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Madrid telaş içinde, tavassut bekliyor 
1 

Afgan Harbiye Veziri 
Milli müdafaa bakanımızın şerefle- I 

rine verdiği ziyafette neler dedi? 
Ankara : 21 [ A.A. ] - Şehri. 

llıiıde bulunmakta olan Afgan Har· 
biye Veziri şah Mahmud han bu
~n Otoray ile Ankara civarında 
Ve Yahşıhan istikametinde bir ge
~inti yapmıştır. Beraberinde mih
llıarıdarları ve maiyetleri bulunmuş
İlır. 

Milli müdafaa vekili Kazım Öz
alp dün akşam Afgan harbiye ve
ıİri şah Mahmut han şerefine ver
diği ziyafette söylediği nutukta : 

Afganistana ait her işi kendi 
'~İtııiz gibi görmeğe Afganlıların 
her duygusu ile yakından alakadar 
0lınağa alışmış bulunuyoruz dedik
ten sonra Türk ordusunun aguşuna 
~dığı genç Afganlıları yüksek va
~feye layık olacak şekilde itina ile 
~etiştirmeye çalıştığını ve her iki 
ltıilletin ve ordunun arasında bu 
~ençlerin en güzel vifak ve ittihat 
11ııısali olup ilerleyeceklerini söyle
llıiştir. 

I Şah Mahmut han da Afgan mil
etj büyük kardeşi olan Türkiyeyi 

ve anın ulu ve ünlü halaskarı Ata
liirk hazretlerinin kiymetli delaleti 
altınada yapdığı terakkiyatını çok 

Afgan lıarbıye veziri Malımuı Han 

büyük bir itina ve dikkatla takib 
etmektedir. Daima Türkiye Cumhu
riyetinin ve onun başında bulunan 
muhterem reislerinin Afganistan 
hakkında gösterdikleri hayırha
hane dostluktan çok müteşekkir ve 
mütehassistir. kahraman ve şeci 
Türk milletinin şefkatli aguşunda 
terbiye edilen Afgan evlatları ilerde 
her iki taraf için ümit verecek bir 
istinat noktasıdır. Ct!vabını vermiştir. 

Suriye kabinesi teşekkül etmek üzre 

Haşim Etasi Başvekil 
oluyor 

-

~uahedenin tastikinden sonra, Su
riye milletler cemiyetine girecek 
Şam : 20 ( Hususi Muhabiri

~izden ) - Suriyede yeni devir 
aşfadı. Yeni rejim kurulacak, yeni 

llıecJis açılacak ve yeni kabine te
Şekküf edecek. 

Muahede meclisce tasdik edil· 
dikten sonra son ve kati imzala· 
ınayı kont dö Martel ile Haşim 
Etasi yapacaklardır. 

• 
in önü 

Dün Kütahyayı 
teşrif ettiler 

lstanbul : 21 ( Radyo ) - Baş
bakanımız ismet lnönü dün Manisa
ya varır varmaz pamuk müstahsille
rini toplamış ve su ihtiyacının tat · 
mini ve mecraların temizlenmesi ve 
kooperatif işlerini görüşmüştür . 

Başvekil , Kandirli , Torbalı ve 
Menemende yerleştirilecek muhacir 
kardeşlerin vaziyetini de tedkik et
miştir . 

Başvekil akşam üzeri binlerce 
balkın alkışları arasında istasyona 
gelmiş ve Kütahyaya hareket etmiş· 
ferdir . 

Nevzad GUven ------
İyi bir zevce olmak için 

Bir insan için verilebilecek en 
iyi, en doj!'ru hüküm, hiç 

şüphe yok ki yine bizzat kendi içinin 
verecej!'i hükümdür. Bittabi bu, nor
mal, aklı başında olan insanlar için 
böyledir. Deliler, magrurlar. kendini 
bej!'enmişler bu kaidenin çerçevesi 
haricinde kalırlar. 

İnsanın nefsi hakkında doj!'ru 
bir hüküm vermesi ne kadar güç bir 
şeyse, o kadar da faydalıdır. İslahı 
nefs denilen iş ancak böyle bir ka
rarın hüsnü suretle tatbikinden başka 
bir şey dej!'ildir. 

Ej!'er bütün insanlar hareketlerini 
böyle bir vicdan adaletinin terazi
sine koyabilmiş olsalardı, dünya ne 
kadar tatlı, ne kadar rahat bir köşe 
olurdu. .. 

Avrupa gazetelerinden birisi bir 
çok süallar tertip ederek bütün ka
dınlara tevcih etmektedir. 

1 k Yeni meclis için intihap hazır· 
k·ları yapıldığı malumdur. Yeni 'ıü
~llıet hakkındaki malumat asıl son 

Vadisi teşkil ediyor. 

Vatanilerin mebus namzetleri 
~-·suretle tesbit edilmiştir : Cemil 

Urrfem, Faizilhnri, Lutfilhafar, lh 
3

'.'11 Şerif, Fahri Barudi, Nesip Bek· 
tı, Şükrü Kutlu ve Ahmedilham. 

- Dünyanın her tarafında kadın 
ayni şey olduğu için bu süaller pek 
ala bizim hanımlara da raci ol<1bilir

Gazete kadınları bu süallere doj!'
rulukla, riyasızca cevap vermej!'e da
vet etmekte ve iyi bir zevce titrini 

1 kazanabilmek için bu süallerden (24)ine 
(hayır) cevabı vermek liizımgeldij!'ini 
ilave etmektedir. 

Mehmet Ali Ahit altı ay kadar 1 

Cumhur reisliğinde kalacak ve altı 
ay sonra kabine İstifasını verip 
r.eis Haşim Etasi Cumhur reisliğine 
intihap edilerek yeni bir kabine 
teşekkül edecektir. Etasinin şimdi
den Cumhur reisliğine getirileceği 
havadisi doğru değildir. 

Nufus sayımına göre daha üç 
~:busfuk çıkarılması icap ederse 
Utle azası ve genç vataniler ara

'lında paylaşılacaktır. Faris Hurinin 
;rotestanların namzedi olması muh
eıııeld· ır. 

1\ ~ükumet meselesine gelince : 
I abıne Haşim Etasinin başkanlığı 
~.tında teşekkül edecektir. Yeni ka 

ş'.~eye Cemil Mürdem, Faris Huri, 
~k'.ü. Kutlu, Lutfi Hafar, Sadullah 

bırı, Tevfik Şişekli ve Abdur 
tahınan Keyyalının girmesi bekleni· 
Yor. 

Haşim Etasinin başbakanlığa 
~etirifmesi Suriye • Fransa muabe· 
~si müzakeratını yapan heyetin 

teı · h 51 olmasından ve mecliste mua-
edeyj izah ve müdafaaya en çok ' 

iun salahiyettar bulunmasın· 
andır, 

intihap sonunda Faris Hurinin 
- Gerisi ikinci sahifede -

------. -----
Kont Ciyano 

Berlinde 

Muazzam tezahüratla 
karşılandı 

Berfin : 21 (Radyo) - ltalya 
Dış işleri Bakanı Kont Ciyanonun 
Berline varışından bahseden bir teb
liğde, ltalyan Nazırına tezahürat ve 
eşi görülmemiş bir kabul resmi ya
pıldığı söylenmektedir . 

Berfin gazeteleri bu ziyaret mü
nasebeile hararetli neşriyatta bu· 
lunmakta ve bu ziyaretten sonra 
ltalyan - Alman dostluğunun res

men dünyaya ilan edileceklerini yaz-ı 
maktadırlar . . 

K.rı koca hayatının ne nazik ne 
pürüzlü bir şey olduj!'unu anrak be- 1 

karlar bilemezler . Evli hanımları- 1 

mıza, bir kere kendi kendilerini im
tihana çekebilmek fırsatını vermek 
ve genç kızlarımıza da hazırlık ola
bilmek ümidile bu süalleri aşağıya 1 

yazıvorum . / 
Doj!'ru cevap verilmesi çok güç 

olan bu süaller karşısında kendilerine 1 

cesaret ve kuvvet dilerim : 1 

1- Sabah kahvaltınızı yataj!'ınıza 

1

. 

kocanız mı getirir ? 
2 Gecelik antarinizle mi sabah ı 

kahvaltısı yaparsınız ? 
3 Kocanızın arkadaşlarile flört / 

yapar mısınız ? 1 

4- Kocanıza , sıhhati için çok 
iyi olduj!'unu ileri sürerek hafif ye- i 
mek rejimi tavsiye edip bu suretle ı 
yemek yapmak külfetinden kurtul
maj!'a çalışır mısınız ? 

5 - Eviniz her zaman dostları· 
nızlamı doludur . 

6 - Elbise ve şapkalarınız için 
çok para harcarmısınız ? 

7 - Kocanızın bin bir emekle 
yetiştirmeğe çalıştığı bahçeden çiçek
leri k.,sermisinız ? 

