gerisi ikinci sahifede -

Suriye çok karışık 
Hadiseler , efkirıumumiyedeki anar

şinin kuvvetli birer Misalidir 
~LI~ YAP'nCı HAREKET Suriye vahdeti.ne ilhakımız hak-' '?ün· Orduda mektebe şapka kmdaki beyanatları protesto ederek 

B•ut 
San~ Türkleri Türki!ede ya- lhracatcılanmızı korumak Halep hadisesinde ölenlerin sayısı 3 tür - Yii 

şayan Turklerden daha mureffeh ve K • l•" • b• t bl•v • H l ı· • • 
l. !iden iki çocuk muallim Abdül Sanca4ımıza tam bir muhtariyete ta· 
~ tarafından kapı dışan edil. bi tutulması yolundaki talebimizın 

·r. Çocuk babalan muallimin bu Türkiye ve Fransa hariciye nezaret-

" 
hareketini nahiye müdirine lerile Milletler Cemiyetine iblağını 

..ı.~ Jil.emiıtik . 
~~et etmişlerdir. Nahjye müdü Protestolarımızın. mahallerine ib- ı 
&:"' .. fi~iyeti göz önüne aldığı lalına dair h~ bir malumat alırırıma· 
.. ~tir. 1 ması efkô.rıumumiyeyi sabırsızlandır- 1

1 

Ordu ve havalisinde şapka gi· ı mııtır . 
1
1 

~ hararetle devam etmekte ve ı Evvelki protestolarımızı ıeyiden 1ı 
L_.'°Ysal başlık köylülerimiz tara· 

1
• bu proıestolanm,zm da Milletler le· 

t~ büY.ük bir memnuniyetle 
1 

miyetile Türl.iye , Fransa hariciye 
1 

~ 1 nezaretlnine ıebli ı'fıni taleb eder , 
nmektedir. ıs 

"'-• aLi takdirde bu makamata resen 
'il.DiZ,, GAZETESi KAPATILDI müracaat mecbııriyetinde kalacağımı-

Antakya ve lskenderun hakkın- 1 zı arzeyleriz . 

~-· neşriyatından dolayı Berutta ı 1 Abdillganı 
.""':"b ••Yıldız,. gazetesi, yüce ko- 1

1 Tiirkmetı 
lik kararile ve bila müddet 11 Abdullah 

Mehmet 
1'ecirlı 

Vedı 

tılınıttır. Mursal Karabey 

1 
1 

1 

PROTESTOLAR VE ARAP 
MATBUATI 

Ş. Balcı S. Çelenk 
~ 1 

Sancak namına halk grubu ta. 

1 
dan y6ce 4comiserlik vasıtasilc 
etler cemiyeti, Türk ve Fransız 

balcanlıkJanna çekilen pro-

Papst 

·~ 
testo teJgraflanmn metinleri Arap
ça gazeteler tarafından neşredil 
mektedir. 

Telgrafların metinlerine ilişik 

şehrimize geliyor 
----------·--------~ 1nıanya pamnk bürosu reisi pek yakında Adanaya 

elerek pamuklarımıı üzerinde tedkikat yapacak 

f.) tanbul [ Hususi muhabirimiz· 
- Almanya endüstrisine yeni 

düzen vermeği kararlaştırdıtı 
beri ecnebi memleketlerden 
li bütün miibayaatın cinsi ve 
ı sakı kontrol altıhda bukm-

"--ta<hr . 
"'"'lllUn için kurulan mütakaba 
-:b--: . -- teşkiJiti çok geniştir. 
"" büyük işi idare eden , mil

layınetindeki mübayaab elin-

den geçirin pamuk bürosunun reisi 
Herr Papat bir kaç gün önce lstan· 
bula gelmiş ve oradan lzmire geç
miştir. 

Mütehassıs bu iş baklanda şu 
izahah vermiştir : 

- Büromuzun gayesi kısaca şu
dur : Her Alman ticaret müessesesi 
hariçten yapacağl mübayaab ve fia· 
bn1 evveli bize bildinnete mecbu,. 

- Gerisi ikinci sahifede -

mesut bir haldedir. Mekteplerinde için tedbirler alıyor omıser ıgın ır . e ıgı. :- a ep va ısı ışten el 
lutin harflerile tedrisat yayılıyor, .. mı çektinlecek ? 
bütün siyasi ve içtimai haklardan lstanbul : 16 ( Radyo ) - Hu-
ve kendilerine cömertlikle bağışla- kümet, ihracatcılanmıZI koruyacak 
nan imtiyazlardan istifade ediyor· tedbirler alacakbr . 
lar. Hükfunetimiz, pnrasıru düşüren 

Mandater ve yerli hükUmet memleketlere gönderilecek mallarm 
adamları Türklere en iyi muamele- ne zaman sevk edileceğini, veya sev-
yi yapmaktadırlar. Bütün bu hallere ki lizım gelip geliniyeceğini tesbit 
rağman aceba daha ne istiyorlar. edecektir . 

----------------------------------------------
Nasyo~alist kuvvetler 
Madridin otuz beş kilo 

metre dışında 
-----------------------------------------------,, Moskovada, lspanyol komünistlerine yardım için 
" dün milyonlarca işçi bir miting yaptı 

Stalin, İspanyol komünist partisi 
cevap verdi nin telgrafına 

Moskova : 16 (Radyo) - Is- ı işçilerin iştirakile dün büyük bir 
panya komünistlerine yardım komi- mitint yapdmıpar • 
tesi dün toplanmıştır . Bu mitint lıpanyol komünistle· 

Moskova: 16 (Radyo) - lspan- rine yardam içindir • 
yol komünist partisi tarafından gön- Balbao : 16 (Radyo) - Balba 
derilen selam telgraf ma Stalin ce- o mm takasında sükUn hükiim sür· 
vap vermiştir . mektcdir • 

Paris : 116 (Radyo) - Garp Herkes iş ve gücile meşguldur • 
cephesincWci aasyonalist kuvvetler Madrid : 16 (Radyo) - Şehir-
Madride 35 kilometreye kadar yak· de sessizlik var • Hiç bir anaşı Jıa-
laşmışlardır • keti görülmüyor • 

Paris : 16 (Radyo) - Sevil Bu gün halk nasyonalistlerin bü-
radyosunun bildirdiğine göre; nas· cum gününü korku ile beklemekte-
yonali~t kuvvetler dün Madridi ve dir . 
kışlaları bombardman etmişlerdir. Londra : 16 (Radyo) - Royter 

Paris: 16 (Radyo) - Nasyo. bildiriyor : 
nalistler Vaval Karanzu zaptetmiş- Marksistler l..ijiya istikametinde 
lerdir . kaçıyorlar . 

