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General Franko hiiklimet reisi ilin edildi 
Başvekilimizin teş rifinden intibalar Soldan.sala 

1 

....... 

İş ve hesab 

Ferid Celil 3 0ven 

E vvelki gün Başvekilimiz pa
muk üzerinde tedkikJer ya
parken dikkatimize çarpan 

birşey vardı . Başvekil soruyorlardı : 
- Ne kadar ekiyorsun ? 
- Tahminen bin dönüm 1 
- Ne kadar masrafın oluyor? 
- Tahminen dört bin lira 
- Ne kadar kArın var ? 
- Tahminen iki bin lira ! .. 
Yalnız çiftçiler değil, fen adamla

rı da, işe vakıf olması icabedenler 
hile çok kere " tahmin ,, ölçüsünden 
kendilerini kurtaramıyorlardı . 

Bir çiftçi ektitini, yaptıtı masrafı, 
klde ettiğ'i kir ve zararı santimine 
adar bilmezse, karanlıkta yol yürü

l'en adamdan ne farkı olur?. 
Şu hale nazaran bizim çıftçileri

~iz yaptıkları çiftçiliği bir sevki tabii 
Üe yapıyorlar, esasen bunun böyle 
0klutunu da bilmiyor değildik, uzun 
~rnan dünkü toplantıda bulundum , 
~6 çiftçi söz söyledi hiç birinin hesa-

1 digerinin hesabına uymuyordu . 
&u boylemi olmalıydı, hiç olmazsa 
1rısan merak ederde bir bakkal def
terine bir kaç şey karalardı . 

Sonra Adan<• büyük bir çiftçi 
reınlekctidir . Bu topraklara milyon-

rca para sarf olunuyor . Milyonlar
c~ insanın emcğ"i ver:liyor . Burada 
ıırai müşkiller vardır . Bir kere ol
•urı küçük, orta, ve büyük çiftçi na-
3ıl çalış ır , bunun masrafı, karı zara
tı ihtiyaçları nedir? diye bir istatistik 
tıeden hazırlanmadı . Eğer böyle bir 
Ccdvel, rakam rapor varsa nerede ? 

Çiftçi muztarip, çiftçi kazanmı
ror, yahut kazanıyor bunların hesap
arı kat'i olarak neden bir yere kayd
Cdilmedi . Haydi çiftçi bilmiyor, gf r 
R'Üsü az, fenni ziraata vakıf değil, 
~esap tutmasını itiyad edinmemiş; 
. ~Şvekilimizin bu işleri öğrenmek 
•çın verdiği emetin onda birini sarf 
~hnek suretile, alakadarlar neden bu 
arzlarda çalışmadılar ? .. 

ı.._ Hesap ve kitap devrindeyiz fala 
Yilkar gibi tahmin işi görmek devri 
~rtık dünyanın bir köşesinde yaşamı
,,or . 

Bir hastanın nabzı doktor için 
~c ise, iş adamları için de rakam o
.~r . Ticari, zirai, hayatın nabzı he
""'Phr . 

Uzun zamandanberi sürüb giden 
:u sevki tabii ve bu itiyatla müca
~le etmek şarttır . Gün kazanıp 

Fn yiyen bir insan gibi iş görmeme
,:riz , En ufak bir işimizde bile me

ur olsun, fen adamı olsun, çiftçi 
0lsun işini sağlam bir yere bağlamalı . 

Ne yazık ; bütün hayatımızı ka
dere bağlar gibi; tahminlere istinad 
ettirmiş olmanın büyük bir zara
tını bir kere de evvelki gün gördük. 
~endi hesabıma bu noksandan do
f'ıı_'iı o toplantıda kan ter döktüm . 
'?le sanıyorum ki bu iş, bu hesap
·~lhklar yalnız hayatımızda, bir çift
Çilik sahasına münhasır değildir . Bu 
~Oksan,günlük ve umumi hayatımızın 

1 
er cephesinde vardır . Biraz kurca
anınca derhal sızar . 

Medeni ve modem çalışmayı öğ-

" İskenderun ve Antakya Türkleri 
hakkında verilecek karar , ancak ve 
ancak ana vatana iltihak olmalıdır ,, 

Suriyenin bir köşesinden 
yükselen hakikatin sesi 

Berutta çıkan Yıldız gazetesinin mühim bir makalesi 

Berutla çıkarı ve Suriyede bulunan Tiirklerin his ve arzıılarınrn doğru bir 
tercümanı olan " Yıldız ., gazetesinin aşagı ya koyduğumuz makale.sine bir tek 
k,•lime bile ilavesini liiziinısu:: buluyoruz . Bıı ) azı , Antakya ve ls1'erıderıındaki 
1 iirklerin duyl{ularının apôçık bir tezahımıdür . 

Suriyenirı bir kısım §ınıarık matbıuıt111a g üzel lıir ders vermesi itibari/:; de ay
rıca ehemmiyetli vldıığurııı söylemekten kendimizı alamıyoruz . 

" Suriyeye istiklaliyet verild. . I 
Fakat İskenderun sancakı için şim 1 
diye kadar hiç bir şey belli olma· 
dığından dolayı sancak Türklerinin 
kalblerinde bir endişe öyandı . Şüp· 
hesiz ki bu endişeyi izale edecek 
Fransa devleti underlerinin verecek
leri adilane karar olacaktır . 

Taş ve toprağında Türk ruhu 
ve kundaktaki çocuklarında Türk 
duygusu olan ve binlerce yıl hür ve 

müstakil yaşamış olan Türk milleti
nin ve devletinin tabii bir parçası 
sayılan lskenderun sancağı Türkleri 
ana yurda kavuşmak hususunda F ran
sa hükumetinin vereceği kararı sa
bırsızlıkla beklemektedirler . 

Büyük harbi müteakip Fransa 
ordulan Almanyamn ( Ren) mınta
kasını işgal etti . Ve senelerce elle
rinde kaldı , harpteki tahribat bede
lini oradaki madenlerden tahsil et
tikten sonra yine sahibine terk etti. 

Dekerli misafirimiz islah istas · 
yonunu terk ederken . 

il 
Başbakanımız Halk partisi bina

sında altı buçuk saat mütemadiyen 
konuştuğu Çukurovalı çiftçilerle baş 
başa. 

111 
ismet lnönü uzun müddet tetki

katta bulunduğu haşerat laboratuva
rından çıkarken . 

Demir çelik fabri-1 Filistinde örfi idare tees-
kalarımızın inşa · •• • k t 

mukavelesi sus ettı ten sonra ••• 
Londrada imzalandı 

Ankara : 1 (A. A.) - Karabük

te kurulacak demir çelik fabrikaları 

için Ankarada imzalanmış olan an

laşmayı tamamlayan ve inşaatı kat'i 
olarak bu gruba bırakan mukavele 

Kurdoğlu ile lngilt(re murahhaslan 
arasında ve birçok mühim şahsiyet

ler huzurunda Londrada imzalan-
mışbr. 

Sıkı bir Sansör - Nefi - T eb'id - Hak 
mülkiyetinin ref'i - ·Limanların 

kontrolü 

Altı aydanberi , cenubu 
gün gün ateşlendiren Filistin 
ihtilali karşısında , İngiltere 

, artık müstacel tedbirlerin 

tatbik zamanının geldiğini 
anlamıştır . Dün, Londranın 
verdiği mühim bir ajansı 
aşağıya alıyoruz : 

1 is~anyol ihtililcilerinin 
başında ltalyan general 

l..ondra : 1 ( A A ) - Filistinde 
U&6& &..&.-. • " 

- - - ..ı _ :_ , _______ _ 

intişar etmiştir . Bu kararname ile 
general Bille verilen salahiyetler ara
sında askeri mahkemeler ve sıkı bir 

Sansör ihdası ile nef'i teb'id hak mül
kiyetinin refi her türlü nakil vası
talarile limanların kontrolüne ait 
salahiyetler de vardır • 

Selahiyetdar İngiliz mahafilinin 
mühim beyanatı 

Londra mahafili bu tedbirlerin 
mevcut anlaşma imkan ve vasıtala
rını bertaraf etmediği ancak Arap· --- ların bunlardan istifade ederek bir 
anlaşmaka varmadıkları takdirde ISPANYOL ASiLERiNiN BAŞINDA 

BiR İTAL YAN GENERAL' 

Londra : 1 (Radyo) - Selahi
yettar İngiliz mahafili, lspanyol ih
tilal kuvvetlerinin sol kolunda bir 
İtalyan generalının bulunduğunu kuv
vetle beyan etmektedirler . 