8 - Bürosuna sık 'fk telefon 
edermisiniz ? 

Afrikanın kurak 
çöllerinde 

Kadın tayyareci 

Omi Molison kaza 
ya uğradı 

Zavallı Habeşler sonrnecalleriyle 
çabalamakta devam ediyorlar 

Londra: 21 (Radyo) - Maruf 
kadın tayyareci Omi Molisoh 

tayyare meydanı Burjeden döner· 
ken Koydunda yere inmeğe mecbur 

olmuştur . -· ... ····----
Evvelki gün İtalyan kuvvetlerile, Habeşliler arasın 

da sekiz saat süren bir müsademe oldu 
Tayyareci kadın devrilen tayya

renin altından pilot tarafından çıka
rılmıştır . 

Roma: 21 (Radyo) - Yağmur· 
farın dinmesi üzerine geçen hafta
danberi ltalyan harekatı hiç sekte· 
siz cenubu garbi istikametinde yü

rümektedir . 
Askeri kıtaların geçtikleri bütün 

yollar yapılmakta ve köylerde; sık 
sık telefon şebekeleri kurulmakta
dır. 

Roma : 21 (Radyo) - Adisa
babadan bir kaç gün evvel cenubu 
garbiye ilerliyen ltalyan kuvvetleri 
dün sabah ani olarak Habeş kuvvet
lerile karşılaşmış ve sekiz saat sü
ren bir çarpışma yapılmıştır . 

Geriden gelen topçu ve tayya· 
re kuvvetleri Habeşleri pek çabuk 
püskürtmüştür . 

Habeşlilerin üç kolunda da top 
ve fenni harp malzemesi görülmüş
tür . 

Habeş kuvvetleri, nıüsademe es 
nasında çok bol cephane sarfetmiş 

ferdir . 

Bu çarpışmada 6 Habeş ölmüş 
ve yaralılar tesbit edilememiştir . 

9 - Çocuklarınıza kocanızdan 

daha mı çok ehemmiyet verirsiniz ? 
10 Kocanızın sigaralarını içer-

misiniz ? 
11 - Çamaşır yıkandıktan son· 

ra onun yakalarını ve gömleklerini 
bizzat kendiniz ütülemez misinız? 

12 - Çoraplarını lamir edermi
siniz ? 

13 - Kocanıza gelen mektupları 
okurmusunuz ? 

14 - Akşam eve döndüğü zaman 
ev işlerine aid tafsilatla onun başını 

aj!'rıtır mısınız ? 
15 - Akşam sizinle beraber so

kaj!'a çıkmak istemedij!'i zaman ona 
surat eder misiniz ? 

19 - Her geç ka ld , ğı zaman ne 
yaptıj!'ını sorar mısınız ? 

17 - Kocanızın dünyanın en iyi 
erkeği olduj!.una inanır mısınız ? 

18 - Bütün gün roman ckuyup, 
gevezelik yaptıktan sonra akşam 

eve döndüğü zamrn kccz nıza çok 
yorulduğunuzdan şikayet eder misi· 
niz ? 

19 kocrnızın uyl..usu geldiği 
zaman yatakda kitap veya gazete 
okumakta devam eder mifi iniz ? 

20 - istediğiniz şeyleri yaptır· 
mak için, ona mütemadiyen hastalı

ğınızdan bahscderıııisiniz? 
21 - Sinirlimisiniz? çobuk kızar

mısınız? 

22 - Nezle olduğunuz zaman 
hep kocanızın Mendillerinimi kulla
nırsınız? 

23 - Kedi veya köpeğinize karşı 
olan sevginizde mubalej!'a ed iyor
musunuz? 

2·1 - Kocanız sizinle beraber 
mağazalara gidip paketleri taşırmı? 

25 - Kocanızla politika müna
kaşası yaparmısınız? 

26 - Kocanızın ayak kabılarını 
boyar veya silmez misiniz? 

27 - Zaman zaman ona sevdiği 
tatlılardan yapmazmısınız? 

28 - Size çok ehemmiyetli bul
duj!'u bir işi izah ederken esnermi
siniz? 

ltalyan kuvvetlerinden iki hafif 
yaralı vardır . 

Roma : 21 (Radyo) - Adisa· 
babadan bildirildiğine göre : Ce· 
nupta Roza eyaletinde 5000 kişilik 
Habeş kuvvetinin hücuma geçmek 
üzere hazırlandığı kaydedilmekte
dir . 

Omi Molison burnundan ve yü
zünden hafifçe yaralanmıştır . 

Royter ajansına vukubulan be
yanatta, kazaya kesif surette hava
yı kaplıyan sisin sebep olduğunu 
uzun uzun dolaştıktan sonra yolunu 
bulamayıp yere inmeğe mecbur kal
dığını söylemiştir . 

Filistin hadiseleri temamile yatıştı 

Fevzi Kavukçu savaşı 
durdurduğunu bildirdi 

------·------
Kudüs : 21 [Hususi ] - Son 

resmi tebliğ son yirmi dört saat 
zarfında zikre değer bir hadise ol
ınadığını ve memleketin normal 
duruma döndüğünü, gece dolaşmak 
müddeti saat ona kadar uzatıldığını 

bildiriyor. 
Filistin ihtilal kumandanı Fevzi 

Kavukçu bir beyenname neşrederek 
Filistin liderlerinin serbestce diple 
matik muhabere ve müzakereye 
devam etmelerini temin maksadiyle 1 

savaşı durdurduğu bildirmiş ve mü
cahitleri selamlamıştır. 

Kudüs polisi Filistinde komü
nızm harekatını idare için gelen 
beş Rusu tevkif etmiştir. Filist nde 
normal hayat başladığı için artık 

resmi tebliğ neşredilmiyecektir. 
Londrada da Filistinin tabii ha

yata avdet ettiği resmen ilan edil
miştir. ikinci Teşrin başında Filis
tine sivil tahkik heyeti gönderileceği 

- Gerisi ikinci sahifede -

• ''Sofyanın sessız kızı,, 

Sofyalı genç bir kız altı aydanberi 
sükut grevi yapmaktadır 

Babasını yola getiren Bosiljka şimdi de 
sevgilisini kaybetmiştir 

Sofya 16 - Bun
dan altı ay evvel 
zengin bir fabrika 
töriin kızı olan 130 
siljka ile fakir bir 
kimyager olan Mı · 

lorad Dandukov 

Sofye sokaklarında 
birine rastlaşmış 

lardı. 

Bu andan itibaren 
iki genç yıldırımla 

vurulmuş gibi bir
birlerine tutulmuş. 
lardı. 

.llilorad Dandıl.oı • Bosiljka 

Bosiljka, Miloradı yirmi yaşında 
bir genç kızın sevebileceği bütün 
ihtira~• samimiyetle seviyordu . 

Fakat yukarida da söylediğimiz 
gibi Milorad parasızdı . Dul annesi· 
nin zavallı denilebilecek kadar geliri 
ile yaşıyordu . 

Annesiyle beraber şehrin kenar 
mahallelerinden birinde ve küçük 
bir evde oturuyordu . Bütün gününü 
bir türlü bitmek tükenmek bilmiyen 

hesablar ve her defasında yeniden 
başladığı tecrübeler arasında geçiri
yordu . Nişanlısına bir kaç çiçek 
alabilecek parası bile yoktu . Fakat 
Bosiljka romantik olduğu ka -
dar cömerd bir ruha malikti . Fakir 
kimyageri büyük bir şefkatle teselli 
ediyor vs kendisine yardım vadedi
yordu . Babasının ikisine de baka· 
cak kadar zengin olduğunu söylü
yordu. 

- Gerisi ikinci sahifec;le 
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Yol Siyasetimiz 
-- -·-·..-..·-·---- Sehw 

Geçenlerde elimize tarihi bir vesika geçti : ( 1300 - 1886 ) tarihini 
taşıyan bu vesikaya göre bu tarihte Sırrı paşa namında bir zat Adana 
mutasarrıfı imiş, memurlardan ve halk içinden seçtijti bir komisyonla Ada
na - Misis yolunun inşasına başlanmış, fakat nedense ikmal ettirememiştir. 

Sırrı paşanın niçin muvaffak olamadıjtını bilemiyoruz; ama işin ko
misyona havale edilmiş olmasına nazaı an hüküm vermek zor değildir. He
pimizce bilinen bir şey varsa. bu yolun yıllarca yapılamamış olması ve 
hatta başlandığı tarihte birinci kılometre üzerine köme köme yığılan ba
lastın bir kaç sene evvelıne kadar yol üstünde kalmış bulunma'1dır ! 

Ve yine ( 1296-1880 ) tarihinde Adanada basılan bir salnameye gö
re Şair Ziya Paşanın Adana Valiliğine tesadüf eden bu tarihte Adana -
Karataş yolunun yedi yüzüncü metresine kadar in~a cdilm'ş ve hatta bu ve
sile ile padişaha dua edilerek [ ! ] bir de küşad töreni yapılmıştır . 