Moskova: 16 (Radyo) - Tas Asi kuvvetler garp cephesinde 
ajansı bildiriyor : çok kuvvetlidir • 

Halep : 15 (Hususi muhabiri
mizden ) -- Pazar günü Halepte 
vukua gelen hidise hakkında bütün 
gazeteler muatelif yollu neşriyatta 
bulundular . 

Yapbğım kuvvetli tahkikatın ne
ticesini bildiriyorum : 

Hadisenin kurbanlan, üçtür • 
Yaralılar yüzü geçmektedir. Ö-

Afgan hariciye 
• • 

ve~ırı 

Dün lstanbula geldi 

Afgan hariciye veziri Mehmet Han 

lstanbul : 16 ( Radyo) -Afgan 
hariciye veziri mareşal Mahmut Han 
bu sabahki ekspresle Avnıpadan 
şehrimize gelmiştir. 

Mareşaim refakabnda bir çok 
zevat ta vard1r. 

J )enlerin biri müslüman ikisi hıristi
• yandır. 

Ölenler için parlak bir cenaze 
töreni yapılmış ve bu esnada mı
tuklar söylenmiştir. 

Hadisenin tahkikabna ilk olarak 
eaıe~i mahkemesi mustantıkı el koy
muşsa da, Şamdan gelen bir telgraf 
üzerine tahkikat işi yerli mahkeme 
mustanbkhğına devr edilmiştir. 

Şamda bulunan vatani önder
lerden Sadullah Cabiri Halep hal
kına bir telgraf çekerek sükUn tav
siye etmiş ve muhtelit ana11r araaı. 
na fcsad tohumu saçmek ıstiyenle
rin ıiddetle cezalandmlacaldanna bil
dirmittir . 

Akalliyetlere memup bir lama 
ruhani reisler vatani kütle merkezi
ni ziyaret ederek, hidiseden dolayı 
teessürlerini ·bildirmişler ve kütle 
ile birlikte tam bir anlaşma daft
sinde hareket edecdderini , bundan 
sonra her hangi bir harekete me,
dan verilmemesi için ellerindeıa ,.
leni yapacaklarım söylemişlerdir • 

- Gerisi ikinci sahifede -

Son 
dakika 

Madride hücum başladı 
Paris : 16 ( Radyo ) - ispanya 

ihtilalcileri Madride hücum har'&a. 
bna b&1ladılar . Şehre 2S mil y •. 
laşblar ve mühim mevkiler eldo et· 
tiler . 8-şka bir cebhede hUkGmet 
kuvvetlerinin ihtilalcilere bin nefer 

Madrid : 16 (Radyo) - Mahke.

1 

telefat verdirditi bildiriliyor. 
me reisleri dün toplanarak müsta- Andak umumi vaziyet ihtilalci-
eel hükümler kararuu vermiflerdir. lerin lehindedir. 



satıife : 2 
1 

Küçükantantın 
stratejik kıymeti 

Balkan ittihadı ile birleşen küçük 
antant Avrupa için çok değerli bir 

muvazene ve sulh unsurudur 
Prq harbiy~ mektebi profesörlerinden albay Mom vek " Arrupada Çrkos

l0114yanın stratejık degerı ,, adlncta çolı. mühim bır eser ne§retmı§tır. 
Memleketimizi tU yakından alakadar eden bu eserin mrdığı rıetıcet/en bir 

parçaıını a§ağıya tercüme edıyoruz : 

Küçük antant üç merkezı Av
rupa devletinden teşekkül eder: Çe
koslovakya, Vogoslavya , Romanya 

1 

bu devletler gurubunun elli milyon 
nufusu 700,000 kilometre murabbaı 
arazisi vardır . Antant arazi genişliği 
itibarile Avrupada heman Sovyet 
Rusyadan sonra gelir.Nufusa nazaran 
da Sovyet Rusya ve Almanyayı ta
kiben üçüncü gelmektedir . 

Mühim bir unsur 
Arazi bakımından A vrupada ikin

ci ve nufus itibarile üçüncü gelen 
küçük antant gurupu,hiç şüphe yok 
turlci, çok mühim bir Stratejik bir 
unsurdur . 

lngiltere, Eransa ve ltalyaya mü
savi toprak kuvvetlerine sahiptir . 

Ancak Çekoslovakya ile birleş
tikten sonradır ki,~Romanya ve Yu
goslavya merkezi Avrupada değerli 
stratejik unsurlan Avrupa ve dünya 
politikasında ehemmiyetli farktörler 
olabilirler . 

Yanlarında Çekoslovakya olma
dığı takdirde , Yugoslavya ve 
Romanya Tuna havzasında passif 
bir politika takibe mecburdurlar . 

Balkan ittihadı 55 milyon nufu
sa sahiptir. Fakat bunlardan 32 mil
yonu belki küçük antantm içindedir. 
( 1,300,000) kilometre murabbaın
da arazisi vardır . Fakat bunun 
( 450,000 ) kilometro murabbaı yi
ne küçük antanta aittir . 

Askeri bakımdan Balkan ittiha
dı ak ve karadenizler üzerinde 80 
fırkaya sahiptir. [ 45 i küçük antan
ta dahildir. J bu 80 fırkalardan 60 

Fdhakike nufus itibarile bir az 
fazla fakat arazi itibarile daha az 
zengin oJan Awsturya - Macaristan 
lmparatorlugu harp esnasında 80 
fırka çıkarabilmişti . Böyle bir harp 
wkuunda küçük antanbn bu mikdar 
bir asker kuvveti toplayabileceğine 

hiç şüphe "etmemelidir. Bu gurupu 
teşkil eden hükumetler politika iti 
barile Habsburgdan daha çok bir
le,iktir. Binaenaleyh Stratejik kuv
vetinin de daha büyük olacağı mu-

fırkası Avrupa topraklan üzerindedir. 
Balkan ittihadı ile birleşmiş olan 
küçük antant Tunanm, Balkanlann 
ve boğazların emniyetini temin eden 
bir bütün teşkil etmektedir . 

Çekoslovakya hu grupun mer
kezi Avrupada ve Türkiye ile Yu
nanistanda yakın şarkta faal unsur· 
landır. 

hakkaktır • 7 5 milyonluk bir blok 
Küçük antantın Hazerdcki kuv-

•eti 60 fpiyade ve suvari fırkasını 
lbuJmaktadır. Sovyet ve Almanya 

ordusundan sonra Avrupanm en bü
yük Stratejik kuvvetidir. Küçük an· 
tanbn Kara deniz ve Adriyatik gibi 
iki denize dayanmış olmak avantajı 
vardır. 