Ayni mahafil, küçük rütbeli da· 
ha bir çok ltalyan zabitinin ihtilal 
saflarında çahşbğını ilave etmekte
dir . 

Madrid : 1 (Radyo) - Madrid 
hükumeti müdafaa hatlarını takviye 
etmektedir . 

Paris : 1 (Radyo) - Madrid 
çok müşkil bir vaziyettedir . ihtilal 
kuvvetleri her gün büyük mesafeler 
kazanarak Madrid üzerine yürümek
tedirler . 

Madrid : 1 (Radyo) - Katalon· 
ya Gibo eyaletlerinde de muhtar bir 
idare kurulmuştur . 

UMUMİ SEFERBERLiK 

Madrid: 1 (A.A) - Asi kuv
- Gerisi ikinci sahifede -

lngiliz hükumetinin daha zecri ted
birlere baş wracağı kanaatindedir . 

----------------~------------------------------------
Ahirette değil, dünyadayız .. 

Adana , gayretli bir belediye reisinin on yıldır ~er~iği. büyük bir 
emekle gün geçtikçe güzelleşiyor . Her gün yem bır ımar mev~u

diyetine şahit oluyoruz . Bir gün yol , bir gün _m~zbah~ , _ hır 
gün elektrik , bir gün su ; bahçe , park , hal kuçuk hır butçe 
ile ne yapılmak mümkünse yapılıyor . 

Bir şehrin güzelliği yalnız belediyenin vazifesi değildir ; bir şehrin gü
zelliğinde , temizliğinde halkın bilhassa mal , mülk sahihlerinin büyük va
zifeleri vardır . 

Çocuk dotar bakmayız , ağaç diker bakmayız , ev yapar bakmayız • 
Sanırız ki çocuk doğunca , ağaç dikilince , ev yapılınca vazifelerimiz bit
miştir . Hayır bilik is vazife , bakım işi bundan sonra başlamıştır . Çocuğa 
bakmazsak ,;ihhatsiz ve ahlaksız olur . Ağaca bakmazsak eğri büyür , 
meyve vermez , eve bakmazsak harap olur yıkılır . 

Adananın bir çok güzel caddelerinde işte böyle bakımsız evler görüyo
ruz. Uzun yıllardanberi bu şehri tanırız • Evlerin sıvası dökülür , saç~lar. 
parçalanır , yağmur boruları sökülür • Bir ev bir baykuş yuvasına doner 
Zerre kadar bu manzaradan içimiz acı duymaz , bu manzaraya bakmadan 
gönlümüz sıkılmaz . 

renmek icabeder . Hesapsız,fenne is
tinad etmiyen tecrübelerin kıymeti 
sıfırdır, bunu böyle bilmek de şart
tır. Çalışmak, iş görmek bocalamak, 
boğuşmak, didişmek demek değildir. 
Halbuki Bugün biz işlerimiz üzerinde 
bocalıyor , botuşuyor, didişiyoruz . 
Çalışmak ; bilerek , nereden nereye 
gidebileceğini akılla, fenle hesap ede- · 
rek, ölçüp biçerek çalışmak demek
tir . 

Harpten sonra Fransa orduları Kilik- ---·--- - ------- isterseniz geçtiğiniz sokaklardaki evlerin yüzüne bir kere bakınız sakalı 
bir karış , günlerce yıkanmamış bir suratdan ne farkı var , böyle bir 
sokaktan nasıl bir gönül hoşlutu ile ıeçebilirsiniz ? . 

Yoksa öte tarafı sevki tabii ile 
bir nevi çalışmadır ki bu kötü itiyad
dan şahıslarımız hesabına , yurdun 
hesabına nefslerimizi kurtarmalıyız . 

İnsan , aklının tanzim ettiği şey 
üzerinde çalışıyorsa muvaffak olur . 
Yoksa çocuk gibi akla düşeni ya
parsa değil . 

yayı işgal etti . Bütün tarihte bir 
defa bile esareti kabul etmemiş olan 
Türk kahramanlannın gösterdikleri 
harukulade müdafaalan , insaniyet 
ve hürriyetperver Fransa devleti 
önderleri üzerinde büyük bir tesir 
bıraktığından diğer devletlerin hep
sinden evvel hak ve hakikati anlaya 
rak Kilikyayı yeni Türk devletine 
iade etti . Şimdi de Suriye hükume
tine istiklaliyet verip Suriyelileri se· 
vindirdiler , fakat lskenderun sanca 
ğı Türklerinin mukadderatı için he· 
nüz bir şey denilmedi . 

Ümit ederiz ki her halde F ran· 

- Gerisi ikiuci sahifede -

Suriye delegas 
yonu Başkanı 

Hariciye Veki letimize 
teşekkür telgrafı gönderdi 

Ankara: 1 (Radyo) - Suriye 
delegasyon Başkanı Haşim Elattasi, 
Dış Bakan Vekili Şükrü Saraçoğlu
na bir telgraf göndermiş ve Türki
yede gördükleri samimi hüsnu ka
buldan dolayı teşekkürlerini bildir

miştir. 

Doturmak değil iyi büyütmek , dikmek değil bakmak , yapmak detil 
tamir etmek marifettir . 

Berlin halkı bu yıl olimpiyat var diye bütün Berlin evlerinin yüzleri ye
niden yontuldu , yeniden temizlenip boyandı .. insanların dış hayatlarında
ki bütün teıahürler , iç hayattan doğar . 

Biraz gayret ederek evlerimizin yüzünü gözünü tem iz tutalım, bu müş
terek bir şehir hayatının ahlak borcudur. Bu böyle olmakla beraber şahsi 
menfaatlerimizdir ve şehrin bir kaç evi istisna edilirse hepsi bir kuru kafa
dan başka nedir ? Bu şehir halkı için biraz da ayıp değilmi ? 

Bunun sebebi parasıılık değil, bunun sebebi yoksulluk değil. Bir kat 
ipekli elbise ile, bir kaç günlük beş para kıymeti olmıyan alelide eğlence
lere verilen paralarla bunlar yapılır. 

Dünyadayız. Ve hem de yirminci asır dünyasındayız. Ahirette değil!. 
" Dünyası harap olanın ahireti mamur olur .. ,, denilen devrin yüzüne çok
tan tokat attık. 

Dünyası mamur olmayan artık insan sayılmıyor .. 
•• 



Sahife : 2 Türk sözü 2 Teşriniewel 1936 

Avrupa siyasetinde 
kararsızlık 

A. vrupanın diplomasi aleminde, harptan beri bugünkü kadar hummalı 

İspanyol ihtilalcile· 
rinin başında 1 tal ya 

generali 
- Birinci sahifeden artan-bir faaliyete rastlanmamış olduğunu söylemek mümkündür. Bununla l:e

raber, siyasi muhitte hiçbir zaman bugünkü kadar kararsız ve istikrarsız 01:-. 
mamıştır. Siyasi meseleler üzerinde fikir yürütenlerin kalemlerine istifhaml"-
rın çengelleri pek sık takılmakta, ve ekseri ihtimalleri üzerinde fikir yürütül
mek mecburiyetinde kalmaktadır. Bununla beraber bu ihtimallerin de ..:...-ııer 
gün şekil değiştirseler bile - ara sıra yeniden gözden geçirilmes(faydasız ol-
masa gerektir. J 

Vilayette 

Dairelerin mesai 
ları değişti 

saat 

\ Borsada alım salım ha-
1 raretli, fiyatlar iyi 

vetlerin muhtelif kollardan Madrid 
üzerine yürüyüşleri devam etmek· 
tedir . 

