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uriye anlaşmasında sancak kelimesi bile yok 
eti 
. 'f ürkiye ile F ransanın 1 

ekonomik münasebetleri Madrit son günlerini yaşıyor j 
Suriye postmsı -

Muahede nihayet neşredildi 

P" 

d· 

" Ger•rd Ton .. • ., 
"La Tribune deı Nationı "dan 

T ürkiye ile olan münasebetle
rimiz en dostane bir şekil
dedir. Umumf ai_ya!Set, Akde-
niz muvuenesi, Balkan paktı, 

~~an Stotu koau bakımından bizi 
lürkıyeden ayıracak bir tek muAllak 
le ihtilAfb mesele bile yoktur. Bu· 
"'anla beraber, bu mükemmel noktai 
lllzaı- birliti ekonomi salıulnda iste
'ilen, iyi tesirlerini pterememiştir. 

iki memleket arumdaki müba· 
~ 19'l9 da yapılan ve sonradan 
lllııalanan Modü5 V,ivandi , pratik 
~hasmda hükmünü kaybetmiş olan 
ticart anlafma ile tanzim edihbekte-
dir. 1933 ten evvel Türkiyenin lehin
de olan muvaıeae bu Modüa Vivan
diııin imzamdan 10ara aleyhine dön
lllqtür. . 

Fransada tatbik edilen konlanjan· 
tônıan ve alman Usanı resimlefl -
ki bilhuaa kuru sebze ve meyveyi 
iattbdaf etmektedir - Türk ihraca· 
baa m6temadiyen azalmuını mucip 
Olıauotur. Bu suretle Türkiyenin Fran· 
~· olan ihracatı ayda on milyondan 
... milyona diifmilftür . 
p Halbuki Türkiyenin alacaklısı olan 

ranqnan Türkiyeyi bu borcunu öde
~ebUecek bir vaziyette rörmek men· 
"8ti dabiliadedir . 

General Mola Perşembe günü Madridil 
muhakkak işgal edeceğini söylüyor 

1 
1 

Sevil civarında çok kanlı muharebeler oldu 
Lizbon : 26 [ Radyo ] - Sevil 

civannda bükümet kuvvetlerile mil
liyetperverler arasında müthiş bir 
muharebe devam etmektedir. Milli 
yetperverler Novalteralda büyük bir 
zafer k•mun1flarcbr. 

General Valera gmeral Mola 
ile konuştuktan sonra umumi hare· 
kibn iki üç saat sonra başlayaca
pu ve Peroembe günü Madridi 
muhakkak ifgal edccetini söyle· 
miftir. 

Londra : 26 [ Radyo ] - Nas. 
yonaliatler Madri~ tekrar taarruz 
yapm1tlardır. lhtilil kuvvetleri· 
Madrit üzerine 50 kilometre geniş. 
lipde bir dizi kolla ilerlemekte
dirler. 

Londra : 26 [Radyo ]- Bu sa· 

bah gelen bir habere göre: Nasyo
nalistler Madridin 9 kilomdre ya· 
k1nmdadırlar. Fakat Madridin düş· 
mesi pek kolay olamıyacağı sam· 
hyor. 

Talevera: 26 [Radyo] - Asi 
karargihmda dün gece yapılan bir 
içtimada, bir Albay Madridin 6 
güne kadar zabbnm mutlak oldu· 
tunu söylemiştir. General Franko 
zaferinden çok emindir. 

Talevera : 26 [ Radyo ] - ()vi. 

odo cephesinde, Nasyonalistler, hü 
kiiınetcileri bozguna uğratmışlardır. 

Madrit: 26 [Radyo]- Madri· 
tin 30 kilometre cenubunda bu 
.sabah çok kanla bir muharebe ol-
mUftur. Her iki tarafında telefat 
çoktur. 

Paris : 26 [ Radyo ] - Nas' o
halistler, maden amelesinin hareket· 
lerini durdurmuşlar ve Madritle te
maslarru kesmişlerdir. 

PORTEKIZIN NOTASI 
Lorıdra: 26 [Radyo]- Portekiz 

notası, Sovyetlerin itbamlanm rcd 
etmekte ve ispanya ihtilalinin uza· 
muma Sovyetlerin sebep oluduğu 
nq bildirmektedir. __ ... ._.. ... ___ _ 
Mahmut hani 
Kıymetli misafiri
miz ·Adanayı pek 1 

sevdiler 
Gq 'lüti clmlaariyeti bu hum-- M .. h. 

~t=lr~' hürmet rayretler ..n ut iŞ tuğyanlar oldu Generalimiz Eyüp ve Ef
gan sefiri Ahmet Han 
dün Ankaraya döndüler 

F~ alan borcuna 

Sancağı alikadar eden 
tek bir madde yok 

~~------·-------~~ 
intihabat iki ilç ay sonraya kalmış 

Halep : 25 ( Hususi muhabiri- Jer Cemiyetine kabulünden IOlll'8 

mizden ) - Suriye - Fransa mua. tatbik yerine konulaeakbr • 
hedeai nihayet neşredildi • Muahede meriyet mevkiioe tir• 

Dokuz maddeden ibaret olan dikten som Franaanm üzerine al· 
bu muahcdcde, Fransa ile Suriye mtı avamir . ve .diler IDCIUliyetler 
arasmda yirmi beş yal müddetli bir kendilit.nden Suriye büklimetine İa· 
ittifak akdedilmektedir. tikal edecektir . 

iki hükumet daimi bir istipre Frans1ZCB ve Arapça olarak tan· 
halinde bulunacak ve Suriye-Fran. zim edilen muabedenin her banai bir 
samn muvafakataru almachkça hiç maddesi bakbnda ihtiW zuhur eder. 
bir devletle ittifak akdedemiyecek· ı se Fransazca kılmı muteber olacak 
tir . ve ibtilit Milletler Cemiyetinin mitlkı 

Mandan1n Suriyeden lcalkma11n1 mucibincel hakem mulile balledile-
müteakip Fransa Suriye namma baş- cektir. 
ka devletlerle akdettiii anlaşma ve fr8DllZ orduSWIUO Suriyeyi terk 
muahedeler Suriye büldimeti tara· etmesinden sonra , Suriye biikGmeti 
fından ifa edilecektir . kendi mes'uliyeti altında milli bir•· 

Bir harp vukuunda her iki taraf du tqkil edecek ve bu ordu bir pi. 
birbirlerine bütün kuvvetlerile yar· yade fırkasile bir suvari alayıadaa 
d..m edecekler ve Suriye toprakla ibaret olacaktır. 
randa tam bir hareket serhestiline Fransa. bükllmeti, Suriye ordu-
malik olacaktır • aile ~ ve haR bvve&leri 

Muahede her iki bükômet ta111. içia Suriye bükümetinin emrille F Ni-- , ii ye *-t ._.alan , 
1 

~im, Fr..aya Türk T J __ ., __ ı_._ • • .. • 
• ID'!&ıı·~· ~ lll:tittııitllf ._ • eros AAw Jill'."ı. C ~"1V ...... , ...... ~. 

........ ' p "*tedir ti 1 . .K.ı b 1 d c.-.. 1,. ..... ~uanc1. ma sure y e ış eme5 e aş a ı 

fından en lasa zamanda tasdik edil- l 11z mütabaasmlan v~ ve .... 
dUcten lplU'a Milletler Cemiyetine lana yazife ve mauliptt-ili -
telllit Jlgı ıll • · · - Gerili OçlDe6 Atıla4 ..,. 

..... e edlna ve bu saret1e ifler bir 
~ete so~ulabilecek olan bu para 
"1- Dıilyon Tüdc liruıdar. 

Binaenaleyh FraDSJZ sallhiyettar 
:"1'amlanmn azami kolayhtı gös
dernıek auretile iki memleket arasan• 
~ tlccad münuabetleri gcniflet
b Ç8~"'81t çok leaJeDllİ edilecek 
~- ftydir. T6rkiye cümhuriyeti L.u 
"''19Uata en büyük bÜIDI niyeti fÖ8· 
t6atermektedir. 
d Fransamn kendi hataları yüzüll· 
en Türkiyedeki aaırlarca mazw 
~ lf münuebetlarini gaip etmesi 
- acınacak bir hal olur. 