Birincisi Ruslann ikincisi ise ltal. 
yanlann kontrolu albndadır. Bunun 
içindirki güçük antantın bu memle
ketlerle olan münasebatı büyük St
ratejik bir ehmiyeti haizdir . 

Alman emperyalizmi, gormüş oı.: 

dufumuz gibi, bu iki memleketi Çe
koslavakyaya ve bu vasıta ile küçük 
antanta batlamak istidadındadır . 

Yanlan saglam bir vaziyette olan 
küçük antant bugün Alman tesliha
bnm derecesi ne olorsa olsun Tuna 
banatına balcimidir . 

Cenewe- Prat-Varşova Stra
tejik cebhesi ikinci Split - Sulina 
hattı ile beraber Hazerde 40 ltalyan 
ve 60 ~ük antant ve takriben 35 
de POionya hrlcası ile mu haf aza edil
mektedir. 

BöYf e bir cebtıe şimali garbiden 
gelecek hiç bir taarruzla sarsılmı
yacalc: bir şekildedir. Çünki . harbe 
laznn olan her çeşit ilk maddeye 
hatta kifi riktarda petrolada sa • 
hiptir. 

Küçük antantın bulvarı : 
Prag 

Hiç şüpheyok bu cebhenin ailclet 
merkezi, küçük antantm bolvan ve 
Gilevre • V anava arumda başlıca 
Tredünyon olan Pragdır. 

Küçük antanbn yardıma olma· ı 
dak~ ne Tuna havzası ve ne de 1s- 1 
tanbul yolunu muhafaza etmenin l 
im\im yoktur . ÇckoşJovakya şunal 
gurubu karflSlada Tuna havzasının 1 

ileri braltolu olduğu gibi. Yugoslav· ı 
ya ile ~anyada Tuna havzasına 
kar§ı Balbnlann ileri karakollandar. 1 
Bu iki devlet Çekoslovakyamn yar
dım, olmadıkça Tuna havzasını mü
dafaa edemezler , 

Küçük antantla Balkan ittihadı 
birleşerek Şarkın kapusunda 75 mil· 
yon nufusa ve ( 1,500,000 ) kilomet · 
re murabbalık bir araziye sahip ve 
sulh zamanında 95 fırka çıkarabilen 
bir bloktur . 

Vaziyet iyice tedkik edildiği tak 
dirde görülür ki Sovyet Rusyadan 
sonra , Almanyaya en 90k yaklaşan 
bir gruptur . 

Bu iki antanbn Asya toprakları 
üzerinde iki buyük devletle , Fransa 
ve lngiltere ile müşterek hudutlan 
vardır: 

( Suriye , Irak] bu iki antant Sov~ 
yet Rusya ile muvazi olarak karade
nizi ve lngiltere ile muvazi olarak da 
şarki akdenizi kontrolu altında bu
lundurur. 

Bu iki antantı teşkil eden yedi ve· 
ya on milletin , 75 milyonluk nufus
lanna rağmen , fütuhat emelleri bes
lemesine imkan yoktur . Bunun için
dir ki , bu günkü Avrupada, bu iki 
ittihat mevcut vaziyeti mukaf aza için 
çok kiymetli bir kuvvet ve esaslı 
bir muvazene faktörü teşkil eder . 

Nahas paşa Kahi
reye döndü 

Mısır - lngiltere muahedesini 
imzaladıktan sonra tedavi ve isti
rahat için Avrupada kalmış olan 
Mısır heyet reisi ve kabine başka
m Mustafa Nahas paşa Kahireye 
döndü lskenderiyede ve Kahirede 
büyüle töt enle karşılandı. 

Heyeti görmek ve tebrik etmek 
için Kahirede toplanan halk ara
sından hatipler Mısır istiklal mua
hedesini imzalayan heyet reisine 
sevinçlerini bildiritken bir istiklal 
bayramı hayecanile ortalık coşu
yordu Nutuklar ve kasideler saat 
)arca sürdü. Radyoda bu bayrama 
biı de ittirik ettik. 

Türk sözl 
& 2Zl = 2 cm 

Londr• mektubu : 

İngilterede pamuk 
lu dokuma 
endüstrisi 

Halk Partisinde 1 F abrikadakil feci kaza 
Şehrimiz Halk Partisi lıyön ku- 1 J 

Umumi harpten sonra lngı1te
rede pamuklu dolmma sanayii illi 
şeyden dolayı biraz sanıı-.tar : 

1- Bir çok memleketi .... 
hassa Uzak Şarkta pamuk dokuma 
sanayii inkişaf ederek milli ekonOlllİ 
siyasetine girmiş hatta Japonya .,.. 
kumalanm Yalan Şa• 11.ı. ,
dermeğe başlamışbr . 

rul Başkanlığı Cum~uriyet .bayra~ın- : Onbir yaşlarında bir çocuk makineye 
da yapılacak tezahurlere "1lid zengı~ .. •• •• 
bir program tesis etmiştir. kapılmış kafası kırılarak olmuştur 

Keza belediye, Halkevi de bu 2- Suni ipek gibi bir kaç )'enİ 
programın tatbiki için seçtiği komi 
telerle faaliyete geçmiştir . 

,---------" 
Cumhuriyetin Onüçüncü yıldö-

nümü bayramırıda C. fi. P. tara
firıdan : 

1 - Kuruköprü Çeşme mey
danında 

2 - Belediye meydanında 
3 - Taşköprü başı meyda· 

nında 

Kurulacak Halk kürsüleri Ka
dın, Erkek bütün vatandaşlara 
açık bulundurulacaktır. 

Bu kürsüleıde söz söylemek 
isteyenlerin Bayram gününe kadar 
her gün saat ( 17 ) den itibaren 
Parti merkezinde Başkanlığa ge· 
lerek adlannı yazdırmalarını sayın 
yurttaşlanmızdan sevgilerimle di
lerim. 

Seyhan Valisi r·e C. H. P. Sey
han /lyönkurulu Ba§kanı 

T. H. Baysal 

Ankaraya kaç izci 
göndereceğiz 

29 Teşrinevvel Cumhuriyet bay· 1 

ramımızda Anka.rada yapılacak bü· 
yük resmi geÇide iştirak için şehri
miz Lisesinden 50 izci gönderile
cektir. 

izci talebeler mümkün olduğu 
kadar kamp görmüş talebeden ay
rılacaktır. 

Dünkü hava vaziyeti 
Dün gölgede hava kısmen bu

lutlu geçmişti . 
En çok sıcaklık 23,3 santigrad 

derece idi . 