Büyük Cumhuriyetten sonra bu yolun yirmi altıncı kilometres'ne ka
dar varılmıştı . Fakat 1930 senesinden sonra bilemeyiz niçin inşaata de
vam edilmedi ? 

Seyhan Vilayetinin en zeng'n mıntakası olan Çukurovayı biri garbe, 
diieri cenuba bağlayan bu iki iktisııdi yolun elli küsür seneki uzun bir 
zaman içinde yapılan kısmını rakama vurursak yerine kocaman bir sıfır, 
diğerine de - Cumhuriyet devrinde yapılanlar hariç - senede on altı 
metre tulunda yol isabet eder ! 

lstanbul ga2etelerirde ckcduguır uza göı e Nafıa vekaleti devletin yol 
inşaat siyaseti hakkında yeni bir layiha hazırlamış, bu layıha Şurayı dev
letten de geçmiştir. 

Liiyıhaya göre yol vergisi devlet vasıtasile tahsil edilecek, bir kısmı 
vi?ayetlere terk edilerek kalan para ile şose inşasına girişilecektir. 

Yukariki bılançoyu gördükten sonra bugünkü şartlar içinde bu i~in 
İdarei hususiyeler tarafından beklenen çabuklıkla başarılamayacağı, hükü
metin takip ettiği yeni siyasetin ne kadar doğru bir yol olduğu kolayca 
anlaşılır. 

Bır memleketin yolları insan vücudundaki kan damarlarına benzer, onu 
asla ihmal edemeyiz ; çiinkü; saatte iki yüz kilometre yol kaleden otomo
billerin icad edildiği bir devirde adi bir şoseye bile malik olamamak, bir 
memleket için büyük bir mahrumiyettir . 

Yurd çevresi içinde binlerce kilometre şimendöfer inşasına muvaffak olan 
Cumhuriyet hükümetinin demir yollarını yaptığı gibi nihayet şose

lerini de yapmak için cezri tedbir aldığı görülüyor . 

1. 8. 

Sofyanın sessiz kızı 
------·------

Köylülerimiz 

/ 5000 kişilik bir kafile 
i halinde şehrimize bay
ı ramlaşmağa gelecek 

işittiğimize göre : 29 Teşrini 
evvel Cumhuriyet bayramımızda 
şebrimi;:de yapılacak büyük resmi 
geçide iştirak etmek ve bayramlaş
mak üzere bütün köylillerimi:t milli 
kıyafetlerile Adanaya geleceklerdir. 

Yine öğrendiğimize göre: bir 
çok köy Muhtarları partiye, vilayete 
bu hususta müracaata bulunacak
lardır. 

(Akşam kız sanat okuiuna 
1 -

i Müracaat çoğaldı 
1. Şehrimizde bu ay tedrisata baş 
1 lıyacak olan akşam kı:ı: sanat oku-

l 
!unun talebe kayıt ve kabulüne baş 
ladığını ynımışhk. 

ı Mektep miidi.lrlü~ Pazartesi 
gününden Libaren kayıtlara başla-

/
. nııştı. Aldığımız malumata göre 

akşam kız sanat kısmına kayıt edil-

i

! mek için be'll'iln müracaatlar ya 
pılmakta ve muameleler ikmal fdil-

1 mektedir, 
1 K~yıtlafın ne zamana kadar 

süreceğini ve mektebin hangi gün 
derse başlayacağını ayrıca bildire-
ceğiz. 

- Birinci sayfadan mabad -

Milorad zengin sevgilisinin vaid 
!erine çok inanmıştı , Bilhassa onun 
babasının ikisine de bakabilecek 
kadar zengin olduğu fikrine bütün 
kaJbiyle iştirak ediyordu . 

Nihayet bir gün Bosiljka fikrin

den babasını haberdar etmeğe karar 
verdi. 

Bu mağrur kadın bizmı>tindtı btl
lunan bir Juvalye- tıırııfıııdan çılgın· 
ca seviliygrdu . Güzel kadın bu Ju ' 
valy'e)'e eğer üç sene bir tek kelime 
söylemeden kalabilirse bir puse va· 
delmişti . Juvalye'de mağrur ltalyan 
güzeli de sözlc-rini tutıııu ., lardı . 

Orta tedrisatta 
Munzam ders alan öğret 

menlere yapılan ıam 
Şehrimiz Ticaret mektebi Fran

sızca muallimi Nevzad Güvenin der
si arttığından 15, Erkek Lisesi be

den terbiyesi öğretmeni Halis Knd· 
ri Ticaret mektebinden aldığı ders
ten dolayı 20, Kız Lisesi muzik Öğ
retmeni .<;)ükrü enstitüde musiki der· 
si aldığından munıam olarak beş li
ra alacaktır . 

Fakat heyhat 1 Bosiljka'nın ba· 
bası kızına Milorad'ın keşiflerinin 
ticari biç bir kıymeti olmadığını 
söyledi . Bundan Bosiljka derin bir 
nevmidiye düştü . Bir hafta evvel 
kurduğu hulyalı projeler hep sönü
vermişti. 

Çünkü babası böyle bir izdiva· 
ca katiyyen razı olamıyacağını açık
ça ifade etmişti . 

Fakat Bosiljka'da babasından 
daha az enerjik görünmedi . 

Ona bu izdivaca katiyyen karar 
vermiş olduğunu ve her ne bahasına 
olursa olsun Milorad'la evleneceğini 
söylemişti . 

Bunun üzerine babası : 
- Pekala hangimizin sözü ola

cağını görürüz 1 Demiş ve Bosiljkayı 
Miroradı görmekten menetmişti . 
Hatta işi daha ileri vardırmış genç 
kimyageri de görerek ayni şeyi ona 
da söylemişti . 

Sebze fi atları 

Bosiljka gazetderc'e piyesin ten
kidini okumuştu . Nihayet bahasın- J 

dan, aşkının büyüklüğünün icabet· 1 

tirdiği bır şekilde intikam alacak 1 

yolu bulabilmişti. Piyesteki kahra- i 
man Jövalyeyi taklide karar vermiş- , 
ti . Ayni gecede babasına bir mek· 
tup yazdı . Ve sevgilisini getirtince] ı 
ye kadar bir tek kelime konuşmama. 
ğa karar verdiğini bildirdi . Mağrur 
babası genç kızın yeni bir kaprise Son yağan yağmurlardan sonra 
kapıldığını zannetmiş ve bu işi cid- şehrimizde sebzeler, bilhassa Meram 
diyetle telakki etmemişti . nefis tomatesleri çoğalmış ve sebze 

Fakat Bosiljka kararında dur- fiatları hissedilir derecede inmiştir. 
t 

On, on iki buçuk kuruşa kadar 
muşu . 1 . 

B .. d 't'b • d b' satılan tomatesın kilosu bu suretle u guıı en ı ı aren agzın an ır -
tek kelime bile çıkmıyordu . Bütün 1 beş ve batta dört kuruşa alınmıştır. 
dünyadan elini çekmişti. Hiç bir 1 Cumhuriye._t_ balosu 
kimseyi görmek istemiyordu . 

Hazırlıklara başlandı 

29 Teşrinievvel Cumhuriyet 

Ana ve babasile, hizmetçiler an
cak işaretle konuşuyordu . Evvela ' 
tehditler, sonra bütün yalvarmalar 

bayramında verilecek olan " Cum
' huriyet Balosu ,. için, seçilen komi

te baz : rlıklara başlamıştır. 

beyhude oluyordu . 

Tabettirilen davetiyeler bugün
lerde dağıtılacaktır. 

İzcilerimiz 
Ekzersizlere devam 

ediyorlar 

2Q 1't!Şrll\levvel 'Cumhuriyet Bar• 
ramında Ankarada yapılacak olal\ 
bii.yiik resmi geçitte bultınmak üzre 
şehrimiz ~t~k Lisesinden de 50 
izı::inin gideceğini yazmıştık. 

Ankaraya gidecek iteiler mek
tep idaresi tarafından seçilmiş ve 1 

ekzersizler yapılma%ına başlanmış
tır. Liseli izciler dün öğledel\ sonra 
okullarında bedeh terBiyesi Öğret
m~lllerinin nezareti altında hareket 
ler yapmışlardır, 

Arazöz ve çamur 

Belediyenin bllyUk Arıızöıü 
~ehrin muayyen yerltırini hetgilıı 
sabah, öğle ve akşam üzeri sula. 
makta ve bu suretle ortalıkta teı<. 
olmamasına çalışılmaktadır, 

Buna halk ne kadar ıtıemnun 
ise buntın caddeleri sularken yer
den sıçı attlğı ve yahut fazla stılan
madan basıl olan çamurlar Üzerirl· 
deh geçen Otomtıbil, kamyon ve 
atabalarlh sıçrattıkları çamurlardan 
elbiselerinin çamur olmasından tl 
derece çok haklı olaı ak şikılyette 
bulunmaktııdırlılt: 

Arazözü idare eden memurların 
bu hususa çok dikkat etmeleri bu· 
susunda lazım gelen emirler veril
mesi beklenir. 