Unutmamalıyız ki; eter Fransa 
Y> ____ J.6. 17, 18 ve 19 uncu uırJardayakuı 
~ ticaretiain inhisarını elinde 
Ol tu i~, t.. Tilrkiyenin sayesinde 

llluttur. . 
1 

Binaenaleyh f.RJ1S1nm imtiy1&zla· 
~kaybetmekle maruz kaldıtı dar-

____ .,... .. __ 
Bahçeyi seller bastı • Köprüler parçalandı • Evler 

yıkıldı • Hat harap oldu . · 

Sekiz kişiyi seller sürükleyip boğdu 
Bahçe tarafında devam eden şiddetli l telgrafla ) - Dünki feci 
yağmurlar seller vücude getirmiş 1 tu... d ll k ab 
ve bu mmtakalarda büyük tahribat gyan a se er as a-
yapDUfbr. nın yarısını basmış köp-

FJiziz ve Maı:aıtan he~üz malu· rüleri götürmüştür • Cu- ı 
mat a~mış ıse de ' dün ~bçe maf akılı köyündeki evle-
muhabinmızden aldığımlZ bır tel· • d .. ,. 
graf tutYaıun çok feci bir şekilde rı' ukkanları, Arıcaklı 
oldutunu anlatmaktadır . köyünde iki c. v ~ ~ sekiz 

Dün, ,ebrimiz iataayon hare- kişiyi ve tren yolunu sel
ket şeflitinden yapb .. mtz tabkika~: ler götürdü Tren işlemi-
Babçe mınblcuandakı batlan sellerm .., • 
fena halde tahrip ettitini ve Toros yor yagmur fievamda • 
katarlarmm aktarma suretiyle işle· Omer F'ekk•n 

E/~an harbiye vezirı Mahmuz Han ı' 
Ankara dönüşü evveJki gün şeb· 

rimize utrayan kıymetli misafirimiz 1 
Efgan hariciye veziri Mahmut Han 
Bahçe mıntıkasında demir yolunun 
seller tar ahndan tahrip edilmesi do 

- Gerisi üçi.ncü sahifede -

Yeşil Amanoslann şin 
• 

beldesi: ERZiN 
İskenderun körfezinden Akdenizi süzen bu güzel 

-yurd nasıldır. Eninde neler yapılıyor? 
~--------· ... --------

Efgan harbiye nazırına Erzinliler 
portakal ikram ettiler 

11 uautmuı ve kendine gelm'!Si 
~r. 

el Fraua kaJbe'ttiklerini yeni -
yebiJmekte oldupnu öğrendik • --mll!l!!!_..,!!'!!!"'!!IW!!"!i!!P'O'""""""'~!!'!!IWWW-........ U--'!!!!!U!l! .... WWW_...,., 2""'=--z&.,........,,_...,,,.......ı -

• 
en temin ıeldinde detil fakat :erini yeniden yapmak için yeniden 
ztlnf açmata mecburdur . Bunun 
~ Yeal feraİte aymata razı olacak· 

Cumartesi günkü ekıprcate bu Al 1 1 k 
yüzden, ancak pazar günü , ileride man - ta yan on'Uşma 
aktarma yapılmak üzere hareket 1 

r • 

• At.atirk Türkiyeai artık hiç bir 
!!tle imtiyazlara vesayete taham· 

-ı::~;;: 26 (Hususi - larından Çlkan mühim 1 

;'"u )'Oktur • Fakat millr yekinmesi· Büyiik Biritanya Türk ekonomi-
;~. Y•rdma edecek her çeşit mesai sinde büyük bir rol oynamata ha· 
~~aldat bly6k bir lıisnG niyetle ka· ıırhuuyor. Belki de yakında f>ir Al· 
~ ec:fer • man, Rus ve f nailiz rakabetinin baı-

Uzan :qıma~Ulberi ~et 1tus· ladli'Jnı 'förecetiz · 
h ve AJınanya A~ ~ Büyük lnriliz unayicilerinden ve 
'Cu11ıhunyete yud.mı aahUl&i aa; maliyecilennde~ ~ürekkep bir h~et 
~- 1..ı.. ı I lıtanbula plmıttir • Bu heyet Turk 

uır ro öYJlalD*fhr · sanayi plAnınm tatbikinde bir lnriliz-
)..,!•tiherede 1ark siyuetinde 1 Türk müfterek ça)Jflllasının imkinla· 
) ta ani bir detifiklikle, Türlti- nm tetkike memurdur. 

0~.IL d6nmekte büyüi bir müttefiki Direr taraftan beynelmilel parla· 
~u uladı~ ispat etmiftir. mentolar konferansında fngiliz dele-

. Botazıar üzerinde TürkiyenJn iı· ra9onu reisi olan M. Sommervil de 
tditi hakimiyeti temin eden Montrö Ankaraya gelmiştir. Bu zat da An-
~edeai lnfiliz- Türk dostlutunu 1 karada bir fnriliz rurubu tarafından 
"tta111Jqtmn11 ve iki memleket ara· 'f ürkiyenin büyük tehirlerinde bah· 
~. yeni bir mflfterek mesar dev· çeli modem evlerden müteşekkil ma· 
t'tai ac;mııhr. hal~eJer inoa11 imkAnmı etüd etmek· 
~~- •• _., C!-L:-· • Ed d At tedır . ~ ı-e ~mcı var m a· . 1 
~e v.·pu• · t b . . - Yakında Türkıye Başbakanı s· ..__ ~- a• son zıyare u ıyı mu· t J 6 • _ Lond . 
~betlerin mubtetem bir delilidir. ::si de 

0
::kehemm;;:tli b:~b'~:!: 

neticeler 
' 
1 

İki memleket Bolşevikliğe karşı bütün! 
kuvvetlerini teksif edecekler 1 

Yugoslavya, Alman-İtalyan nofuzu albna mı giriyor ? 1 

Roma : 26 (Radyo) - Kont Ci. 
yanonun Berlini ziyaretinden sonra 
bir resmi tebliğ ncşrcdilmif tir . Bu 

Yarın 

Şair Necdet Rüş
dünün anlattıklan 

teblitde müzakerelerin büyük bir üzanMll bir görünil§ 

dostluk havası içinde cereyan ettiği Er~ : 25 [ Husuıi Muhabiri· caddeleri ve caddeler ilerinde ilk 
ve sulhu temin maks4dile iki memle· miıden] - Fransapn Niaine mua· apçhlda bMçeler iıcm~ liria 
ket arasında daimi ve sıla bir raba. 1 dil Türkiyenin de Erzini vardır. Er· yuvalarile ualdardm bile ID..,. 
tamn teminine karar verildiği bildi· ı zin Slrbm yqil Amanoılara da)'BIDlf gödinü almllcta ve c:aa yabahk 
rilmektedir . ı lskenderun körfezinden Akdenizi göstemfttedir. Düaymm hiç bir ye-

Müzakereler esnasında Habeşis· süzen bir yıldız gibidir. istikbalde rinde dellia ve bra aüzellili bu b· 
tan, orta Avrupa, Bolişevizm ve Is. 1 Türkiyenin cenup memleketlerinin dar birbirini olcpDHf ve yine biç 
panya ihtilali meseleleri bathca mev P.trlak bir günqi olacağına mubak- bir ymiDde t.lii bir plii ft omm 
zular olmuştur . göziJe balalmaktadtr. Cebe&bereket 1 .. nda akar tath myu lMaWen bir ~Bundan bafka yeni ln~z-Türk dir • 

e.t ... _ t muahedesi timdiden iyi neti· Bütün bu hadiseler kartısmda Koını••" : Nihad T•ngOner 1 
....,..,,..Q~rmete baflamlflır. Frama bir tarafta kaJmakta israr ede· 

~ Wtıa içinde Maraş, Eliziz, cek mi ? ---------•••' 

Bütün bu meseleler üzerinde iki liva olduğu ummcla çok güzel ve yer göriilmemiştir. Enin ....... 
memleket noktai nazarlan arasında eaash bir tehir plinile 1mıulm bu hepsini cemetmiş bezeri o1m.,_ 

- Gerisi üçincü sahifede - memleket busin ıenif, w w diz - Gerili ikilJici ıolU/«* -