İnhisarlara iki müfettiş 
geldi 

inhisarlar idaresi müfettişlerin· 
den Reşat Fazlı dün T oprakkaleden 
şehrimize gelmişlerdir . 

Tayinler -------
Kozan Orman Kondüktörü Muk

bil Ceyhana nakledilmiştir . 

*** 
Saimbeyli Orman Mühendisli -

ğine , T artum eski Mühendisi Kadri 
tayin edilmiştir . 

" Yeni Gün ,, arkadaşı 
mız 9 yaşında 

Antakyada çıkmakta olan arka
daşımız " Yeni Gün " 14 Teşrinev
vel sayısile neşriyat sahasında 9 un
cu yılma girmi~tir . 

Arkadaşımıza daha çok yıllar 
temenni ederiz . 

Bir halacın dükkanını 
soydular 

Saat kulesi civarındaki dükkin
da halaçhk yapan Darendeli Ahmed 
oğlu Ali adında birisi polise müra
caat ederek : 

Gündüzleyin dükkanına anahtar 
uydurularak iki yorganının çalındı

ğını iddia etmislir . 
Polis tahkikata başlamıştır , 

Evvelki gece şehrimiz fabrika
Janndan birinde çok müessif ve feci 
bir lraza olmuş ve bir çocuk maki· 
neye kapılarak hemen ölmüştür. Bu 
acıklı kaza hakkında aldığimız ma· 
Jı1matı aşağıya yazıyoruz : 

Ağca Mesçit mahallesimle otu
ran onbir yaşlarında Halil oğlu Ah
met Kani;Asımm fabrikasında amele 
gibi çalışmaktadır . ôtey gece ya
nsı fabrikanın alt kabnda bulunan 
çiğitlerin yanma gitmek üzere aşa
ğıya inerken eteği Transmisyon ma
kinesinin miline takılmış ve maki-

Döğdü ve fena halde 
yaraladı 

Diyarbekirli Mahmut otlu Ali 
adında birisi, Fevzi oğlu Naci ismin· 
de bir adamı dün müdbiş surette 
döğmüş ve Nacinin başını kanlar 
içinde bırakmıştır. 

Ali yakalanmış ve hakkında ka
nuni muamele yapılmıştır. 

Bıçakla gözünden 
yaraladı 

Dün , Ahmet oğlu seyyar şe

kerci Mehmet adında birisile Mev

lı'.it oğlu Ali Rıza adında iki kisi şe
ker satmak yüzünden kavkaya tu· 

tuşmuşlar ve neticede Mehmet Ali 
Rızayı döğmüş ve bıçağını çekerek 
Rızanın gözünü ağır surette yara
lamışbr. Mehmet Ali yakalanmıştır. 

Biskletini çalmışlar 

Kızılay tahsildan Ali oğlu Ham
za dün polise müracaat ederek : 

Hayvan pazan civannda bıraktıtı 
bisikletinin meçhul birisi tarafından 

aşırılmış olduğunu şikayet etmiştir. 
Polis tahkikat başlamıştır. 

~--------··-----------

Suriye çok karışık 
- Birinci sayfadan mabad -

Müessif hadiseye sebep olanlar· 
dan on kişinin tevkif edildiği ve bun 
lardan başka daha bir çok tevkifa
tm yapılacağı haber veriliyor . 

Halep gazeteleri , bu meselede 
Elihali gazetesi ile sahibi Şakir Ni
metin mühim rollar oynadığım . ya
zarak kendisini biyanetle ittiham ey
lemektedir ler. 

Halep Valisi Nebih Martinin 
hadisede birinci derecede mesul sı
fatile eli işten çektirileceti söylen
mektedir . 

Hadise hakkında Yüce Komi
serlik matbuat kaleminin neşrettiği 
bir beyannamede deniliyor ki : 

" - Ayın 11 inci günü Halepte 
vukubulan hadisede 3 kişi ölmüş 
tür. 

Yüce Komiser, Suriye hükume
ti ve Suriye heyeti bu mesele üze. 
rinde görüşmüşler ve teessüflerini 
beyan etmişlerdir. 

Hadisenin büyümesine meydan 
vermemek için menfi propaganda

lara mani olunması tavsiye olunur." 

neye sürüklenerek başı kanlmaş ve 
nezfi dimağiden hemen 1 ölmiştiir . 
Zavalh çocuğun makineye kapılması 
pek ani bir surette wkubuldutua
dan kendini kurtarmak nıfimkün ola-
mamıştır. 

Verilen haber üzerine Camlaı 
riyet Müddei Umwni muavinlerinden 
Şeref Gökmen hemen fabrikaya gel-1 
miş ve meseleye elini koyarak ince· il 
lemeler yapmıt Ye dün çocuğun rö
mülmesine izin vermiştir. Şeref Gök
men incelemesine devam etmekte 
dir. 

dolmna'ad edilmiş 'Ye Ular İı$İll 
de yeni fabrikalar açalllllŞ.tır. 

En tok müteeuir olan iplik bük
me kotudur . Evvelce kendi bezini 
kendi dokuyan yerler f ngilteredell 
iplik getirirdi • 

Şimdi bu iplilc1eri de kendileri ya
pıyorlar . 

Yer yüzünde:( 150000) mily<ta 
itden kırk nii~u yalnız ( Lang
pyr ) dadır . 

iplik ve dokuma aanayiinin ul
tdltı ltu mitlıdılita IJlllltere ,blki)' 
m~ti endüstri ve memleket uj'l'UD' 
yardam etmete çailfb. 1936 da •· 
nun için bir lcmun bile yapW.. '9liıl 
kalan on milyan it y.m hu ea Mr 
trİllİn dörtte biri •n Wr çare .,, 
niildü . 