Tayfur Sökmen 

Antalya saylavı Tayfur Sökmen 
lstanbuldan şebrimiıcı gelmiştir, 

Tayfur Sökmen bir kaç gün 
şehri ,,,izde kaldıktan sonra lstanbu
la dönec.:ktir. 

Elini ı•oakineye kaptırdı 

Yara tehlikeli değil 
Çifçi fabrikası amelelerinden 18 

yaşında Necati oğlu Hayatı dün çır
çır tahtasını makineye takacağı sı
rada , dikkatsizlik neticesi elini ma · 
kineye kaptırmıştır . 

Hayatinin eli ağırca yaralan
mışsa da , sakatlık yapacak derece
de değildir . 

Yaralı amele teıiavi altına alın

! mıştır . 

i Tehdit ve hakaret etmiş 

Samsun İdman 
Yurdu şehrimize 

geliyor 

Oç n\a~ yapac~k 
Samsün ldmıııt Yurdu Adahıl

mızın ilç kulilbil ile mılç yapmak 
Uzfe bıl ayın 26 sıilda şehrimize 
gelecektir. 

Samsuıl idman Yurdu şehri· 
mizdeki iİç kulüple ılyrı ayrl biter 
iılaç yılpal:aktlr. 

Meşhur Gümüş 

Hükumet tarafından 1700 
liraya satın alındı 

'ttlrkiyemiıde yapılan At yarış
larında müteaddit defalar birincilik
ler kazanmak s•·tetiyle bliyük bir 
rekor kıtmış olan ve sııhibi Get 
danlı Htlseyihe ötuz bin küstir lira 
kazandıran meşhur Gümilş Diyarbe. 
kirde Damıtlık olarak kullanılmak 
üzere yatış ve islah ehcilmeHi he
sabına bin yedi yüz liraya sııtıil 
alınmıştır. 

Filistin hadiseleri 
temmile yatıştı 

- Birinci sahifeden artan 

ilfuı edilmiştir. 
Ayni günde müstemlekat nazırı 

tahkik heyeti reisile görüşmüştür. 

Havas ajansının bir gün önceki 
tebliğinde Filistinde yeni rejimin te
sisi maksadile gidecek tedkik he 
yetinin evvel emirde Filistin arab
larının barış ve sükün vaidlerinin 
samimi olmasını anlamak istediği 

ve aksi takdirde ali komiserin kal 
dırdığı örfi idareyi yine iade etmek 
selabiyetini haiz olduğu bildiriliyor. 
Ve Yahudi muhacereti meselesinde 
Filistin arabların bütün metalibine 
boyun eğilmiyeceği tasrih ediliyor. 
Bununla Balfo' vaadından dönül · 
mediği Filistindeki Yahudilere an
latılmak isteniyor. 

Havasın tebliği biraz sert ol
makla beraber lngiltne büküme
tinin gayesi iki tarafı da memnun 
etmeğe çalışmaktır. 

Suriye kabinesi te
şekkül etmek üzere 

- Birinci sahifeden artan -

Bu andan itibaren genç kız ba
basından nefret etmeğeo başlamıştı . 
Ondan intikam almak istiyordu . 
Ve evvela bir açlık grevine başladı .. 
Bu grev karşısında içini biraz korku 
alan baba der bal Sof yanın en iyi 
doktorlarından ikisini çağırarak her 
ne şekilde olursa olsun kızına ye
mı:k yedirmeğe memur etti . Çok 
geçmeden genç kız bu usulün mu
vaffak olamıyacağına kendi de ka· 
naat getirdi . Bu defa da babası 
muzaffer olmuştu . Başka bir şey 
bulmak lazımdı . 

Herkes tarafından sevilmiş' olan 
Bosiljka Sofyanın yüksek sosyete
sinde büyük bir boşluk bırakmıştı. 
Bütün salonlard;ı ondan konuşul 
mağa başlamıştı . Ve onu şimdi 

" Sofyanın sessiz kızı " adıyla yad 

Ba'oya iştirak ıçın, Smokin, 
Frak, bu olmazsa düz siyah elbise 
ile gitmek mecburiyeti kaydedil
miştir. 

Erzurumlu lsa oğlu Abdullah 
isminde birisi dün polise müracaat 
ederek : Ömer oğlu Hasan adında 
bir adamın kendisini ölümle tehdit 
ettiğini ve hakarete uğradığını şi 

kayet etmiştir. Zabita bu iddia üze
rine Hasam yakalamış ve icap eden 
kanuni muameleyi yapmıştır. 

Meclis reisi olması ve ikinci kabi · 
neyi Cemil Mürdemin teşkil etmesi 
tasavvur olunuyor. 

j Yeni kabinede bir de harbiye 
nazırlığı olacak Abmedlebbam umum 
erkanı harbiye reisi olacaktır. Har 
biye nazırlığı ihdas edilince hemen 
ordunun kurulmasına başlanacaktır. 

Tam bu sıralarda [ Sözsüz juval
ye] adında bir tiyatro piyesi Buda· 
peştede büyük bir muvaffakiyet ka 
zanmış ve dehşetli bir heyecan ya
ratmıştı . Bu piyes , on dördüucü 
asırda yaşamış oları güzel ve mağ · 
rur bir ltalyan k<1dınının macerası 
idi . 

ediyorlardı . 1 

Nihayet bir gün geldi ki, Bosilj-
1 kanın babası kızının bu kuvvetli İra· 

desi ve arzusu önüne iğilmeklen baş· kerre daha kızına müracaat ederek 
ka çare kalmadığını gördü . Po
lise giderek genç kimyageri bulma· 
!arını ve kızının yanına getirmelerini 
rica etti . Fakat kimyager ortadan ' 
kaybolmuştu . Onun yerini bilen bi- 1 

ricik insan , annesi de bir müddet 
evvel ölmüş ve bu sırrı kendisile be-

1 

raber mezara götürmüştü . Milıırad ı 
annesinin cenazesinde de bulunama- 1 

1 

ınıştı . Onu bu felaketten haberdar ı 
edecek kimse yoktu . 

Bo•iljkanın babası kimyageri buJ.1 
mak için elinden gelen her şeyi ya- j 
pıpt3 muvaffak olamayınca son bir 

bütün ailenin üzerine bir felaket gi
bi çökmeğe başlıyan sükfittan vaz 
geçmesini dıledi . Fakat genç kız 
kararında ayak diredi . 

Bu gü:ı hala altı aydanberi : 
Sofyanın sessiz km ,, nın ağzından 

bir tek kelime çıkmamaktadır . 
Bu güzel kız mütemadiyen kapı· 

nın birdenbire açılmasını ve Milo· 
radın odasına girmesini bekliyor . 
Ve anlaşıld:ğına göre de ancak bu 
dakikada güzel ağzından ilk defa 
olarak bir sevinç ve hayret kelimesi 
çıkacııktır , 

Bir tavzih 

Türk sozü gazesi müdürlüğüne 

21 Tarihli dünkü nusbamızın 
şehir haberleri sütununda " küçük 
bir yavruya ne yapıyordu • başlığı 
altında çıkan yazıda küç.-ük bir kız 

çocuğuna fenalık yapmak istediğim 
yazılıdır . Halbuki bu , bir iftiradan 
başka bir şey değildir. Ve bu gün, 
adli tahkikat neticesi , böyle bir 
suçu işlemediğim sabit olmuşturki , 
serbestim ve işim gücümle meşgu

lüm . Bu haberin tavzihini rica ede· 
rım. 

Kuruköprüde kunduracı 
FEHMi 

lntibaplar 15 birinci kanunda 
bitecek ve muabedenin tastiki için 
meclis fevkalade olarak içtimaa da
vet edilecektir. Muahedeyi tasdik 
ettikten sonra Meclis mart ayına 

tecil olunacaktır. 

Suriye meclisinde tasdik edil
miş muahede mart ayında Fransa 
parlamentosuna verilmek üzre F ran· 
sa hariciye nezaretine gönderi1e 
cektir. 

Su\·i~e - Fransa muahedesinin 
bu suretle tastiki işi bittikten sonra 
Suriye Akvam cemiyetine girmeğe 

~ıırlan<ıeaktır. 