Akdeniz faciası 
Y•z•n : H•nrl 8.tftanJ• 

Tarihin kaydedebildiği günler- etmektedir . Çünkü , bu denizde 
aenberi 1 Akdeniz kıyılan birçok herhangi bir tek devlet hakimiyeti, 
milletlerarası facialar gördü . insan- Avrupanm diğer devletlerinin hür-
}tltıı mukadderab ve kültürlerine riyetlerini tehlikeye sokmuş olur. 
taJl)Glcu olan bütün bu facialar için· Fransayı , her şeyden ewel işle 
de , entüyleri ürperticisi , hiç şüphe bu istiklal alikadar etmektedir.: 
yok ki , Herkül'.İİIJ sütuolariyle Şap- Akdeniz.in istiklali olmadığı tak 
denizi arasında gözümüz önünde oy- dirde, Fransız Afrikasımn Avrupa 
nanan faciadır . Ayni yıLn yazında 1 ile olan en kısa ve seri yolu kesilmiş 
lngilterenin , bahriye bakanı Sir Sa- olur. ı 
muel Horu donanmayı gözden ge- Bu suretle , Fransanm ekonomik 
çinnek maksadiyle Akdenizde boy. münasebetleriyle milli müdafaası 
dan boya bir seyahate çıkarması , ve içinde hakiki bir " Dançig korido-
gene ayni günlerde krPI ve impara- ru,, meydana getirilmiş olur. 
toru Sekizinci Edvard'a diplomatik Fransa , bütün tarihinde hayat 
bir yolculuk yaptırması sadece bir kudretini hiç bir zaman bu kadar 
tesadüf eseri detildir. müdahale ve tesir altında görmemiş- 1 

ltafyarun , bir yılı bile doldur- tir. 
ımyan bir müddet içinde Şapdenizi Fransız dö Leseps , Avrupa ile 
layılarmm gerisinde 'Habeşistanı isti· Asya arasında önce kapalı olan yo· 
li ebnesi ve Almanya ile at başı lu Şapdenizine açbğı zaman , bunu 
giderek, Futaki Şerif devleti ile ne kendisine ve ne de herhangi bir 
Sberia yanm adası arasında bulunan memlekete inhisar temini için değil, 
Cebelüttank boğazı civaJ')nda çık- bütün insanhğa hizmet için yapmış· 
IJllf olan lspanyollann askeri ihtila- tı . Onun bu eserine dokunulmama· 
line müzaharette bulunması da bir Jıdır . Akdeniz , dünya kültürünün 
tesadüf eseri değildir. büyük bir deniz yolu olarak kalma· ı 

Her ne kadar Baldvin tam bir malıdır. 1 
başvekil otoritesiyle lngilterenin sı· Montrö konferansı bile . lstan · 1 
mrları Ren' de olduğunu söylemiş bu bulu Anadoluya bağlıyan boğazlar 
Junuyorsa da , onun bu iddiası , ha- üzerinde Türkiyeye hakkı olan kont. 
bet ~ferinden ve doğu Afrikasında- rolü teslim ederken , Akdenizle Ka 
ki ltal;an imparatorluğurnm kurulma- radeniz arasında haklı olarak ser
smdan önce idi. bestçe geçişi ileri sürmüştür. Fakat 

Bugünkü kararlariyle bütün Bald. Akdenizin istiklilini güven albna 
YİD kabiriesi , lngiJterenin en ehem- alacak olan yolda , bir parça daha 
miyt.W~\rlannın Akdeni2den ıeç- ileri gitmek gerektir. 
ti~ ..a .. tennelctir. •- 5""" Geçenlerde Vircinio Gayda'nın 

ama1nükabil , ltalyan propa- yan resmi Ciomale d'ltalia gazete· 
gand'ti!li tla , sinemalarda " Mare sinde çıkmış olan bir makalesini se 
Nostnım " adında bir film göster- vinçle okuduk . Gayda'run dedikle-
meldfıl lt'almamış, tavır ve hareketle rine göre , ltalya ne lngilterenin ve 
rini , Affavutluktan başlı yarak , on ne de Fransa yahut diğer devletlerin 
ikiıwda \le Koyta üzerinden ta Adi- Akdenizdeki hak ve menfaatlerine 
•t>Wa1a kadar tesirli ve faal bir asli dokunmak niyetinde değildir • 
hale sokmuştur. Diğer miletleri esir vaziyetine soka. 

Akdeniz sahasında Roma emper· cak , yahut Akdeniz devletlerini kü-
yailzmi ile lngilt~re im~ratorluğu çültecek bir hakimiyet kurmak bah-
aı , şimdilik yalnaz iki perde· sin mevzuu detilmiş . Bundan başka 
Iİ görülen bir rekabet faciası oynan·! Gayda , Habeşistanda bir İtalyan 
maktadır. imparatorlutumm kurulması Britan· 

Bu gibi facialarda cberiya ol- ya imparatorluğunun varlığını hiç 
dutu gibi , bu rekabet faciası da ilci bir suretle tehlikeye sekmadığını da 
şahsiyetin bojıışmasiyle bilhassa söylemektedir. 
Caıİı bir şekil almaktadır. Musolininin ve diplomatlarının 

Bundan bir yıl ewel Musolini da sözlerini teyid eden Gaydanın bu 
tarafından iyi bir kabul görmiyen izahlarına ehemmiyet vermek gerek-

B. Ed!f' ona Dİf8D almıı fakat isa- tir. Ancak , Akdenizdeki bazı en·. 
bet ettirememişti. 

Musolini müdafaa hünerinden tanya üssülhareke noktalannm tak-

h bu h viyesi münasebetiyle Sir S ımuel 
an yan ve ünerini istismar et-
mesjni bilen bir diktatördür, netekim Hor'unda verdiği birkaç beyanahnı 
bunu o kudretli Albion'a da ispat memnuniyetle telakki etmek lizım 
etti · Fakat .f>u facia henüz bitmiş dır. Samuel Hor , bu tedbirlerin , 
delildir · Londra ile Roma arasında herhangi bir devleti tehdid yahut da 
yeni yeni bir hamle ve hareketleri nüfuz albna -elmak için yapılmadığı· 
hesaba katmak zarureti varda-. ıu , batti fngilterenin iki devletin 

Fakat , düelloya tutufmuş olan- cihanda faal olacaklan sahalar hak 
lar çelik mahmuzlu ve adlan Muso- landa bir anlaşmaya hazır olduğunu 
lini ile Eden bile olsa , Akdenizin, ltal·-L- kar da t r- fi olmadıtını kaydet• 1 
horoz döpfiine kapalı bir meydan ti. 
olmaxaçak bdar tarihi ve coğrafi Eter bu iyi niyetler her iki ta- 1 
mlJlldzım bir bağlıhğı vardır. rafta da devam edecek olursa , üçün 

Akdeniz , küremizin en çok cü bir büyük Akdeniz devleti olan 

Türk a6zl 
= = -S2ZL2LI_ il a ! •• 

1 Kozanın içme suyu 
I derdi 

Halkın vaziyeti içler 
acısıdır 

Adanalılar 

Büyük güne canla başla 
hazırlanıyorlar 

1 Adanamızın yeni 
tayyareleri 

Yağmurlar 

Kozan : ( Hususi muhabirimiz• 
den ) - Kozanda içme suyu mese· 
lesi , yürekler acısi bir derttir • 

Şehri ikiye bölmekte olan küçük 
1 dere , kışın çamur halinde ve yazın• 
1 Ewelki gece saat sekizde ve re da kurumuş denecek kadar az alana 

Adanamızın bu yılki bayram 
hazırlığı geçen yıllardan pek çok 
fazla ve hararetlidir. 

Her müessesde, her ticaretha
nede, her evde tenvirat, süsleme işi, 
bayıak diktirme faaliyeti var. 

Tüccarlar geçen yılı göz önüne 
alarak bu yıl buhrana meydan ver
memek için fazla miktarda bayrak
lık getirmişlerdir. 

Dairelerin, müesseselerin, şir ı 
ketlerin, fabrikaların hususi takları 1 
ve umumi taklar temamen kurul- 1 
muştur. Tezyin işleride bitmek 
üzeredir. 

Okullarda da ayni faaliyet gö
ze çarpıyor. Halk kürsülerinin de 
bir çoğu hazırlanmıştır. 