Geri kdn•nr MlsHlıtE 
1 Herr Papst şehri
' mize geliyor 

1 
Yath a.mıt. c&,. aııuM . fılıl!~ 
·-1 • • ..L • 1 • 2 • 

- Birine sahifeden artan -

1 
~ .. IÇID ~ 4 Y I E J 
ftllilerincle cl&tte bir t 1 -

dur . Biz hariçteki ajanlanmızm deli- p1ldı • 
Jetiyle bütün dünya piyuasuu biliriz.' Pamuk mclüstrilirıin ymidea Wf 
Bu suretle fiatlan muvafık gördütü- iltAtiatiği yaplaralc daha cemi .... 
müz takdirde o mübayaatm yapıl bir aramata teşebbüs edildi . 
masına müsaade ederiz . Fazla malciDeler toplanarak bl-

Murakabemizden geçmeden bir rice satılmaması da .kararlaştı. Her 
gram pamuk Almanyaya giremez. bunlar hükUınet kisesine yük t#I" 

- Türk-Alman karşdıklı paza· yordu • _.dil 
rında pamuk sizce ne yer tutuyor? Bun~ beraber .~m°!' unlr-:i 

- Ben alıt verifimizde pamutun Rasyonalıze etmek ıçm yıne bel 

oldukça mühim im- mevlı:ii olduğunu ~Bütün ' k ~ • ...... 
b'ld'ği d bu h · · b'lh pamu eua1111tri ı: 111 ı ı m en seya atımı ı assa la ..::.ı::.. - ~.._. 1 t~ 
bunu 

. . n lllUQUI" ve mütaam. ı • c ı .....,.. · 
n ıçın yapıyorum . narak bu •. müzakere am~· 

Ben buraya pamuk mübayaası Bu .. aşık _. .ı. .J:~ ~_. 
· · d ğ'l T" k ğu h hk d muza ereaeı1n: ~· ,.....-ıçın e ı , ur pamu a ın a ndiİltrdiain bu - k.. vmi,eti _,,, 
e~b tahkikatta bulunmak için gel· ~ edilerek aaa ı;.: ~ _. 
dım . ı .~ _u __ ı.!!. L~ . ....-. .,.,,J 

Al T" k' d n&yUAWe lwc:tCllll uauga '\'5'1'"'• 

k
- "bmanyanın ur,:!.e en ~-1 sürülebilecebe o ıohefe önem .,.-

mu mu aayası muame aunan geruş e ..!t...--1. ...._..!!~ • •~L-t ....a. 
• h kkı da 1 d- .. .. ? ~ - UUUAt ve !1111119 J9t-" .&ı. 

mesı a n ne er Uflınuyorsunuz k K . 'h t:.ısf .. ,., 
El afı .. . "t . ca tar. omısyon a an "'-• - y musavı ve mu evazın L- _.ı _,1_. _.ı __ --~ 

k . . 1. . . S .. mu .. ye1e ~e~ ıcap ~ ~ 
pamu yetiştırme ısınız. onra mum leri alacaktır 
kün oldutu kadar sabit fiatlannız Komi&y~ bqlıca şu ıa.adl" 
olmalı.. vermiftir : 

Bilhassa bu fiat tesbiti esnasın- Pamuk basma makineleri .oJit'-
da dünya piyasası üzerinde derin İn· gibi saklanacakbr • 
celemeler yapmalı , umumi istihsa Bunlar tahrip edilmiyecek fi' 
lab ve fiatları daima göz önünde kat tecim aleminde talep ol~ 
bulundurmalısınız. kadar muattal kalacaktır. _.,j 

Almanyaya yapılan satışlann in- 1 Bütün fabrikalar arasında ~ 
kişaf ı noktasına gelince buna ancak bir anlaşma yapalacakbr. Ve bu aP 
memleketinizdeki pamuk mıntakala !aşmalar kanuna batlanacaktır. 
nnda yapacatım seyahatten ve seli
hiyettar resmi makamlannız)a ola- 1 

cak temaslanmdan sonra etraflı bir 1
1 

cevap verebiJecetiın. 

~ •ı •• 

lstanbulda 
Ben phaen Türk pamutunun inkılap dersleri devaJll 

müşterisi olarak kalabilecetimize e-
min olanlardanım. Almanyanın Türk ediyor 
piyasasına büyük bir sempatisi var· lstanbul : 16 ( Radyo ) -
dır. ,, ftl'Iİtede l.lulip 'Clenlerine .le 

Alman mütehasS1S1 lzmirden A· eıtihntktıedtr.Profesör Hikllff!t' 
danaya giderek orada de tetkikler lerine bir kaç gün daha deva111 ,,,,. 
yapacaktır. cektir • 

--·--------- 1Türk Mühendisleri Birlil 

Belçika Fransa ile 
muahedesini feshetti 

1 Don toplandı 
lstanbul: 16 (Radyo ) _,._ 

- Birinci sahifeden -art• -
1 

bük1lmetinin dotrudan dotnıya olan 
tesirinden kurtulmuı Pariste şiddetli 
bir heyecan uyanchrmaştar · 

Paris : 16 (Radyo) - Belçi
kanan umumi harpten evvelki vazi
yetine pek benediti ve Belçika 
emniyetinin bQıünkü tahlcimatla ga· 
ranti edilemiyeaeti ayul mahafilce 

kaydcdilınelcte ve .. alar ilive edil-

Mühendisleri Birliti top'lmb• bit" 
gün yapaldı. 

mekaedir: 
- Belçika kmdilİDİ harbe 

rüWiyecek itt.ifaklsdan 
yahu ke•i·iai midafuya 
malıdır. 

Bribel : 16 ( A. A· ) - Si 
mablfil : Beltik•nm Frwa .ile 
baiLuı keparmuına btiyeır · 

~· 
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Landon ve Ruzvelt 
Amerikada yeni Reisicumhur intihabı işindeki mü

cadele çok orijinal ve Amerikanvaridir 

Londra ( Hususi muhabirimiz· 
den ) - Amerikada üç senede bir 
kere yapılan Riyaseti Cumhur inti
habı, altı hafta sonra olacaktır . 
Belli başlı iki kuvvetli rakip arasın
daki şiddetli mücadele , Ağustos a
Ytndanberi başlamış olup , hergün 
bir parça daha fazlalaşıp şiddetlen
tı:ekte ve demokratlarla cumhuriyet 
çiler bu uğurda milyonlarca dolar 
harcamaktan çekinmemektedirler . 
Demokratların namzedi şimdiki Rei
$icumhur Ruzvelt , Cümhuriyetçile· 
rin namzedi ise U.ndondur. 

Alfeld Landon , Ağustostan be· 
ti hususi treni ile bütün Ame-ika 
Cümhuriyetlerini dolaşmakta ve bü
tün istasyonlarda nutuklar söyliye· 
~k Ruzveltin siyasetine hücum et· 
tııektedir . Hususi treninde yatakha-
1\eai, hamam ve hususi aşçısını da 
bereber taşıyan Landon , şimdiye 
kadar üç büyük nutuk söyliyerek 
llıüstakbel devlet programını izah 
etmiştir. 

Landonun adamları geçeceği is
tasyonlarda binlerce kişiyi toblıya. 
tak bu nutukları dinletmektedirler. 
i{uzvelt taraftarları da bittabi boş 
durmayıp dehşetli faaliyet sarfetmek 
te ve kuvvetli rakiplerini tenkit et. 
llıektedirler . Landou Rozvelti , A
tııerikalı vatandaşın şahsi hürriyeti· 
ili çiğnemekle itham etmektedir. 