Hükumet Madridin müdafaası 
için icabeden tedbirlere baş vurmuŞ 
ve burada umumi bir seferberlik 
ilan etmiştir . 

Beş Lokamo devletinin yakında 
yapılacak olan toplantısına karşı baş· 
lıca itirazların İtalya tarafından ileri 
sürülmesi dikkate değer bir nokta
dır. Hükumetin düşüncesine en ya· 
kından vakıf kalemler, bugünkü va
ziyetin esasları şartları ciddi surette 
tadil edilmediği, hatta değişmediği 
müddetçe görüşmelerin bir netice 
veremiyeceğini yazıyorlar. Ve he
men bütün ltalyan gazeteleri, Al· 
man gazetelerinden daha yüksek bir 
sesle, önceden derin bir diplomatik 
hazırlık y?pılmasını istiyorlar. 

lngiltere dış bakanlığının notası 
bu hususta manalı reaksiyonlara se
bebiyet verdi. ltalya tarafından Lo. 
karnoda verilmiş olan taahhüdlerin 
bugünkünden başka bir diplomatik 
vaziyete cevab vermiş olduğu hatır· 
)atılmaktadır. ltalya o zaman karşı. 
lığı olmıyan garantiler vermişse, bu
nu lngiltere ile dostluğunun sar-

sılmazlığına inandığı için yapmıştır. 
Halbuki bugün lngiliz · ltalyan mü
nasebetleri bulandığı için bu vaziyet 
değişmiştir. Habeş meselesi, zecri 
tedbirler kavgası ve ltalya hakkın· 

da manevi mahkumiyet kararının veril

mesi Avrupanın havasını değiştirmiş
tir. Bu itibarla vaziyet gerekli su. 
rette değişmedikçe ita! yadan birşey 
beklenememelidir. Hele lngiliz no. 
tasının telmih ettiği şekilde ltalya

nın karşılıksız bir taahhüdde bulun. 
ması büsbütün beklenemez. Kısaca. 
sı Avrupa üzerinde ve hususiyle Ak
deniz üzerinde dolasan h .. ı ... ı._ .ı. 
gıtmaK lazımdır. 

Bu durumu anmakla B. Musolini 
hükumeti hiç şüphesiz ki hodbin bir 
politika takib etmektedir. Fakat bu 
kaideden değil midir? Dünya tarihi 
milli menfaatlerini düşünmeden ha-

1 
reket etmiş devletlere pek az misal J 

kayd~der. ltalyan - Habeş meselesi- ! 
nin Cenevrede gördüğü muamelenin 
Avrupa için bir zehir teşkil edeceği· 
ni tahmin etmek kolaydı. 

Bundan ne netice çıkarılmak la. 
zım gelir? Evvela şu ki Habeş kav. ' 

1 
gası süratle bitirilmelidir. fngiliz hü· t 
kumetinin de fikri budur. Bugünkü 
Morning Post gazetesi, müfrit adde. 
dilebilecek bir şekilde Habeş dele- 1 
gasyonunun artık Cenevrede otur· 

1 
mak hakkına malik olmadığını yazı· 
yor mu? Ve ilave ediyor : "Millet
ler Cemiyeti milletlerarasındaki kav· 
galan şiddetlendirmek için şimdiye 
kadar kafi derecede çalışmıştır, Ar
tık ateşe petrol dökmekten vazgeç· 1 
melidir. Fransız hükumetinin de fik. 
ri aşağı yukarı budur. Ve B. Delbosl 
şu esnada takdire değer faaliyetler. 
de bulunmaktadır. 

Fransa ile lngilterenin inşacı ve 
teskin edici faaliyeti her zamankin· 
den ziyade, karşılıklı menfaatlerinin 
tam bir tarifine istinad etmelidir. 

Pertinox, L"Eclıo de Paris ~azete· 
s111dP diyor h : 

Romanın beşler konferansı hak· 
kındaki politikası memnuniyet verici 
değildir. B. Musolini orta Avrupa· 
daki gayelerinden Alman - Avus. 
turya uzlaşmasını tasvib etmekle, 

vazgeçmiş olduğu için bundan böyle 
Ren sınırını bedava garanti edemi
yeceği fikrindedir. ltalyan hükilme· 
tinin böyle bir taahhüd almaya ya
ua~ıııcıK ıçın daha önce lngiltere ve 
Fransa ile Akdenizdeki bütün anlaş· 
mazlıklannın tasfiye edilmesini isti
yeceği söyleniyor. Esasen çok girift 
olan Avrupayı nizamlamak mesele
si, bu yüzden büsbütün güçleşmek
tedir. 

Türk 
açılan 

dil telakkisinde 
yeni bir kitap 

-iV-

l!,'rkPk lisesi edebi)al ı>ğ1etme11i Arif ,\ıhad A.1}·a , dil huıramı miinasebl'tıy· 

le Halkeıwde çok giiztl l·ir konferans reımıştı . c:zım UZUll alkışlanan bu mu· 
rnffokıyetli konferansırı üziinii aşağıya alıyoruz : 

Hayvanlıktan , insani idrak saf· 
hasına güneşi idrakle geçen insanın 
hayvan sesinden insan sözüne geçer. 
ken ağzından çıkabilecek ilk kelime 
güneş ve güneşin va~ıfları manasına J 
gelmek üzere yeni ve eski Türkçeler· 
de mevcutken bu teorinin reddi im· 
kansız olacaktır . 

Başka lıiç birşey olmadığını farz 
etsek bile bu , dilimizin insan tari
hinde kıdemini anlatmağa kafidir . 

Halbuki güneş - dil teorisi baş· 
ka dillerle de dopdoludur : 

grede onun yeni tezini , parlak ha. 
kikatli tezini soğuk kanlılıkla müda· 
faa edeceğimiz günü bekliyoruz . 

Güneş - dil tezi kurultayda 
bir ecnebi delegenin de işaret ettiği 1 

gibi güzel bir tesadüfle bir sulh te· ı 
zine de çıkmaktadır : Bu tez bir dil ı 
tezi münasebetiyle bütün insanların 1 

tanıdıkları en büyük kuvvet olarak 
güneşin önünde eğildikleri güneş 

devrini hatırlatmakta ve adeta in
sanları aynı kardeşlikle tekrar aynı 

güneş önünde eğilmeğe davet et. 
mektedir . 

Mevsimin değişmesi dolayısiyle 
Vilayet, mesai saatlerini yeniden tan· 
zim etmiştir . 

Yeni mesai cedveline göre: Sa. 
hah mesaisi 9 dan 12 ye kadar, ak
şam mesaisi 13 den 17 ye kadardır. 
Yemek tatili bir saattir . 

Bu günden itibaren dairelerde 
bu program üzerinde çalışılacak

tır . 

Şehirler arası 
telefonu 

Önümüzdeki yıl Adana 
mıza da kurulacak 
Yurdu telefon ağlar:le bağlamak 

programına göre; Hat. Kayseriden 
sonra hiri Şarka, diğeri Cenuba ol 
mak üzere ikiye ayrılacak, Doğu kıs· 
mı Sivası takibederek etrafta bü · 
yük sahil şehirlerine kollar uzatarak 
Erzurum üzerinden Rusya ve lran 
ile birleşecektir . 

Cenuba kıvrılan kol ise şe'ırimiz 
üzerinden Suriyeye dahil olacaktır. 
Bu suretle memleketimiz telefon -
telgraf sahasında da kı•ntinantal ile 
önşark için mükemmel bir transit 
merkezi olacaktır . 

Orta mekteplerde 
ders saatleri 

Maarif Vekaleti bu yıl, çifte ted
risat yapacak olan mekteplerde , 
öğleden evvel ve sonraki gurupla. 
rııı ders adedini ve çalışma saatle
rini tesbit etmiştir . 

Her gurup günde kırk beşer da 
kikalık beş ders okuyacaklardır . 