A 1 ce yarısınrlan sonra muhtelif fasıla· sından, şehrin su ihtiyacına zere ka· 
dana Orduya yeniden üç j larla şehrimize devamsız yağmurlar dar yardım edememektedir . 
tayyare hediye ediyor 1 düşmüştür. Ve yazın bu derenin mecranda 
Adanamız bu yıl Orduya yeni· Yaptığımız tahkikata göre : yağ· manda , at ve Kozandaki bütün har 

den üç tayyare daha hediye ede- mur ayni mikdarda mıntıkanın biri vanatm banyo yaptıklar düşünülüne 
cektir. Geçen sene çifçilerirnizin al- çok yerlerine de düşmüştür . Bahçe artık bu çaycıktan ne dereceye ka· 
dığı yüzde üç karan üzerine hava ve daha ileri havalide ise çok şid· dar istifade edilebildiği anlaşılır. 
kurumu Adana §Ubesinin geliri bek· detli yağmurlar yağmış ve müthiş Bir bardak menba suyu nastl ,_. 
lendiği gibi ve daha fazlasile çoğal- seller yapmışbr • ra mukabilinde satıhyorsa, Kozanda 
mış ve üç tayyare alınabilecek bir 

1 
,- -----~ da ' ir bakraç kuyu suyu kompınun 

yekiina yükselmiştir . 11 H Ik . . kuyusundan bin minnet VC' isthta•· 
Şu halde geçen seneye kadar a evımız miyle satın alınır . 

dört tayyare alan Adanamız ( Mer- C h • t b Kozanda istifade edilen yegane 
kez kaza ) bir yılda üç tayyare bı·r· • u. m urıye .ayra. mımız __ L. 

k b çare sabrınÇlardır • Bu da pek IJUlll."' 

den alıyor demektir. ıçın ço zengın ır prog- dut evlerde bulunur . 
Adanamızın yeni tayyarelerine gram hazırladı Kozanda suyunun başlıca istifa• 

ad konma merasimi 15 ikinci Teş- H Ik · · C h · t b de edı'I---'- yer , Gin.dliler m~L-"'"""' · ·· ·· l kt a evımız um urıye ayra· CCCK llllUl'll1-
nn pazar gunu yapı aca ır. . . . . 

O 
·· · · . d.d .b mımız ıçın çok zengın bar program si kıyısından portaklll bahçelerine 

gun ıçın şım ı en terti at • 
1 ğ b 1 b Ad k 

hazırlamıştır . Bu programı yann geçen oluk halinde bir sudur ki mr 
a ınma a aş anmış r . onma d . 

· · · k 
1 

k 
1 

neşre eceğiz . alesef bu yegane menbada , müaa• 
merasımmın ço par a o acağı ve 
halkımızın çok büyük alaka ile bu - sebetsiz but insanlann çamatır ~ 

Vali muavinimiz 
rahatsız 

merasime iştirak edeceği muhakkak- Paraşüt kulesi bulaşık yikama mahalli olmaktadır. 
1 tır . Kozan belediyesinin mali kud~ 

l S
ırt Hammallıg"' 

1 
J Memleket gençliğini Paraşüt ti, Kozana su getirmete kafi değil 

Vali muavinimiz Emin Refik 
romatizmadan muztarip olduğun· 

dan üç gündür vazifesi başına gele 
memektedir. 

Vali muavinimizin tezce iyi ol 
masını temenni ederek sıhhatlar 
dileriz. 

atlama sporuna alışbrmak için fs· sede , hiç olmazsa halkın istifade 

l tanbul, İzmir gibi birkaç Türk kuşu edeceği böyle bir kaç küçük 111 el• 
1 Ortadan ne suretle · · d" .. · ki-__. · L~ , sahasında birer kule yapılacaktır. ma yenm uşmıcesız~enn DP .ı 

kalkabilecek j İzmirde şimdiden buna teşeb- bat bir hale koymasmm önüne lef 
b. ed 1 K 1 k d mesi lazımdır . Ve her halde Ko 

Ankarada sırt hammallığırun 1 üs i miştir. ü tür par civarın a 
kaldınlması karan şehrimizde ehem· yapıiaca~ kule 20000 liraya ihale bçee~eı.dtaiybii~inındir" .buna olsun gücü yete• 
miyetle karşılanmıştır. edilmiştir. 5 

Oteldeki müşterinin. Dahiliye vekaleti bundan bir Sıra Adanaya gelmiş demektir. 

müddet evvel vilayet ve belediyeye Şehrimizde açılan Di,-a~bekir' de 
170 lirasını çaldı 

Ankzade banmda odacılık ya
pan Şaban otlu Halimin dün gece 
handa Tarsuslu Osman otlu Mus
tafanm Heğbesinde bulunan 170 
lira parasıru aşırarak kaçbia dün 
polise tikiyet edilmiştir. 

Zabıta, kaçan Halimin takibine 
ko,ulmuttur. 

Kahve fiatlan niçin 
yükseldi? 

Yükselmenin sebebi şudur: Kah
ve memleketimize Berezilyadan gel· 
mektedir . Geçen sene mahsulünden 
orada bir hayli stok kalmışbr . Fa· 
kat buna mukabil ehemmiyetli rnik· 
darda yeni mahsul elde edilmiştir . 

gönderdiği bir tamimde hammalJı. 

tın ıslahına azami gayret sarfedit- ı' ,'hayvan serd'İSİ 
mesini bildiriyordu. 6 

Hammalhğın ıslahı ve sırtta yük Pazar günij ş ·hrimizde açılan 
taşımanın kaldınlması bir metbu- hayvan sergisi pek rafbet görmüş 

riyet halini almıf bulunduğundan bu iş ve açdlfl pek parlak olmµştur . 
için bir şirket halinde idaresi düşü· Sergide mükafat kazanan hayvan· 
nülüyor. Bu cihet tahakkuk ettiği larm kimlere ait olduğunu liste ha· 
takdirde hamallar şirketin hisse· linde bugun.. baytar direktörlüı..-.... 
darlan olacaklardır. 5 ...... 

den alarak yann bildireceğiz . 

Bu yıl bir pavi,aa 
yapılacak 

lstanbul : 26 ( İüdyo ) -
nan Diyarbekir baatManesi y 
yo Jll yalmz bİF J>IWİY• ~ 
tır . Buna 20,000 lira gic:leaekat • 
Diyarl>ekirde 230,000 liraya bir 

· kolordu binası yapılacaktır • 
Handan hllna nakli zaruri yük-

ler elle veyahud el arabalarile gö
türiilecek, uzak yerlere götürülmesi 
lazım gelen eşyalar için de büyük 
arabalar kullanılacaktır. Hülasa 
hammalhk işleri modern bir şehre 
yakışacak şekilde tanzim edilecek

_____________________________ ...,. __ ..,..._ ________ ........ "'-'.' 

tir. 

Yeni Barem kanununa gö
re ücretli memur maaşları 

ıY eşil Amanosların şiri 
beldesi : ERZİN 

İskenderun körfezinden Akdenizi süzen bu güze 
yurd nasıldır. Erzinde neler yapılıyor,? 

~~------··--------~-
Alıcılar, yeni yıl mahsulünden Öğrendiğimize göre devlete ait 

istemekte ve bir yıl evvelki mahsu. mülhak bütçeli müesseselerde ücret 
lü almamaktadırlar . Bu yüzden yeni 1 le çahşan memurlar 937 senesi Hazi· 
Jllahsul fiyatları artmış buluumakta· rarundan itibaren kendileri için ya
dır . Toptan fiyatlarda ise bu artış 1 pılmakta olan barMı esasına tabi 
yüzde 40 nisbetindedir . olacaklardır. 

Ka :lirli Kavmakamı Bunlardan devlet demiryollan . 
inhisarlar idaresi ve liman idarele· 

Kadirlı Kaymakamı Cemal, Ho· 
zat Kaymakam ığma, ve Hozat Kay
makamı da Kadirli Kaymakamh· 
ğına tayın edilmişlerdir • 

rinde çalışanlar için yapılan barem, 
19 derece ü:ıerinden hazırlanmış 
olup en az maaı 33 en yükseği de 
700 lira olacaktır. 