Amerika Birleşik cumhuriyetle
tİııden ( Men ) cumhuriyeti vali umu
~iliği intihabatında , cumhuriyetçi· 
. er , yüzde elli altı fazla rey alarak 
llıtihabı kazanmışlardır . Ruzveltin 
~cktep siyasetini , ekonomi siyase
tıl\j , finans siyasetini beğenmiyen 

1 4ııdo , devlet bütçesinde masarifa· 

(~n Varidatla tevazününü istemekte 
Nu dil ) namındaki Ruzveltin hu 

•usi ınüşavir heyetine hücum etmek
~Cdir . Landon Amerika borçlarının 
932 den 1936 senesine kadar 19 
ilıilyardan 39 milyar dolara çıktığı
~ • İşsizlikle mücadele için en kes· 
tıııe yolun yevmiyeleri fazlalaştır

ilıak olduğunu ve Okyanuslar arka· 
dl ~~aki memleketlere fazla istihsala· 

1
,n ıhracını temin ederek , istihsa
~•b. azaltıp veyahut heder edip , 

11 ltıok etmenin önüue geçilmesini iste· 
~ekte ve çünnü Amerikalı ınilyon
/ca vatandaş işsiz ve aç , iyi ge
~11tııemiş fakir ve sefil bir halde 
b 1unurken istihsalatın fazlalığından 
~seımenin doğru olmıyacağını, söy 

ektedir. 
ı\ ~~zvelt ise , 1932 senesinde 

rı f ltıerıkarun bugünkünden çok daha 
h~ bir vaziyette olduğunu , Cum· 
~llriYetçilerin elinde sönen dahili 
l~ş Verişin tekrar canlandırıldığını, 
~~9 senesindeki feci vaziyete se
r Cumhuriyet olduğunu amelele
c "erifen paranın bu sene geçen 
~ nckindcn daha fazla olduğunu , 
~ senenin ilk altı ayında bu yekfi. 

rıİ' ~ n 153 milyon doları bulduğunu , 
rfl Çen sene ise bugün 122 milyon 

Y unanistanda 
~ski muharipler 

halledildi 

. . 
ışı 

r~ ~ .Atina : 16 (Radyo) - Eski mu
u· ~t ~iller meselesi nihayet halledilmiş 

o Eski muharipler 17 Teşrinevvel · 
"ıı . "b ıtı arcn iş başı yapacaklardır. 
\ Meteksas, bu meselenin hallin 
~~·Çok memnun olduğunu beyan 

• I 1Jtir . 

llttıun nutku Londrada 
il. Siikunetle karşılandı 

j~ ~•hlondra : 16 (Radyo) - Siyasi 
~, il~'.'· Blumun nutku hakkında hiç 

llıı.ıtafea beyan etmemektedir . 

Tütünlerimiz 
olduğunu iddia etmektedir. 1935 Buyıl çok talip var, stok 
senesinde Jeneral Moters Karma 
Reyçau kumpanyasının kazancı 53 kalmadığı gibi fiyatlar 
milyon dolar iken bu sene , bunun çok yükselecek 
88 milyona çıktığını Amerika ihra- . 
catının 1929 senesine nisbetle yüzde lstanbul : 16 ( Radyo ) - Bır 
13 fazlalaştığını , sarf olunan efekt· 'ı çok ~ey.etler t~tün almak üzere mem. 
rik kuvvetinin yüzde yirmi daha çok leketımıze gelıyorlar. Çekoslovak7a 
olduğunu söylemektedir. 935 m~hsu.lunda.n 1,500,000 kılo 

Anıerikada işçilerle iş sahipleri almak nıyetındedır. . 
ve devlet arasındaki münasebatı ida - Avusturya rejisi de Samsunda ış 

k -· R it- t k"l t yapacaktır. re etme uzere uzve ın eş ı e • I h" 
1 

.. d .... M" dh t 
· · ( N d"I ) h t• b.. ··k n ısar ar umum mu uru ı a tığı u ı eye ıne uyu ser- . f" 

d 1 l hd d 1 B Yene! Avusturya heyetı şere ıne 
maye ar ar a ey ar ır aT . u b .. b · · f t · f 
maksatla Amerikanın en büyük ter- uguyn k ırdzıyRa e vermış ~:·. d de 

a ın a omanya re11sın en 
mayedarları olan Rokfeller , Guld • bir heyet gelecektir. 
Düpon de Nemur , Puy ve Heeten Amerikalı üç grupta mühim mik· 
aralarında bir ( Birlik ) teşkil etmiş tarda tütün alacaktır . Yalnız bun-
ler ve bu birliğe 150,000 aza girmiş· Jardan birisi Ege bölgesinden bir 
tir ki bunlar Ruzvelte aleyhdar 0 • milyon kiloluk bir parti yapmak ar· 
lup , intihaplarda Landona. yardım zusundad.ır. 
edeceklerini ilan etmişlerdır. 

Bankerlerin teşkil ettiği bu 
cepheye , Ruzyelt mukabele olmak 
üzere silah satışı muhakemesini or 
taya çıkardı ve umumi harpte yapı
lan petrol ve silah dalaveralan me· 
selelerini bütün umumi efkar önüne 
koyarak , muhaliflerini ezmeğe baş· 
!adı. 

Ruzvelt muhaliflerine karşı hiç 
bir veçhile müsamahakar davranma 
makta olup , altı hafta sonraki inti
haplarda tekrar kazanacağı !zannolun· 
maktadır . Bazı gazeteler daha şim· 
diden Ruzveltin yirmi sekiz Amerika 
cümhuriyetinde reylerin yüzde 52,4 
ünü , Landon'un ise , 20 cumhuri· 
yette reylerin yüzde 47,6 sını alacak
larını zan ve tahmin etmektedir
ler. 

Ruzveltin ikinci bir rakibi daha 
vardır ki , işçilerle komünistlerin 
namzedi olan Lomke ismindeki bu 
zatın kazanmak ihtimali olmamakla 
beraber , ismi etrafında toplayacağı 
reyler le Ruzvelte hiç olmazsa zarar 
getirebileceği muhakkattır. 

Suriyede intihap 

Muahededen bir 
madde 

kaç 

Şam : 15 ( Hususi ) - Muahe· 
denin Arapçaya tercümesi bitmiş
tir . 

İlan günü bildirilecektir . 