22 Teşriniewel 19~~ 

Ankara da 

Devlet mahallesinin inşa• 
1 

atı ilerliyor 

Allk~ra ( büslisi muhabirimit· 
den ) - Yenişebirde vekalet bina 
!arının bulunduğu sabanın tanzimine 
başlanmıştır . Binaların bulunduğu 
sahanın heyeti umumiyesi büyücek 
bir parkı andıracak: küçün bahçeler· !ar 
le süslenecek ve saha " Pergola • lıt 
denilen sütunlarla çevrilecektir · 1. 
Perll'ola işi intaç edildikten sonra 01 
Devlet mahalleai bütün güzellik ve ı t.t 
hıışmetiyle meydana çıkmış olac:ak· 11 

tıt ' tij 

$1mdikt halde ve ilk olarak Vila ~1 

Yetler evi öuüıtd~ki S<lbada pergola · 
l~f iHşasırla bılşlanılmı~ lıuluttacaklif • 
Çıl 

Bclrada yapılacak pergolanırı ~e 
döşemesihe slra ile her vilayetten 
gelecek toprak ve taşlarla birer ce 
ufak amut dikilecektir, meydanlığı" le 
ortasına döşenen kısmın da her · ıe 
vilayetin bir araya getirilmiş top· te 
ragiyle büyük bir abide yapı . y 
lacaktır . Bu abidenin planı Alma0• ne 

1 mimarı Meyşter tarafından bazırlao· İJ~ 
mıştır . iki 

Yalnız Vilayeti er evi önündeki ta 
pergola inşaatı 19;000 liraya mal la 
tılacaktır . Biltün meydanlığın tan· lıy 
zimi için de 400,000 lira kadar bir da 
para harcanacaktır . p0 

Pr ,-- :ı ıst 
Cumhuriyetin onüçüncü yıldönürıt0 b 
bayramında C. H. P. tarafından : be 

1 - Kuru köprü çeşme meY· 

danııtdıı . I 
1 
.. 

2 - Belediye meydanında . ~ 
3 - Taş köprü başı meydanında a 

kurulacak halk kürsüleri kadın,er' Ce 

kek bütün vatandaşlara açık bu· Ilı 
lundurulacaktır . dcı 

Bu kürsülerde söz söylemek is· 
tiyenlerin bayram gününe kııdaf 
her gün saat ( 17 ) den itibare0 

Parti merkezinde başkanlığa gele· 
rek adlarını yazdırmalarını sayın 
yurddaşlarıımzdan sevgimle dile· 

rım . 
Se,ha11 1 alısı ı•e C. H. P 
&;·hfln /lyörıkurulll n.ır 

ku111 T. H. Bfl ,·sal 
7411 3 

Elaziz Nafia müdürlü· 
ğünden: 

Açık eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iŞ: 

Elaziz - Malatya yolunda ismet in~ 
önü köprü;Ü asfalt kaplama ve bek be 
kulübesi tamiratı. k 

Bu tamiratın keşif bedeli ( [ki ~ 
bin d 3rtyü ı altmış dokuz lira ) yir· bi 
mi kuruştur. ~a 

2 - Bu işe ait şartnameler ~e 
evrak şunlardır : 

A : Eksiltme şartnamesi. 

B : Mukavele projesi. l' 
C : Bayındırlık işleri genel şar 

namesi. 
b

. .,e 
D : Tesviyei tura ıye, şose 

kargir inşaata dair fenni şartnanıe· 
E : Hususi şartname. 

F : Keşif eetveli. 

isteyenler bu şartnameleri .;e 

evrakı bedelsiz olarak Elaziz nafı~ 
müdürlüğünden alabilırler. 'f, ıl~ 

3 - Eksiltme 5 - 11 · 936 
3 

ribine rast ıyan perşembe günü 53.. ı',i 
at 1 de Elazizde nafia müdür!~· t 

~a 

ğünde yapılzc3ktır. . 11 ~a 
4 - Eksiltmeye gi•ebilmek ıçı 

isteklinin 185 !ıra 19 kuruş nı~· 
vakkat teminat vermesi, bund811 

başka aşağıdaki vesikaları haiı 
olup göstermesi lazımdır. 

A : Ticaret odasına kayıtlı ol· 

duğuna dair vesika. 
B : Bu inşaatı yapabileceğine 

dair ehliyet vesikası. 

7419 22·24-27-1 



Madrid düşerse.? •. Asri • 
sınama 

anyada ihtilalcilerin artan muvaffakiyetlttri karşısında Fransanın da 'endi
~leri artmaktadır . Vaziyeti üza~tari görm~g-e ve parti . ihtiraslarından 
'2ak kalmafa muyaffak blafl Bazi Fr;mıiılar , yarın Fransayı lfekle

&· Ytn tehlikelere şim&iden işaret etmekt~dirlt11 • 
An karada ispanyada 

21 birinci teşrin çarşamba akşamından itibaren 
fevkalade proğram 

ıu 

k Fransızlar , ispanya hadiselerini 
r t.raf girane bir tarzda değil • fakat 

~h.angi bir lspanyol hükumetini 
"'lkiisine düşman f:.tmekte menfaati 

' 111.nıyan bir komşu sıfatiyle telakki 
P ~clidirlcr . Ağar söylemek icabet. ! 

~ti için her iki muharib cepheye bü 
liİlı devletlerin yapmıı oldukları yar 
dtınlan inkir edecek değiliz • Şüp-

* ~İz , ideolojiler rollerini görmüş
ıtfdir , ve göz yumulah bit kaçak
çdık sayesinde her iki tarafa da 
l'tphane ve silah verilmiştir. 

Esasen bütün bunlar tali dere
Ctdc şeylerdir , ve Fransa , lngiltere 
it rnutabık olarak , ademi müdaha-
~ Prensipini vazetmekle çok iyi ha
telcct etmiştir. Gerçi bu prensipe ria.

1 ''t edilmemiştir, edilemezdi de . U
'utmıyabm ki 1911 de, bir tayyare 
ile bir türk sıhhi heyetini taşıyan 
iti Fransız vapurunun ltalyanlar ta
l'a~ndan müsaderesi yüzünden az 
~lsın ltalya ile Fransanın arası açı 
/ordu . Bu neviden hadiselere mey 
an verilmesi gülünç olurdu . En 

l>olitik olan şey , ademi müdahale 
l>rcnsipini ilin etmek , f spanyollan 
~dikleri hükiimeti intibahta ser
L.~t bırakmak ve sonra hadiseleri 
~lernekten ibaretti. 

•• • 
L-: .. _Buıün milliyetçi kuvvetler üstün· 
""IU almış görünüyorlar: Malagayı 
~ka etmiıler , ıimal ve cenub 
teı>helerini birleştirmitler • Alkazar 
~~sarasım kaldırmışlar ve Tole

)'U zabtetmişlerdir • ~ya , 1 
cmadure , Leon , iki kutilin bü
bir kısma , Aragon'un hemen ta 

1 

, Saragos.se , Galicc , Navar· 
le • hemen bütün Guipuıcoa ellerin
~r ; ve Ovyedo şehrini ellerinde 
ltukJarı Asturyada da sıka dav

t'nınaktadırlar . Buna kızılların Ma

~k adasını boşaltmaya mecbur 1 
Jin maş olduklarım , evvelce Madridin 
~ de bulunan deniz hakimiyetinın ı 

rgos hükumetine geçtiğini de ila· 
"e edersek Madrid hükumetinin , 1 

llltıru hükumet sıfatım muhafaza j' 

~caine rağmen , disiplin , taktik 
~~ ~ikide matcryel sebebleriyle 1 
~ böyle daha zayıf bir vaziye- ' 
" dtqmüş olduğunu itiraf etmeme· 
ıC' 'llllcin yoktur. 

• • 
be ~erçi , henüz• bütün ümidler kay 1 
k dilmiş değildir . Madrid hemen · 
~fatılmış gibi ise de , Asturya , 
l>i sk eyaletinin bütün bir kısmivle 

rlikte rnukavemet etmekte , M~la
~- İyi dayanmakta , Valansiya , Mu-
ti~ A •• K . M" k • ""ucante , arta~n ve mor 
~tletleri henüz hükumetin elinde 
. lunrnaktadır : fakat milislerin di
~rlinsizlikleri t alikasızlıklan ve 

Yazan: Pierre Dominique 

himayesini mu haf aza edip etmiye
ceğini bilmek lazımdır . Ayni za
manda Burgos hükümetile ltalya 
arasında Balear adalanndan birinin 
ltalyaya ilhakı veya Port - Mahon 1 

üssünün ltafyanlaniı emrine veril- ı' 
mesi hakland• bir muahede me.-cut 
olup olmadığını bilmek lizımdır. Ve 1 

nihayet, umumi olarak , Burgos hü
k11metile Almanyamn münasebetle· 
tinin ne merkezde oldutunu, ve ga. 
Jip geldiii takdirde Berlin, Moskova 

1 

ve bu iHbaria Fransiya karşi ala
cağı durumun ne olacatinı bilmek 
lazımdır . 

