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is Değerli Başvekilimiz dün ge~e şehrimizden 
~'.Kayseriye hareket buyurdular1

" İspanyanın kalbi 
Madridi Faşizme karşı 
müdafaaya koşunuz! .. ,, 

olan 
Başvekilimiz ve 

pamuk ekimi 

Ferid Celal Güven 

(6) aşvekilimiz ismet lnönü dün 
azil 19 Adanamıza şenlik ve sevinç 
dir verdiler. Adana halkı can-

dan sevdilti Başvekiline bütün yüre
~nin kuvvetile sevgisini izhar etti . 

ismet lnönü trenden iner inmez 
doıtruca pamuk mütehassıslarının top· 
landııtı ziraat enstitüsüne giderek 
Öğleden sonraya kadar onlarla Ada
nanın pamuk durumunu konuştular 
Ve sonradan çukurovanın dört buca
ğ'ından çaıtırılmış olan çiftcilerle in
ceden inceye görüştüler. 

Bu iki başlı görüşmeler; Türkiyenin 1 
tn zengin bir pamuk mıntıkası olan 
'.Ukurova havalisinin pamuk ekimi 
Uıerinde alınacak tedbirler için bu
lunmaz ve şimdiye kadar hiç bir su
tetıe görülmemiş bir netice meydana 
koyacaıtına şüphemiz yoktur. 

Herhangi bir işin halli ve çare
lin; bulmak hususunda girişdilti te
lebbüslerde daima muvaffak olan 
lıaşvekilimizin pamuğu ekim işi üze· ,. 
1
1nde de çalışılması lazımgelen metod-
arı behemehal ortaya koyacaklardır. 

Türkiyenin belli başlı ihracat 
liıaddelerinden olan ve ayni zamanda 
halkın ve köylünün baştan başa gi
hnoıesini temine yarayacak olan pa· 
liıuk maddesi her türlü düşüncelere 
'aıtmen bugüne kadar ne bu işle uıt
•aşan çiftçileri, ve ne de, pamuk 
liıaddesine çok deıter veren hük.ümeti 
liıemnun edecek bir hale gelememiş
lır. 

k .. Y_irın'.n?i asrı°. ~auçuk , petrol , 
Omur gıbı en buyuk ıktısadl dava
l;ıtından biri haline gelen pamuk me-

Başvekilimiz dün pamuk işleri üze 
rinde on dört saat çalıştılar 

İnönü mütahassıslardan sonra 26 büyük, orta ve bil 
hassa küçük çiftçiyi dinlediler, mühim notlar aldılar 

Başbakanımız is
met lnönü dün sabah 
saat dokuzda Ada. 
namızı şereflendirdi
ler . Refakatlerinde, 
kendilerini Ceyhanda 
karşılamak üzere gi
den Seyhan Valisi , 
Jandarma kumandanı 
ve mebuslarımızdan 
Damar, Cavid Oral, 
Ömer Remzi , ve F e. 
rit Celal Güven var
dı . 

istasyon büyük bir 

karşılayıcı ve halkl ~;~~~;~ 
kütlesi ile dolu idi . ~ 

Bundan başka içe! 
Valisi Rükneddin , Başbakanımız 
Mersin belediye reisi Mithat , Tar· 
sus ve Saimbeyli kaymakamlan da 
Adanaya gelerek ve karşılayıcılar 
arasına katıldı • 

i han . Kadirli , Osmaniyeden gelmiş 
olan çifçilerimizle konuşmağa baş- 1 
!adılar . 

İNÔNÜ ÇUKUROVANIN DAVASINI 
ELE ALIYOR 

Gelişi Adanalılar için büyük bir 
sevinç ve iftihar vesi lesi olan , bü
yük Başvekilimiz ismet lnönü ; dün 
bütün gününü gayet hummalı bir şe· 
kilde çalışmakla geçırdi . Saat ona 
doğru , maiyetindeki zatlar ile bir 
likte Ziraat mektebine giden büyük 
ve kudretli Başvekilimizi , orada , 
bütün mütehassıs ve öğretmenler 
ve mektep talebesi karşıladılar .• 
ilk taruşma yapılır yapılmaz , bir da· 
ki~asını bile kaybetmekten çekinen, 

İspanya hükumeti 
name neşrederek 

vazifeye 
• ••• 

Madrid : 30 ( A.A. ) - lspan· 
\ 

ya hükıimetinin memlekete hitaben 
neşrettiği beyannamede efkarı umu· 
miyeden hiç bir şey saklanmak is
tenmediğini Faşizme karşı yapılan 
mücadelenin, kalbi mesabesinde olan 
Madride yaklaşmak için büyük gay· 

retler sarfedildiğini millete bildire· 
rek Faşizm aleyhtarı bütün Cum
huriyetçi kuvvetleri Madridin mü· 
dafaasına çağırmıştır . 

Paris : 30 ( A.A ) - Havas 
muhabirinin bildirdiğine göre : 1 

dün bir beyan
Cumhuriyetçileri 
çağırdı 

Alkazarda bütün papaslar kur·~ 
şuna dizilmiş , hatta ayin esnasında 
bir papas boğazlanmışbr . 

Berlin : 30 (Radyo) - Vayn 
açıklarında yapılan bir deniz çarpış· 
masında , lspanyol hükumeti gemi· 
!erinden birisi batırılmıştır . 

Londra : 30 ( A.A. ) - Royte· 
rin bildirildiğine göre : ispanyadaki 
vaziyet Nasyonalistlerin lehinde inki· 
şaf etmektedir • 

Madrid: 30 ( AA.) - Madri· 
din müdafaası için 5000 gönüllü 
toplanacaktır . 

Frank kıymetinin düşü
rülmesi hakkındaki ka

nun Parlamentoda 
Ecnebi dövizi ile ticari borçlar 

moratoriom ilan edildi 

• • 
ıçın 

r . -, :49 miligramdan yukarı olmamak Ü-
tl 

'~lesinin de Türkiye ekonomisine gö
;: bir metodu , bir hedefi olması 
aıımdır . 

) Japonya gibi, Rusya gibi gittikçe 
fı ~okuma endüstri faaliyetleri genişle

ten ve dokuma endüstrisine öteden· 

Üzerlerinde Kurvaze ve yazlık 
bir elbise bulunan Başbakanımızın 
sevimli ve güler çehresi vagonun 
arka çıkartmasında görüldüğü za
man şiddetli bir alkış ve yaşa ses· 
!eri ortalığı kapladı . ismet lnönü 
dudaklarında hiç eksik olmıyan da
imi tebessümleriyle birer birer karşı. 
layıcıların ellerini sıktı , ve mütema
diyen tezahurat yapan ve alkışla

yan halkı uzun uzun selamladıktan 
sonra istasyondan çıkıldı . 

Müteaddit otomobillerle hareket 
eden heyet baş bakanımızla beraber 
doğruca ziraat lisesine hareket etti. 
Mektebe varıldığı zaman mektep 1 

müdürü , kapının önünde büyük mi
safirlerimizi karşılayan Ziraat lisesi 1 

öğretmenlerini takdim etti . Ve ınek· ı 
tep bınasına girildi . Ankara ve di. 
ğer yerlerden gelen ecnebi müte· 
hassıs ve profesörler de orada bu· 
lunuyordu . 