Bu mektebler, öğleden ewel 
saat 7,50 de öğleden sonra 12,35 
de derslere başlıyacaklardır . 

Birinci gurupun dersleri 12,15 
de, ikinci gurubun dersleri de 17 ye 
kadar devam edecektir . 

Pamuk ipliği ve 
mensucat fahri -

kaları 
Pamuk irliği ve Mensucat maki 

nalarının sanayii teşvik kanunundan 
istifade şekilleri ve memlekete ne 
suretle idlıal edilecekleri hakkındaki 
kararname alakadarlara tebliğ olun
muştur. 

Kararnameye göre, pa:nuk ipliği 
ve Mensucat makinaları ve yedek 
parçaları umumi hükümlere göre 
idhal olunacak; ancak, idhalden ev· 
ve) iktisat V.:kiıletinden izin alına-
cak. 

Bu m ~ki nalardan halen ınevcud 
olanlar hurd;ı haline getirildikten 
sonra ayni miktarda makina ve ye
dek parçaların idhaline izin verile 

Avrupa dillerinin iştikak lugat· 
larında geldiği yer meçhul gösteri
len bir çok kelimeleri bilhassa gü· 
neş - dil teorisi yardımiyle bugün· 
kü veya dünkü Türkcede , sümerce 
de buluyoruz . 

Milli hakikat , ilmi hakikat , in· 
sani hakikat Türk dil tezinde kar 
deşliklerini ilan etmektedir . Bu ha
kikatlere çıkan mesainin başlayış gü 
nü olan böyle bir güneş nasıl bay. 
ram olmaz . Bize gelince hangi gü
neşin önünde eğileceğimizi biliyoruz. 

ı cektir . 

Lugatların latineeden , Yunan· 
cadan gelme dedikleri bir çok keli-: 
meler de aslında Türkçe çıkmakta· 
dır. 

Biz bu tezi kendi kurultayımızda 
müdafaa ettik . ·Yarın beynelmilel 
dil kongrelerinde de müdafaaya ha
zırız . Heyecanla dilimizin bayramı· 
nı yaparken , beynelmilel bir kon 

Ve ben şu saatte size dünya dil
lerinin ana diliyle söylerken bir ifti· 
har ve bir bayram sevinci duymak· 
tayım . 

Fakat bir ufak yanlış oldu. Ana 
dil dedim . Ata dil diyecektim . 
Atatürk dili demek istedim . 

Dünkü hava vaziyeti 

Dün , şehrimizde hava , sabah
tan gece yarısına kadar hafif rüz· 
garlı fakat bulutsuz geçmiştir . 

Dün , en çok hararet 29,8 san 
tigra t derece idi . 

Sözlerimi böyle bir tashihle biti
rıyorum. 

- Bitti -

Pamuk satışları 
mal • 

gerı 

çok güzel, 
dönmüyor 

gelen 

----······----
Şehrimiz borsasında alım satım 

gün gün hararetlenmektedir. Gelen 
mallar derhal müşteri bulmaktadır. 
Hiç bir maddenin satılmadan geri 
döndüğü kaydedilmemiştir. 

susam 15 , buğday 5 kuruştan alınıp 
satılmıştır. 

Klevland ve iane gittikçe yük
selmektedir. 

Madrid : 1 (A.A) - Madrid ö· 
nündeki çarpışmalar çok kanlı ola 
cağı bildirilmektedir . 

Kortezler yarın toplanarak hü· 
kumetin ihtilal dolayısile aldığı ted· 
birleri tasdik edecektir . 

biıı 

de 

Paris 1 ( Radyo )l - General ıc 
F ranko resmen milli hükumet reisi ~e 
ilan edildi . 

Satışlara ve fiatlere " güzel .di
yebiliriz . 

Dün klevland 49·50, iane 47-47,50. 

Diyebiliriz ki satıcı kadar alıcı 
vardır. 

ümit Suriyenin bir köşe~ 
1 sinden yükselen 

Piyasada daha biraz tereffü 
edilmektedir. 

--------------- hakikatın sesi 
Adana-Karataş Toros ekspresi 

Arasındaki köprü tamir 
edilecek miş 

1 Tamire çok mühtaç olduğundan 1 
bir kaç defa bahsettiğimiz Adana
Karataş arasındaki taş köprünün 
- işittiğimize göre - yakında ta· 
mirine teşebbüs edileceğini öğren· 

dik. 
Nakliyat işinde büyük rolü olan 

bu köprünün, yağmurlar basmadan 
tamiri pek yerinde olacaktır . 

Şemsi İzzet Günal 

Gazetemizin eski yazı işleri mü· 
dürü ve lstanbul Avukatlarından 
çıı::ınsı izzet uunal dünkü T oros 
Ekspresile şehrimize gelmiştir. 

Arkadaşımız hususi işlerile meş. 
gul olmak üzere bir iki gün Ada
nada kaldıktan sonra tekrar lstan· 
bula dönecektir. 

İcra kanununda 

Tadiller yapılacağı 
doğru değildir 

icra ve iflas kanununda bazı ta
diller yapılacağı hakkında ortada 
dönen rivayetlerin asılsız olduğunu 
selahiyettar bir menbadan yaptığı
mız tahkikat neticesi anladık . 

Ayni menba, bize, halı hazırda 
ki icra ve iflas kanununun ihtiyaçla· 
rı karşılıyacak bir şekilde bulundu· 
ğunu beyan etmiştir . 

Şehrimize gelenler 
Osmaniye kaymakamı Celal 

lzgı ve Dörtyol kaymakamı Adil , 
dün memur bulundukları kazalardan 
şehrimize gelmişler ve öğleden son· 
ra , kazalarına ait işler üzerinde vi · 
!ayette temaslar yapmışlardır . 

Fuat Akbaş 

Yeni Mersin Arkadaşımızın sa· 
hip ve neş ·iyat müdürü Fuat Akbaş 
dün şehrimize gelmiş ve akşam tre· 
niyle Mersine dönmüstür . 

Üzerleri aranınca! .. 
Sabıkalılardan Yakup oğlu Meh. 

met ve Mustafa oğlu Mehmet ile Şa· 
ban oğlu Selim adında üç kişinin , 
panıuk pazarı sokağında zabıta ta
rafından Üzerleri aranmış ve bir ta. 
banca iki bıçak bulunmuştur . 

Haftada dört defaya 
çıkarıldı 

Şimdiye kadar haftada üç defa 1 

hareket eden Toros ekspresinin bun· ' 
dan sonra dört defaya çıkarılması 

kararlaştırılmıştır . 

Bu hatta kullanılmak üzere Av. 
rupaya ısmarlanan madeni vagonlar 
yakında gelecek ve eski vagonlarla . 
değiştirilecektir . ) 

Devlet Demiryollarımızın bu gü· 
zel, musib kararı bütün halkımızı se 1 
vindirecekti r . i 

Şehrimizdeki kışlık 1 

sinemalar i 

Bir kaç güne 
açılıyor 

kadar 

1 

Geceleri, havaların oldukça se- 1 
rin geçmesi dolayısiyle yazlık sinema 
ihtiyacı kalkmıştır . j 

Şehrimizdeki sinemalar bir kaç i 
güne kadar kışlık yerlerinde çalışa· 1 

caklardır . 

Umumi ev patronu 

Evinde çalışan kadının 
kumbarasından parala

rını çalmış 

Pamuk pazarında umumi ev ka
dınlarından Aziz kızı Emsal , dün 
polise müracaat ederek , çalıştığı 

evin patronu Perişan tarafından , 
kumbarasırıdan yirmibeş lirasının 
çalındığını iddia ve şikayet etmiştir. 

Zabıta tahkikata girişmiştir . 

,--~----,! 
TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye miira· 
caat edilmelidir . 

