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Ferid Güven ~~~· 

SAHiP ve BAŞMUHARRIRı --
Kuruluş Tarihi 

1 Kanunsani - 1924 

-- -- Cuma 

23 Teşrinievvel 936 
Onikinci Yıl - Sayı : 3663 

5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELİK SİY ASİ GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Vekiller heyetimiz dUn öğleden sonra toplandı 
• 

Antakya ve Iskenderun meselesine 1 

dair Fransız Elçisinin beyanatı 
Müzakerenin Ankarada mı yoksa 
edeceği hakkında şimdilik bir 

Pariste mi cereyan 
şey söyliyemem 

P onsot Cumartesi günü Ankaraya gidiyor 
İstanbul : 21 [ Hususi muhabirimizden ] - Ev- A 

velki gün Paristen gelen Fransız büyük elçisi M. , . 
Ponsot şehrimizde bulunuyor . · ·: · ..;• 

Sefirin önümüzdeki Cumartesi günü Ankaraya 
hareket edeceği söyleniyor . 

Fransa hükumeti son notamıza henüz cevap 
Vermemiştir . 

Cevabın bu günlerde hiikumetimize gönderil
mesi bekleniyor . 

Fransanın notamıza cevabı alındıktan sonra 
Antakya ve lskenderun meselesinin halli müzake
relerinin ne zaman başlıyacağı belli olacaktır . 

FRANSIZ ELÇiSiNiN BEYANATI 

Beyoğlu gazetelerinden biri dün Fransız büyük Güzel 
elçisi M. Ponsot ile Sancak meselesi verebilmek için diğer bazı vesikala-
hakkında şu mülakatı yapmıştır : rı tetkik etmekliğim lazımdır . 

- Ekselans , Türk notasına Bu itibarla şimdilik bu sualinize 
F ransanın cevabını siz mi getiriyor- cevap vermemekte mazurum . 
sunuz ? · - Halbuki Suriyede senelerce 

- Hayır, böyle bir vesikayı ge- Fevkalade Komiser sıfatile bulundu-
titmiyorum. ğunuz ve Suriye işlerini pek iyi bil-

- Bu meselenin halli için Tür· diğiniz cihetle bu müzakerelere gi-
kiye hükumeti ile müzakereyi An- rişmeğe salahiyettar bulunduğunuz 
karada siz mi, yoksa Türk Sefiri Su- söyleniyor . 

Anıakyadan bir görünü§ 

ların eşine bir daha rastladığımı ha 
tırlamıyorum . 

Sualinize avdet etmek için söy
liyeyim ki Suriyenin eski işlerini bil
mekle beraber, şimdiki vaziyetini 
bilmiyorum . 

Bunun için size daha sarih be· 
yanatta bulunabilmek İçin bekle· 
mekliğim lazımdır . 

- Gerisi ikinci sahifede -
<ıd Davaz Pariste mi yapacaktır ? - Suriyede yedi sene kaldım . 

- Türk noktai nazarına taalluk Orada çok vazife gördüğüm sıralar- · ••••••••••••••-

eden bütün vesika ve de~il~er elimde da çok mü~~il -~akik~larda g_eçirdim. &d ~~ 
bulunmadığından bu sualınıze cevap 1 O kadar muşkul dakıkalar kı, bun- ~i"• ll'rl .__ __________________________ , 
~enya Hadiseleri : 

Madrit halkı bağırıyor: 
''Artık kan dökülmesin Hükumeti 
kim idareye kadirse o ele alsın. ,, 

Sovyet sendikaları İspanya Kadın ve çocuklarına 
Yardım olmak üzere 3000 ton Un, 1000 ton Şeker, 
100,000 kat elbise, 500,000 kutu konserve, 350 bin 

kilo makarna gönderdiler. 

Nasyonalistlerin g~lebesi muhakkak 
görülüyor 

Madrit : 22 [ AA. ] - Madrit 
etrafında muharebe devam etmek
tedir. Hükumet kuvvetleri bir çok 
00ktalarda mukabil taarruza geç· 
·1tııişler ve son günlerde kaybettik. 
eri bazı yeri istirdat etmişlerdir. 
. Moskova : 22 [ Radyo ] - Tas 

aıansının verdiği malumata göre: 

k Sovyet sendikaları, İspanyada 
•rnsesiz kalmış fakir kadınlara, ço 

~liklara yardım olmak üzere, 3000 
~on Un, 1000 ton Şeker, 100,000 

3 
ilt elbise, 500,000 kutu konserve, 

I SO,OOO kilo makarna, göndermiş
erdir. 

F' Madrit: 22 [Radyo] - General 
ranko delegelerile hükumet dele

ıt~~e , i arasında yapılan müzakereler 
~Usbet bir sona ermeden ihtilafla 
"kılmışlardır. 

M Cebelüttarik : 22 [Radyo] -
alağadan gelen 120 mültecinin 

söyldiğine göre şehirde vaziyet çok 
vahimdir. 

Londra : 22 [ Radyo ] - Eski 
ispanya Cumhur reisi bu sabah 
Tayyare ile Parise hareket etmiştir. 

Varşova : 22 [Radyo] - Azana 
bugün Katalonya parlamentosuna 
gitmiştir. 

Paris : 22 [Radyo] - Madritte 
halk nümayişler yaparak şunları 
haykırmaktadır: 

- Artık kan dölmesini istemi-

- Gerisi ikinci sahifede -

Samsun futbol şampiyo
nu Adanaya geliyor. 

Cumhuriyet bayramında 
büyük heyecanlı maçlar 

görec ::ksiniz 

1 

Nevzad Güven ------
Belçikanın bitaraflığı 

A, vrupada , bir prensipler mü-
cadelesinin başlayıp nihayet 

vakıalar halinde devam ettiği arlık 
bir hakikat olmuştur . ispanya are
ninde karşılaşan Façizm ve marksizm 
buğalarının döğüşü , bu mücadelenin 
çok kanlı bir aksiyon haline inkıla
bından başka nedir ? 

1917 de cemiyete yeni mevzuat 
ve esaslar getirdiğini iddia ederek 
meydana atılan komünizm çok geç
meden karşısında Façizm ve daha 
sonra Nasyonal - Sosyalizm gibi 
müthiş reaksiyonlar buldu . İşte o 
andan itibaren müthiş bir prensipler 
mücadelesi başladı . 

lspanyol milliyetperverlerinin Mad
rid kapılarına dayanışları bu kavga
da ilk aksiyon zaferinin Faşistlere doğ
ru meyleder gibi olduğunu göste
riyor. 

İtalya ve Almanyanın komünizme 
karşı açtığ"ı bu prensip mücadelesinin 
hakiki bir harbe çevrilivermek istida
dını aldığı günlerde yaşıyoruz. 

Bu tehlike bir çok milletleri dü
şündürüyor. Dış politikaları üzerinde 

ı müessir oluyor. Belçikanın, hüküm
darının ağzi!e dünyaya ilan ettiği 
son kararını da işte bu tehlike ile 
izah etmek lazımdır. Belçika Fransa 
ile olan ittifakından vazgeçerek 1914 
den evvel olduğu gibi bitaraflığa 
dönmeyi kararlaştırmıştır. Bu kararda 
Belçikanın, Almanya ile Fransa ara
sında vukua gelecek bir çarpışmada 
- 1914 de başına geldiği gibi - ezilip 
kalmak endişesinden başka bir şey 
yoktur. 

Belçika niçin böyle bir endişeye 
düşmüştür? Bilhassa Hitler Almanya
sının gözlerini Ren hudutlarından çe
virip boş Rus arazilerine döndürdüğü 
bir zamanda?. 