1 

Paris : 30 (Radyo) - Ayan 1 zere tesbit olunacaktır. Altın alım 
Meclisi frangın indirilmesine dair satımı Fransız bankasının müsaa-
olan kararı tasdik etti . d . b'd' Al b' d" esme ta ı ır. tın ve ecne ı o· 

t ~ ~ri değer veren milletler şimdiye 
adar akıldan geçm•yen , toprak 
~arçalarında vasi pamuk ekim işleri· 
~e girişmişlerdir . Bugün artık pa· 
ilıuk başlı başına dünya politikasının ı 
llıuvazcnelerinden biri sayılabilir , 
0hıca milletlerin müdafaaları mese· 
1
tlerinde gittikçe artan harp malze
~1~de de rolü olan bu maddenin hü
urnetimiz tarafından gelişi güzel bı
~akılamıyacağı ve istenilen mikd;ıı ın 
ehemhal elde edilmesine imkan ha· 

lıtlanacaıtı muhakkaktır . 
Gerek hükumet tarafından ve ge-

r 'ek halkın teşebbüsleriyle meydana 
~etirilen dokuma fabrikalarımız hem 
"Ol ve hem de ucuz elde edilmiş pa
llıuıta muhtaçtır . Dahilde istihsal 
1dilen madde ile , meydana getirilen 
t.arnuklu mamulatın fiatlan bugün 
•ıi memnun edecek kadar ucuz de

tildir . Ve halkı , bilhassa köylüleri-

Başbakanımız derhal çalışmala. 
nna ve tedkiklerine başladı . Ve bu· 
rada islah istasyonu müesseselerini 
tedkik ve öğleye kadar mütehassıs· 
!arla görüşerek izahat aldılar . Öğle 
yemeğini Ordu evinde yiyen Başba · 
kanımız yemeği müteakip tekrar 
Ziraat lisesine döndüler ve saat dör 
de kadar etüdlerine devam ettiler . 
Bundan sonra Halk Partisi binasını 

/11iinüııiin Adanaya varışlarından iki intiba 

şereflendiren Başbakan burada millet işleri yolunda saçını başını 
toplanmış olan Adana , Tarsus, Cey· ağartmış , vatana çok büyük hizmet· 

ııi memleket içinde yapılan pamuk-
1.arla baştan başa giydirmek ve ------------------------·----
~Oylünün bin yamalı geyimini Cumhu· ı 
d'Yet devrinde ve en. yakın bir zaman
ı~ sırtından atmak ismet lnonü hü
Urnetinin başlıca arzusudur . Köylü· 
~Un kalkınmasında ye bu husus için 

11nacak tedbirlerde pamuğun rolü 
lıık b" "kt" 

!er görmüş Ulu ve Ünlü Başvekili· 

uyu ur . 

1 
Pamuk meselesi ; sadece Çukur-

1va çifçisinin toprakta elde edeceıti 
aıancı kolaylaştırıp ' bollaştırmak 
~tselesi değildir . Pamuk ,Cumhuri
;eı hükümetinin yurd refahına hasre
~eıti faaliyetin belli başlı unsurudur. 
1ı bu işe bu gözle bakıyor ve Çu-
1~tova çifçisinin bu itibarla nazarı 
İk.katini celp etmek istiyoruz . 

1 Devletin pamuk işlerine verdiıti 
.tıterin yanında pamuk ekimi ile uıt
i~anların da büyük vazifeleri var
it, Çukurova çiftçisi bugüne kadar 

henüz kendi kendini organize ede
memiştir. Halbuki her türlü maddi 
ve manevi unsurlarile Çukurova çift· 
çisi bunu yapabilirdi . 

Şahsi çalışmalar yerine birlik ça· 
lışma fikrine ve usullerine süratle sa
rılmak ve bu suretle devletin yapa· 
bileceıti şeylerdan en geniş manasile 
istifade yoluna girmek zaruretinde
yiz. Dünkü musahabelerde bu noksan, 
o kadar göze çarpıyordu ki buna ' 
acınmamak elden gelmiyordu. 

Bu küçük sütunlarda göze çarpan 
noksanları sayıp dökmek mümkün 
deıtil, dün bizzat Başvekilimizin idare 
buyurdukları içtimalar artık bütün 
ihatasile pamuk maddesinin deıterini 
gözlerimizde çok ve çok kuvvetli 
canlandırdı, bütün vakıt ve mesai-

!erimizi bu noktaya 'yııtmak getek
lidir . 

Çukurova çiftçisi toplanmalı , pa
muk ekiminden uıtradııtı müşkilleri , 
pamuk ekiminin ne suretle daha zi
yade verimli, ucuz, bol olabileceıtini, 
hangi yoldan gidilirse daha doıtru 
olabileceıtini yıllardanberi geçirdiıti 
tecrübelere, fenni esaslara göre bir 
şeye başını baıtlamalıdır. 

iş hafif ve gelip geçici deıtildir . 
İş ç.ok ciddi ve üzerinde dikkatle , 
ehemmiyetle durulacak bir meseledir. 
Bunun da en büyük misalini vermek 
icabederse bilii fasıla sabahtan gece
lere kadar bu iş üzerinde çalışan ve 
tetkiklerini yapan Başvekilimizin köy
lü , çiftçi ve mütehassıslarla görüş
melerindeki o sonsuz azimdir . 

miz , hemen mütehassıslarla birlik
te , Ziraat mektebi öğretmen 
odasında derin ve özlü bir çalışma
ya koyuldu . 

Başbakanımız , bu mülakatı es
nasında , geçen seneki ve bu seneki 
mahsul vaziyetini sorup anladıktan 

sonra , mütehassısların pek zararlı 
gördükleri sebepleri yegan , yegan 
tahlil ettirdi . 

Yeşil kurt - penbe kurt; ve 
bunlarla asri ve cezri şekilde nasıl 
mücadele yapılacağını; usulün mas
raflı olup olmadığını; haşerat yüzün 
den her sene ne nisbet ve miktar· 
da zarar olduğunu ; pamuk istihsa. 

- Gerisi ikiuci sahifede -

- vizi ile ticari borçlar için moratori· 
Paris: 30 (A. A.) - Fransız 

parlamentosu Frank kıymetinin dü- um ilan edilmiştir. Frangın yeni kıy-
şürülmesi hakkındaki kanunu bugün meti karşısında havayici zaruriye fi. 
görüşmeğe başlamıştır. Kabul edil- atlannın yükselmesine karşı gelmek 

miş bulunan esaslara göre frangın hususunda hükumete salahiyet ve. 
yeni karşılığı 43 miligramdan aşağı rilmiştir' 

Başvekil ve çiftçi 

Dün Başvekilimiz, kahvesini ayakta içerek, yemeğini bir kaç dakikada 
bitirerek fasılasız gece yan~ına kadar çiftçi ile başbaşa çalıştı . Bir baba 
gibi, bir muallim gibi, bir doktor gibi, bir arkadaş, bir dert ortağı gibi 
yanyana, diz dize çiftçiyi dinledi . 