Efgan harbiye nazırına Erzinliler 
portakal ikram ettiler 

şirin bir kasabadır. Bu kasaba son 
zamanlarda belediyenin faaliyetile 
daha çok şirinleştirilmektedir. \ 

mekte olan kaolen ve portelen 
deni ve yine bu civarlarda k~terr''. 

yapılan krom madem istikbal içil! 
Erzine büyük şeyler vadetmektedi 
Ve yine başlamış köyünde bıulU~ 
ılıca bn memleket ~ buluamaz rk 
metlerden biridir. Belediye reisi 

dr•tik gerginlikleriyle metbu ve Fransa , herhalde lngiltere ile ltalya r _________ ...... 1 
en ~iyetli bit yeridir. araaındı yapılacak samimi ve müs Cumhurıyetin on üçüncü yıldönüm~ I 

Sermayesinin tamamı Jevlete ait j 
banka ve müesseseler için hazırlanan 
barem hakkında henüz kesbi kati· 1 

yet etmiş bir vaziyet yoksa da bun· 

Bu yıl elli binden fazla portakal 
dikilmiştir. Belediye de aynca sene 
vi on, on beş bin lira getirebilecek 
mühim bir v· ridat menbaı m ydana 
getirmiştir. Çarşı ortasında ve dört
yola nazır beş bin lira kıymetinde 
güzel ve asri bir belediye bin851 
yaptırmaktadır. Büyük şehirlerde 
olan son sistem bir aptes;llle.yapW. 
mıştır. Caddeler hrır ~.ile 

san Darakurum gece gündüz 
banın yükselmesi ıçın ufr 
makta ve her manii aşmak içia e 
den gelen son gayretini sarfebllelf 
tedir, Yakında bir de asri hllfttl 

A~ , A.aya , Afrika gibi üç bet bir anlamayı , imkiıt'saz yadut bayramında C. H. P. tarafından : , 

~ u.-ıa ,-_,... , biri güç bir bale sokacak delildir . Şu-
qırm • &"1.;1t ,.1a.e 1lU habrlamak gerektir ki , Fransa 

cleniidir. ~ JW Koıitiban'm muvazenesi balaımndan 
~ ba~ ~ bütün d6nya için hayati bir ehemmi-
dur. yeti haiz olan Akdenizde bir pakbn 

Daba dünya harbtnda Akdeniz güven albna alınması için ön ayak 
muazzam bit rol oynamışb. olmuş bir devlettir. 

Çanalclcale botaza için yapı Akpeniz pakb , hatta Blum-Del· 
micadele ve "111J'8dan da Selinitp aliiesinin dış politika hakkın-
bir -'er heyetinin gönderilmesi ,''l~~ltlitiil>eyanabnda bile ehemmiyetli 
merkezi Avrupa devletleri ile itiW r noktayı teşkil ediyordu. 
deYletleri arasındaki büyük mücade- Fransa, bu hususta küçük anlaş 
lenin~ uJa imkin olınr ma Balkan antanb ve Sovyetler Bir-
,_ mahtdif sahnelerdir. O günler- liği ile ayni fikirdedir. J 

de Akdeniz zafere giden yel1m anab
~ biri idi. 

.... ki günde a,.". denizin istik-
111 ve laürri,eti , A~ istiklil 
ft hürriyeti için ille f8ri)an ifade 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y eniotel civuınPa 

Tahsin eczapedir 

1 Kuru köprü çeşme mey. 
danında. 

2 - Belediye meydanında . 
3 - Taş köprü başı meydanınd 

kurulacak halk kürsüleri kadm,er· 
kek butün vatandaşlara açık bu. 

lundurulacalctır . 

Bu kürsülerde söz söyleme-k is· 
tiyenlerin bayram gününe kadar 
her gün saat ( 17 ) den itibaren 
Parti merkezinde başkanhga gele. 
rek adlarını yazdırmalarını sayın 
yurddaşlanmızdan sevgimle dile-
rım . 

Seyharı Vcılısi ve C. H. P. 
Seyhan ll) on kurulu Boı

kam T il. Bay,,U 

ların inhisar , liman ve devlet de
miryollan idarelerininkine müşabih 
bir şekilde olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Bir kısım ücretli memurlar halen 
almakta oldukları paranın barem 
yaplldıktan sonra ineceğinden endi· 
şe etmekte iseler de umumi kanaat 
alman mikdarın bir hakkı müktesep 
olduğu ve bareme , aldıkları ücret 
üzerinden bağlanılacakları yolunda· 
dır. 

karı koca bir olup bir 
adamı döğdüler 

Mahmut oğlu Zahir adında birile 
kansı Rüştü ve Orhan arasında ~ 
cuk yüzünden bir kavga çıkmı.ş,Za
hir ve karısı Orham .döim~lerdir . 
Pol s bn kaı ı ko a h kkınd:ı kanuni 
muamele ya IDIŞlu' • 

sulattınlmaktadır. 

Cami avlusunda lialkın daha te· 
miz su içmesi ve akar suyun pislet· 
tirilmiyerek aptestin buradan ahn· 
ması için boru ile dolclunılan büyük 
beton şadı~van yapbnlmJŞ ve apte
sanenin su teşkilatı buradan aLn 
mışbr. Senelerdenberi karanlıklara 
gömülen bu şirin yuva geceleri her 
semte asılan lükslerle aydmlıta 

tkavuşturulmuştur. Şimdi de bir e)ek
tirik tesisab yapılmak üzre halk ta. 
rafından bir 'Btl'lnim şirketi teşkil 
edılmektedir. 

Tayyare kurumumuz bu yıl şim· 
diye kadar iki bin lira ürün basalib 
yapmıştır. Başlamış köyunde işletil· 

, yapbnlacak ve park tl yapt·ıffth~ 

br. Erzinin sem 91retmenli ve 
yüz elli talebelik bir okulu v.nı• 
Bu tlk9J. bijtün ÇOC!lklan okutısıalti 
k88 iyor. haı gibi iki 
tep a açıbrs& o valat mm* 
fi -lecektir. Albra,danberi 
bir ~ise olmadan nahiye tnii 
suzyatanmaktadır. 

Halkın yüzde tloksanı 
tur. Kasabanın beş bin iiç yüz,,k 
lerile sekiz bin nufusu vardır. O 
versiteyi, Liseyi, orta ek.olu ve n 
yet ılk okulu bitiren gençt~ 
Her şey burada münevv~rce 
nülür ve kabul cdılir. On.. -
Cuır. huri yet bayramı için halk 
tisi, okul, belediye tara&ndan 



fnrk sözü 

S•msun idman Yurdunun 

gellti mOn•••betlyle 

İngiliz gazeteleri 
Habeş meselesi için ne 

diyor ? 

Samsun id
man Yurdu 

Türkiye birinciliklerin-

Necaşi Amerikaya 
mı gidiyor? 

Londra: 26 ( A. A.) - lngiliz 
gazeteleri Almanyanın Habeşistan 
üzerindeki ltalyan hakimiyetini ta· 
mmıı olması keyfiyetine büyük bir 
ehemmiyet atfetmekle beraber bu 
işte henüz bir var.iyet almış değil
lerdir. 

1 

de nasıl oynamıştır 
Y almz Star gazetesi lngiliz ve 

Fransız hükumetlerinin yakında bu 
meselede müşterek bir hattıhareket 
ittihaz edecekleri ihtimalinden bah
setmektedir 

Türkiye birincilikleri için lstan- j 
il.ıtda 5 gurupun şampiyonlan ara
~a kur'a çekildiği vakıt Samsun 
~ Yurdu Elkişebir şampiyollll 

nıir Sporla lzmir şampiyonu AJ. 
bıı Ordu galibi ile oynıyacaktı. Ben 
S.nısun ldmau Yurdunu lzmir Altın 
Ordu ile oynarken gördüm. Eskişe· 
~r şampiyonu Demir Sporu yenen 
~irlilerin daha ilk defa lstanbUlda f Ôrülen Samsun takımım yüksek 
~lcla yenecetini iddia edenler pek 
Çc)ktu, . 