Evvela, Fransa ile Sovyet Rusya 
arasında bir muahede mevcuttur. Bu 

Misafirimiz 

Mahmut han dün askeri 
harekatımızı müşahede 

ettiler 
Ankara : 22 ( Radyo ) - Mah

mut han bugün yapılan büyük as
keri harekatı müşahede etmişlerdir. 
Değerli misafirimiz tekrar tekrar 
teşekkürlerini ve takdirlerini izhar 
etmişlerdir. 

Şükrü Kaya 
Peştede 

Peşte : 22 ( Radyo ) - Türkiye 
Dahiliye vekili ve parti genel sek
reteri Şükrü Kaya bu sabah Peşte· 
ye gelmişler ve merasimle karşı

lanmışlardır. 

Şükrü Kaya yarın fstanbula ha 
reket edeceklerdir. 

Kont Ciyano Berlinde 

'' Bolşevizme karşı elele 
vermiş bulunuyoruz,, . 

------·-~----

Ciyano Alman gençliğine böyle dedi 
Berlin : 22 ( Radyo ) - Ciyano 

Almanyadaki görüşmelerinden çok 
mütehassis ve memnun kaldığını 
beyan etmekteıiir. 

Berfin : 22 ( Radyo) - Ciyano 
bugün Hitleri ziyaret etmiştir. 

Hitlerle Ciyano uzunca bir gö 
rüşmeden sonra beraberce çıkmış· 
lar ve Alman gençlik teşkilatının 

geçit resmini seyretmişlerdir. 

Alman gençliği, resmi geçit es
nasında Ciyanoyu alkışlamış ve bü-

tün gençler kendisini selamlamış· 
]ardır. 

Ciyano, bu tezahürlere hararet· 
le teşekkürler etmiş ve yüksek 
sesle : 

ltalya • Almanya arasındaki 
dostluk artık hiç bir müessirin bo
zarru yacağı bir raddede kuvvetlidir. 
Ve bundan sonra Lu dostluk daha 
da kuvvetlenecektir, ve bundan son· 

ra dost Almanya ile daha sık te
maslar, daha sık ziyaretler yapıla
caktır. 

Muahedenin öğrenilen maddelerine göre Ciyano bu sözlerine gördükleri
ne karşı duyduğu teşekkürlerini be
yan ettikten sonra çok yüksek 
sesle şunu ilave etmiştir: Müstakbel Suriye hüku

meti nasıl teşekkül ediyor 

Yeni teşkilat ve F ransanın yardımları 

Şam : 21 ( Hususi muhabirimiz- 1 
den ) - Muahedenin neşrine bir 
kaç gün kaldı . Muahedenin tercü· 
mesi kontrol edildiğinden neredeyse 
Paristen de cevap gelir . 

Muahedenin metni ortaya çıkma· 
mış olmakla beraber elde edilen 
mevsuk malumat müzakere heyetinin 
memleketin amalini ve menafiini te
min etmek için ne kadar gayret sar. 
fetmiş olduklarını gösteriyor . 

Müzakere heyetinden biri : ( bu 
işe bütün millet çalıştı , müzaheret 
etti . Bütün heyet de öyle çalıştı . 

Fakat bu muahedede en çok çalı
şanlar Cemil Mürdem ile Faris Huri
den) dedi. 

F ransanın Suriyede işgal ve in
şaat masrafı olarak istediği 17 mil-

muahede, Fransayı, Almanyanın gü· 
nün birinde Sovyet Rusyaya karşı 

yapacağı bir harbe sürükleyecek 
mahiyettedir. Sonra Fransada komü
nizm günden güne kuvvetlenmek
tedir. 

Blum kabinesi bu kuvvetin ilk 
tezahürü sayılabilir. Komünizm Fran
sada, memleketin idaresini tamamile 
eline aldı~ı gün, prensipler mücade
lesinin de tamamile harp meydanları
na geçeceğinde hiç şüphe yoktur . 
Bu takdirde de Fransa Almanya ile 
karşılaşacak ve ayni tehlike Belçika 
için yine meydana çıkmış olacaktır . 

Ne Marksizm ve ne de Faşizmle 
ilişiği olmıyan, her şeyden evvel hü
riyet ve disiplin memleketi olan Bel
çikanın kendisini alakadar etmiyen 
bir davada Fransanın müttefiki ola
rak kat'ı bir tehlikeye atılmak ist~me
mesi kadar meşru bir şey olamaz . 

yar frankın bu muahede ile bağışlan
mış olmasında bu zatların çok 
emeği vardır . 

Yeni muahededen yeni öğrenilen 
bir kaç madde de şunlardır : 

1 - Suriye akvam cemiyetine 
girmeden evvel 17 bin neferlik bir 
ordu tanzim etmiş bulunacaktır . 

2 - Fransa Suriyenin muhtaç 
olduğu silahları temin edecektir . 
Ve bunları ucuz fiyatla tedarik ede
cektir . 

3 - Fransanın Suriyeden aske· 
rini çekmesi jşi 937 yılında bitecek-

- Gerisi üçüncü sahifede -

İspanyol mekteple 

rinde tedrisat 

f ,_ 
~ 

- Bölşevizme karşı artık el 
ele vermiş bulunuyoruz. Bu ku':"'etli 

bağları bozmağa kimse teşebbüs 
edemiyecektir. 

SON DAKiKA: ------
Ankara: 22 (Hususi - telgrafla)

Bugün öğleden sonra Vekiller he· 
yeti bir toplantı yaptı. · 

•• 
Ankara: 22 (Hususi • telgrafla) -

Konya - Ankara Telefonu b,ugün 
açıldı ve muhabereye başlanıldı. 

** 
Ankara: 22 (Hususi · telgrafla)

Cumhuriyet bayramı hazırlıkları 

hararetle devam ediyor. Halk par
tisi, Halkevi Ankara palasda 
balolar verecek. 

K. o. 

Fakat acaba , Belçika bitaraflığa 
avdet etmekle kati bir masuniyet le· 
min etmiş olur mu ? Bitaraflıkların , 
angajmanların kıymet derecesini U
mumi harple ve ondan sonra pek ala 
gördük. Aceba Almanya,Sovyet Rus
yanın müttefiki olan Fransaya karşı 

yapacağı bir harekette yine Belçikayı 
bir geçit olarak intihap etmiyecek 
mi ? 

Bütün bunlar Belçika için daimi 
bir endişe halinde kalacak süallerdir .. 

Muallim - Çocuklar bu günolduğu gibi yarın da ispanyanın i tikbali 
elinizdeki o bomba/ardadır ! ... 