Hangi memlekette, hangi devirde böyle bir demokrasi vardır . ismet 
İnönü; resimli mecmualarda, gazetelerde çıksın diye harman savuran, buıt
day çuvallarını sırtına vuran, halkı imrendirmek için orağın sapma yapışan, 
devlet adamları gibi deıtil, halk gibi halk içinde, yurd uğrunda ağaran o 
güzel, asil başını halkın ta iç dertlerinin çırpındığı yüreklerinin üzerine ko· 
yarak bir tek mahrem köşe, bir tek gizli ses, bir tek saklı acı orada kal· 
mayıncaya kadar çiftçiyi dinledi . 

işte yeni Türkiyenin hükümeti başında bulunan Başvekil böy· 
ledir . Onun bu yurdun saadeti uğruna sakladığı bir tek rahat köşesi y 
tur . Uykusu, dinlenmesi, yemesi, eğlenmesi için ayrılması lazım olan sa
atler bu toprağındır, bu halkındır. 

Onun bu çalışması, çalışmasındaki metodlar, yol bulmak hususunda sa
bırla etrafını dinleyişi, fikirlere hürmet, açık konuşmalar, o sonu gelmeyen 
azim ve irade kuvveti ; bu nesle, bu devletin bütün idare çerçevesi içinde 
bulunan en küçüıtünden, en büyüğüne kadar takip edilmesi ne kadar za· 
ruri olan yüksek bir örnektir, 

Devlet işlerinin neresinde, hangi köşesinde olursak olalım, yurt ve ce
miyet işlerinin hangi kademesinde bulunursak bulnualım onun gibi çalıştı
ğımız, onun gibi feragatı tanıdığımız, onun gibi nefsimizde şahsi olmaktan, 
kurtulduıtumuz, onun gibi küçük, büyük, az çok demeden fikre hürmet et
tiğimiz gün, uzak sandığımız yol bir hamlede arkamızda kalır. 

Başka milletler, ne~illerini ve cemiyetlerini yetiştirmek için edebiyattan 
tarihten, menkabelerden ders çıkarırlar, bize dersi, Atatürk Türkiyesinin 
büyük adamları yaşadıkları hayatla, çalışma tarzlarıyla veriyorlar .. 

Çalışmada, ahlakta, vatan işlerinde, halk sevgisinde örnek mi arıyoruz .. 
Onu biz ; dün lnönü'nün yüce huzurunda bir defa daha duyduk .. 

•• 



Sahife : 2 

Suriyede intihap müca
delesi başlamaktadır 

Bütün mebuslar Vatani partiye men 
sup bulunmuş olacaklardır 

-·······-- -
Araplar, Suriye heyetini tezahüratla karşıladılar 

Halep : 28 ( Hususi muhabiri· 
mizden) - Nihayet Suriyeliler İnti
zardan kurtuldular. 

Aylardanberi geldi gelecek, bek
lenen Suriye heyeti dün hususi tren· 
le Halebe geldı . 

Şehir baştan başa donatılmış, 
istasyondan şehre kadar ve şehirde 
heyetin geçeceği sokaklara halılar 
seriimişti . 

Suriyenin her tarafından gelmiş 

olan yüzlerce kişiden mürekkep ka
labalık bir kütle heyeti karşılamak 

üzere Katma istasyonuna gitmişler
di. 

Heyet orada Toros ekspresinden 
inerek evvelce hazırlanan hususi bir 

trenle gelmişti. Her tarafta kesif bir 
kalabalık vardı . 

istasyonda heyet sekreteri Naim ı 
kısa bir hitabede bulunarak Suriyeye 
istiklal getirdiklerini söylemiştir. 

Heyet salı günü Şama hareket 
edecektir. Şama gider gitmez ilk iş 

mebusan meclisi feshedilecek ve 3 
teşrinsani cumartesi günü toplanmak 

i.:zere yeni mebus intihabına başla· 

nacaktır. 

" Elkabes " şunları diyor : 
- Malumattar mahafil intihaba

tın şimdiki kabine tarafından yapı

lacağını ve bundan sonra Vatani bir 
kabine teşekkül edeceğini söylemek-! 
tedir. 

Şunu söylemekle hata etmemiş 1 

oluruz ki , yeni meclis etile kanile 
vatani olacak, memlekette hiç bir 
kuvvet vatanileri nıaglup edemiye· 
cektir. 

Bundan önce vatanilerin karşısına 
daima Fransız namzedleri çıkar ve 
onlar sayesinde kazanırlardı . Fakat 
lıu defa Fransızların çekileceği ve 

1 

müdahale etmiyeceği ihtimali kuv· 1 

vetli bulunduğundan serbest intiha 1 

batta ancak vataniler kazanabilecek- f 
ferdir. \ 

Diğer taraftan gelecek kabine de 
kanile ve etile vatani olacak ve ağ
lebi ihtimal vatani ııükumetin ilk 
mühim işi Lübnan ile Suriye arasın
da mesalihi J müştereke rr eselesini 
halletm~k olacaktır. 

Türk söıii 

Şehrimiz lise ve 
orta ·mektepleri 

Bu gün tedrisata 
başlıyacaklardır 

Şehrimizdeki bilul1lum lise ve 
orta okullar bu gün tedrisata başlı
yacaklardı r . 

Bu yıl yeni talebe miktarı geçen 
yıldan pek fazladır . Çocuklarımı· 

zın tahsilsiz kalmaması için bütün 

darlıklara rağmen müracaat edenle
rin kaydi temin edilmektedir . · 

ldmanyurdunun 
gardenpartisi 

Adanamızın en eski ve şampi

yon kulübü olan ldmanyurdunun 3 
lıkteşrin gecesi için bir gardenparti 
tertip ettiğini evvelcede yazmıştık . 

Mevsim sonunun en güzel bir 
gecesi olacak bu gardenparti , Sey
han dansing'inde verilecektir . 

Tertip heyeti bütün hazırlıkları 

ikmal etmiştir . 

Gardenparti için davetiyeler da 
ğılması devam ediyor . 

Riket şehrimizde 
iki gün kaldı 

Meşhur lngiliz iş adamı ve Ha
beş-ltalyan davasının başlangıcında 
adı uzun uzun anılan Riket evvelisi 
gün Bağdada gitmek üzere tayyare 
ile şehrimize gelmişti . Pasaport ve 
vesaik noksanlığı yüzünden yoluna 
devam edilmesine müsaade edilme
diği için iki gün şehrimizde kalma· 
ğa mecbur olmuş ve nihayet tel
grafla vukubulan müracaat üzerine 
müsaade geldiği için dün şehrimiz· 
den Bağdada doğru tayyaresiyle 
hareket etmiştir . 

Kaçak hayvan ihbar 
edenlerin ikramiyesi 

1905 numaralı kanunda. kaçak 
hayvan ihbar edenlere ikramiye ve
rilebilmesi için ihbarnamelere mek
tum hayvanların hakiki veya takribi 
miktarlarile hangi mahalde saklan
dıklarının ve kimlere aid bulunduğu
nun gösterilmesi yazılı bulunduğu 
halde, bazı yerlerde buna rekabet 
edilmediğini gören Maliye Vekaleti 
valiliklere ehemmiyetli bir tamim 
göndermiştir . 

Bu tamimde ihbarnamelerinde 
bu şartlar bulunmıyanl;ıra _ikramiye 
verilmiyeceği bildirilmiştir . 