Oyun başladığı vakıt genç Saim· 
ular daha ilk dakikalarda lcıaa 

~ •eri paslarla lzmir kalemne teh· 
i ziyaretler yapmap başlayınca 
n başlamadan evvel iddia eden· 

· düşünceleri ve görmeden ver· 
b. -1eri kararlan ayırmata başladı. 
:1 Vaziyet o kadar ileri gitti ki iz. 

r şampiyonunu alkışlayan ellet-, 
nun güzel oyunu ka111mnda 

· ihtiyari durdu. Ve Samsun 
çahımaya başladı. B6tiin 

~ müddetince güzel oyuularmın 
~~ 

olan galibiyeti yalnız tecrü· 
· ferinden dolayl Albn Orduya 

ete mecbur oldular. Mamafih 
SUn takımı bu mağlubiyete rat

t... ~_ latanbulda güzel hır oyun gös· 
~. 934 senesi Aukarada yapılan 
Grkiye bı.linciliklerinde şpıpiyon 
~ Fenerbahçeye hayli müşkülit 
3.. -.:ren ve dada evvel lstanbul 
~ Trabzonda mühim bir farkla 
i ;tıl Trabzun şampiyonutıu yenıne

kendilcrinin ihmal edilmiyecek 
et olduğunu pekala göstermiş· 

..... 
AJtın O. du karşısmda gördüğüm 

idman Yurdtnın oyun tarz· 
ı fu şekilde hulasa edebilirim: 
1 - Nefes kabiliyetlerinin pek 
oluşu. 

2 - Güzel anlaşmalan ve seri 
•rı. 

3 _ Yerden ve kısa paslarla 
Yışlar1 ve daima akınlarda aÇJk 

tercih editleri. 
4 - Bir sistem dahilinde hare
'lllıelcri. 
Sütün bu meziyetlerine rağmen 

rı takımında ufak tefek kusur. 
de Yok değil. MeSeli şut kabili
t · noban. T ecnibeleri biraz. .. 
~ter aradaki geçen uzun zaman· 

rıoksanlarn telafi etmişlerse 
larımaz için büyük tehlike ola. 

tahmin ediyorum ve fakat 
)Uvarlalctır sözüne itimat eden-

~ram hazırlanmıştır. 
Yll cumhuriyet bayruu ge. 

'enelerden daha güzel kutlula· 
ır. Şehrin muhtdif yerlerine 
~. taklar memleketin tabii gü. 
Ilı daha açık göze çarpbrmak· 

' Okul güzel bir müsamere ha· 
hr. Bugün öğle trenile bura 
r~ Afgan harbiye nazın 

han hazretleri halkımız t ... 
karplMmtf ve kendisine 

etimizin portakallanndan ile· 
edüıniştir. Mafunut han halkla 

Uf Ye tahusüılerini bildir· 

)erden olduğum içim kati neticeyi 
maçlann sonuna buakıyorum .. Şu
rası muhakalcki bayramda spor se
ver halkımızın spor zevklerini tatmin 
edecek maçlar olacaktır .. 

Samsun takımının karşısında 
kendi takımlanmıı.m alacağı neticeyi 
bir tarafa bırakalım. Futbolumuza 
mühim istifadeler temin edeoe~i 
aşikardır. Çünkü 936 senesi Ankara 
şampiyonu olan ve son zamanlarda 
teşekkül etmesi kararlattmlan milli 
kö nenin \namzedi Anloara Gücünü 
yabn zamanlarda Samsunda yen
miştir. 

Bu takım karŞ11mda bizim için 
yapdması en iyi hareket onlara ken· 
di oyunu tarzımızı kabul ettirirsek 
ve yerden görerek oynarsak, bizim 
için daha faydalı olacağını zannedi. 
yorum... Görerek oynamamızı şu 
maoida söyledim. Yer tubnak ve 
eneriimizi oyun sonuna kadar idare 
etmek, misafirlerimizin bir hafta gi. 
bi hısa bir zamanda üç.. maç kabul 
etmeleri kendilerinin teneffüs kabi
liyetlerine fazla itimailan olmaın
dand1r. Bunu tahmin değil gördü· 
ğüm için söylüyorum. 

E. Orsava 

----
Alman - İtalyan 
konuşmaları 

- Birinci sahifeden artan -

tam bir benzerlik olduğu görülmüş 
ve bu hususta da daimi bir temas 
muhafazası kararlaşbnlmıştlr . 

Bolşevizm meselesi hakkında ah · 
nan kcar fU suretle formüle edil~ 
bilir : 

NECAŞt AMERİKA YA MI 
GiDiYOR? 

Nevyorktan bir Fransız gazete
sine haber veril~ine göre; Habeş 
imparatoru Haile Selisiye gelecek 
Martta Ameril[aya gidecektir. Ha· ' 
rici siyaset meselelerile şiddetle ala
kadar olan bir takım Liberal birlik· 
ler Negüsü bu seyahati yapmağa 
davet etmişlerdir. 

Megüs alelade bir seyyah sıf a · 
tile geleceği i~ Amerika hüku- 1 

meti bu seyyahatte bir mahzur gör· 
memektedir. Fakat bir kralm, Ame· 
rikanın demokrat toprağına ayak 
basması tarihte ilk defa görülen bir 
vaka olduğundan . ,. bu hadise Ame· 
rikada şiddetli bir alika uyandır
maktan hiJi kal:011yacakbr. 

Haile Selisiye bir çok Amerika 
şehirlerini ziyarete davet edilecek· 
tir . 

Nevyorkta bir müddettenberi 
ikamet etmekte bulunan bir Habeş 
mümessili; lu.aLn lmb..Jü içiıa lizam
gelen hazırl.Wan ~pmallt.adır • 

Amerikada 

Reisicumhur intihabı için 
propağandalar 

Nevyork : 26 [ Radyo] - Ko. 
münistlerin Reiaicumhur namzedi 
Brovdr dün halka nutuk söylerken 
etraftan bağnşılmlf bunun üzerine 
Komünistlerle diğer halk arasında 
bir kavga çıkmıştır. Polis kuvvet· 
)eri işe kanşmıştır. 10 kişi yaralan. 
mıştır. 

~~------·--------~-

Mahmut Han 
- Birinci sayfadan mabad -

iki memleket Avrupa medeniye
tini kurmak için bütün kuvvetlerirti 
teksife karar vermiftir . 

Bütün bu meselelerden bq~a layısiyle şehrimizde misafir olmuştu. 
Habeşistandaki ltalyan ve Alman ti· Vali ve parti başkanımız Tevfik 
cari münasebetlerini çeviren miqkil· Hadi Baysal • belediye reisimiz Tur 

han Cemal Beriker aziz misafirimize ler de halledilmiBir . 
Belgrad : 26 (Radyo) _ Yu. Adanamızm güzel yerlerini göster-

goslavya hükumeti yakında Habeşis· mitler ve şereflerin~ bir ziyafet ver. 
mişlerdir. 

tanın ltalyaya iltihakı resmen tanı. 
Kıymetli misafirimiz ve refakat· 

nacakbr · !erinde bulunan Efganistanın Türki· 
Bu, Yugoslavyanm Alman ltal- ye sefiri Ahmet Han ve kendilerini 

yan nüfuzu altına girdiğini göster· Adanaya kadar teşyi eden General 
mektrdir · Eyüp. valimiz Tevfik Hadi B2ysal 

Roma: 26 (A.A) - ltaJya dış ve belediye reisimiz Turhan Beriker 
itleri Bakanının Almanyayı ziyareti le birlikte gece asri sinemaya gitmiş -
münascbetilc neşredilen bir tebliğe lerdir . 
göre ltaly.an Babnile Hitler ve Al · Mahmut Han Adanamızı pek 
manya siyasi lider.leri arasında ya· bepnmitler ve meınmmiyetlerini 
pılan müzakeıede bilhassa iki bü izhar etmiflerdir . 
kumeti dotrudan dopıya alikadar Değerli misafirimiz , ertesi gün 
eden m~leler göriifijl8'iiş ve iki sabahleyin hususi bir trenle , Bahçe-
hükümetin İf sulh ve imir bahisle- de aktarma suretiyle seyahatlerine 
rindeki görgüleri ve rivayetleri ara· devam etmişlerdir . Dost Efpnista · 
sında mutabakat tesbit edilmit ve nm harbiye veziri , istasyonda , vali, 
bu gayenin tahakkukunu temin naak. kumandan , belediye reisi , daire 
sadile tıemas halinde k.almaia karar müdürleri , partililer ve halk olmak 
verilmiştir . üzere büyük bir kütle taraf '"dan 

Londra : 26 (AA.) - Romadm teşyi edWniştir . 
Figaro peteline bildiri(~ ,.- Misafirimizi Adanaya kadar tq· 
ltalya bUDdan böyle AJmanyaaın yi eden ICfir Ahmet Han ve Gcoc· 
müstemlekita dair olan metalibabna ralimiz Eyüp dün Ankaraya dönmüş 
müzaheret edecektir . lcrdir • 

Leon Degrel 
tevkif olundu 

Pürüksel : 26 ( Radyo ) - Pelis, 
Reks partisi lideri M.Leon Degreli 
tevkif etmiştir . 