!iWe : 2 • 
Belçikalıın hareketi 

~~~------·------~~~ 

Belçikada askerlik hizmeti müd-ı 
ldetinin uzatılması da , yıllardanberi 
Brükselde kendini belli eden dış po
litikada müstakil olmak arzusu ıçın ı 
aynca bir alamettir . 

Avrupada büyümekte olan sü. 
kunsuz)uk , bu küçük memlekete , 
yuvarlanabileceği tehlikeyi bariz bir 
şekilde göstermiştir . 

Büyük devletlerin siyasi menfa· 1 

atleri , Mos , Şelde ve lzer arasında 1 
biribirleriyle çatışmaktadır . Bundan 
elli yıl evvel kurulmuş olan devletin 
etrafına zırhtan bir ~iper gibi çevri
len hitıırafhk onun coğrafi vaziyeti
nin zaruretlerini ortadan kaldıra-

>4Mdı. 
Belçika , dünya harbından sonra 

""&Ş münasebetlerindeki kararların
da tamamiyle serbest kalmak isti
yordu ; halbuki itilaf devletle -
rinin bazı tazyiklerine kendini uydur
mak mecburiyetinde kalmış ve as
keri bir ittifakla Fransaya daha sıkı 
bir surette:bağlanmıştı , 

Bugün nevama reviziyondan ge
çirilecek olan işte bu politika ve 
stratejidir . 

istiklal , ancak bir türlü hare
ket serbestisini ifade ettiği takdirde 
kendi mefhumunu taşıyabilir . 

Fakat bu husus Belçika için , 
cenübtaki komşusiyle giriştiği teah
Mitler dolayısiyle imkansız değilse 
bile , pek tahdid edilmiş bir hal al. 
mıştı. 

Kr2l Leopold'un dünkü kabine 
toplantısında söylediği nutuk , ken· 
disinin , muhtemel anlaşmazlıklar 
takdirinde , kararlarının tam serbes· 
tisini temin etmek azmiyle hareket 
etmekte olduğunu fevkalade açık 
bir surette gösteriyor . Hiç şüp
he yok ki • bu PQlitikanın ger
çekleşm~si bugünkü şartları da he
saba katacakbr . 

Şimdi acil mesele , Belçikanın 
maruz kaldtğı o fesad verici tesir 
ve nüfuzlardan kendini kurtanp kur 
tarmıyacağı keyfiyetidir . 

Baldvin'in" lngiliz hududu Ren
Cledir " sözü henüz geri alınmış de
t)tdir . Fransızların . şimaldeki kom
şularım kendi nüfuzları altında altına 
koymak için sarfettikleri gayretler 
her vesile ile tebarüz etmektedir . 

Bundan dolayıdır ki , Brüksel- · 

• • 

Frankfurter Caytunktan 

deki kabine toplantısı Fransada bu 
kadar büyük akisler uyandırmış· 
tır . 

Belçikadaki yeni inkişaf çığırı 

karşısında Parisi ç~ktanberi tasa 
bürümüştü . " Tan ,, gazetesi daha 
dün neşrettiği bir makale ile Belçi
kayı teyakkuza davet etmek istiyor 
gibi idi . " Tan ,, Belçika ve Fran
sız yedek subaylarının Paristeki bir 
toplantısı münasebetiyle Bdçika bü
yük elçisinin verdiği bir nutku ileri 
sürüyordu . 

Büyük elçi bu nutkunda : 1 
" .... Belçika hiç bir zaman~ ken- 1 

dini, Fransaya karşı bir askeri hare·! 

ket sahası yapt ırmıyacaktır. ,, di-
1 

yordu. Belki bir büyük elçinin bu 
sözlerini bir kralın sözleriyle karşı
laştırmağa hiç de lüzum yoktu. Çün 
kü bu siyasi değişikliğin manası, 
memleketi her hangi bir suretle 
barba sürüklenmekten kurtarmaktı. 
Belki. büyük elçinin sözlerini, ~elçi. 
kanın, başka bir memlekete yapıla 
cak olan taarruzda askeri üs olarak 
Fransadan gayri bir memlekete hiz
met etmek istemediği tarzında ta· 
mamlamak zarureti vardır. Mevcut 

ittifaka ve hususiyle asla neşredil- 1 
memiş olan askeri anlaşmalara göre 

1 
ihtimal ki bu husus bamba~ka olur
du; ve belki de Belçikanm hudut
ları hakikaten bir taarruza maruz 1 

1 
kalmamış olsaydı gene vaziyet bas- 1' 

ka türlü olurdu. 
Belçika, istiklalini kendi kuvve

tiyle müdafaa etmek istiyor. Bunu 
yapabilmek için de kuvvetli olmak 
istiyor. Fakat, diplomatik garanti 
katılmadığı müddetçe, bu askeri 
emniyet de kafi değildir. 

Bunun içindir ki, Brüksel hü· 
kumeti, Lokarnonun yerini tutacak 

olan yeni andlaşmada, kendi memleke
tinin müdafaasını da aşan teahhüt 
ler altına girmek niyetinde değildir. 

Başka türlü de denebilir ~<i, Belçika 
hükumeti, muhtemel bir batı pak
tında Fransız yahut ta Alman hu
duduna karşı bir garantiyi üzerine 
almak istemiyor. 

Belçika, belki lngiltereye yapı
lacak her hangi bir taan uzu da göz 
önünde tutarak bu yardım paktı
nın mükellefiyetlerinden kurtulmak 
istiyor. 

in önü lzmirde 
----~ .. ····--

Büyük Başbakanımız hm et in
önü, kendi topraklarımızın yüksek 
kabiliyeti noktasından parlak bir 
istikbal vad eden pamuğu başlı ha 
şma bir mevzu olarak tetkik etmek 
ve bizzat pamukçuluk yapan Türk 
çiftçisi ile konuşarak pamuk zer'iya 
tına en satlam veçheyi vermek için 
dün ve evvelki gün de şehrimizde 
Halkevinde çalışmalanda devam 
etmiş, çittçilerle ayrı ayrı çok esaslı 
notlar almıştır . 

Pamuk işi, hükumetin beş sene
lik plimnda dahili sanayi bakımın
dan yer olmakla beraber, Başbaka
nımız ona ihracat bakımından da bü- 1

1 

yük bir kıymet vermek azminde -
dir . 

Bunun neticesi olarak, üç sene 
sonra her yıl memlekete 25 milyon 
döviz girebilecektir . 

kabiliyeti ile bu mesele 2-3 yılda 
tahakkuk edecektir . 

Halkevindeki toJılantıları tesbit 
etmeden evvel gerek ziraat umum 
müdürü Abidin Egenin bize verdiği 1 

ma!Uınata, gerekse bizim yaptığımız 
tetkikatı esas tutarak vaziyeti şu şe
kilde üir çerçeve içine alabiliriz : 

Topraklarımız prmuk için çok 
elverişlidir . 

Ege mmtakası istikbalde bir A 
dana mıntakası olacaktır . Antalya, 1 

Diyarbekir, Elaziz, Kızıiırmak, Yeşil
ırmak ve Sakarya vadıleri, lznık - 1 

Geyve arası, Trakyanın bir çok yer-
' ]eri hükumetçe pamuk zer'iyatı nok -

tasından en müsaid görülen yerler- 1 

dir . 

Şimdiki halde Türkiyede iki 
milyon 750 bin dönüm pamuk ekil
mektedir. Bunun 1,900,000 dönümü 
Adanadadır. Şimdiki pamuk istihsa-Başbakanımız bu suretle Türk 

çiftçisinin hayat seviyesini yükselt
mek, onu kazandırmak ve kuvvetli 
bir csa.~ üzerine kurmak istemekte
dir. 

l !atımız 250-275 bin balya tutmak
tadır. Başvekilimizin arzuları bu 
miktarı 2-3 sene içinde 500 bin 
balya' a çıkarmaktır. 

Ayni zamanda hayatı yüzde 
20 - 30 nisbetinde ucuzlaştırarak 
iki taraflı bir hareketle umumi refa
hı artınaak davasındadır ve onun 

harü~ulide cn'!rjisi, yükşek başarma 

Pamuğun alıcısı vardır ve işta
halıdır. Başta Almanya gelmekte· 
dir. Almanya vaktile en ziyade 
Amerikadan mübayeat yaparken 
~imdi Türk pamuğu almaktadır. Ve 

T" k ~ur 
._Efil: 

Mahkemelerde: 

Sahtek arlık suçlusu 

Sahtekarlık suretile zimetlerine 
para geçirmekten wçlu ve mevkuf 
Dörtyol eski Malmüdürü Zeki ve 
arkadaşları hakkındaki duruşmaya 
Ağır cezada devam edilmiş, tahki
kat bittiğinden suçlular müdafa:ı · 