Umumi evler soka 
ğındaki kanlı kav 
ganın tahkikatı 

Evvelki gün yazdığımız, taşçı. 

kandaki kanlı kavga tahkikatına 
Müddeiumumilikçe devam olunmuş 
ve sorguları bitirilmiştir . 

Kavganın sebepleri hakkında 
yaptığımız soruşturmalarda umumi 
evlerde rekabet ve do.>t tutmaktan 
mütevellit kıskançlık vuruşması ol
duğu neticesine vardık . Selahiyet
tar makamlar tahkikatın henüz ik
mal edilmemiş olmasından bu hu
susta bir şey söylemediler 

Yalnız suçlulardan Seyfinin he
nüz zabıtaca ele geçirilemediği ve 
ağır yaralı Osmanla Abdurrahma
nın hastahanede bulundukları ve bun
larık sıhhi durumlarının şimdilik iyi 
olduğunu öğrendik . 

Hamdi Akverdi 

Şehrimiz Erkek Lisesi Felsefe 
öğretmeni arkadaşımız Hamdi Ak
verdi Ankara Gazi Lisesi öğretmen- 1 liğine nakil ve tayin edilmiştir . I 

Hamdi Akverdi bu sabahki tren· 
le şehrimizden ayrılmıştır . 

Arkadaşımızı tebrik eder ve ye
ni vazifesinde de muvaffakiyetler 
dileriz . 

1 Teşrinievvd ' l ~ İ 

Kırk beş seneden beri 
gülen adc.m 

O ünyada en çok gülen adanı 
F ransada yaşıyormuş. Sakın 

bunun sebebini F ransanın neşeli bir 
memleket oluşunda aramayın. Giil' 
me şampiyonu denilen adam tam 60 
yaşında imiş. Onbeş yaşından beti 
yani tam kırk beş senedir gülüyor" 
muş. O zamandanberi de Parisin a: 
kıl hastahanelerinden birinde teda"' 
edilmekte imiş. 

Bir horoz yüzünden çıkıı11 

dava 
Bir Amerikalı muhakemeye ınii· 

u· racaat ederek komşusunun horot 
nu dava etmiştir. Davacı mahkeme· 

de şunları söylemiştir : h• 
- Ben tavuk meraklısıyım. Ba 

çemde tavuk beslerim. Tavukları~ 
meşhur cinstendir. Bu cinsin botU 
masını istemem. Halbuki komşuınuJ1 
horozu ara sıra benim bahçeme g~ 
liyor. Bu yüzden tavuklarımın nes 

1 

bozuluyor. Horozu kesi · mesini iste· 

rım. 

Horozun sahibi de müdafaasını 
şöyle yapmıştır : 

- Benim horozum. komşıın°0 

bahçesine gidebilir. Çünkü bahçe· 
lerimiz arasındaki duvar alçaktır· 
Horozumu kesemen, eğer komşuııı 
bu halin önüne geçmek istiyorsa 

8 

radaki duvarı yükseltsin. 
Dava Amerikada büyük bir a· 

laka uyandırmıştır. 

Türk dil 
açılan 

telakkisinde 
yeni bir kitap 
_ _..~···--- Başvekilimiz dün pa1 

işleri üzerinde 1 

saat çalıştılar 

Ceyhan İcra Meınut' 
luğnndan: 

Dosya 936 143 

-3-
I 

1'1kPk /isı .si ı·ı!t-bi \ llt ü{(rclmrni Arı/ \ihad , hj il • dıl bllyramı müıwsebetiy
/r lfa/kn.,,,de {nk gii;ı/ bır Arınfcıans ıeımı§tı . l'=ıırı u=ıın alkı§lanaıı bu mu· 
rnffııkıyfllı koııferansın ü:iinı7 a§oğıya alı) oru= : 

Size iddia ederim ki Türk aske · 
rinin aldığı hızda kendi imanının te
siri olduğu nisbette ve kumandayı 
verirken gökten inen sesin uğultusu 
kadar, Türkçenin kendi uğultususun 
da ksiri vardır. 

Ordular diye başlıyan meşhur 
hitap, kuvvetinin bir kısmını şüphe 
siz birazda Türk dilinden almakta- ' 
dır. 

** 

teorisidir . 26 Eyh11 böyle buluşlara 
yol açtı . Bu buluşun bayramını yap· I 
mış oluyoruz . Türkiyenin de tecrü
be tahtası olmaktan kurtuluşunun 
bayramıdır bu . 

Bu buluştaki kuvveti, bu buluş· 
taki ilim görüşünün keskinliği son 
Dil Kurultayına gelen yabancı alim· 
fer de hemen hemen kamilen kabul 
etmiş bulunuyorlar . 

ilim dünyasının karşısına yeni bir 

ıezile çıkan, varılan hakikatlerinin 1 Cumhuriyet bayra ı 
anlatılması için kurultaylar toplanan 1 

böyle bir dildir. Diller arasında layik mı programı 
olduğu yere konuluşunun bayramını 

yaptığımız böyle bir dildir. 

Ve bugiin aynı zamanda bir ilim 
bayramıdır. Biz ilmin de bayramını 
yaparız . Gizli kalmış büyük bir ha
kikatin meydana çıktığı hergün ha
kikat namına da bayramdır. Ve ilk 
Türk dili kurultayının kurulduğu bu
gün Türk dili üzerine en büyiik dik
katleri çekerek böyle hakikat)erin 
tezahürüne yol açtığı için bayram
dır. 

Dünyanın bu güzel dili asırlar 
içinde çeşit çeşit kılıklara sokuldu . 
Onun başına gelen kimselerin başı· 
na gclınemiştır. Onun kendi incile
rini alıp yerine yabancı dillerin sah
te incilerini koyan zihniyet ortadan I 
kalktıktan sonra bir tasfiyecilik baş.

1 ladı . Fakat eldeki miyar, ölçü sa 
hicı inci ile yalancı İnciyi birbirinden 
ayıramıyan bir ölçü bir mihcnkti 
onuıı için tasfiye namına yanlışlar 

yaptık • 

Bir komisyon bu işle 
w 

ugraşıyor 

Ankara : 30 (Hususi muhabiri· 
mizden ) - Cumhuriyet bayramı-
na pek az kaldı . 1 

Büyük bayramımızı kutlama prog \ 
ramını hazırlıyacak olan komisyon 
İstanbulda çalışmaktadır . 

Kültür Bakanı Saffet Arıkan 
Parti genel sekreteri sıfatile ilk top 
lantıya Başkanlık etmiştir . 

Hazırlanmakta olan programa 
göre: 

Giindüz geçit resimleri yapıla· 
cak , gece fener alayları tertib edı 
lecektir . 

Ayrıca bir çok yerlerde halk 
kürsüleri kurulacak ve bunlarda halk 
hatiplerinin söz söylemesine imkan 
verilecektir . 

muk 
14 

- Birinci sahifeden artan-

latının miktar ve fiatını; bunları na
sı 1 ve ne şekilde çoğaltmaya imkan 
bulunduğJnu gayet esaslı bir şekil
de sordular . 

Bundan sonra : Hasılatı artırma
nın ilmi çareleri nelerden ibarettir ? 
Me•zuuna geçerek , mütahassıslar
dan bir çok sualler sordular . Bu 
meseleler hakkında mütahassıslar 
uzun izahatta bulundular . 