Buna sebep Reksistlerio hükume
tin yasak etmesine rağmen Bürük
sel civannda büyük bir parkta yap
tıkları muazzam bir nümayişti r. 

Bu nümayişte polis müdahale et
miş ve nümayişçilerle wkua gelen 
çarpıtmada yaralananlar olmuştur . 

Başvekil bu nümayişler üzerine 
vukubulan beyanatında : 

- • Belçika hiç bir zaman bir 
sokak hükOmetinin baş1na geçme
sine müsaade etmiyecektir ,, demiş
tir . 

Suriye postası 
- Birinci sahifeden artan -

teren bir anlaşma muahedenin tat· 
bikinden evvel iki hükumet arasın
da yapılacaktır . 

Suriye milli ordusunda F raMız 
mutahassıslanndan başka kimseyi , 
istihdam edemiyecek ve münhas1ran 
Fransız mamulatından esliha ve cep
hane kullanacaktır . 

F ranaa hükumeti, ihtiyaçlannı 
bedeli mukabilinde temin etmeyi ta· 
ahhüd etmektedir . 

lttif akın devam ettiği yirmi beş 
yıl müddetince Fransız a keri tara· 
fından işgalini Suriye hükümeti ka· 
bul edecek ve muahedenin mer·i,e· 

Asri • 
Si 

24 birinci teşrin cumartesi akşamından itibaren 
Çoktanberi sab1rs1Zlıkla beklenen mini mini parlak yıldaz 

Shirley Temple 

(Küçük Albay) 
Filiminde 

Sizleri neşe, sürur ve kahkahalara gark edecek L 
ilaveten iki kısımlık fevkalade eğlenceli komedi 

F atinin başına gelenler ! ... 
Pek yakında : 

Glaudette Golbert Glark Gable'nin şaheseri 

- ( İki Gönül Bir Olunca .••• ) 
1435 

• Alsaray sıneması 
Cumhuriyet Bayramı şerefine 

13 
Numaralı Casus 

Oynıyan : Yanı~ kalpler filminin unutulmaz hiliki 

( Gari Koper ) 
Bu film Amerika lstiklil harbinin en müdhiş safhasını ince bir atk ma· 

cerasile kanştırmış misilsiz bir qk ve harp filmidir . 

ilave olarak : 18..36 Berlin Olimpiıat14nııın 900 
metrelik bütün filmi 

Bayram günlerinde gt>stereceğimiz şaheserler 

13 numaralı Casu~ Vahşi Ormanlar 
Esrarı- Can,avar avı 

7445 

tinden itibaren beş sene müddetle · ------------.!!!!~-------------. 
Cebeli Dürüzü Alevi mıntakasmda Tan 
F rans~ ifgali devam edecektir . 

Fransız askerlerinin bu mıntaka
larda ibkası. işgal manasını tazam-
mun etmiyecektir . 

Suriye topraklarında askeri kuv 
vetlerin nakil vesairesi için Suriye 
hükumeti azami kolaylığı göster· 
meyi laahhüd eylemiştir . 

F ran11z hava kuvvetleri Suriye 
topraklan üzerinde tam bir hareket 
serbcstisine maliktir . 

Fransa hükumeti . . Cebeli Dürüz 
ve Alevi mıntakalarının Suriyeniıı 
bir cüz'ü olduğunu kabul eder . 

Ancak bu iki mıntaka mali ve 
idari istiklale malik hususu bir ida 
reye tabi tutulacaklarchr . 

Her iki mıntaka, hali hazırda ls
kenderun ve Sancağın istifade ettiti 
imtiyazlardan aynen istifade ede
ceklerdir . 

Mezkur mıntakalar hakkındaki 
bu karar muahedenin tasdikinden ' 
sonra hemen tatbik edilecektir . 

Protokollar ve mektuplar : 
Bundan sonra beş mektup ve on 

protokol ve on bir mektup var -
dır. 

1 

Bu akşa 
iki büyük ve müstesna film birden 

Senenin en büyük bir filmi Uzun zaman~ beklenen şa. 
beser. Fedakirhk kahramanlık manzumes' .. 

( Clive Brook) ın temsili mub.t~şemi 

(Diktatör) 
2 _ İspanyol haydut01aynnın mücadeleleri macera dolu bir film 

Müthiş KOVB 

Buk Jones tarafından yaratılan 

( Kahraman Kanı ) 
Sinema saat 8,5 da başlar 

Pek yakında : 
Yamyamlar tarafından yenenler , Aslanlara ablan zavalblar bütün bir ha. 

reket ve b5flı bir heyecın kaynağı şimdiye kadar yapılan c;ı "orlcunç film 

( Aslanlar Adası ) 
7430 

Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
Bunlarda, Suriyenin mümessili 

bulunmadığı ülkelerdt-, Fransa hüku· 
metinin Suriyeyi temsil edeceği • 
Fran.sanm Suriye Fevkalade Komi· 
serinin büyu"k ai-j unvanım alacağı 

.,.,_. Bu·· tu·· n kl'll.nforlar=1- arıbdı nı mesalihi müştereke meselesine • ~ "l'9Y 

W~reSu~~~~an~~m~~---------~lli9~3~-------~lil ___ _ 
leri arasında ve Fransanın tavassu-
tile bir hal sureti bulunmıyacağı Su
riyede Fransız tabasımn müktesep hak 
lannın Suriye hükGmetince tanındıtJ 
bildirilmektedir . 

&ki Selinik 8aQitası karşısında 

Bir protokola göre, Suriye hü· 
kümeti, bu günkü Suriye parasını 

Fransız frankına bağlı olduğunu ka
bul etmiştir . 

Diş Tabibi Yusuf Hüs •• u 
Diğer protokollarda da, Suriye Başarır 

nin Milletler Cenıiyetine girmesine 

1 
Fransanm yardım edeceği ve Fran
sanm Suriye hükümetin4en itgal 

Bulunduğu seyahatten avdet etmiş ve butalaruu kabule 
başlam11br 1"'""5 ı.a 7..4~ 

maırah almı~cağı tasrih olunmalc· ---... ---lll!ml9 .... _...._,... 
tadır . nin milli emelleri tahakkuk ettirecek 

Muahede metninin neşri mü- derecede mükemmel olduğunu söy· 
nascbetile bir nutuk aöyliyen dok- lemiş intihababn iki ay sonraya te 
ter Abdurr.ahman Kebali muahede. cili 4~ ve Kirwnewel 

a: aıım fZtl ı: u , 
ayı içınde intihababn mutfaka ~ap· 
lacatını bildirmittir • 

Doktorun nutku dakikalarca al· 
iotlMatbr. 
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Marconi Radyoları 

27 Teşrinievvel 1936 

BELEDİYE İLANLARI 

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 • 
lhale günü ve yeri : Teşrini saninin beşinci perşembe günü saat on 

beşte Belediye encürı;eni 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 

1 icara verilecek yer : Belediye dairesi altında köşe l>aşında yeni yap· 
tmlmış olan dükkan. 

lcar müddeti : 31 Mayıs 937 tarihine kndar olmak üzre yedi ay müd· 
detle. 

Muvakkat teminab : On liradır. 
HU BU HAT 

tday Kıbns ----....--_ ..... _----_ _,__ ~--_-_-_-_-::~-• 1 
" Yerli -4.75 4.s2-- --

ihale tarihi ve yeri : Teşrini saninin beşinci Perşembe günü saat on 
beşte Belediye encümeninde. 