}arını yapmak üzere duruşma ayın 

26 sına bırakılmıştır. 

söri __ sc zımz: _ !L .±!iE12 _EL !Dl YS 

Bölgede ekonomik vaziyet 

Hububat piyasası bu hafta durgun 

Buğday piyasası bu hafta biraz 
gevşeklik göstermiş isede fiatlarda 
bir düşüklük kaydedilmiştir . Mua 
meleler nisbeten azalmıştır . Bu 
maddemiz şimdiiik Almanyaya ihraç 
edilmekte olduğundan markın mü
tereddit vaziyeti gevşekliği ihdas e
den başlıca sebep olarak gösteril-

satışlarının ihracına gayret edilmek
tedir. 

ARPA 
Bu maddemizin belli başlı ihra

catı ltalyaya yapılmakta iken para
nın kıymetten düşürülm~si dolayi
sile bu ihracat kısmen sekteye uğ-

ram ıştır. 

Fantezi 

23 Teşrinievvel 1936 
:zet1 

Allamelerin ruhiyatı 

Ruhiyatçılara, terbiyecilere o k 
dar danıştık, bir türlü öğreneme· 

dik. 
Dok torlar çok yemek yiyenler 

mide fesadına uğrar diyorlar · 
Acaba çok ilim öğrenenler de dil118 

fesadına uğrarmı ? . 
Bir takımı zekanın takatı gayrı 

mahduttur dedi . Bir takımı ( sa~· 
lam vücutla sağlam kafa ) maksi' 

mini tekrarladı . 
b. e 

Bu cevaplan talim ve ter ı} 

tatbikatile karşılaştırmak bu sütıı· 
nun işi değildir . .., 

Le Journal gazetesinde Profe~o n 
( Nimbus) m başına fgelenleri gor; 
dükten sonra allamalerin ruhi hl\le 
hatıra geldi de bu başlangıç ya 

pıldı. 

Zimmet suçlusu 
Ziınetten suçlu ve mevkuf olup 

kefaletle tahliye edilen Tohum islah 
istasyonu mutemedi Kaşif hakkında 
ki':duruşmaya ağır cezada devam 
edilmiş, hesabları tetkik etmek üzere 
tayin edilen ehli vukuflar raporlarını 
vermediklerinden duruşma başka 
güne bırakılmıştır. 

i 
mektedir. . 

Avrupa Buğday fiatları yüksel- 1 
1 

mekte bulunduğundan fiatlarımızın 1 

· ÇAVDAR Alimler çokçası dalgın olur der· 
Bu seneki mıntakamız rekoltesi ler . Emrullah efendin in sigarasıııı 

263.345 ton olup Türkiye rekolte- yaktığı şamdana teşekkür etıneS' 

Beraet etti 
Karahan köyünden İzzet kansı 

Elifeyi zorla kaçırmaktan suçlu 
Sarıyakup mahallesinden Salah hak
kında yapılan duruşma sonunda su
çu sal..ıit görülemediğinden beraetine 
karar verilmiştir. 

Meşhut cürümler 
Bir seneye mahkum oldu 

Bina ve arazi vergileri tahsil me
muru Alinin kızı küçük Zerine ara· 
basını çarptırmak suretiyle çocuğun 
ölümüne sebebiyet veren arabacı 
Şevketin suçu meşhut cürümler ka
nununa temas ederek muhakeme 
edilmiş ve duruşma neticesi bir sene 
hapse mahkum olmuştur . 

Dört kumarcı 
Cürmümeşhut halinde 

yakalandılar 
Amelelerden Kerim oğlu Meh

met , Hasan oğlu Cemil , Mehmet 
oğlu Mehmet ve Mehmet oğlu Ah
met adlarında dört kişi izzet çavu
şun hanındaki odada toplanarak ge
celeyin zarla kumar oynarlarken 
cürmümeşhut halinde yakalanmış

lardır . 

Yeni seyrüsefer kanunu 
layi~ıasında ki ahkam 

Otomobil, otobüs gibi motörlü 
nakliye va~ıtaları ve bunları kulla
nanlar hakkında yeni bir seyrüsefer 
kanunu hazırlanmaktadır. Layiha 
meclisin önümüzdek toplantısında 
müzake e edilecektir. 

Yeni kanun layihasında Şoför 
ler hakkında mühim kayıtlar var
dır. Bundan başka kaza vukuunda 
kanuni takibatın çabuk yapılmasını 
temin edecek maddeler de bulun

maktadır. 

ne kadar mevcud ve mümkünse 
hepsini satın almağa hazırdır. Yani 
yetişliştirilebilen pamuğun satıla
maması ve elde kalması gibi her 
hangi bir tehlike kat'iyyen mevzuu
bahs değildir. 

Pamuk seferberliği 
Plfının pamuk kısmını başarmak 

için l3aşbakonınıızın bizzat kendi 
idarelerinJe bir pamuk seferberliği 
açılacaktır. Ye bunun için de ZirMl 
vekaletinde yeni büyük teşkilat ya
bılacaktır. Ele alınacak mevzular 
şunlardır: 

Zer'iyatı fenni şekle sokmak ve 
makineleştirmek, tohumu ıslah et 
mek ve bütün mıntakalar çiftçisine 
dağıtmak, şulama işlerini tanzim 
etmek, (Anadolu) 

düşmemesi melhuz bulunmakta ve bu 

gevşekliğin mark vaziyeti tebellür 
ettiğinde zail olacağı kuvvetle umul
maktadır. 

Zaten Avruparun talep ettiği 

sert Buğdaylarımız stoku mmtaka- ı 
mızın bir kısım yerlerinde tükenmek i 
üzere bulunduğundan ve Mersine de lj 

ihtiyaç karşısında her gün dahilden 
Buğday muvarıdatı yapılmakta ol
duğundan bu vaziyet de fiatlarm 
tutunmasına yardım etmektedir. 

Piyasamızdaki firmalardan bir 
kaçının Almanyaya evvelce olan 

İlk mektep 
Öğretmenlerinin nakilleri 

Maarif vekaleti vilayetlere ehem
miyetli bir tamim göndererek p,ren
siplere riayet şartiyle ilk mektep 
muallimlerinin yerleri değiştirilebi

leceğini ve bunun için tasdike gön

derilecek kadroların ona göre ha
zırlanması lazım geldiğini bildirmiş
tir. 

Sıhhi mazereti olanlar doktoru 
ve hastanesi olan yerlere, karı koca 
olup da ayn bulunanlar bu vaziyet
lerine uygun yerlere, lise veya orta 
okulçla okutmak mecburiyetinde ço
cukları veya kardeşleri olanlar orta 
tedrisat mektebi bulunan yerlere , 
şark vilayetlerinden nakledilenler gös 
terdikleri başarılardan dolayı nakle
dildikleri için terkettikleri işleri ve 
bu vaziyetleri ile mütenasip yerlere 

• inha edilecektir. 
imkan olduğu halde bu prensip

lere riayet edilmeden hazırlanacak 
ve tasdika gönderilecek kadrolar 
tasdik edilmeden geri çevrilecektir. 

Vilayetlerden ayrılacak muallim
ler tayin emirlerini vazifeleri başında 
bekleyecekler ve tayin emirlerini al
dıktan sonra yeni vazifeleri başına 
gideceklerdir. . 

Vilayetler yukardakı sebeplere 

sinin nısfından fazlasını teşkil eden vesaire ... Milyonlarca örnek arası 
bu maddemizin mevsim itibarile pi- 1 ufak bir hadisedir . 
yasa ve borsalardaki muamelatı git- 1 Profesör Nimbus geçen gün~ 
tikçe önemlenmektedir. kablarını lostracıya boyatmıştı. 

L . . a.ııP 
YU AF zel havada bunlarla gezıntı Y ı· 

Piyasalarda evvelki haftaların : dururken vag~ mur yağmağa baŞ s· j 
1 • kk'' fiat vaziyeti devam etmektedir . Bu ymca lostrası bozulur diye aya 

hafta Mersinde bu maddenin mua- 1 balarını çıkardı ve yalınayak getıtle 
mele miktarı 45 ton ve mıntakamı· yi uygun buldu . .. bif 
zm muhtelif yerlerindeki muamele Bu günkü gazetede profesor 
miktarı da 130 tondan ibarettir. şemsiye satın alıyor ve güneşli h3 

Muamele miktarlarının bu şekilde vada gezerken yağmur yağmağa 
k d · b dd h · · · kap3> az olC\ra evam etmesı u ma e- !ayınca emen şemsıyesını 

mizin ihracat imkanlannm güçlüğün- koşa koşa eve gidiyor . 
1 den ileri gelmektedir. \ Karikatürcüler bu hik~ye; 

sırf muhayyelesinden mi çıkarıyor. f 