Hükumetimizin gayesi 500,000 
balya pamuk elde etmek olduğunu; 
ve fakat 1 u miktar pamuğu müm· 
kün mertebe ucuza istihsal etmek 
gayesi etrafında çalışmak icabede· 
ceğini; kendilerinin muhterem ağız
larından dinledik . Mütahassıs: Mr. 
Klarfe, M. Hayö ve profesör dok· 
tor Gasncr, Rahmi Ege, ve ziraat 
Müdürü Ali Kemal Attilla; bu hu
sust<tki fikirlerinin neden ibaret ol
duğunu iyice anlattılar . 

Bu konuşma neticesinde ( Mer
sin ) den mada, bir de Adanada 
( bir Fümigatuvar tesisi ) lazımgel
diği anla~ıldı, mütahassıslar; istihsa
latı artırmak için ( mibzere - ça · 
pa makinelerine ve sulamaya ) aza· 
mi ihtiyaçbulunduğunu; yeşil kurt 
hakkında Ziraat Vekaletinin; penbe 
kurt hakkında ise mahalli fabrika· 
farın faaliyete geçmesi muvafık ola
cağını bildirdiler .. 

ilk görüşme 12,30 da bitti. Öğ· 
leden sonra tekrar 14 de toplanıla
rak görüşmelere devam edildi . Bu 
esnada, M. Bayö; pamuğun daha zi-

işte bu gGn elimize hakiki inci 
ile yalancı inciyi fark eden hakiki 
bir miyar bir mihenk geçmiş bulu· 

nuyor. 
Bu nıihengin adı Güneş - Dil 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

İstikamet eczanedir . 

1 yade iktisadi vaziyetini, Türkiyenin 
pamuk istihsalatı , sulanan ve su
lanmıyan sahalar, bu sahalarda ne 
kadar çalışmakta bulunduğu, Tür
kiyenin amele ihtiyacı, Adana ve 

Ege mıntakalarının amele vaziyet
leri, büyük ve küçük çifçilerin vazi
yetleri, istihsalin ne şekilde artma
sı lazımgeleceği, bu husustaki müş
kilatın neden ibaret olduğu, bunla
rın ne suretle izale edileceği, sula
manın istihsal masrafını kurtarıp kur· 
taramıyacağı, hastalık ve böcekler 
le mücadele usulleri hakkında uzun 
izahatta bulundu . 

Bu işler bitince ( Adana Tohum 
isliih istasyonu ) ve ( Adana müca· 
dele istasyonları ) gezildi . Orada, 
kendilerine, Mr Klarfa, Selaheddin, 
Rahmi, Haydar ve Rauf izahat ver· 
diler . 

Bundan sonra : Adanaya inen 
Başvekilimiz, - En ufak bir yor
gunluk eseri bile göstermeksizin-, 
gece yarılarına kadar, Adana, Mer · 
sin, Ceyhan, Karaisalı , Dörtyol, Os
maniye, Kadirli kazalarından gelmiş 
çiftçilerle görüşerek; kendilerine : 

1- Arazi miktarı vaziyeti, tak· 
simatı ; 

2- Nüfus ve yarıcılık vaziyeti; 
3 - Senevi istihsalat miktarı; 
4- Ziraat sistemleri ; 
5- Kredi ve sermaye vaziyet

leri ; 
6- Amele meselesi ; 
7 - Maliyet fiatı hakkında ga

yet etraflı bir şekilde İzahat iste· 
diler. Doğrusunu açıkça söylemek 
lazımgelirse : 

- Vatana , memlekete sonsuz 
ve benzersiz hizmetlerde bulunmuş 
ve bulunmakta bulunan, büyük,şanlı 
ve ünlü Başvekilimizin büyük ça· 
lışma , takip faaliyeti ve pek az kim
selere nasip olan emsalsiz enerjisi 
karşısında hayran ve mebhut kal
dık .. 

Düşünmeli ki : Vatan ve millet 
işleri uğrunda saçı , başı ağarmış 
olan bu, çok muhterem sima; saba-

hın 9 zundan ta saat 24 de kadar 
çalışmakta devam ve israr eylemiş
tir. Onun, tuttuğu her işi başarmak· 
taki yüce kudretini, bu misilsiz va· 
sıflarında aramak her halde yanlış 
bir düşünce değildir . 

Başvekilimiz köylüleri dinledikten 
sonra umuma hitaben : 

- Teşekkürler ederim Birbir he
pinizi dinledim , size yorgunluk ver 
dim fakat mühim notlar aldım,ay
dınlandım , aldığım bu notlar üze· 
rinde çalışacağım Allaha ısmarladık. 

Diyerek halk partisinin salonunu 
terketmişler ve doğruca istasyona 
gitmişlerdir. Vaktin geç olmasına 

rağmen sokaklarda toplanan halk 
Başbakanımızı hararetle alkışlamış· 
lardır . 

Başbakan istasyondaki zevata 
veda ederek tam saat 22,45 de Kay· 
seriye doğru hareket buyurmuşlar 
dır. Yarın sabah dokuzda Kayseride 
bulunacaklar , oradaki Dokuma fab. 
rikalarını tetkik edeceklerdir. ı 

r -, 
TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli dejtişmez yalnız posta masrafı 

Yeminli üç ehli vukuf tarafınd~ 
beher metre murabbaına 30 ko~ 
kıymet takdir edilen Ceyhanın ·aJI 
vantayak mahallesinde vaki şark 
ôtbek Hacı, garben llyas Ef. hanı' 
si şimalen yol, eenuben yol ile ııı , r 
dut 1600 arşın yani 919 metre 111•

11 
rabbaı arsanın 1920 sehim itiba~J· 
672 sehmi açık artırmaya vaz e 
miştir. 

Artırma peşindir. Müterakim v~ 
ve resim ve dellaliye ınüşteri~e ~ılel 
Artırmaya iştirak etmek istıyeıı d f 
kıymeti muhammenenin yüzde ye 
buçuk nisbetinde pey akçası ver•~. li 
si veyahut milli bir bankanın te o 
nat mektubunu hamil bulunma18 d 
lazımdır. Artırma şartnamesi 3~ 
936 tarihine müsadif ç.arşamba s· 
nü dairede mahlli mahsusuna 

1 

lik edilecektir. Birinci artırma ~ 
12 11 936 tarihine ınüsadif V' 

1 şe~be günü saat 14 den 16 ya ~ı 
dar icra edilecektir. Artırma bt 
li kıymeti muhammenenin °/o 7 5 ~1 

bulduğu takdirde müşterisi üzcrı 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en ç İçi 
artıranın taahhüdü baki kalmak ~ ıp 
re 15 gün müddetle temdit edile bi 
27.11.936 tarihine m\isadif cum9 13 
nü saat 14 den 16 ya kadar ke 
dairede yapılacaktır. 