- Birinci sahifeden artan-

sa devleti ve Suriye hükumeti ara· ıer 
lannda yapılan muahedeler üzerine 
lskenderun sancağı için de Fransa bir 
ve Türkiye Cumhuriyetleri araların· dik . 
da bir karar ittihaz edilmi~ olacağı 
tabiidir . Kararı mezkurun ne şekil· 'k 
de olduğunu kati olarak şimdiden ıe)j 
kestiremez isek te tahminimize gö· Iİil 
re adaletinde munsaf ve işi pek ya· ~en 
kından tedkik ederek lskenderun ~iş 
sancağının bir türk yurdu olduğunu 
ve ekseriyetin Türklerde bulunduğu 
açıkça anılan Fransa devleti ricaliniıı 
yıllardanberi ana yurda kavuşmala" 
rı için iinim inim inleyen sancak p 
Türklerini de sevindirecek şeyin ~·d 
mezkur sancağın Fransa devletinin 'lıııı 
hakiki dostu olan Türkiye Cumhu· 
riyetine ilhakı olacaktır . En makul 
şekil budur . • 

Zira sancaktaki Türk ekseriyeb 
başka bir şekil ve idare elinde ya· 
şamaz , bunu bütün dünya anlamıŞ
tır . Binaenaleyh hür ve adaletper· 
ver Fransa hükumetinin lskenderuıı 
sancağı hakkında vereceği karar a~· ~y 
cak ve ancak bu halkı Türk yurdu ~~ 
nun ana vatana ilhakı olmalıdır • 't'ni 

lıl. Meydaııi ~~ 
_.,; 