sa hakikaten hu allamelerin kB 

8 

sında eksik bir tahta mı var · 
Eğer öyle ise bunun '.sebebi f(lf 

Adliyede yeni teşkilat 

İşttiğimize göre: Adliye veka-
leti cürmü meşhut kanununun mer'iyet 

mevkiine girmeisi üzerine yeni bir 
teşkilat yapacaktır. Buna göre: 
Yeni meşhut cürümler Müddei 
umumilikleri ihdas edilecektir. 

-------------·------~--~ 
Ceyhanda bayram 
hazırlıkları, belediye 

faaliyetleri 

kikaten Sui hazım ( surcharge ) 
dir, yorgunluk mudur ? . 

Eğer öyle ise yazık değilf11' 
Sağlam kafaları niçin bozmalı· 

Her kafaya bir vazife verip~ 
simi amal yapılsa daha iyi ol 
mı? 

Arık Bak~' 

Bir tavzih 
Gazetenin dünkü sayısınd'd• 

nün yaprağı yazısının sonun 
( A. B ) inisiyalinde bir iltibas 

dır . 
Ceyhan : 22 ( Hususi ) - Cum· Bu ya71 eskidenberi 

huri yet bayramı hazırlıklarına lele- kullanan ( Arık Bakşı ) 
diy<" ile parti büyük bir faaliyetle d" 

ır. 

birlikte çalışıyor . 
O günün şerefine parti şenlik • • • 

komitesi bir balo tertip edecektir . ı A k f ke~ 
Ceyhan belediyesi sokakların nta ya Ve S . 

toprak tesviyesini bitirmiş , çarşı l derun meselesi, 
içini parke döşetmiş ve yaya kaldı-
rımlarını da Yansenirı planına göre l 
betondan yaptırmıştır . ilkbaharda ı 
yollara dikilecek ağaçları Ceyhan 
fidanlığı yetiştirmektedir . ı 

Yeni yapılan kanara iki aydan· 
1 

beri işlemektedir . j 
Buğday pamuk alış verişi iyidir. 

- Birinci sahifeden nrtan 

Suriyenin bu günkü vaziye~~ 
. · k .. · · d kati rıyesı anca • uç sene ıçın e 

)ini alacaktır . . ~ 
Suriye Fevkalade Komiser• 

Dömartel Suriye heyeti murahh'· 

() 

uygun vaziyette muallimleri münasip ·ı 
yerlere acele inha edeceklerdir. 

Meşhut cürümler kanunu dikkatle 
tatbik edilmekte ve müddei umumi 
Nedim Y elçu polisle birlikte gece 
yarısına kadar çalışmaktadır . 

sının avdetinden iki dakika 
·ı "f . b döo111 tayyare ı e vazı esı aşına 

tür . 

i At hırsızının evin
deki hırsız misafir 
Komşunun atlarını çaldı 

Mermerli mahallesinde Süleyman 
oğlu lrlrisin evinde misafireten otu
ran Ceyhanlı lsmail oğlu Mustafa 
adınrla birr polise müracaat ederek 
ldrisin etrafı tenekelerle çevrilmiş 
ve kapusu hariçten kolaylıkla açılır 
avlusundan iki beygimin şahsı meç
hul tarafından aşırılmış olduğunu id
dia ve şikayet etmiştir . Yaptlan 
tahkikatta: ldrisjn evine bitişik evde 
oturan hayvan hırsızlığından sabı 
kalı Süleyman oğlu Yusufun evinde 
o gece misafir bulunan yine sabıkalı 
hırsızlardan Malatyalı Hacı Ömer 
adında biri tarafından aşırıldığı ve 
hadisede Yusufun da ilgisi bulundu· 
ğu unlaşılarak Yusuf yakalanmış ve 
hakkında kanuni takibat yapılmış· 
tır . 

Ömer de takip edilmektedir , 

ispanya hadiseleri 
- Birinci sayfadan mabad -

. yoruz. Hükumeti kim idareye kadirse 
o ele alsın. 

Halkta tahammül son raddeyi 
bulmuştur. 

Paris : 22 [Radyo] - Nasyona-
1 istlerin hücum harekatı devam edi

yor. Bir muvaffakiyet daha kazan
dıklarını iddia ediyorlar. 

Hükumet ise Madritte iyi mü
dafaa teşkilatı yaptığını bildiriyor. 
Netice daha belli değildir. Yalnız 
Maciritte telaş vardır. Madritte ki 
Hilali ahmer teşkilatı Londraya 
müracaat etmiştir. Tehlike karşı
sında yardım istemiştir. Tavassut 
ve müdahale talebi te1uarlandığın· 
dan lngiltert! kabinesinde müzakere 
mevzuu olmuştur. 

- Ankaraya ne zaman h3 

edeceksiniz ? 
- Ônümüzd~ki günlerde·· y ti 

yamıiın gelmesini bekliyoruın .' e 1 ~ 
sefarethanemizin inşa edi)mesıfl 
tizaren Ankarada kiraladığıl111ı 
binada yerleşeceğiz . I 
SANCAK TÜRKLERİNİN yEN 

PROTESTOSU 'I 
Sancak Türkleri mü111_esS~ 

Suriye Fevkalade Kömiserı 
8 

Dömartelc yeni bir protestoll 

göndermişlerdir . ~ili' 
lrkdaşlarımız, bunda s' 

Cemiyeti ile Türkiye ve F rad.1 
riciye nezaretlerine. ibl_a~ e ~ 
için kendisine verdıklerı ılk Y 
tonamelerinin mahalline ibla~ 
diğine dair hiç bir haber ala 
lannı kaydettikten sonra ilk I' 
tolarını teyid e!le~e~te v~. r~i' 
Milletler Cemıyetı ıle ~ur1' bf 
Fransa hariciye nezaretlenne 
racaklarını ilave etm:!ktedirle' · 

sı 

tı 

<: 
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la 
b 
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Dr. Şuşnigin diktatörlük darbe-
si Avrupanın öteki otokratlarınınkin 
den daha az sansasyonel bir tarzda 
vukubulmuştur . Fakat iyi idare edi- · 
lerek , zamanı iyi seçilerek yapılan 1 

bu darbe, Doktor diğer meslekdaş 1 

diktatörler ile kıyaslanabilecek bir 
haldedir. Kendisi "ana vatan cephe ı 
si., adını alan politik teşekkülün ba
şındadır. Şimdi milli milislerinde şefi 

olacaktır . Nizamiye kıtaları ona hem 
r mecburi askerliği ihdas e~t!~i. hem de 

harbiye nazırı olduğu için iki katlı 
minnettardırlar. 

if 

Şuşnigin kuvvetli bir katolik ol
ması , kenJisine Avusturyanın umu
mi hayatında mühim bir tesiri olan 
kilisenin hürmetini de temin etmek· 
tedir. 

Hıriciye nezareti de , zaten , 
epey zamandanberi onun kontrolu 
altındadır. Geçen cumartesi günü 
yapılan ve bütün gece süren bir ka
bine toplantısından sonra Avustur
ya içinde kalan biricik yarı · müsta
kil teşekkül , Prens Ştarembergin 
faşist Haymsverleri de dağıtılmış-
tır . Prens ilkbaharda başvekil mua
vinliğinden de çıkarılmıştı . Son za
manlarda Prensle Haymsverleri Vi
yanada kurmuş olan binbaşı F ey 
arasında büyük bir kavga olmuş
tur. 

Staremberg , Haymsver kuman
danlarını kendisi seçmek istt>miş, F ey 
de bunun intihabla olması tarafını 
il ti zam eder~k üç eyaletin kumandan 
lığına kendisi seçilmiştir. 

Bunun üzerine iki lider , biribir 
lerinin sözlerini dinlememeğe başla
ınışlardır . Ştaremberg , Haymsver· 
lt:ri kendi avcıları telakki ediyordu. 
Bunlarca sosyalistleri yerlerinden 
sürüp atmıştı . Büyük harpta f tal yan 
cephesinde kahramanca harbetmiş 
olan F ey de kendisinin bir şef oldu
ğunu göstermek istiyordu. 

Avusturya başvekili , bu kavga-
Ya o zaman pek az ehemiyet vermiş 
fakat şimdi bundan istifade ederek 
l-Iaymsverleri büsbütün kaldırmış
tır . Başlangıçta Şuşnig Haymsver
lerden ve onun gibi şimdi kaldml
tnış olan bir başka yarı • askeri te-
şekkülden Dolfosun ölümüne sebeb 
olan nazİ ayaklanınasına karşı, adam 
akıllı, istifade etmiştir. 

Fakat nasıl Röm'ün hiicum kıta. 
lan Hitlere karşı kafa tutar bir va
ziyete geçmişlerse , Avusturyada da 
liaymsverler muvaffakiyetlerinden 