ikinci artırmasında artırma 
deli kıymeti muhammenenin ~ 
şini bulmadığı takdirde satışın 2 
sayılı kanun ahkamına tevfikan 
bırakılır. Hakları tapu sicili ile · 

bit olmayan ipoteklii. a!acaklı13~ 
diger alacaklıların ve ırtıfak h3 

sahiblerinin ve bu haklarını ve 
susile faiz ve masarife dair olall 
dialarini evrakı müsbitelerile iJAP 
rihinden itibaren nihayet 20 
zarfında dairemize bitdirmelerİ 
zımdır. Aksi takdirde hakları 13 

sicili ile sabit olmıyanlar satış 
delinin paylaşmaşından hariç kP 
Daha fazla malumat almak isti) 

zammedilir . d d ferin 936 143 no.lıı oşya a 
1 2 - ilanlar için idareye müra- cut evrak ve mahallen haciz v' 

caat edilmelidir · dir kıümet raporunu görüp ani' 
\.,, ___________ ,J cakları itan olunur. 7335 

larıı 
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1 Teşrinievvel 1936 Türk sözü 

Elaziz' de Adana gibi çoki 
ri mes'ud bir gün yaşadı ı 

fı• 

ı· 
p 

li 

Filistinde Türk Dili Kurumu Büyük Başbakanımız İnönünün Elazize teşriflerin 
deki tezahürlerin safahatını kaydetmeğe giden 

arkadaşımızın telyazı ve mektuplarını 
aşağıda bulacaksınız • 

Tebrik telgrafları 
!Yine kanlı çarpış- na teşekkür ediyor 

------------------'/ } ld b" k Ankara; 30 (AA) - Türk Di-

Elaziz : 28 ( Hususi surette gön· 
1 

derdiğimiz arkadaşımızdan ) -
ismet lnönii geliyor .. 
Bu haber, bütün Elazizi yerinden 

oynatmağa yetdi . Ona karşı gö 
nüllerde yaşayan sonsuz sevgiler 
çarpmağa başladı . 

Her Elazizlinin ruhunda detin 
bir enginlik sezildi . Bu. yurdun' bü
yük Başbakanına karşı beslediği 

hudutsuz bağlılığın bir ifadesi idi . 

28 Eylul, Elazizin bayramı ol
du . Bütün şehir baştan ~başa bay
raklarla donandı . Halkta görülen 
canlılık, sevinç o kadar bariz, o ka
dar görülür derecede idi . 

Öğleden sonra bütün şehir hal· 
kı , kadın, erkek, istasyona doğru 
coşkun bir sel halinde aktı . Az za. 
manda durak, mahşerden bir örnek 
manzarası halini aldı . 

Zabıta, büyük bir titizlikle inti 
zamı temine çalışıyordu . Artık, tre· 
nin gelme saati yaklaşıyordu . Her 
keste çok sevilen bir sevgiliye ka
vuşmanın sonsuz heyecanı sezili -
yordu. 

ma ar 0 U, IrÇO 1i Cemiyeti de Dil bayramı münase 
Dedi . Ben de hüviyetimi söyle

dim . Ben bu eli bundan önce iki 
defa daha sıkmak bahtiyarlığına er. 
miştim . Biri büyükzaferden sonra 

28 llkteşrin 1922 de lstanbul mu
allimleriyle Bursaya yaptığımız ziya· 

rette , diğeri de Lozandan muzaffe· 
ren döndüğü zaman Temmuz ayının 
aynı tarihinde idi . 

Arap öldü betiyle gönderilmiş ola~ tebrik tel
graflarına karşı teşekkur ve muka· 
bil tebriklerini bilrlirmektedir . 

İsmet fnönünün keskin iradesinin 
o zamanları büyük bir vuzuhla aydın· 
1 atan emsalsız dimağının taze kud · 
retinden bütün benliğime bir şera
renin yayıldığını sezdim . 

Büyük Başbakan herkesin elle 
rini sıktıktan sonra istaııfondan çıktı., 
Fevzi Çakmak ve umumi müfettiş 

Ceneral Abdullah ile birlikte oto 
mobile bindi . 

Kendisini karşılamağa gelenlerin 
şiddetli ve sürekli alkışları arasında 
şehre girdi . 

Elaziz , ismet fnönünü bağrına 

Kudüs : 30 (A.A) - lngiliz as
kerlerile Arap gönüllüleri arasında 
kanlı bir çarpışma olmuştur. 

Bu boğuşma sonunda 20 Arap 
ölmüş, 45 Arap yaralanmıştır . iki 
lngiliz askeri de hafifce yaralanmış· 
tır. 

İngiltere 

Harici asayiş için her 
tedbiri almıştır 

Londra : 30 ( A.A ) - Büyük 
Britanyanın harici asayişini temin 
için lngiltere her tedbiri almıştır. 

. Fransada 

basarken duyduğu sevincin ne kadar Köylüleri himaye komite-
yerinde olduğunu sezmekte ve bunu si faaliyette 
göstermekte yerden göğe kadar 
haklı idi . ' 

Bayındırlık 
Bakanımız 

Ali Çetinkaya Edremitde 
Ankara: 30 (AA) - Bayındır· 

!ık Bakanımız Ali Çetinkaya Edre
mide gelmiştir . 

Milletler 
Sosyetesinde 

Delegeler müzakerelere 
devam ediyorlar 

Cenevre : 30 (A.A) - Milletler 
Cemiyetinin mesai sistemi hakkında 
Avusturya de1egesi kanaatlerini bil· 
dirmiştir . 

Cenevre: 30 (A.A) - Fransa
lngiltere arasındaki ticari münase
bet meseleleri ticari komite tara-
fından tetkik edilmektedir . 

Cenevre : 30 (A.A) - Milletler 

sahife 3 

• 
sıneması Alsaray 

2 llkteşrin cuma akşamından itibaren yeni sinema mevsimine başlıyor 
işe başlarken sayın müşterilerimize müjdeliyelim ki bu sene piyasanın en 

büyük ve güzel filmlerini büyük fedakarlıklarla sinemamız ankaje etmiştir . 

Bir kaç isim bu sözümüzün doğruluğunu isbat için kafi delildir 
---- - -

Antiyal - Ehli Salip muharcbderi - Lavam Okamliya - Meçhul 
asker - Samsun - Porartor - Madam Döbari - Volga mahkumlan
Pompiyenin son günleri - Gaip ufuklar - Margarita - Muhikanların 
sonu ve daha bir çok şaheserler serisi . 

İlk program ilk muvaffakıyet 
2 İlkteşrin cuma akşamından itibaren 

• 
lngiltere Kralı Majeste 

Edvard 
Çanakkaleyi - Meçhul askerin mezarını ve lstanbulu ziyaret etti 

(Büyük Atatürk)ümüzün 
Aziz misafiri oldu. Ve sizler bunu göremediğiniz için hakikaten bir 

mahrumiyet içindesiniz 

ALSARA Y SiNEMASI 
Daima olduğu gibi büyük fedakarlıkla sayın müşterilerinin bu mahru

miyetini karşılamıştır. Cuma akşamı bütün tafsilatile bu ziyareti perdede 
göreceksiniz. 

Program : ŞEN DUL 
Mümessilleri : Moris Şövaliye-Janit Makdonald 

Metrogoldvin film şirketi bu şaheseri medhederken bütün filmler es· 
rarını faşedecek kadar vecd içinde kalmıştır . 7337 

ilave : Dünya haberleri . 

Dördüncü Umumi Müfettişlik 
erkanı , Elaziz ve Tunçeli Vilayet· 
leri şefleri durakta geziyorlardı . 

Bütün bir gece devam eden son
suz sevinç bunun en güzel bir ifa. 