1 ol 
~~~~~~~~~~~~ . ~ 

Seyhan Vilayeti dauu• 
encümeninden : ~tsa 

1- Adana Belediye bahçesinde ~i~i 
yapılacak kitap evi inşaatı ( 4385 ) ~ııı· 
lira ( 05 ) kuruşla açık eksi)tmeyt ış 

konmuştur . , °1'd· 
2- Bu işe ait şartname ve evra~ · ı 

şunlardır : -ıltf 
A- Eksiltme şartnamesi '"' e 

. ''IS 
B- Mukavelena;;ıe projesı Z 
C- Hususi şartname 
D- Keşif hülasası 

lstiyenler bu evrakı 22 kuruş mi!;. 
kabilinde Seyhan Nafia müdürlüğÜ0' 
den alabilirler . . 

3 - Eksiltme 936 senesi birioel 
teşrinin 13 üncü salı günü saat t 1 
de Vilayet Daimi encün:eninde ya· 
pılacaktır. 

4-Eksiltmeye girmek için (328) 
lira ( 88 ) kuruş teminat vermesi ve 
Nafia müdürlüğünden tasdikli vesi' 
kasile Ticaret Odasının İçinde bO' 
lunduğumuz seneye ait vesikasıo• 
göstermesi lazımdır.7320 

26-29 2-6 

Hizmetçi isteniyo 

Evde çalışmak üzere hizmetçi 
ve aşçı aranıyor . idare hanemize 
emüracaat edilsin C. 

Selim ve iki Mehmede ait bıçak. 
lar ve tabanca zabıtaca müsadere 
edilmiş ve haklarında kanuni iş ya· 
pılmıştır. l,, _________ .J -----------



2 Teşrinievvel 1936 Türk sözü 
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Nakleden : Ni h ıı d Tan g Un er 

Bir portre İnhisarlar Vekili İstanbulda 

~ leksandr Libert öldüğü 
~ zaman, geriye, otuz yaşın. 

da güzel bir dul ve iyice 
bir servet bıraktı .. 

Lene Libert, kocasının ölümün
den çok müteessir oldu ve günlerce 
ağladı , Evvela, onu bulunduğu va. 
tiyet biraz şaşırttı . Fakat çok geç
tııeden ona alıştı . Hatta bu şekil 
bayatın iyi tarafları olduğunu da in
kar edemedi 1 .. Ve nihayet hiç bir 
leyin kaybolmadığına kanaat bile 
~etirdi . 

Otuz yaşında bir insanın mev. 
kii ne olursa olsun muvakkattir .. Bil
hassa güzel bir dul kadın için 1 •• 

- Acaba Aleksandr karısının bu 

e 

kadar güzel olduğunun farkına var
llıış mıydı ? Onu beğenmiş ti; fakat 
azı insanlar para kazanmak hırsıy. 

le güzellik meselelerine az ehemmi
iet verirler .. Ve bu gibiler, güzel · 
k hakkında, akıllarına düştükçe 
~ba taslak hükümler verip geçer-
ler .. 

a b· Rene'nin bu güzelliği ise çoktan 

11
• ır genç ressamın kuvvetle nazarı 

dikkatini celbetmişti . 
1 . Rene'nin zerafet ve letafetini, 

11 qkemmel vücudunun tenasübünü, ta. 
• itliğini, gözlerinin parlaklığım ve 

3
• ıiiıel ı gülümsemelerinin hoşluğunu 

11 tcnç ressam bir lahzade takdir et· 
~işti . 

Mahçup olan artist, bir kadını 
101dan çıkarmak macerasından ilk 
,-la çok kaçınmıştı . Cesareti, onun 

portresini yapmak müsadesini 
Parmaktan ibaret kalmış ve Re
'de bu isteği memnuniyetle karşı

\tıııştı . 
, Beşinci Seanstan sonra, genç 
!.!sam ona çıldırasıya vurulmuştu . 

eri Meydana getirdiği eser harü -
ya· ~iade olmakla beraber Aleksandr 
ış· ~ttrenin önünde gülmekten kendi 
er· ~ '.:3Pt edememiş ve Rene ise ade
ruıı ofkelenmişti . 

30• Elbette 1 .. Kıpkırmızı renklere 
du' 'lıyanmış, çizgileri gayet zaif, aca. 
r • · ~ olan bu yağlı boya resmincle e

~ tıin hakiki hüviyetini bulm;ılt için 
111 ~ın büyük bir hüsnü niyet sahi· 
~ ~ olması lazımdı . 

' liatta o zaman Alek.andr : 
JJJl .__ Biraz dikkatle bakılacak o· 

~ts 
a sana pek uzaktan hiwi)'tn ba 

inde ~·Şeyler olduğu keşf edilebilir . De-
5 ) ış~i . Fakat Rene şidımtlt itiraz 
eyt llıışti : 

~ Kat'iyen 1 .. a, iğrqıı~ bir 
vrak · dır . Eğer buna penzi~W&ilm ar-, 

"itf kimseye görillıılıtlllilfı.»im 1 .. 1 

ı 

jesi 

Bu teklif karşısında Rene, ihti 
yatla cevap verdi . Artiste, kendi· 
sine karşı beslediği temiz hissiyat
tan dolayı teşekkür ve düşüneceği· 
ni ilave:etti . 

Kadın ruhu bu 1 .. Rene, hemen 
bir arkadaşına bu vaziyeti açtı : 

- Zavallı çocuk çıldırmış .. Ha 
yatta muvaffak olamamış bir resim 
amatörile acaba evleneceğimimi sa 
nıyor 1.. Size srösterdiğim portrenin, 
benim olduğumu iddia etmek cesa. 
retinde bulunuyor : Eğer o beni böy
le görüyor ve tahlil ediyorsa hiç te 
ruh sahibi değildir . Red cevabımı 
gönderdim . Yazık olacak ! .. 

Rene, arkadaşına şunları da ila
ve etti : 

Samsunda tütün işleri 
üzerinde 

Samsun: 1 (A.A) - Samsunda 
bulunan inhisarlar Vekili Rana Tar
han tetkiklerini yaptıktan sonra Çar-

1 
şamba ve Bafraya giderek tütün iş· J 

leri ve tecimenlerin dileklerini din· 
!emiş ve akşam Samsuna dönmüş· 
tür. 

•• 
Universite 

Yedi Teşrinde açılıyor 
lstanbul : 1 (Radyo) - lstan· 

bul Üniversitesi bu ayın yedisinde 
tedrisata başlıyacaktır . 

Açılış günü, sabah saat 10 da 
büyük bir merasim yapılacaktır . 

Müdhiş Lodos fırtına -
ları esti ·-. -

Marmarada iki mavuna 
battı 

lstanbul : 1 ( Radyo ) - lstan 
bul ve havalisinde iki gündenberi 1 
şiddetli Lodos fırtınaları esmektedir. ' 

Marmarada iki mavuna batmış· 
tır . 

Alman yada 

Hava rekoru kırıldı 
Berlin : ( Radyo ) - Alman 

" B • hava filosu kumandanı, dün , 
yükselme rekorunu kırmıştır . 

- Leon Mazet'in ihtiramlarını 1 1 
galiba kabul er:leceğim. Koca bir BELEDi' YE I'LA"' NLARI 
mağazanın mümessili . Mükemmel 

kazanıyor l.. -------------------------...: 
*** 

Üç yıl geçti .. 
Güzel dul, artık Rene değil, Ma

dam Leon Mazetdi. Şimdi karı ko
ca Botignalles'de oturuyorlardı . 
Hemde mes'uddular l .. 

Rene evlendiklerinin ilk gününde 
mahud portreyi ne yapacağını şaşır
mış ve herçe badabad, bekleme o· 
dasının karanlık bir köşesine asmış
tı 1 " 

Fakat bir gün, onları ilk defa 
ziyarete gelen bir mösyö bu portre
yi orada görünce bağırdı ; 

- Ne 1 .. Azizim Didier Forcel'-' 
in tablolarındanmı ? .. Niçin onu böy ! 
le bir köşeye koydunuz ? .. 

- Didier Farcel'mi? kimdir bu!. 
Didier Farcel dediğiniz adam kim-
d. ? 
ır . . 

-- Kim mi ? .. Bir tablosunu 
30,000 franga satan adam 1 .. O , 
ressam Sisley, Pissaro, Renair, Ce. 
zanne kadar yüksektir ! .. Haberiniz 
olsun 1 .. 

*** 
Didier F arcel tarafından yapılan 

Rene'nin portresi, şimdi, Madam 
Leon Mozat'ın salonunu süslüyordu. 
Onu, samimi dostlarına gururla gös-

1 
teriyor . Ve nasıl yapıldığından bahs 
ederken esrarengiz bir tavır alıyor 1 

ve : ! 
' 

- Yarabbi; eveti .. ikinci teeh- j 
hülümden evvel bu artist bana aşık- / 
tı ! .. Portremi yapmak istedi . yap
tığı portre şimdi bir şaheserdir . 

- Haydi sevgili Reneciğim her 
şeyi itiraf et 1 .. 

l - icara verilecek yerler : Siptilli sebze hali üzerindeki iki adet ev 
ve bir kahve. 

2- Tahmin bedeli her biri yıllığı yüı: lira . 

3- icar müddeti : Evlerin 1-Teşrini sani- 936 dan itibaren bir sene 
ve kahvenin de on dokuz ay . 

4- ihalenin yapılacağı tarih ve yer : Teşrini evvelin 15 inci perşembe 
günü saat on beşte belediye dairesinde ve belediye encümeninde . 

5- Muvakkat teminatı : Onar lira . 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı işleri ka
lemine ve ihale günü de muvakkat teminatlarile birlikte Belediye encü· 
menine gelmeleri ilan olunur. 7329 29-2- 4 - 8 

Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalarını 
kabule başlamıştır. 

Adres : Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
7227 27-30 

(Tan sineması) 
BU AKŞAM 

Şaheserler şaheseri Filmlerle yeni mevsime Başlıyor 

iLK BÜYÜK FiLM 

Bağdad yolu 
İslam tarihinde büyük bir şöhreti olan bir şehir [ BAGDAD ] 

Debdebeli ve ihtişamlı 
ve 

Bunların içerisinde yaşayan esrarengiz Arap kadınlan Avrupadan kal
karak ta bu çöl ortasına macera aramaya gelenlerin korkunç rr aceraları 

ÖLÜM... HARP... AŞK... GÜNEŞ... AVENTÜR... FiLMi 
iŞTE 

sahife : 3 

Cenubi Anaaolunun ve çukurovamızın incisi 

Asri • 
sınema 

Bedii zevklerinden emin bulunduğu müşterilerini memnun etmek için 

büyük fedakarlıklar ihtiyarile dahili tertibatını tamamile yenileştirdiği gibi 

makine eksamında da : Projeksiyon, Işık, Ses tertibatında da büyük ye