Birinci nokta hakkında General 
F rankonun resmi beyanatım dinle· 
dik. Bugün Burgos hükiimetinin şefi 
bulunan General , Londradaki mü· 
ınessilini ispanyanın Fastaki hakla
rından vazgeçmeye dair olan bütün 
rivayetleri tekzibe memur etti. 

ispanya toprağından en küçük 
bir cüzünün bile devletin elinden 
çıkmıyacağıru ilive. e~ Demek olu· 
yor ki birinci noktadan olduğu ka
dar ikincisinden de emin olabiliriz . 
Bununla beraber Primo de Rivera 
ile Musolini arasında yapılmıı olan 
ve Fransanın Şimali Afrika ile irti· 
batım kesen bir hat vücuda getire. 
cek surette ltalya ve lspany:ol do
nanmalan arasında bir elbirliği tesis 
eden anlaşmayı da habrda ~mak 
li1.ımdır. 

Ordumuz büyük bir aske 
ri manevra yaptı 

lstanbul : 21 (Radyo) - Anka· 
rad~ büyiik bir manevra yapılmış
br • 

Bu manevraya zırhlı otomobil
ler, tanklar, tayyareler iştirak etmiş
tir . 

Suriye ve Lübnan tüccar 
ları üç günlük grev yaptı 

Ankara: 21 (AA.) - Alman 
ajansı Suriye ve Lübnau tüccarları· 
run Fransız frankmın kıymetten dii
şürülmesini protesto etmek üzere üç 
günlük grev ilin etmeğe karar ver
diklerini bildiriyor . 

balyanın cevabı dosta . . ne ımış 

Kahire: 21 (Radyo) - Londra· 
dan gelen bir telgrafta İtalyanın Lo
karno hakkında lngiltereye verdiği 
cevabın çok dostane olduğu ve bu 
cevapta Akdeniz vaziyetine dair hiç 
bir şeyin zikredilmemiş olduğu bil
dirilmektedir . 

Filistinde Araplar boyko 
taj ilan ettiler 

Kudüs: 21 (Radyo) - Araplar 
yeni bir boykotaj organize etmek· 
tedirler . Bu boykotaj Yahudilere • •• 

Milliyetçi ispanya ile Almanya 
arasındaki "münasebetlere gelince 
elimizde şu delil var : General F ran
ko, Berliner Lokkl Anzeigerin mu
habirine ve.piti beymmtt4 ~mittir 
ki : 

• karşıdır . Arap tüccarlan mallannı 
Arap müesseselerden almağa mec 
bur edilecektir . 

" Almanyada aöyleyiııiz ki ls
panva, Bolşevik vebasıqa ~şı mü
cadelemize maneui bir destek olan 
Almanyaya teşekkür etmektedir . 

Hiç bir telgraf , bana Rudolf 
Hess'in, Nasyonal Sosyalist partisi 

ispanyadan alacaklı 
tüccarlarımız 

1stanbul : 21 (Radyo) - ispan
yadan alacaklı tüccar1arımız. alacak
lannı, merkez banka::ımm ispanyaya 
aid hesabından alacaklardır . 

Londra : 21 ( A.A ) - lngiliz 
gazeteleri Madridin yakmcla milli
yetperverlerin eline düşeceğinden 

şüphe etmemektedirler . ispanya 
Cumhur reisi dahili harp esnasında 
göstermiş olduğu yardımdan dolayı 
Katalonyaya karşı şükranı izhar 
etmek üzere Barslona gelmiştir . 
Londra siyasi mahafilinde ispanya iç 
işlerine ademi müdahale komitesi· 
nin derhal toplanması arzu edilmek
tedir . Komite İtalya Almanya Por 
tekiz delegelerine lngiliz notasına 
verecekleri cevabın gecikmesinden 
dolayı büyük Britanya hükumetinin 
endişelerini bildirmiştir . 

Adana Ziraat Mektebi 
müdürlüğünden : 

Cinsi : ( U. E. O. ) marka ve ya. 
hut buna benzerindeki Firez~ ma
kinesi . 

Dipozito akçası : 172,50 lira . 
Tahmin edilen fiat : 2300 lira . 

1 - Yukarda cinsi ve markası 
yazılı bir adet Fireze makinesi 19-
10-936 tarihinden itibaren (20)gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2- Fireze makinesi tarihi ihale· 
den azami (6) ay nihayetind~ Adana 
Ziraat mektebine teslim olunacaktır. 

3-Makine hakkında mevcut şart· 
name mektep müdüriyetinde olup 
görmek istiyen ve talep vukuunda 
gösterecekleri açık adrese parasız 
gönderilır. 

4 - Eksiltme 9-11 - 936 tari-
hine tesadüf eden pazartesi günü 
saat ( 14) de Adana Ziraat mekte
binde miiteşekkil satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

5- isteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nun -2-3 üncü maddeleri mucibince 
lazım olan vesaikle 0 

0 7,5 nisbetin
deki dipozitolarını malsandığına ya
tırmalan ve teminat mektuplan var
sa münakasa saahndan evvel komis
yona g lmeleri ilin olunur. 7405 

18 22 27- 31 

namına Milli Mijdafaa birliğimizi ( Mu··J·de ) 
tebrik eden telgrafı kadar memnu-
niyet vermemiştir . ,. Digcr taraftan 

1 

~enSoeral FtrlankoB, .1s,~yla hhükiimtüet1i.: 1 Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan(PhiJips) 
nm vye er ır ılS.y e er r u 

münasebetleri keseceğini • ve dost· in 937 modelleri geldi . 
luklann taksiminde, devletlerin Ko-
münizme ve lspanyol sivil harbine 
karşı durumunu hesaba kar acağını 
tasrih etmiştir . 

* • • 
BütüA bunlar bizim içi!l endişe 

verici kalmaktaciır. Bugün işleyebi· 
leceğimiz ve kati oiocak bir hata· 
dan çekinmemiz lazımdır. Riflilerin 
isyan ettiklerine dair şüpheli bir 
kbliğe inanarak ademi müdahale 
fikrinden vaz geçmemiz, ve hüku
met Madridden Barselona şığındığı 

Fransız Akademisi azasından "Georges Ohnetin ,, layemut eserinden 

(Demirhane müdürü) 
Oynayan : " Gabey Morlay ,, 

ilaveten : Dünya havadisi 
Pek yakında : 

Sinemanın mini mini yıldızı 

'' Şehirley templ '' '' Küçü~t Albay ,, filminde 
7413 

Alsaray • 
sıneması 

bu akşam 

En güzel aşk ve heyecan filmlerinden birisini sunuyor 

( Sevda Gecesi ) 
Mümessili : Lilyan Hervey 

Çoktanberi filmine hasret çektiğiniz bu büyük yıldızın şaheserini mu
hakkak görünüz. iki saat mestolacaksınız. 

ilave : 

( Paramunt Jurnal ) 
7409 

Tan Sineması 
Bu akşam 

Alman sinemacılığının en şöhretli siması YAKICI YILDIZ 

( Kamilla Horn ) 
F evkalide güzel Valslar ve çok güzel şarkılarla süslü olan nefis bir film 

Aşkım senindir 
Almanca sözlü eserde mükemmel bir tip yaratmıştır. iyi bir film seyret
mek ve güzel şarkılar dinlemek isterseniz bu filmi görünüz memnun ka
lacaksınız . 

ilaveten : Herkesin beğendiği hoş bir : 

( Miki Mavs ) 
Pek yakında: 

Hepinizin hayalinde yaşayacak \e mevsimin en güzel bir filmi olarak 
kalacak olan : 

( Diktatör ) 
: Clive Brook'ın şaheseri : 

7414 

Marconi ve Kelvinatör 
Elektri:di buz d:>labı sahiplerine Yeni Mağazadan 

Bütün makinelerimizi tetkik etmek üzere mütehassıs ustamız gelmiştir. 
Makinelerinizi ücretsiz olarak kontröl edecektir . Lütfen telefonla evinizin 

~ ihlannın kifayetsizliği hakkında , 
bi~ıan Madridin dostlan tarafından 
~ c, yayılmakta olan haberler, hü· 
~ilrnet cephesinde ümüdin azalmak· 
d· oldutunu g5.d recek mahiyette
tır · Daha fenası da var: Hükumet 
~ınilerinin Cantabripue sahili bo-
6. lldan ihtilalci gemilerle çarpşmak 
~ ·Crc Gibralta botazına doğru 

: takdirde, Katalonyayı bir sığmak 
haline getirmek için bir müdahalede 
bulunmall\iz, bazılarımn ileri şür-

adresini bildiriniz . 1 
7415 2- 2 Sahihini~ s~si Acantası 

etledikleri söyleniyor. 

1 •• Unutmıy.alım ki isi gemilerden 
~st Ye:ıidir ve denizde kati bir mu· 
~reb~ halinde , kuvvetli bir zabit 
•
1
dr0suna malik olmayan hükumt't-

Çı • 
d· erın mağlub olmalan muhtemel-
'! ar · O zaman Barselon ve Valansi
,.~ doğrudan doğruya tehJid altına 
'iırecekt' ır. 