Paris : 30 ( Radyo ) - Köylü
leri himaye komitesi bu sabah mü· 
him kararlar ittihaz etmişler ve aza
lardan bir kısmı köylerde tetkiklere 
çıkmışlardır. 

Cemiyeti Asamble içtimaında Kana- ~----------·---------------

' 

işte bu sırada Erkanı Harbiye 
Umumiye Reisi Fevzi Çakmak ta , 
gelmiş bulundu . Dinç ve asil tavri, 
temiz ve lekesiz geçmişi, sayısız hiz
rnetlerile kalplerde silinmez izler bı
rakan Mareşal, yorgun ve yıp · 
ranmış görünmüyordu . Onda, istik· 
lal mücadelesinin başlangıcında ta
şıdığı imanı, azmi, enerjiyi sezme
mek kabil değildi . 

Saat 16,30 ismet lnönünü geti· 
ten hususi tren istasyona yanaştı . 
Eşsiz Başbakanımız , her zamanki 
neşesiyle ne kadar taze ve ne ka· 
dar imanlı gözüküyordu . Yanların· 
da dördüncü ve birinci umumi mü· 
fettişlerle Elaziz Vali~i vardı . 

Atatürk Türkiyesininen kuvvet· 
li denk yapıcısı olan lnönünün, Türk 
Ordusunun iftihar etmekle sevinç 
duyduğu Mareşal Fevzi Çakmakla 
tnüsafahası ne kadar candandı . Bu 
ıtörülmeğe ve takdire örnek olarak 
kabul edilmeğe değerdi. 

ismet lnönü yanlarındaki zatlar
la ilerledi . Kendisini karşılamağa 
ıtelenlerin ellerini sıktı . ilk sıktığı 
el , bir öğretmenin eli , ikincisi de 
benim elimdi . 

Aziz Başbakanın , düşmanları 
İçin çelikten daha sert , dostları için 
İpekten çok yumuşak elini , büyük 
bir saygı ve sevgi ile sıkıyordum . 
Bana: 

- Kiminle tanışıyorum , 

desi oldu . 
Ömer Kemal Ağar 

Elaziz : 29 ( Hususi gönderdi 
ğimiz arkadaşımızdan ) ( gecikmiş· 

tir ) - Dün gece bütün şehir bir 
bayram günü yaşadı . Halkevinde 
ismet lnönünün şerefine hususi bir 
ziyafet verildi . 

Bunda Erkanı Harbiye Mmumi
ye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak, 
Dördüncü ve Birinci Umumi Müfet· 

tişler ile, Müfettişlik ve Vilayet er
kanından bazıları hazır bulundu
lar. 

Bu sabah ismet lnönü refakat· 
!erinde Dördüncü Umumi Müfettiş 
General Abdullah Alpdoğan oldu
ğu halde bir atlı gezinti yaptılar . 

Caddeden geçerken kaldırımlar üze· 
rinde toplanmış olan halk tarafından 
şiddetli bir surette alkışlandılar. 

Elaziz : 29 (Hususi surette gön
derdiğimiz arkadaşımızdan ) - Bu 
gün ismet lnönünün Elaziz • 
den ayrılması çok acıklı oldu . Bü
tün halk onu bağrına basarak yaşa. 
mak isteğinde idi . 

İstasyon caddesi yine kalabalıktı. 
Durakta Umumi Müfettişlik erkanı 
ile Tun celi, Elaziz Vilayeti eri daire ' 
şefleri tarafından uğurlandı . · 

ismet lnönü buradan doğruca 
Adanaya gidecek ve orada tetkik
lerde bulunacaktır . 

Refika Recep Tümerkan 

Biçki Yurdu 

Yüksek tedrisat umum 
müdürü 

lstanbul 30 ( A.A ) - Yüksek 
tedrisat umum müdürü Cevad bu
gün lstanbuldan Ankaraya hareket 
etmiştir . 

da delegesi gerginliğin zail olacağı-
nı, yalnız Milletler sosyetesinin her 
kararında ısrar etmesi lüzumunu ile-

ı ri sürmüştür . 

Tataresko 
Nazırlar meclisini topladı 

Bükreş : 30 ( Radyo ) - Baş· 
vekil T ataresko bugün nazırlar mec· 
!isini toplamıştır . 

............................................. 

Satış yerleri : Adananın ilk ve birinci sınıf Biçki Yurdu , bu sene on birinci devre 
~erslerine başlıyor. Yurdda dersler Birinci Teşrinin birinci günü başlar . 
~ alebeye nazari, ameli ve pratik usullerle ders gösterilir. Metodlar en son 
tansız ve Belçika usulleridir. Diplomalar Kültür direktörlüğü tarafından 

hısdik edilir. Kayit muamelesi pazardan maada her gün sabah 7 den ak· 
1<ıın 16 ya kadar devam eder.Fazla malumat almak için Yurda müracaat 
~dilir. Yurd bu sene istiklal mektebi karşısında Doktor Bay Mahirin evine 

i Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni ma· 

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 

( Tan sineması ) 
Pek yakında 

En nadide ve seçme filmlerle kapılarını sayın halkımıza açıyor. Nefis 
bir ses pek mükemmel bir konfür ve buna mukabil en şöhretli Sinema 

yıldızlarının en büyük eserleri 

Her şeyden evvel Sinema severlerin zevkile mütenasip bir seçim 
• 
işte • Sinemamızın büyük muvaffakıyetini temin edecek eserlerden 

• bazıları : 

( Şarlo ) nun 
En son filmi Asri zamanlar 

Ölüm Perisi - Kaptan Blut - Meyerling faciası - Allahın Bah
çelerinde - Yüz sene sonra - Taras Bulba - Mişel Strogof - Ars

ı !anlar Adası - Arabistan geceleri - Mucizeler yaratan adam - Kö-
niksmark ........ . 

Ve isimlerini burada saymakla bitmez daha bir çok şaheserler . 
7332 

, 

Doktor Reşat 

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

Birinci sınıf mütehassıs ' 
Her gün hastalarını iş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçün· 1 

cü katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız ameliyatlar yapar. 
7300 6- 30 G. A 

Fatma Dikmen 
Yeni istasyon caddesinde 

Biçki, dikiş ve şapkacılık yurdu 
İstanbuldan,İzmirden ve Ankaradan almış olduğu 

bir çok yeniliklerle geldi. Yeni sene kayit ve kabul 
muamelesine başladı . 7313 6-6 

J 
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6748 75 

SOCONY - V ACUM 

Gaz 
Benzin 
Mazot 

• 

Miis'tahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı 
: Socony 

atlı 
- Vacum 

Makine yağı : Ejderli 
Gargoil - Mobiloil 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşki13.tımızla her za-
man hizmetin~e amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Türksözü 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

D. No: 936-1795 

Adana Birinci icra memurluğun
dan: 

Açık artırma ile paraya çevri-
lecek gayri menkulün ne olduğu : 

No: su 74 
Tarih : Şubat 339 
Kariyesi : Mihmandar 
Cinsi : Tarla 
Dönüm: 237 

( Sahibi : Şefika evlatları Duran ve 
Mehmet ) 

Hududu : Doğusu Emine iken 
elyevm pamukçu Hasan veresesi ve 
kısmen tıırikiam. Batısı Hakkı iken 
elyevm Hakkı veresesinden Fatma 
ve leblebici zade Hüseyin ve kısmen 
Hacı Abozade Mehmet ve pamukçu 
Hasan vereseleri. Poyrazı tarikiam 
kıblesi pamukçu Hasan veresesi. 