nilikler yapmıştır . 

Pek yakında: 
Yeni bir çehre ile işe başlıyacak olan sinemamız 

sayın müşterilerine mevsimin en büyük ve e!! güzi
de filmlerini sunmakla kapılarını açacaktır. 

7342 

Alsaray • 
sıneması 

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

büyük ve güzel filmlerini büyük fedakarlıklarla sinemamız ankaje etmiştir . 

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

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

İlk program ilk muvaffakıyet 
2 İikteşrİn cuma akşamından itibaren 

• 
lngiltere Kralı Majeste 

Edvard 
Çanakkaleyi - Meçhul askerin mezarını ve lstanbulu ziyaret etti 

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

mahrumiyet içindesiniz 

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

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

Program : ŞEN DUL 
Mümessilleri: Moris Şövaliye-Janit Makdonald 

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

ilave : Dünya haberleri . 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. Sosye
tesi Müdürlüğünden : 

Fabrikamızda çekilen müşterilere ait pamuklar çekildikleri tarihten i
tibaren yalnız onbeş gün için sigortalıdır. Onbeş günden sonra gelecek 
her türlü kazalardan dolayı fabrikamız . hiç bir suretle mesuliyet kabul 
etmez. 

Borsa nizamnamesinin 86 ncı maddesine tevfikan kaldırılmıyan pa
muklar Borsa marifetile sattırılır. 

2-4- 6 7339 

Qıı en .sen bu gayrı tabii tabloyu 
senın görmiyeceği dolaba koy!.. 
Zavallı ressam, bu m,ınzara kar· 

_;n~a aklını gaybedecek raddeye 
ınl!;. ilıışti . Demek hayatta muvaffak 

üğiill' ilııyacağım . demişti . 

1 
Aleksandr , hayata gözlerini 

irinCI tııar yummaz, genç ressamın, sö
t t 1 ~bütün ümidleri yeniden parladı 

Fakat Rene bu ısrarlara karşı 
başını sallamakla iktifa ediyor, bir 
şey demiyor ve herkesin zan ve ıs
rar ettiği şeylere muhalefet etmi
yordu l?I .. 

·-------- ---

Bu Fransızca sözlü eser bu mevsimin bin bir heyecan menbaının şah 
eser bir numunesi olacaktır. 

Baş Rollerde: KADE DE NAGY ve PIER RİCHARD VILM / Milli Mensucat Fabrikası Ltd. Sos ye
l tesi Müdürlüğünden : 

ya· t" ene.ye büyük sevgisini ilana 
1 olarak azmetti . ve bir kaç ay 
ilıesini bekledi . 
Bununla beraber Rene'yi gör· 
~n geri durmuyordu . 

(328) 
si ve 

, 
1 

da, b_u zavallı genci nezaket. 
asırıı akat bıçare aşıkın cesaretini kı-

td~ı'.i bir istihza ile kabul edi. 

ı Bundan başka, salonda, en gü
ıteri işgal edeceğini ümid ettiği 

ııı u~ portresinin hiç bir yer işgal 
rıı tdığini de görmüş ve müteessir 
~Ştu. 

~iha t b' .. k d' metçı ~ ye ır gun ararını ver ı 
~ldı 

ı f:' <tka~ sevgisini ilan ederken, a
lt ~e acınacak bir tavır alıyordu .. 

en R.ene'de bunu bekliyordu . 

Adana Asliye İkinci 
Hukuk Hakimliğinden : 

Hukuku umumiye namına kayıt
larının terkini istenen Adananın Çı
narlı mahallesinden lskenderunlu A. 
li oğlu Mustafa ve annesi Hatice ve 

hemşiresi Hayriyenin celbleri için 
müddeiumumiliğe yazılan müzekke 
reye cevaben lskenderuna gittikle 
rinden mahkemeye ihzar edileme
dikleri bildirilmekle ilanen tebligat 
icrasına ve muhakemenin 12/10/936 
tarihine müsadif pazartesi günü sa· 
at 9 za talikine karar verilmiş oldu
ğundan yevmi mezkurda Adana As
liye ikinci Hukuk mahkemesine gel
meleri veya bir vekil göndermeleri, 
aksi takdirde muhakemeleri gıyaben 
icra olunacağı malumları olmak ü 

zere keyfiyet ilan olunur. 7341 

Bu zengin filme ilaveten : Küçüğünden büyüğüne kadar herkesin 
zevkle seyrettiği nefis [ MIKI MAVSLAR J 

j DiKKAT : Fevkalade tenzilatlı abone karnelerimizi Sinema kişesin-
I den isteyiniz . 

1 Sinemamız direktörlügü lıu mevsim birçok şaheserleri temin etmiştir. , 
Bunlardan bazilerini yazıyoruz . 

( Şarla ) nun son filmi Asri zamanlar - Allahın bahçelerinde - Ölüm 
perisi - Mişel Strogof - Kapdan bulut - Taras Bulba - Esrarengiz 
cinayet - Mucizeler yaratan adam - F rankistayin ve nişanlısı - bir nu
merolu halk düşmanı - Satılık hayal - Köniksmark - Meyerling faci
ası - Arslanlar adası - Yürüyen ölü ... 

Ve isimlerini saymakla bitmez bir çok şaheserler 

Bazı sinemaların ilan ettikleri F eniınor Kuperin eseri olan 

Mohikanların Sonu 
Filminide yalnız sinemamız gösterecektir. Bu eserin isminden istifade 

edilerek yapılan ve aslı ile hiç de alakası olmıyan diger filmin bizdeki ile 
karıştırılmamasını burada reca ederiz . 7343 

1 Fabrikamız yerli koza çekmeğe başlayacığından Klevland çiğiti mat
lubu olan müşterilerimizin Klevland çiğitlerini en nihayet bir hafta zar
fında kaldırmalarını rica ederiz. 

Bir haftadan sonra Klevland çiğiti teslim etmek imkanı olamıyacağın
dan eshabı matluba bugünkü Borsa fiyatile çiğit bedelleri verilecektir. 

2-4-6 7340 

Çukurova halkına kolaylık 
Maden tedkik ve arama Enstitüsü Petrol arama gurubu Adana şubesi 

Çukurova mıntıkasında ahaliye su kuyulan açmak kolaylığını gösterecek
tir. Bu kuyular azami 250 metre derinlikte ve 10 santim kutrunda borulu 
olarak aşağıdaki cedvelde gösterilen ücretler mukabilinde yapılacaktır . 
isteklilerin Tepe bağı mahallesindeki idaremize müracaatları . 

1 O santim kutrunda 
O 20 Metre Borulu Metresi 7,5 Lira 

20 50 " • • 10,0 • 
50 100 " • " 15,0 • 

100 250 • " • 20,0 " 
2-4-6- 8 7338 
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ctı-.~ı 

-xapimalı pamuk~ 
Piyasa parlağı ,, 

Piyasa temizi'---'-.'-. - -
iane 1 
iane 2 

-Ekspres 
Kievl.-a-nt _____ _ 

Kilo Fiyatı 

_En llZ 

K. S. 

40 

47,25 
45,50--

En çol 
K. S. 

47,50 

49 l - 50 

YAP A GJ 

Saıılon Mikdar 

Beyaz ı 1 1 •---s<7'";y"""'ah,.---------------- -·------

1 T 

D. No: 936-1162 
Adana Birinci icra memurluğun

dan: 
Kısacık zade bay Melimede borç· 

lu ölü Ganinin tarlalarının satışı . 
Açık artırma ile paraya çevrı

lecek gayri menkulün ne olduğu : 
No: 48 
Tarihi : T. sani 315 

Yoklama 
Köyü: Bahçe 
Cinsi : tarlanın yarısı 
Dönüm: 150 ÇIG 

Ekspres , ~-=. __ ,-----·ı---------ı Sınırı: Doğusu Kesik köyüne 
iane 2,55 2,60 _---- ı giden tarik batısı Abdi! oğlu Is. 
Yerli " Yew!ık;-;-- -- 1 -------

1 

mail poyrazı Yurnf ve İbrahim ve 1 

~· - .. - 1o hümiuk.. l-2,2s---\- Mustafa kıblesi bataklık. 

bugday Kıbrıs 
- ,-;- "Yerli -

" 
men tane 

Arpa 

__ I 

Fasulya 
-Ylııaı --------

----Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 

li t l i 1 t: \ 'I • No: 136 

-4,62 1 5 - ---------
- 1 
- 1 - ----------
- '- - -

15 
~~U~N-:--~~_._~~~~~~-I 

Tarihi : Eylül 324 
Köyü : Bahçe 1 

Cimi : tarlanın beş hissede bir ı 
' hissesinin yarısı . ı 

Dönüm: 100 
Sınırı : Mustafa efendi ve deli 1 

hissede bir 

Ziraat bankası 
kumbaralarını . 

1 

(-.. 

'~ 
ırı 

Almakla para biriktirir ve 
yarlığınızda ~em siz ve hem de ço- . 
cuklarınız refah ve saadet içinde 

1

'1 

ihti- ,, 
ı , 

yaşarsınız . 

kısmen Süleyman ve Gani verese- 1 Adana Tohum 
)eri şarkan Mustafa iken Süleyman 

ve Gani vereseleri şimalen Alice iken dürlüg" ünden : 
Islah istasyonu 

iİbi 

Muhammen be~ 1e< 

5000 lira 

Tarihi : Eylül 324 
Köyü: Bahçe 

Kısacık Mehmet cenuben Mustafa 
iken sahibi senet vereseleri olup bu 
tarla dahi indelmesaha 18,3860 hek
tar zuhur edip ve beher dönümüne 

/ (3) lira kıymet takdir edilmiştir . 
\ Tapunun Eylı11 324 tarib ve 145 

Hareket cihazı, temel saplamaları ve normal 

tesisat için muktazi borularile birlikte amudi çift si
lindirli, 85 90 beygir kuvvetinde ve devir adedi 400 
den fazla olmamak şartile Volant Endüstrüel Dizel motorü. 

Liverpl Telgrafları 
1 1 10 I 1936 

Hit hazır 

Nevyork 

"'irınıım 

620 

Adana Tohum İslah istasyonu Mü
dürlüğünden : 

Makinenin nevi Muhammen bedeli 
Besleyici, temizleyici kısıınlarile fırçalı tipden 