• • • 
k Fransızlar bugün üç problem 
~~sanda bulunuyorlar : milliyetçi 

"Urnetin , galib geldı}i takdirCJe 
•bed.lere ria~ edip F astaki 

diikleri gibi Kat~donya'nın himaye- Ceyhan Belediyesinden: 
sini üzerimize almamıı: veya Cenev· Açık eksiltnıe ilanı 
rede milletlerin kendi mukadderat· 26 numaralı istasyon caddesinde 
farına lıikim olmaları esasına muha. O 237 - o 757 arasında Cumhu-

Tan sinemasın l Pek 1 akında 
lif l.Jir müdahalede bulunmamız böyle . · t k ı k d ı 520 t 

rıye o u una a ar 0 an mc - Avrupa Sinemacılığına şeref 
bir hata teş~t eder.C re uzunlukta 2.50 metre genişliğinde h .k 

1 
.. d f· 

veren arı u a e ım Yarınki ispanyayı sırtımızda bir yaptıracağımız beton bordür ve Ar (M 
1
. f . ) 

tehlike haline koyacak herhangi bir nawt kaldırımının; taş malz~mesi 1 eyer ıng acıası 
manevradan sakınalım. Şimdiden iş yerinde belediye tarafından ıhzar . . 
milliyetçi cephede gazetelerin Fran- edilmek üzere keşif tutarı 1257 lira ( Charles Boyers ) nın phesen · · 

sanın aleyhindedir. Yarın ftalyavari Bu Radyolan görmeden ve dinlt":meden başka bir marka almamanız 98 kuruş olup on beş gün müddet-. ---------·----
menfaatınaz iktizasındandır . k 1 1 veya Almanvari yenilenmiş ve aym le mevkii ilana onu muştur. hale 

zamanda bize düşman &ir ispanya ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI : 6 11 93.6 cuma günü saat 16 da 
karşısında kalırsak vazim"z tehlikeye B l d• d d R E belediye salonunda yapılacaktır. 
girer. BUtün şa~k ve cenubu şarki e e ıye ca desin e aşit ner Ticarethanesi isteklilerin yüzde yedi buçuk 

hududlanm muhafazaya mecbur bu· P. J(. No: 20 telefon : No. 117 muvakkat teminat akçaları ve 936 
lunurk~n. tarkta bir harb halinde 8 senesine ait ticaret odası kayıd mak-
Pirene dağlannda asker bulundur- buzu ve nafia müdürlüğünden mu 
' n n · · ,,. ıcı' mak au isti}brua? ••---------------••l•••••••saddak fenni 'ehliyet vesikalarını ha 

mil olduktan halde ihale gün ve 
saatında Ceyhan Belediye salonun
da hazır buhmmalan lazımdır. Şart
nameyi görmek ve izahat a 'mak 
istiyenlerin her gün belediye Fen iş
leri bürosuna müra-caat eylemele· 
n. 7418 
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Gayri menkul malların 

açık artırma il inı 
Adana Birinci icra memurluğun

dan: 

No: 936-360 
Kömürcü Ômere borçlu Hacı 

oğlu Diyabm 
No: 234 
Tarihi: K. evvel 312 
Köyü: Verayicesir 
Cirsi: Tarlanın yarısı 
Dönümü: 40 
Hududu: Kıbleten Boşnak oğlu 

Hasan tarlası şarkan Musa oğlu 
Hasan tarlası şimalen Pazarbaşı oğ· 

lu Ali tarlası garben Şaban ve kar· 
daşı 

No: 236 
Tarihi: K. evvel 312 
Köyü: Verayicesir 
Cinsi: Tarlanın yarısı 
Dönümü: 8 
Hududu: Kıbleten Hızır Halil 

oğlu Mansur tarlası şarkan Fatma 
tarlası şimalen Tanbut Mehmet tar
lası garben Musanın oğlu Ha~an tar 
lası 

Halıhazır hududlarında tehalüf 
olmadığı 

1 

Takdir olunan kıymet 234 nu· 
maralı tarlanın beher dönümüne beş 
lira keza 236 numaralı tarlanın be- 1 

her dönümüne beş lira kıymet tak· 
dir edilmiştir. 

Artırmanın yapılacağı yer gün 
saat. Adana Birinci icra memurlu· 
ğundan 

Birinci artırma 23-11 936 
Pazartesi günü sa:>t 10-12 de 

ikinci artırma 8 -12-936 Salı 
günü saat 10-12 de 

D.No. 
2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

Tümoru 

Adana Ziraat Bankası müdürlüğünden 

Borçlunun adı ve sanı 
Gayri menkulün 

Cinsi Dönüm Evlek 
Gerdan köyünde Mustafa kızı E- Tarla 50 
mıne . 

Zıpkıcı köyünde Molla Mehmet 
bin keçeli oğlu Ali ve Molla Ah
met geçeli oğlu . 
Zıpkıcı köyünden Haşir oğlu Molla 
Ali . 

Zıpkıcı ~ öyünden Kerim oğlu 
Mehmet. 

Zıpkıcı ki)yünden Keçeli oğlu 
Molla Ahmet bin Mehmet . 

Zıpkıcı köyünden Sarı Mehmet 
oğullarından Mustafa oğlu Meh· 
met;ve biraderi Hacı Ahmet 

Dağcı köyünden Mehmet çavuş ve 
Abdullah bin Ahmet . 

Molla Mükrimin 

Sarı Musa oğlu Hacı Mustafa 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Çamak oğlu Hacı Mehmet ve Ahmet " 
Kahya oğlu Mehmet çavuş. 

Halil bin Osman ve lbrahim bin Os- " 
man. 

20 

10 

10 

20 

45 

10 

27 

20 

10 

20 

2 

2 

Dönüm 
kıymeti 

Lira K. 
7 36 

4 60 

4 60 

4 60 

4 60 

2 76 

4 60 

2 76 

4 60 

4 60 

2 76 

Köyü 
Gerdan 

Kürkçü Zıpkıcı 
mevkii 

Kürkçünün Mü. 
minli 

Kürkçünün Zıp
kıcı mevkii 

" 

Kürkçü 

" 
Dağcı mevkii 

Kürkçü 

Dağcı 

Tapu senedinin 
Tarihi No.su 
Mart 329 55 
daimi 

K.evvel 322 9 

Nisan 321 61 

Eylul 313 28 

K.evvel 318 67 

Ağustos 921 62 

Mayıs 324 25 

Mart 308 189 

Temmuz 307 248 

Kürkçü(Dağcı mev) Mart 328 D.153 

Kürkçü ( Camili 
mevkii ) 

Şubat 327~. 365 

• • 

Hududu : 
Şarkan Keli garben Mustafa ağa 

kerimesi Güllü şimalen yol ve Hafız 
veresesi cenuben Hasan efendi . 

Şarkan tarik garben çalılık şi::na
len Karaoğlan cenuben Ali kahya 
ve Hacı . 

Şarkan Molla Yusuf; garben Ah· 
met kahya,şimalen kara lbrahim ve 
Çekiç Mahmut vereseleri cenuben 
Eyüp Kahya. 

Şarkan Aydın oğlu garben Şif 
şimalen Ali Çırak cenuben Hacı 
Mehmet tarlası . 

Şarkan Musa Kahya mahdumları 
garben sahibi ferağ şimalen Keçeli 
oğlu Mustafa; cenuben Keçeli oğlu 
Ali . 

Şarkan sahibi senet garben Ha· 
vaca Fetullah , şirnalen Kara Nanfi 
ve Kadir cenuben kara Fakı ve Ku
laç Ali. 

Şarkan_Sarı Ahmet garben koca 
dere şimalen Osman cenuben Ali 
ve Mehmet. 

Kili ve Molla Mükrimin ve Molla 
Ali ve Arap !sa. 

Halil ve Talip ve şif. 

Şarkan şif ve Mehmet tarlası gar· 
ben Abdurrahman şimalen Kireç 
ocağı ve Durmuş cenuben Kireç 
ocağı ve Abdullah . 

Şarkan dere garben Hacı Meh
met şimalen ağ burun cenuben 
Camlı burun . 