Türkiye - İrlanda 
Muhtariyet anlaşması 

meriyete geçti 
Ankara : 16 (A.A.) - Türkiye 

ile serbest irfanda hükumeti arasın
da imzalanan yeni muhtariyet an
laşması bu günden itibaren meri
yete geçmiştir . 

Türk Fındıkları 

Fiyatlar görülmemiş dere
cede yüksek 

lstanbul : 16 ( Radyo ) - F111 · 
dık fiyatları süratle yükselmektedir. 
Bu yılki fiyatlar ve bu yükseliş şim· 
diye kadar vaki değildir. 

İstanbul Muallimler Bir-
liği hakkında takibat 

yapılıyor 

lstanbul : 16 ( Radyo) - Ge. 
çenlerde vilayetten müsaade almıya
rak toplantı yapan lstanbul Mual· 
!imler Birliği idare heyeti hakkında 
kanuni takibat yapılmaktadır . 

Prens Starhemberg Ber 
line gidiyor 

Peşte : 16 (Radyo) - Prens 
Starhemberg bu hafta içinde Berli. 
ne gidecektir . 

Hindistan da 
boğuşmalar 

Bombay : 16 (Radyo) - Hin· 
dulerle Müslümanlar arasında büyük 
karışıklık olmuş ve 50 kadar insan 
yaralanmış ve ölmüştür . 

Bombay : 16 (Radyo) - Karı· 
şıklıklar gece de devam etmiştir . 

Ölenier sayısı 14, yaralananların 
ki ise 70 dir . Vaziyet gerginliğini 
muhafaza ediyor . 

Filistin de 
Londra : 16 ( Radyo ) - Tah

kik heyeti teşrinisaninin üçüncü günü 
Filistine hareket edecektir. 

Londra : 16 ( Radyo ) - Tah
kikat komsiyonu yakında Filistine 
gidecektir. 

Kral Karol Praga gidiyor 

Bükreş : 16 ( Radyo ) - Kral 
Karo) bu ayın sonunda Pra.8a gi· 1 

decektir. 
Kralın bu seyahati siyasi bir 

maksada müstenit değildir. 

Singapura 
İngiliz hava kuvvetlerini 

takviye için bir gemi 
gönderildi 

Londra : 16 ( Radyo ) - Uzak 
Şarktak; hava kuvvetlerini takviye 
edecek olan malzeme ve saireyi ha
mil olan bir gemi dün Singapura 
hareket etmiştir . 

Dil Kurultayının 20 inci 
bülteni ~akında çıkıyor 

Ankara : 16 ( A. A.) - Üçün
cü Dil Kurultayına sunulan yayılar 
arasında Türk Dili bülteninin 15.16 
17, 18 ve 19 uncu sayılan da çık 
mışdır. ikinci abone yılının sonuncu· 
su olan yirminci bülten de basılmak · 
tadır. ı 

Türkiye-Brezilya itilafı 
uzatıldı 

Ankara : 16 ( A. A. ) - Tür 
kiye-Brezilya itilafının üç ay uza· 
tılmasına ait yeni anlaşma dün Pa· 
risde imzalanmıştır . Anlaşma !ık 
Teşrinden itibaren muteberdir. 

Şamda ve mülhakatında nüfus 
cedvelleri asıldı . Halepte helediye 
intihap layihalarınıl bitirdi. Buna gö
re evvelce lyarısı müslüman yarısı 1 
hırıstiyan olan mebus sayısı 7 müs- 1 

lüman 6 hınstiyan olmak üzere 13 ü 
bulacaktır . 

( Müjde ) 

Şamda da namzedler gösteril
miştir. 

- Akvam cemiyetinde Irak mü. 
messili Fransa - Suriye muahede· 
sinden memnun olduklarını söylemiş 
ve Suriye murahhasını da yakında ara. 
larında görmeği temenni etmiştir . 

Muahede Suriye intihabından ev· j 
vel neşredilecekti r . 1 

Bu muahedenin mühim noktala-
rı şunlar olduğu haber alınmıştır · 

1 Suriyede Fransız kıtaatında bu· 
funan gönüllü askerler zabitlerile ve ı 
takımlarile birlikte yeni kurulacak 
Suriye ordusuna devredilecektir . 1 

Dört milyar frankı bulan borç· 
!ar bağışlanacaktır . 

Mesalihi müştereke idaresi Su· 
riye ve Lübnan arasında hallolu 
nacaktır . 

Tan sinemasında 
Pek vakında 

Diktatör 
( Clive Brook ) ın şaheseri 

- ---·- -

Dünyanın en büy:.ik Radyo fabrikası 

in 937 modelleri geldi . 
olan(Philips) ' 

Bu Radyoları görmeden ve dinlı!meden başka bir marka alma nız 
menfaatınız iktizasındandır . 

Her kisey.e göre fiat ve azami teshilat . 
Dikkat : Bütün PHILIPS Radyoları garantili olarak verilir . Ve Tür· 

kiyenin her tarafında bulunan resmi acantaları bozulan bir PHILİPS RADYO 
sunu bila ücre t tamir etmeğe mecburdur . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. No: 20 telefon : No. 117 
7386 4 

sahife : 3 

Asri sinema 
17 birinci teşrin cumartesi akşamından itibaren 

FEVKALADE PROGRAM 
iki büyük ve emsalsiz film birden 

( 1 ) 
Bikes Romanından iktibas 

(Kimsesiz) 
Şimdiye kadar beyaz perde üzerinde bu kadar acıklı ve müessir hiç bir 

film görülmer.,iştir 

Oynıyanlar : Sinema semasının en büyük ve şöhret kazanmış artistleri 

Vannı Margouk-Dorville Robert Lynen 
( 2 ) 

Macera ve sergüzeşt filmleri kralı 

[ Tim Makkoy ] 
tarafından temsil edilen 

Büyük Amerikan dehşet ve heyecan filmi 

Sessiz Çete 
Dı.kkat • Filmler uzun ve tam olarak gösterileceğinden Sine· 

• mamız saat 8/30 da başlar . 