80 destereli kondansörlü Socin 80 ihtiyat deste
resile birlikte 

237 4.90 lira 

Besleyici kısmile kondansörlü bilyeli yataklı 
fırçalı tipten 106 destereli Linter 106 ihtiyat 
desteresile birlikte 

Tek kutulu 27x54 pus ebadında burgulu Stan. 
dard pamuk balya makinesi 

Saatta 1000 kilo pamuk tohumu işliyen tek üs
tüvaneli ve vantilatörlü bilyalı ya taklı pamuk to
humu selektörü 

Nakil boruları, emici Teleskop borusu ve 20 
beygirlik hava tahliye tulumbası ile birlikte küt
lü temizleyici makinesi 

Pamuk tohumu nakline mahsus 
zası içinde 9 pusluk Arşimed vidası 
liradan 34 M. ) 

çelik muhafa
( metresi 28.16 

9 pusluk Arşimed videleri için 3 adet kasnaklı 
başlık kısımları ( beheri 52 liradan ) 

Besleme ayağı ve 4 kadem nakil kısmil e 7 
metre irtifaında tamamen çelikten mamul 9 pus-

1301.75 

1229.36 

1706.88 

1200.00 

957.44 

156.00 

715.00 

luk pamuk tohumu Elavatörü Yekun 9641.33 

" 

" 

n 

n 

n 

n 

" 

1 - Adana Tohum islah istasyonu pamuk üretme çifliği için yuka· 
rıda evsaf ve mikdarları yazılı çırçır makineleri ve tesisati kapalı zarf u· 
suliyle eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana tohum islah istasyonu 
üretme çifliği müdürliığünden alacaklardır . 

3 - Yukarıda yazılı makine ve tesisatın muhammen bedelleri hizala
rında gösterilmiştir . 

4 - Muvakkat teminat olarak 723.1 O lira alınacaktır . 

5 - isteklilerin 26 Birinciteşrin 936 gününe müsadif Pazartesi günü 
saat 14 de kadar Adana ziraat müdürlüğünde müteşekkil komisyona 2490 
rnyılı kanunun tarifatı dahilind" müracaat etmeleri ilan olunur . 

7273 11 - 18-25 - 2 

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

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

4-15 G. A. 

Cinsi : Beş hissede dört 
sinin nısfı . 

Dönüm: 50 

hisse 

Sınırı : Osman efendi ve tarik 
ve dere . 

No: 142 
Tarihi : Eylül 324 
Köyü: Bahçe 

! Cinsi : Beş hissede dört hisse-
1 sinin nısfı . 
l Dönüm : 200 
J Sınırı : Yol ve Mustafa efendi 

ve Alice ve Mustafa : 
No: 145 

1 

Tarihi : Eylül 324 
Köyü : Bahçe 
Cinsi : Beş hissede dört hisse

l sının nısfı . 
Dönüm : 130 

1 I Sınırı : Tarikıaın ve Süleyman 
efendi ve Yusuf ve Cafer . 

Halihazır hudutları : 
Tapunun T. sani 315 tarih ve 

48 numarada kayıtlı tarlanın hudu
dunda tebeddül olmayup ancak hu
dudunda hali olan yer mezru olup 
ve badelınesaha 13,7895 hektar 
zuhur edip ve bu tarlanın beher dö 

' nümüne üç lira kıymet takdir edil· 
ıniştir . 

Tapunun Eylı11 324 tarih ve 
136 nuınamsında kayıtlı 100 dönüm 
tarlanın hali hazır hududu : Şarkı 
Osman efendi iken Süleyman ve 
Gani vereseleri cenuben yol garben 
tapuda yazılı olmayan 5üleyman ve 
Gani vereseleri olup ve badelmesaha 
9,1930 hektar zuhur edip ve beher 
dönümüne ( 3 ) lira kıymet takdir 
edilmiştir. Yine tapunun Eylül 324 
tarih ve 137 numarasında kayıtlı 100 
dönüm tarlanın halihazır hududu : 
Şarkan Yeşilliden deli Yusufluya 
giden yol ve Kısacık Mehmet gar- 1 

ben Hallo iken Süleyman ve Gani 
vereseleri şiınalen yol cenuben ta· 
rikiam olup badelmesaha 9, 1930 
hektar zuhur edip ve bu tarlanın 
dahi beher dönümüne (3) lira kıy· 
met takdir edilmiştir. 

Tapunun Eylul 324 tarih ve 141 
numarasında 50 dönüm tarlanın hu· 
dudu : Cenuben Osman efendi iken 
elyevm Kısacık Mehmet şimalen 
tarik şarkan dere garben tapuda 
yazılı olmayan yol ile çevrili olup 
badelmesaha 4,5965 hektar zuhur 
edip ve beher dönümüne ( 3 ) lira 
kıymet takdir edilmiştir . 

Tapunun Eylı11 324 tarih ve 142 
numarasında kayıtlı ve 200 dönümlü 
tarlanın hududu : Garben yol ve 

numarasında kayıtlı 150 dönüm tar
lanın hududu hazırası : Cenuben yol 
şimalen Süleyman veresesi şarkan 
Yusuf ilcen mahlulen hazine garben 
Cafer iken Kısacık Mehmet olup in· 
delmesaha 13,7895 hektar zuhur 
edip ve bunun dahi beher dönümüne 
(3) lira kıymet takdir edilmiştir. 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saa t: 
Adana Birinci icra memurluğunda 

Birinci artırma 4-11-936 çar
şamba günü saat 10-12 de 

ikinci artırma 19-11- 936 per
şembe günü saat 10 -12 de 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi - ilan - tarihinden 
itibaren 1162 numara ile 1 inci icra 
dairesinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak isliyenler, işbu şartnameye ve 
1162 dosya numarasile memuriyeti 
mize müracaat etmelidir . 

2 - Artırmıya İştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin 0;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 gayrı menkul iizerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte nıooıu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

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

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 
ların o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz -
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün d a h a temdit edilerek 
19-11-36 perşembe günü ayni 
saatta yapılacak artırmada bedeli 
satış istiyenin alacağına rüçhani olan 
diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları mecmu
undan fazlaya çıkmak şartile, en çok 1 

1 - Adana Tohum lslah istasyonu Üretme Çifliği için yukarda evsa· 
fı yazılı ve muhammen bedeli 5000 lira olan Dizel motörü kapalı zarf o· lııg.ı 

·~aı 
sulile eksiltmeye konulmuştur. ~Gş 

2 - Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana Tohum lslab 1stasyon° 't 

Üretme Çifliği müdürlüğünden alacaklardır. lııpa 
3 - Muvakkat teminat olarak 375 lira alınacaktır. • ~i < 
4 - isteklilerin 26 Birinciteşrin 936 tarihine müsadif Pazartesi gün~ ı·lan 

saat 14 de kadar Adana Ziraat Müdürlüğünde müteşekkil komisyona 24 ~tl 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde müracaat eylemeleri ilan olunur. "tn; 

7274 11-18-25-2 • ~k 
~ta 

~ 1ıı 

------------------·-----------------------~ ~ı %ı 
lrc VACUM SOCONY- • 
'lıni - . ( 

Müstahsilatı 1 

: Develi 1 ~Y~ Gaz 
Benzin 
Mazot 

· K dl ti <a1ı . ana ı a ı ~Ga1ı 

: Socony - V acum ·~~~; 
Makine yağ·ı : Ejderli "ııı~ 

Garg oil - Mobiloil ~~r 
Tenekeli ve dökme ınrrkalarımızı tavsiye ederi:~; 

Mükemmel ambalaj, fevkalade ev af, iyi servisi teşkilatımızla 
ı '''ını 

her ~, 

man hizmetinize amadeyiz . 645 7 B 
ııı 

'~ta 
:ıı l( 

I ··~ ı 

ADHES : Abidin pa~a caddesi 7iraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 
~ ı~,e 

:.....----------------·------------------
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz Ve 
satış talebi düşer. 

-~lcr; 
A 

Aziz pamukçu fabril<g :!
1
bi 

. ar 
sından : . içit 

M h 
.. _

1 
_ .. 

0 
dı ca,. 

u terem muşterı erımızı 61 
4 kı 

kat nazarlarına : . b ~i!I 
Fabrikamızda müşterilerimize ıııt~ e 
nan pamuk balya,kütlü,koza V~ ,,ı1 '!ııct 1:\ 
!erini fabrika kendi namına sıf'~ ı ~~ 
etti_rm~m_e~te old~ğundan sayııı ~ ı c 
teni erımızın kendı namlarına . 

1
J \ıia 

)arını sigorta ettirmelerini, aksı lif l~ik 
dirde fabı ikanın hiç bir me,O·~ ltu 
kabul etmiyeceğini beyan ve 

1 ııııı l'i 
eyleriz. 7334 2-3 _. 'b;ıan 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar- ' 
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he

sap olunacak faiz ve diğer zararlar ı 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

Madde ( 133) 

işbu gayri menkul yukarıda gös· 
terilen - - tarihlerde Adana 
1 inci icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen artırma şartna 
mesi dairesinde satılacağı ilan olu-
nur. 7344 

__.,, •. ec 
ilerin 
ltilcc 
~Cak Kiralık ev 

~r" Bu 
Asfalt yol üzerinde do ~t ~Uınt 

Muzaffer muayenehanesi kirıı:7ı _, 
.J Dü 

Umumi neşriyat müdiir~ 
Celal Bayer 

Adana Türk sözü matbaVı 

... ' 

-