Şırnararak öyle bir yol tutmuşlardı . 
Bundan dolayı bir tehlike kaynağı 
oluyorlardı. 

f lkönce bu askeri ve kuvvetli 
teşekkül , hükumet şefine değil , 
Prense karşı sadık davranıyo:-d:ı . 

Türk sözü sahile !i 

Taymis'den 

llkönceleri yurdsever maksadlarla 
hareket etmiş olan Ştaremberg son 
radan fazla israflara kalkıştığı için 
itibardan düşmeğe başlamıştı . Bu 
israflar yüzünden içeriden ve dışar
dan gelen bir takım paralar hakiki 
yerlerine sarfolunmamağa başlamış
tı. 

Büyük Şef 1 

D .. F . . C k " . 1 un evzı ... a magı zıya-
ret etti. 

Ankara: 22 [A.A.] - Atatürk 
bugün büyük Eıkanı harbiyeye gi
derek şarkta yaptığı uzun bir seya
hattan sonra dönmüş olan Mareşal 
Fevzi Çakmak ile görüşmüştür. 

• 

lzvestiya 
Ateş püskürüyor . 

Moskova: 22 ( Radyo) - Tas 

Artık vatanı dışardan gelecek 
tehlikelere karşı koruyacak munta
zam bir ordu kurulmuş ve Hayms· 
ver fakir düşmüş olduğu için bu 

fesih kararına karşı muhalefet imka 
nını bulamamışlardır . Bu sırada dev 
Jetin menfaatini her şeyden yüksek 
tutan Prens Ştaramberg bütün 
Haymsver şeflerini çağırmış ve on· 

lara hükumeti dinlemelerini tavsiye 
etmiştir . Çıkarılan bir beyanname• 
de " Avusturyaya karşı sonsuz sada
kat ve sevgi ,, , '· hükumete itaat ,, 
tavsiye olunmuştur. 

, ajansı bildiriyor : lsvestiya gazetesi ı 
bugünkü nushasında diyor ki : 

-ltaJya, Almanyaya danışmadan 
hiç bir şey yapamaz. 

Bütün bu hadiselerde kazanan 
Bay Şuşnig olmuştur . tik defa ikti- ' 
dar mevkiine geldiği zaman yer dol 
durmak için gelmiş bir adam ve 

Haymsverlerin elinde bir kukla oldu
ğu zannını vermiş olan bu adam, za . 
mania bütün vaziyete hakim olarak 

bir yaradılışta bulunduğunu göster. 
miştir . Avusturya onun idaresi al
tında her yandan terakki etmiş ve 
finansal sahada da belini doğrultma· 
ğa başlamıştır. 

Şuşnigin geçen temmuzda Al
manya ile yaptığı anlaşma , bu mü
nasebetleri bir tehlike kaynağı ol
maktan çıkarmış ve Avusturyayı 

daima ltalyaya karşı boynu bükük 
kalmaktan kurtarmıştır. 

Bununla beraber Avusturya Ro- ' 
ma paktına sadakatten ayrılmamış-

tır . Nitekim bu kabine toplantısın· 
dan ve orada verilen kararlardan 
sonra Şuşnig hemen tayyare ile Bu
dapeşteye gitmiş orada General 

Gombüşün cenaze töreninde bulun. 
muş bu vesile ile ltalya hariciye na 
zıriyle General Göringi görmüş
tür. 

Uzun zamandanberi Almanya 
ile f tal ya arasında bir ihtilaf sebebi 
olmuş olan Avusturya , artık bu iki 
memleket arasında bir köprü olmuş
tur. 

Avusturyada nazilerin en başta 
gelen düşmanı olan Prens Ştarem
bergin ortadan kalkması Almanya
yı , tabii olarak , memnmı etmiş
tir. 

Dolaşan şayialar? göre , yakın 
zamanda Viyanada toplanacak olan 
protokol devletleri içtimaında bu 
sefer üç değil , dört devletin mu
ra'.ıhasları hazır bulunacaklardır. 

Gazete. İtalya, Fransa, Almanya 
arasındaki ihtilafların esbabını uzun 
uzun tahlilden sonra şöyle demek
tedir: 

- Sovyet Rusya uzakta ve 
kuvvetlidir. Mütecavizlerin ise hem 
cüsseleri küçük ve hem de kolları 

çok kısadır. Şayet bu kollar, cılız 
vücutlaı ile Rusya ya uzanmak ister
lerse · yuvarlanmak tehlikesi yüzde 
yüzdür. 

Macar Başvekili Romaya 
gidiyor 

Londra: 22 (Radyo) - Bu· 
gün alınan bir habere göre : Ma
car Başvekili pek yakında Romaya 
gidecektir. 

Şark hudutlarımızda 
Memnu bir mıntaka 

kabul edildi 

Ankara : 21 (Hususi Muhabiri
mizden ) - Sasun ( Muşta ) eski 
Mutki hududu mıntakasını teşkil 
eden Kantilin dağının cenup etek
lerinden itibaren Sasun dağlarının 
hattı balasından Malafa dağına ve 
oradan yine aynı istikamette Sasun 
dağlarının cenubu garbiye doğru 
hattı balasını takip ve Sasunun 
Göndeno köyünün, 2 kilometre şar. 
kından cenubu garbiye doğru te 
veccühle Halkif dağından geçen 
hattı balayı takiben Bor, Hardik, 
yukarı ve aşağı Şap köylerini yasak 
mıntaka içinde bırakarak Hazo na
hiye merkezinin iki kilometre şi 
malinden şarka teveccühle Nursin, 
Neoban, Parok köylerini de ihtiva 
etmek üzre ve Molafanın 3 kilomet
re şimalinden Memlehanın cenu 
bundan Belki deresin .. ve bıı dere 
vadisini takiben Rezih dağı ile Kar
ho arasında ve Korek dağı üzerin-

• 
in önü 

Dün sabah Anka
raya döndüler 
Ankara : 22 [ Radyo ] - Ege 

bölgesinde tetkik seyahatına çıkan 
Başvekilimiz ismet İnönü bu sabah 
saat 9 da Ankaraya dönmüşlerdir. 

Başbakan, Kamutay başkanı 
Abdülhalık Renda, vekiller, saylav· 
lar ve dostlan tarafından hararetle 
istikbal edilmiştir. 

Türk - Sovyet 
Demiryolu anlaşması 
Moskovada imzalandı 

Moskova : 22 [ A.A. ] - Türk 
Sovyet Demiryo!u mukavelesinin 
hudut mıntakasında yapılacak mu· 
nakalat ve hususi tipte vagonlar 
teminine ait tediyat imkanında deği
şikliklere dair anlaşma Moskovada 
imzalanmıştır. 

Son hücum başladı 
Paris : 23 ( Radyo ) - Nasyo

listler dün Madridi tamamile kuşat
mış vaziyete geçtiler. Dün öğle 
vakı ı hücum hareketi başladı ve iki 
tarafın top ateşleri karşılaştı. 

Bir çok tayyareler de hücuma 
iştirak etti. 

Romanya Başvekili 
Belgradta 

Bükreş : 22 [ Radyo J - Ro
manya Başvekili Belgrada gitti. Bu 
ziyaret Romanyanın yeni siyasetine 
göre Yuğoslavya siyaset adamlarile 
sıkı bir temas yapmak içindir. 

Romanya YPğoslavya ile müna 
sebatını takviye etmek istiyor ve 
şimdiden muhitlerine ilgili işlerde 
söz birliği yapacaklardır. 

lngilterede silahlanma 

Londra: 22 [ A. A.] - lngiliz 
hava bakanlığı hükumet hesabına 
altı fabrika yapılmasına karar ver
miştir. 

,-- ~ 

Asri Sinemada 
Vecihi ve arkadaşları taraTuran 

fından· büyük müsamere 
FiYATLAR ÇOK UCUZDUR 7429 

Alsaray • 
sıneması 

bu akşam 
Mevsimin en büyük ve şaheser proğramını taktim etmekle bahtiyardır 

Davit Koperfild 
Yahut bir çocuğun romanı 

Oynıyanlar: Liyonel Barimur 
Levis Ston- Madge Evans 

Bu film yedi büyük yıldızın iştirakile Metrogoldvin Mayer Şirketi tarafından 
meydana getirilmiş ve herkesin okuduğu büyük romandan iktibas edil
miştir . 

Ayrıca: Paramunt dünya haberleri 

Matineler : 
Cumartesi 2,30 da Pazar 2 de 

7428 

Tan Sineması 
Bu akşam 

Alman sinemacılığının en şöhretli siması YAKICI YILDIZ 

( Kamilla Horn ) 
Fevkalade 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 . 

İlaveten : 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 

Cumhuriyetin onüçüncü yıldönümü 1 
bayramında C. H. P. tarafından : 