Bugün gündüz iki buçukta matine iki film birden 

Sessiz çete - Matmazel Hofman 
Pek yakında : 

Fransız Akademi azasından (GEORGES OHNET) in layemut eserinden 

( Demirhane Müdürü ) 
7400 

Alsaray • 
sıneması 

bu akşam 

Bu senenin en nefis programlarından birisini sunuyor 

( Sarışın Karmen ) 
Mümessili : Billur sesli Marta Egertte 

Bu programa fevkalade de ilave olarak 1936 Olimpiyatlarının açılış 
merasimi ve diger bütün tafsilatı 

ilave : 

Paramunt dünya haberleri 
Gelecek program 

13 numaralı Casus 

Matineler • 
• 

Cumartesi 

Pazar 

2 30 da iki film 
' 

2 da Sarışın Karmen, Olimpiyatlar 
7398 

Tan Sineması 
Bu akşam 

ispanyanın yakıcı havası altında cereyan eden heyecanlı ve ihtira~lı bir 
mevzu. Korkunç Boğa döğüşleri .. Bin bir macera dolu mükemmel hır eser 

( Eddi Cantor ) 
ın en güzel filmi. Fransızca sözlü nefis bir sanat abidesi 

( Er meydanı ) 
Bu akşam Tan Sinemasının güzel bir programını teşkil edecektir . Filme 
ilaveten çok güzel bir : 

( Miki Mavs ) 
Pek yakında : Clive Brook'ın ş.::ıheseri : 

( Diktatör ) 
Amerikanın korkunç ele geçmez haydudu ( DILINGER ) in hayatına 

ait yapılmış müthiş bir film : 

( Bir numarolu Halk düşmanı ) 
Bu ismi unutmayınız aklınızda iyice tutunuz 

( Aslanlar Adası ) 
Spor heyecanı .. Spor aşkı .. Spor severlerin filmi 

DiNARLI MEHMET -CiM LONDOS ... MOLA YIM - MAKSOS 

Bugün saat 2,30 da 

( 

maçları 

RICHARD TAUBER'in nefis filmi ikinci bir Bit
memiş Senfoni olan 

Şübertin aşkı ) 
7399 
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\ Adana Borsası muameleleri !, ....................................................... , 
Kiralık ev 

-----------------:!P~AM~U~K.,....v-e~K~O~Z~A~--------------

Kiıo Fiyatı 

CINSl Eıı az En ~ol 
Satılan Mikdar 

~- s. t:. s. 
=-=' --==-- - -

-Kapımah pamuk 
-Piyasa parlal!"ı ,, 40 39 
-Piyasa temizi ,, 
iane 1 47,50 
ı-=ia:::ne=-.;2------ -40 -46 

Ekspres 
Klcvlant 47 ı--SO.so __ ..._ ________ 

1 ı....:.;;;;,.;;:;;.;;.;. ________ ....... __ Y_A __ P~A-G-:--1 

1_;;:,Be~yc.:;:a=-z ______ -----1----1--------1 
Siyah _ 

Ç I G I T 

1 _E~k~s~p_re_s ______ 1_,,.n---ı-----l--------ı 
iane 2,10 1 
Yerli " Yemlik ,, 

·-~=-..,.,--,..-.--;-"r---l--=2 ___ ----------- . 
"Tohumluk., . 

l~~·~·--...;.;.~.;.;;;..~..ı......;;~H~U:-:-::B~U~B~A~T:::--..:.----------~, 

Buıtday Kıbrıs 
1---''---'-;::;-;-:------ıı----ı---- --------! 

., Yerli 
----"----;-:-::-----1-----1-----1-------~ 
----""--m_c_n_ta_n_e ___ 1 _____ , ______ ---------ı 

Arpa 
Fasulya 

ı-~-~------ı----·---- --------1 Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

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

Kayalıbağ mahallesinde Bosnalı 

Salihin evinin arkasındaki 26 numa· 
rah ev kiralıkbr. Evin geniş meyve 
bahçesi, sekiz odası ve müteaddit 
mağazaları vardır. iki aile oturabi
lir, mektep veya resmi daire ola

bilir . lstiyenler içindekilere müra-
caat edebilirler. 7378 3·3 g.a 

Hizmetçi isteniyor 
Evde çalışmak üzere hizmetçi 

ve aşçı aranıyor . idare hanemize 
müracaat edilsin C. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

istikamet eczanedir Keten tohumu 
ı-rr-:-'.,...--.-----1------ 1-------------1 ......................................................................... illi~---------------·-------Mercimek -

Sisam 
UN 

L -!?ört yıldız Salih _ 7
6
2
7
5
5 

- - 1-- ------ı ı ·= - uç ,. ,. 
.ı:> .~ Dört yıldız Doıtruluk -750 -

üç " " 67S- --- ----
Simit " - 850-

'" - -------· ---ı 1; Dört yıldız cumhuriyet 700 
~ .,.-üç " " 625 --

Simit ,. -800- -__ ,__ ______ __ 
Liverpl Telgrafları \ Kambiyo ve para 

16 I 10 I 1936 .>anıtm '°'::!. iş bankasından alınmıştır. 

1 

Liret \ ~rr 6 ~ _ 
1-"-'-"'""---------- Rayşmark 1 96 

Birinci kannn vadeli 6 72 ı_,F~r"'a'""'nk~•'F.-r-an-s-ız-,.--·i----:ı"s-i 02 • 

Mart " 6 72 Sterlin « ingiliz » -619- -
Hit hazır 5 180 Dolar « Amerika " -79- 10 
Nevyork ,_l_l_ 96 Frank « isv-.iç.:.r.e_• __ _._ __ ..__ 

/ 

6748 86 

SOCONY-VACUM 
Gaz 
Benzin 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı : EjderJi 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servi'i teşkilatımızla her za· 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 
1-----... ---

Doktor Operatör 

Numan Bedri 
Doğum ve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül

tesi kadın hastalıkları kıliniği muallim muavini . 
Bu zamana kadar Ankara Vilayeti Doğum mütehassıslığı , Denizli 

Memleket hastanesi Nisaiye mütehassıslığında ve Doğum Evleri 

Baş Tabip ve Kadın hastalıkları müte -
hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir . 

Her gün sabahtan akşama kadar Yağcamisi karşısındaki sokakta mu-
ayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler . 7391 3-15 

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

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

11-15 G. A. 

' 
Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamı~tır · 

Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıya- · 
cağını kim iddia edebilir , 7379 5-26 

BELEDİYE İLANLARI 

Ceyhanın Yılankale mevkiinde Belediyey.: 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 sablığa çıkarılmışbr. 

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 günü mıı· 

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 

Doktor Reşat 
Birinci sınıf mütehassıs 

1 

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

Hergün hastalarını iş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçiiııC~I 
katta kabul ve tedavi eyler. icabında aJ"rısız am,.)iyatlar yapar . 

7300 11-30 G. A. 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

Almanyadan avdet ederek Adanaya gelmiş ve 
hastalarını tekrar muayenehanesinde kabul et' 
meğ~ başlamıştır. 

.............................................. 1-
Şölen Lokantası 
Bütün konforlarile yakında açılıyor 

................. ~.39.3 ................ 3 .... ~ 

Umumi neşriyat müdüriİ 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matba~ 