1 -Yukarıda yazılı tarlalar 1697 sayılı Ziraat Bankası kanununa tevfikan bir buçuk ay müddetle ve açık artırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 
2-Arttırma 22-10-936 perşembe günü başlayarak 7-12-936 pazartesi günü saat 14 -16 da birinci ihalesi yapılacaktır. 
3-Arttırma şartnamı-si 22-10-936 tarihinden itibaren Ziraat Bankası kişesinde herkes tarafından görülebilir. 
4-Kati ihale yaptırıp yaptırmamakta Banka muhtar olduğu gibi kat: ihaleye kadar borçlu; borcunu faiz ve masrafile birlikte öderse muame· 

lenin fesh ve iptal edileceği ve müşteı inin pey akçasını istirdaddan başka bir guna hak mutalebesinde bulunamıyacağı. 
5-Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diger alakadarların gayri menkul üzerindeki haklarım , hususile faiz ve masrafa dair olan iddia

larını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde Ziraat Bankasına bildirmeleri , aksi halde hakları Tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma 
sından hariç kalacaklardır . 7421 

22 Teşrinievvel 1936 

Adana 1 inci icra Me
murluğundan : 

No. 4 174 
Tarihi : Mayıs 934 
Mahallesi : Döşeme 
Cins~ : iki gözü şamil hane 
Arşın : 60 
Hududu : Sağı Madam Şartiye, 

solu tarikiam, önü Serezli Hasan 
Tahsin hanesi ileride zuhur edecek 
fazlalığın hazineye aidiyeti meşrut· 

tur. 
Sahibi : Bitlis mültecilerinden 

Cindi oğlu lbrahim ve zevcesi Mu· 
habbet ve hemşiresi Rabia mütesa 
vıyen. 

Alacaklı : Hasan kızı Zt'ynep. 
Borçlu : Cindi oğlu lı rahim ve 

Muhabbet ve Rabianın. 

Takdir olunan kıymet : 
150 Liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
23 • 11 - 936 Pazartesi günii 

saat ondan 12 ye kadar icra daire· 
sinde 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden itiba· 
ren No. ile 1 inci icra 

' dairesinin muayyen numarasında her~ 
kesin görebilmesi için açıktır. llandl 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak istiyenler, işbu şartnameye v~ 
2360 dosya numarasile memuriyetı 
mize müracaat etmelidir . 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
nda yazılı kıymetin 'o 7,5 nisb~· 
tinde pey akçasile veya milli bı'. 
bankanın teminat mektubu tevdı 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizerirı· 
deki haklarını hususile faiz ve ma5· 
rafa dair olan iddialarım işbu j(an 

tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte mern°· 
riyetimize bildirmeleri icap eder· 

1 - işbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi ilan tarihinden itiba
ren 360 numara ile Birinci icra dai 
resinin muayyen numarasında herke
sin görebilmesi için açıktır . ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak istiyenler , işbu şartnameye ve 
360 dosya numarasiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir. ~-----~-~~-------~--~----·-----------------------------~-------~ 

Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bı:delinin paf 
(aşmasından hariç kalırlar. 

2 - Artırnııya iştirak için yu
kıırıda yazılı kıymetin o/o 7,5 nisbe- , 
tinde pey akçesiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi edi-
lecektir . (124) 1 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde-

1 

ki haklarım hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde ev 
rakı müsbiteleriyle birlikte memu· 
riyetimize bildirmeleı i icap eder . 
Aksi halde hakları tapu siciliyle sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay· 
!aşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artıı mı· 
ya iştirak edenler artırma şartname· 
sini okumuş ve lüzumlu malumatı 

almış ve bunları temamen kabul et · 
miş ad ve itibar olunurlar: 

1 

5 - Tayin edil.en zamanda gay. 
ri menkul üç defa bağrıldıktan son
ra en çok artırana ihale edilir . An- 1 

cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde 75 şini bulmaz veya ! 
satış istiyenin alacağına rüchani olan 

diğer alacaklılar bulunup ta bedel 'ı 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan j 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın i 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 ci günü / 
ayni saatta yapılacak artırmada be-. 
deli satış istiyenin alacağına rücha· 
ni olan diğer alacaklıhrın o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak şartiy- j 
le , en çok artırana ihale edilir. Böy
le bir bedel elde edilmezse ihale ya· 
pılmaz . Ve satış talebi düşer. 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem dıo yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden b;rinin de senin olmıya. 

cağını kim iddia edebilir . 7379 9-26 ................. ~ ....................... . 
Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 

'I BELEDi.YE ı·LA"' NLARJ 1 4- Gösterilen günde artırm1Y~ 
iştirak edenler artırma şartnamesi01 

okumuş ve lüzumlu malumatı alrrı~ :....--------------------------= ve bunları tamamen kabul etmiş a 

1 

icara verilecek yer : Belediye dairesi altında köşe başında yeni yap- ve itibar olunurlar. 

tırılmış olan dükkan. 5 _ Tayin edilen zamanda gayr 
icar müddeti : 31 Mayıs 937 tarihine k:-ıdar olmak üzre yedi ay müd- menkul üç defa bağrıldıktan sorır~ 

detle. en çok artırana ihale edilir . Anca_ 
Muvakkat teminatı : On liradır. b d 1 h k etın artırma e e i mu ammen ıym 
ihale tarihi ve yeri : Teşrini saninin beşinci Perşembe günü saat on yüzde 75 şini bulmaz veya satış '.s r 

beşte Belediye encümeninde. tiyenin alacağına rüçhani olan dı~ 
isteklilerin şartnamelerini görmek üzre her gün Belediye yazı işleri alacaklılar bulunup ta bedel burı1_ kalemine ve ihale gu··nü de teminatlarile birlikte Belediye encümenine l · k 1 ·ı t · ed• 

arın o gayrı men u ı e emın 

müracaatları ilan olunur. miş alacaklarının mecmuundan faı 
7420 22-25-27 -1 

• 

Eksiltmeye konulan iş : Belediye dairesinin tevsiine ait inşaat . 
Keşif bedeli : Dört bin iki yüz yirmi iki lira 22 kuruş . 
Muvakkat teminatı : Üç yüz on yedi liradır . 
ihale günü ve yeri : Teşrini saninin beşinci perşembe günü saat on 

beşte Belediye encümeni odasında . 
isteklilerin şartnamesini görmek için her gün Belediye yazı işleri ka 

lemine ve ihale günü de teminatlarile birlikte Belediye encümenine gel· 
meleri ilan olunur. 7385 14-18-22-27 

Operatör doktor 

Kemal İbrahim Tuğ 
Seyahatinden dönmüş, hastalarını kabule başla-

4 -7 -Bebekli Kilise - 7406 

ıa· laya çıkmazsa en çok artıranın ( 
ahhüdü baki kalmak üzere artırm8 lı 

gün daha temdit edilerek 8· 12-36~,,/ı 
günü ayni saatta yar ı 1acak artırma. 

01 
bedeli satış istiyenin alacağına. rÜçh~ 
olan diğer alacaklıların o gayrı men 

ile temin edilmiş alacakları mecıll~ 
i undan fazlaya çıkmak şartile, en J l 

artırana ihale edilir. Böyle bir bel/: 
elde edilmezse ihale yapılmaz 

satış talebi düşer. . . ·}lf 
6 - Gayri menkul kendısıne 1 

·ıen 
le olunan kimse derhal veya ver~ ,ıe 
mühlet içinde parayı vermezse ıh .. 
kararı fesholunarak kendisinden e'. 

. k"rfl5' ve! en yüksek teklıfte bulunan 1 

•arzetmiş olduğu bedelle almağa ra~ 
olursa ona, razı olmaz, veya bu(uıı 
mazsa hemen 15 gün müddetle 3~( 

1 

tırmıya çıkarılıp en çok artırana 1 

le edilir. iki ihale arasındaki fark '~ 
mıştır . geçen günler için yüzde beşten btr 

--~------------------------- sap olunacak faiz ve diğer zararla, 
aynca hükme hacet kalmaksızın ı!1 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunu~ 
1 k d .. 5ıe•· şbu gayri menkul yu arı a go .

0
,
1 

6 - Gayri menkul kendisine İ-

1 hale olunan kimse derhal veya veri· 1 Bütün konforlarile açılıdı 
len mühlet içinde parayı vermezse ı I 1 

Doktor Reşat lentarihlerde A d a n a ,1 .' b~ 
icra memurluğu odasında ıŞ 

1 
ilan ve gösterilen artırın~ • şart;., 
mesi dairesinde satılacağı ılan ° 

ihale kararı fesholunarak kendisinden ----------••m7iiı391ıı3iim--•·-------7---
evvel en yüksek teklifte bulunan fark ve geçen günler için yüzde 
kimse arzetmiş olduğu btdelle alma· beşten hesap olunacak faiz ve di. 

1 

ğa razı olursa ona , razı olmaz, veya ğer zararlar ayrıca hükme hacet kal. 
bulunmazsa hemen' 15 gün müddet- maksızın meınuriyetimizce alıcıdan 
le artırmıya çıkarılıp en çok artıra. tahsil olunur, 
na ihale cdil:r . iki ihale arasınJaki Madde (133) 

Gayri menkul yukarıda gösteri· 
len tarihlerde Adana Birinci icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi daire· 
sinde satılacağı ilan olunur. 

7416 

Birinci sınıf mütehassıs 

Almanyamn Beri in ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz 
şubelerinden mezun 

Hergün hastalarını iş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçüncü 
katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız ameliyatlar yapar · ı 

7300 13-30 G. A. 

nur. 7417 _____ __/ 

Umumi neşriyat müdü.rÜ 

M. Bakşı 

Adana Türk sözü matbaası 