No:su 58 
Tarih : T. sani 335 
Kariyesi : Pekmez höyüğü 
Cinsi : tarla 
Dönüm: 50 

( Sahibi : Hasan hafitleri Duran ve 
Mehmet) 

Hududu : Şarkan Emişken el
yevm pamukçu Hasan veresesi ba
tısı Yusuf çavuş iken elyevm kasap 
kanbur Mehmet poyrazı Bitiğşe iken 
elyevm Cumali kıblesi Papillinin 
oğlu Cumali . 

No: su 59 
Tarih : T. sani 335 
Kariyesi : Pekmez höyüğü 
Cinsi : tarla 
Dönüm: 50 

( Sahibi : Hasan hafitleri Duran ve 
Mehmet ) 

Hududu : Doğusu Bitiğşe iken 
elyevm kasap kanhur Mehmet Ba. 
tısı Hacı Mahmut iken halen vere
sesi ve kısmen Göz poyrazı Bitiğşe 
iken halen tarikihas kıblesi Papilli 
oğlu Cumali tarlası . 

1 Teşrinievvel 193 

Ziraat bankası~, 
kumbaralarını 

• 

• 

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

Aziz pamukçu fabrika
sından: 

Muhterem müşterilerimizin dik· 
kat nazarlarına : 

Fabrikamızda müşterilerimize ait 
bulunan balya, kütlü, koza ve çiğit
lerini fabrika kendi namına sigorta 
ettirmemekte olduğundan sayın müş
terilerimizin kendi namlarına mal
larını sigorta ettirmelerini, aksi tak
dirde fabrikanın hiç bir mesuliyet 
kabul etmiyeceğini beyan ve ilan 
eyleriz. 7334 1-3 

Kiralık ev 1 

•• .... ·-j ..... : 
,~ ... -.:-; 

.. -. ..;·' -·-

' 

Ankara fıçı birası 

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 

Takdir olunan kıymet : 

7 4 No. lu ve 237 dönümlü tarla
nın dönümü 10, 58 ve 59 No.lu ve 
ellişer dönümlü tarlaların beher dö 
nümü 13 şer liradır . 

Asfalt yol üzerinde doktor 
l 1 Muzaffer muayenehanesi kira~ktır. Satılıyor 1 

Artırmanın yapılacağı yer gün saat: 
Adana icra dairesinde 2-11-936 
pazartesi günü saat 10,11,30 °/0 75 
ni bulmadığı takdirde 2 inci artırma 
17-11-936 salı günü ayni saat· 
)erde . 

1- İşbu gayri menkulün artırma 

1 
şartnamesi - - tarihinden 
itibaren 1795 numara ile 1 icra da
iresinin muayyen numarasında her· 1 

kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak isi iyenler , işbu şartnameye ve 
1795 dosya numarasile memuriyeti 
mize müracaat etmelidir . 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin °;0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizerin
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

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

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 
ların o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 

Kiralık ev var 
Türkocağı mahallesinde, Halkevi 

güneyinde , Doktor Osman Hayri 
evinin doğusunda, havası güzel,suyu 

tatlı, aşağı ve yukarı katları ikişer 
odalı, mutfak ve hamamı ve diger 
parçaları ve Elektrik tesisatı mev
cut olan, şimdi içinde oturmakta hu· 
lunduğum (3) numaralı evimi kiraya 
vereceğim. Kiralamak istiyenler evi 

................................. 

Ankara birası 
1 Şölen 1 9ezinosund11 , .......... , .................................... ..,, 

Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık 
Her yerde israrla arayınız . 

Adana acentesi : 
Bebekli Kilise sokak N: 11 A. 

koruyucu Ankara Birasını için" 

Rıza Salih Saray Posta kutuııı 
95 Telefon No: 265 

7230 27 görüp benimle konuşabilirler . 1 
C.H.P. Seyhan lıyön- '-- - ------·- - ·------------

7303 
22-25- 1 

kurul kaleminde 
idare amiri 

HÜSNÜ YUTÇU 

15 gün daha temdit 17.11.36 salıgünü 

ayni saatta yapılacak artırmadabedeli 
satış istiyenin alacağına rüçhani olan 
diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları mecmu
undan fazlaya çıkmak şartile, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz Ve 
satış talebi düşer . 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

Madde ( 133) 
işbu gayri menkul yukarıda gös

terilen - - tarihlerde Adana 
1 inci icra memurluğu odasında işbu 

1 
ilan ve gösterilen artırma şartna
mesi dairesinde satılacağı ilan olu- 1 
nur. 7333 

Ceyhan ıcra memur
luğundan: 

Dosya 936 - 247 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından 
tamamına 180 yüz seksen lira kiy
met takdir edilen Ceyhanın Konak 
oğlu mahallesinde vaki sağı Abdi 
oğlu Ramiz, solu yol arkası Ali Ban
da önü lsmail çavuş ile mahdut 225 
arşın yanı 126 metre murabbaı ar
sa üzerinde yapılı bir göz huğ ha· 
nenin tamamı açık arttırmaya vaz 
edilmiştir. 

Artırma peşindir. Artırmıya iş

tirak edecek müşterilerin kiymeti 
muhammenenin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil 

olmaları icap eder. Müterakim ver
gi ve resim va dellaliye müşteriye 

aittir. Artırma şartnamesi 30.9.936 
tarihine müsadif çarşamba günü da. 
irede mahalli mahsusuna talik edi
lecektir. Birinci artırması 12.11.936 
tarihine müsadif perşenbe günü da 
iremizde sa ar 1 O dan 12 ye kadar 
icra edilecektir. Birinci artırmada 
bedel kıymeti muhammeneni 0/0 7 5 
şini bulduğu takdirde üste bırakılır. 
Aksi takdirde son artıranın taahhü
dü baki olmak üzre on beş gün da-

ha temdit edilerek 27.11.936 tariW 
ne müsadif cuma günü saat 1 O dsJI 
12 ye kadar dairede yapıl?cak ikİO 
ci artırma neticesinde en çok artır' 
nın üstünde bırakılacaktır.2 004 pı~ 
maralı icra ve iflas kanununun 12 
ncı maddesine tevfikan hakları tarV 
sicillerile sabit olmayan ipotekli.' 
lacaklarla diğer alakadaranın ve ır 
tifak hakkı sahiblerinin bu haklafltl' 
ve hususile faiz ve masarife dair 0 

lan iddialarını ilan tarihinden itilı8' 
ren 20 gün zarfında evraki .. ~ı:ı mu-
telerile birlikte dairemize bildir111 
!eri lazımdır. Aksi taktirde haklı 

tapu sicillerile sabit olmıyanlar s~1~ 
bedelinin paylaşmasından hariç ~ı' 
lırlar. Tarih ihaleye kadar müttf1 

kim vergi ve sair resimler beO" 
müzayededen tenzil olunur. va~ 
fazla mulümat almak istiyenle 
936/247 numaralı dosyada me•~ 
eyrak ve mahalleu haciz ve tak~ 
kiymet raporunu görüp anlaya'' 
)arı ilan olunur. 7336 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 
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