•--------:~-----•·------men tane 

UN 
Dört yıldız Salih ı 725 1 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 

filo katmıı olatsutr. Bo yüzlerçe zenginden birinin de senin olmaya-
. • . ClflklWir 7379 13-26 

'' Foklenber ,, 

Dünyanın en maruf l>ir mancası olan bu makineler en u~mdan 
en pahalısına kadar amatörlerin ve fotoğrlfhaane sahiplerinin kullana
catı yegine makinelerdir . 

Her çeşit fotoğraf eşyasının en temiz,en ucuz sa
b1chğı rerde bulursunuz : 

eni czane karş sında Yeni 
Mağaza ,, 

4-4 7412 

1 

isteklilerin şartnamelenm ıQrmek üzre her rijn Belediye yazı işleri 
kalemine ve ihale günü de teminat1arile birlikte Belediye encümenine 
müracaatJan ilin olunur. 

7420 22-2S-27-1 

Giizdgösteriş~tatlıvet~ilse~ve z~~ m~- 1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~
lesi ile eşi bulunmıyan ve bütün dünyanın ~ayran 1ı ~~~ziz ~afia müdürlü Ceyhan Belediyesinden 

Açık eksiltme ilam 

1 

olarak kullanıldığı Radyo yalnız Marconı Rad- gundenf. 
yolarıdır . Zevkinizi, musiki ihtiyacın1zı ancak 1 Açık eksiltme ilanı 
Marconİ Radyoları temin eder. Bir kere görmek 

1 
1 - Eksiltmeye konulan iı: 

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

7422 Acantalığı 

Sahibinin Sesi Acantalığı~dan : 
Yetiştirilmek üzere Elektrik ve Motörden anlıyan bir işçiye ihtilacımız 

vardır. Tatbikat için lstanbula gönderilecektir. Arzu edenler Acantamıza 
müracaat etsin. 7442 2- 2 

• 

Doktor Operatör 
Numan Bedri 

Doğum ve Kadın hastalıklara birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül- f 

tesi kadın hastalıklary kıliniğidluallim muavini . ı 
Bu zamana kadar Ankara Vilayeti Doğ.um mütehassıslığı , Denizli 

Memleket hastanesi Nisaiye mütehassısbğında ve DottJm Evleri 

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

Her gün sabahtan akşama kadar Y ağcamisi karşısındaki sokakta mu-
ayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler . 7391 9-15 

Doktor Reşat 
Birinci sınıf mütehassıs 

Almanyanm Berlin ve Lapizıg Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz 
şubelerinden mezun 

Hergün hastalanm iş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçüncü 

Eliziz • Malatya yolunda ismet in 
önü köprüsü asfalt kaplama ve bekçi 
kulübesi tamiratı. 

Bu tamirahn keşif bedeli ( iki 
bin dörtyüz altmış dokuz lira ) yir· 
mi kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve 
evrak şunlardır : 

A : Eksiltme şartnamesi. 
B : Muk~vele projesi. 
C : Bayındırlık işleri genel şart

namesı. 

D : Tesviyei turabiye, şose ve 
kirgir inşaata dair fenni şartname. 

E : Hususi şartname. 
F : Keşif eetveli 
isteyenler bu şartnameleri ve 

evrakı bedelsiz olarak Eliziz nafia 
müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5 - 11 · 936 Ta· 
rihine rast'ıyan perşembe günü sa· 
at 1 de Elazizde nafia müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

4 Ebiltmeye gi.fel>ilmtk için 
isteklinin 185 lira 19 kuruş mu· 
vakkat teminat vermesi, bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A : Ticaret odasına kayıtla ol
duğuna dair vesika. 

B : Bu inşaatı yapabileceğine 

dair ehliyet vesikası. 

7419 22-2~-27-1 

Adana Ziraat Mektebi 
müdürlüğünden : 

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

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

26 numaralı istasyon caddesi 
O '1:37 - O 757 arasında~
riyet okuluna kadar olan 520 met 
re uzunlukta 2.50 metre geniıli · 
yapbracağımız beton bordür ve 
nawt kaldırımuun ; tq malz 
iş yerinde belediye tarafından · 
edilmek üzere kctif tutan 1257 ~ 
98 kuruş olup on beş gün mü 
le mevkii ilina konulmuştur. 
6 11 936 cuma günü aaat 16 
belediye salonunda yapdacaktır. 

isteklilerin yüzde yedi buC~•· 
muvakkat teminat akçalan ve 9 
senesine ait ticaret odası kayıd 
buzu ve nafıa müdürlüpnden 
saddak fenni ehliyet veaik.W. 
mil olduldan halde ihale pn 
seatapda Ceyhan Belediye 
da bam buhmmalan lizamdııı 
nameyi görmek -ve izahat 
istiycınlerin her gün belediye fı 
leri bürOIUDA müracaat eyi 
ri. 7418 

Kiralık ev 
Ziraat Bankası arkasında 6 

ve iki aileye elverişli 1632-9 
yılı ev kiralıkbr . lstiyenler M R 
memuru N'ahidi görsünleJ. 7 425 

Kiralık ev 
Asfal~ cadde üzerinde A 

parkı karşı11nda Doktor Mu 
obırduğu hane kiralıktır. lstiy 
Halk Eczanesine müracaatları. 

7424 
Tam konf orile kiralık 

Doktor Feyzullah Cemali-
nelerinden biri boşalacak ve~ 
şeraitle kiraya verilecektir. isti 
içinde bulunan lsmail ustaya 
caat. 7438 2-3 

katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağnsız ameliyatlar yapar . ı 
7300 15-30 G. A. 

1 - Yukarda cinsi ve markası 
yazılı bir adet Fireze makinesi 19-
10-936 tarihinden itibaren (20)gün '!!!!"-.....,..__.....,.~!'!!!"!!!!--~..-: 

Seyhan milli Emlak müdürlüğün
den: 
Köyü 
Yalınızca 

Cinsi 
Tarla 

Dönümü 
989 

40 
150 
120 

F uzulı şağili 
Pamukçu zade Hüsnü 

" • " " " Kızıl tahta 
Kireç ocağı " 

" 

Helvacıdan Süleyman Oğ. Nuri 
Kürt Halil zade Ali Şeb Ah-
met vereseleri . 

" " 60 " " • 
" " 80 .. .. " 
,, Bağ 12 Yortan mahallesinde Hamitçavş. 

Yamaçlı tarla 35 Kartum zade Diyap 

" " 50 " " " 
,, ,, 366 Avni paşa vereseJeri 

Yukarıda mevkilerile dönüm miktarları yazılı hazineye {lit tarlalann iki 
senelik icarları 17-10 936 tanhinden itibaren on beş gün müddetle 
açık artırma yolile müzayedeye çıkanlmışbr • 

isteklilerin 2-11-936 tarihinde saat onda teminat akçasile birlikte 
Defterdarlık sabf komisyonuna müracaatlan ilin olunar. 

20-23-27-30 7408 

müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur . 

2- Fireze makinesi tarihi ihale· 1 
den azami (6) ay nihayetind~ Adana 
Ziraat mektebin~ teslim olunacakbr. 1 

3-Makine hakkında met"cut şart· 
name mektep müdüriyetinde olup 
görmek istiyen ve talep wkuunda 
gösterecekleri açık adrese parasız 
gönderibr. 

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

5- isteklilerin 2490 sayıb kanu· 
nun 2-3 üncü maddeleri mucibince 1 
lazım olan vesaikle 0/ 0 7,5 niıbetin
deki dipozitolanru malaandıtma ya· 

alan ve teminat mektuplan var. 
sa münakasa saatından evvel komis· 
yona g lmeleri ilin olunur. 7405 l 

28-12-27-31 

Ergirler 
Saygıh mütterilerimize : 
F abrıkamızda Kleviint 

lanlırın bir hafta zarfında 
malan rica olunur. Bir hafta 
müracaat edenlerin Klevlint 
bulamıyıcaklan ilin olunur. 

7444 1-3 

Yitik terhis tezkir 
Dörtyol 41 inci Alaymuı 

bölütfinden alOUf oldutum 
tezkiremi yitirdim . Yenisini 
ğımdan eskisinin hükmü 
tnu bildiririm. 

Adanmun 
mahallesinden 

7443 ALI 

Umumi nqriyat mü 

M. Bakşı 