1 - Kuru köprü çeşme mey- :-----------

danında. -------ı--ı•----------------2 - Belediye meydanında . 
3 - Taş köprü başı meydanında 

kurulacak halk kürsüleri kadın,er· 
kek bütün vatandaşlara açık bu
lundurulacaktır . 

( Müjde ) 

Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan(Philips) 

in 937 modelleri geldi. 

Müstakbel Suriye hükumeti 

den Şinasi dağına ve oradan şimale 
teveccühle Şinak köyünün 2 kilo
metre şimalinden Sasun dağlarına 
uzanan hattın teşkil ettiği çerçeve 
içinde kalan kısmın memnu mintaka 
olarak kabul ve ilanı Genelkurmay 
başkanlığının muvafakatine atfen 
Dahiliye vekaletinin tezkeresi üze
rine icra vekilleri heyetince kabul 
edilmiştir. 

Bu kürsülerde söz söylemek is
tiyenlerin bayram gününe krtdar 
her gün saat ( 17 ) den itibaren 
Parti merkezinde başkanlığa gele
rek adlarını yazdırmalarını sayın 

yurddaşJarıınızdan sevgimle dile-

- Birinci sahifeden artan -

tir. Ve o gün Suriyede harbiye na· 
2:areti teşekkül edecektir . 

Cebeldürzde ve alevi mıntaka 
sındaki asker gönüllü olacaktır . 

4 - Gönüllü ordu 1944 de Su 
tiye harbiye nazaretine devredile
cektir . 

Bundan başka şunlarda öğrenil
ttıiştir : Ceheldürz ile alevi mıntaka
larına hususi idare verilmiş olmakla 
beraber bunların Şama bağlılığı İs· 
kenderundan daha sıkı olacaktır . 

Vılayetlere verilen tevsii mezu
niyet usulü o iki mıntakaya benze· 
tnez. 

Vilayetlerde Fransanın depart · 
tnan usulü tatbik edilecektir ki ma -
~alli idarei hususiyeler kurulacak 
"lenıektir . 

Suriye ve Lübnan münasebatına 
~elince burada( mesalihi müştereke) 
ldarr.sinin şekli mevzu bahstir. Sa
hil Lübnanın elinde olduğundan ve 

gümrüklere doğrudan doğruya Lüb
nan hakim bulunduğundan gümrük 
işleri için Suriye ile Lübnan arasın 
da uyuşma yapılacaktır . 

Suriye hissesinin yüzde 75 ola· 
cağı tahmin edilebilir . 

Eğer uyuşmazlarsa Suriye ser· 
best liman usulü tatbik edebilecek· 
tir . 

O halde transit yolu olarak laz· 
kıye limanını tevsi etmesi mümkündür. 

Fakat itilaf etmeleri daha ziyade 
arzu olunuyor. Nihayet muahedenin 
muvaffakıyetlerinden biri de Suriye 
nin 1937 1938 yılları arasında 
akvam cemiyetine girmesidir . 

O zaman Fransa Arabistanda 
bir ( arap ittihadı) teşekkülüne mü
saittir . 

Nihayet müsteşarlar meselesin
de teknik vazifede kulJanılacak olan 
bu müsteşarlar arasında Fransızla 
rın tercihi arzu olunuyor . Fakat 
esas itibariyle Suriye hükumetinin 
serbestisi mahfuzdur . 

rım . 

7411 

~~e.' lıa11 J alı si l't' C. 11. P. 
~e)luırı 11) iinkurıılu Rcı~

k<rnı 1'. il. !Ja) sal 
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Adana Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden • • 

Elektrik şebekemizde yapılması 
gereken işler dolayısile 25.T.Evvel 
1936 pazar günü saat 8 den 13 e 
kadar tekmil şehir cereyanının kesi
leceğini sayın abonelerimize bildi-

• • 
rırız • 7423 

Bu Rady0}arı görmeden ve dinlemeden başka bir marka almamanız 
menfaatınız iktizasındandır . 

Her kiseye göre flat ve azami teshilat . 
Dikkat Bütün PHİLİPS Radyoları garantili olarak verilir . Ve Tür-

kiyenin her tarafında bulunan resmi acanlaları bozulan bir PHİLiPS RADYO 
sunu bilii ücret tamir etmeğe mecburdur . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. No: 20 telefon : No. 117 
9 
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Satıla o Mikdar 
Kilo Nakil vasıtaları kullananların nazarı dikkatine 

Gerek kendi arzularile çalıştırılmasından vazgeçilen gerekse kırılıp 
işlemez bir hale gelmesinden dolayı çalışmayan : ve yahut başkasına sa
tılan ve yahut kaybolan kamyon, otomobil, fayton, yük arabası, motosilc
Jet ve bisikletlerin Belediye dairesindeki kayıtları silinmek ancak eshabı 
nın istida ile müracaatına bağlıdır : 

Bu müracaat yapılmadıkça kayt düşülmez ve resim tahakkuk eder . 
Bu hallere meydan kalmamak ve esbabı mağdur olmamak üzere alakada
ranın vaktinde Belediye dairesine müracaat etmeleri kendi menfaatleri 
icabından bulunduğu ilan edilir. 7427 23-28-2- 6 

........................... _ ............ .. 
~~-1 1 

Açıldı Açıldı 1 
Şölen Lokantası 

1 Bütün konforlarile açılıdı 
----· 7393 8 ................................................... 

- --- --

Seyhan 
den : 
Köyü Cinsi 
Yalınızca Tarla 

" " 
Kızıl tahta 

" 
Kireç ocağı 

" 

milli Emlak müdürlüğün-

Dönümü 
989 

40 
150 
120 

Fuzuli şağili 

Pamukçu zade Hüsnü 

" " " 
Helvacıdan Süleyman oğ. Nuri 
Kürt Halil zade Ali Şeh Ah
met vereseleri . 

" ,, 60 " " ,, 
" " 80 tt " " 

,, Bağ 12 Yortan mahallesinde Hamitçavş . 
Yamaçlı tarla 35 Kartum zade Diyap 

Liverpl Telgrafları 

e ... .\ 

22 1 10 1 1936 iş 
Kambiyo ve p ara 

mışlır . 
" " 50 ,, " ,, 

.... ,,,.,,,,. 

Hazır 1-7-ı_QQ__ 
Birinci kannn vadeli 6 72 
Mart 1 6 l 68 .. 
Hit hazır 1 5 177 
Nevyork 1 11 80 

bankasından alın 

Liret 
Rayşmark 

Frank « Fransız • 
Sterlin « İngiliz » 

Dolar « Amerika • 
Frank « İsviçre » 

• 

1 1 1-w 
1 6~~=~= 
1 79 28 

,, ,, 366 Avni paşa vereseleri 
Yukarıda ınevkilerile dönüm miktarları yazılı hazineye ait tarlaların iki 

lsenelik icarları 17-10 - 936 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
açık artırma yolile müzayedeye çıkarılmıştır . 

isteklilerin 2-11-936 tarihinde saat onda teminat akçasile birlikte 
Defterdarlık satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

20-23-27-30 7408 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Kiralık ev 
Ziraat Bankası arkasında 6 odalı 

1 

1 

23 Teşrinievvel 1936 

937 

Marconi Radyoları 

Güzel gösterişi. tatlı ve tabii sesi ve zarif mQb • 
lesi ile eşi bulunmıyan ve bütün dünyanın hayraıı 

ır 

olara'.;.: kullanıldığı Radyo yalrıız Marconi Rad 

yolarıdır . Zevkinizi, musiki ihtiyacınızı anca1
' 1 

Marconi Radyoları temin eder. Bir kere görme'' 

ve biran sesini dinlemek kafidir . 
1-3 g.a Yeni Mağaza Sahibinin Sesi· 

7422 Acantalığı 

Operatör doktor 

Kemal İbrahim Tuğ 
Seyahatinden dönmüş, hastalarını kabule başlıı• 

mıştır. 5 -7 -Bebekli Kilise - 7406 

----... ----------------~--------------,.,,. D. No: 741 
Adana birinci icra Memurluğ~n

dan : 
Açık artırma ile paraya çevrile· 

cek gayri menkulün ne olduğu : 

ve iki aileye elverişli 1632-9 sa- l 
yılı ev kiralıktır . lstiyenler Bekçi 1, 

memuru Nahidi görsünler.7425 1 

~~~~~~~·~- 1 
Doktor Operatör 

J 
ı 
. 
• 
l 
i 
1 
1 
1 

J 

Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem dı: yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden b;rinin de senin olmıya-
cağını kim iddia edebilir . 7379 · 10-26 

" Foklenber ,, 
( Voigtlönder ) 

Dünyanın en maruf bir markası olan bu makineler en ucuzundan 
en pahalısına kadar amatörlerin ve fotoğrafhane sahiplerinin kullana
cağı yegane makinelerdir . 

Dükkan . 
Canibi yemini Behzat bey refi

kası Feride H. ve kısmen Serezli 
Fettah ağa mağazası yesari Ala
soııyalı Şerif ef. mağazası cephesi 
tarik arkası Kozanlı koca kehya oğ· 
lu ve kısmen Kandiyeli Hasan ef. 
ile mahdut dükkan . 

Gayri menkulün bulunduğu mv
ki , mahallesi , sokağı , numarası : 
Adana Postane civarında bucak ma
hallesinde 92 No. dükkan . 

Takdir. olunan kıymet: 
900 dokuz yüz liradır . 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
24-11-936 salı günü saat 10 dan 

' 12 ye kadar icra dairesinde . 

1- İşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden itiba
ren 7 41 No. ile Birinci icra 
dairesinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. lıanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak isi iyenler , işbu şartnameye ve 
7 41 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 i~bu ilan 

Her çeşit fotoğraf eşyasının en temiz.en ucuz sa- j 
bldığı yerde bulursunuz : 

tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu. 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış btdelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

" Yeni Eczane karşısında Yeni 
Mağaza ,, 

2-4 7412 

4 - Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okı.ımuş ve lüzumlu malümatı almış 

ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 

artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 

alacaklılar bulunup ta bedel bun 1 

!arın o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 

15 gün daha temdit edilerek 9-12-36 
çarşamba günü ayni saatta yapıla

cak artırmada bedeli satış isti yenin 
alacağına rüçhani olan diğer alacak
lıların o gayri menkul ile temin edil- ı 
miş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile,en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz Ve satış ta
lebi 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 1 

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. 
işbu gayri menkul yukarıda gösteri 

len tarihlerde A d a n a 1 inci 
icra memurluğu odasında işbu 

ilan ve gösterilen artırma, şartna 

mesi dairesinde satılacağı ilan ohı-
nur, 7425 

Numan Bedri 
Doğum ve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fs~ 

tesi kadın h~stalıkları kıliniği muallim muavini . 
Bu zamana kadar Ankara Vilayeti Doğum mütehassıslığı , Deniı: 

Memleket hastanesi Nisaiye miitehas,ıslığında ve Doğum Evle 

Baş Tabip ve Kadın hastalıkları müte; 
hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışın" 
üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir . 

Her gün sabahtan akşama kadar Yağcaınisi karşısındaki sokakta ıı•· 
ayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler . 7391 6-15 

İnhisarlar Adana Başmü-
dürlüğünden : 1 

1- 1 Teşrini ~ani 936 tarihinden 1 
itibaren İnhisarlar mamulatı Şarap 
fiyatlarında tenzilat yapılacaktır. 

'• 
Seyha:ı Evkaf müdürl~ 
ğünden : 

Evkafın idaresi altında bulu~ 
mülhak ve mazbut vakıflardan ,, 

"ı" ve akarlar kiraya -verilmek u 1 

16- 10- 936 tarihinden itibaren; 

gün müddetle açık artıımaY8 
.. 
u' nulmuştur. 27-10-936 salı g ıı 

saat 14 de Evkaf idaresinde ilı~ 1, 

!eri yapılacağından isteklilerin n' 
racaatları. 7 407 20 - 23- z5 

Kiralık ev 

2- Bu tenzilata göre Müdafaa 
vergisi hariç ve Misket şarapların

dan mada (70) santilitrelik şişedeki 
şarapların bedeli otuz beş kurustur. 
~n kuruşta şişe depozitosu alınır . 1 

!ki litrelik galondaki şarabın bedeli j 

(70) kuruştur. Şişe depozitosu on beş 
kuruştur . Üzerinde " inhisar ,, ya
zısı bulunmakla beraber diplerinin 
düz olması şartile yokarıdaki boş 
şişeler inhisarlar idaresine ve ya ba· 
yilere iade olunduğu zaman şişe de 
pozitoları iade edilecektir . 

Asfalt cadde üzerinde At81~, parkı karşısında Doktor M~zsf le' 
, oturduğu hane kiralıktır. lstıyeıı 

Halk Eczanesine müracaatları. 
7424 

3- Bayiler, dükkanlarındaki şa-
raap şişeleri hacmile şarabın cins ve 
miktarını pullu bir beyanname ile 
31 Teşrini evvel 936 günü inhisar· 
lar idaresine bildirilecekler ve lnhi 
sar idaresince bant yapıştırılarak 

fiyat farkile beraber iade edilmek 1 

üzere bu şaraplar 2 Teşrini sani 939 · 
kşamına kadar idarei mezkiireye 
teslim edeceklerdir . 7395 

16-20-23 

___ / 
Umumi neşriyat müdiil'~ 

M. Bakşı 

Adana Türk sözü matbas5' 


