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Macar başvekili dün öldü 
' kabine istifa etti 

'' y· · • d • • 1 ı· İstanbul,Kurtuluş bayramını kutladı I ırmıncı asır a en~ızısyon varsa , nönü . 
bu da ancak Antakya, lskenderunda ,, Birkaç güne kadar lskenderun ve Antakya 
~~i; memuru şikayet etmek ist:;~~hi:Tü~~~;~:- Egl:~:;n~~~t~e- için bir miting yapıldı 
run içtimai mevkiine göre bankaya bir şikayet depozitosu yatırarak k 

makbuzunu istidasına raptetmeğe mecburdur Çl ıyor 

Türk köylüsünün 
ve 

toprakları 
Araplara 

ve barınakları 
satıldı 

Ermeni 

Antakya : 9 ( Hususi muhabiri. 
tııi:zden ) - Türk Antakya ve Is· 
kenderun şüphesiz ki fevkalade gün· 
ler yaşıyor . Halk işi ~e gücüyle 
ltıeşgul olmakla beraber bir kütle 
halinde vekar ve sükunetini bozma
dan en medeni yollarla hakkını mü. 
dafaadan geri durmuyor . 

Yalnız bu bedbaht kütle şu pa
lenteler altında inliyor . 

1 - Suriye gazetelerinin ve san 
Cakta çıkan Arapça· gazetelerin en 
küstahça neşriyatlanna göz yumul
duğu halde Türklerin nezaket kaide
leri çerçevesinde dileklerini ana va 
lan gazetelerine bildirecek mektup 
Ve telgraflara asla müsaade edilmi· 
Yor • 

2 - lskenderun sancağında Su· 
tiyeden ayrı bir idare bulunduğu 
Söylenilir . Doğrudur . 

Fakat böyle bir idare dünyanın 
hiç bir tarafında mevcut değildir • 

Suriyenin her tarafında aşar ve 
banka borçları tecil edildiği halde 
3ancak Türkleri bundan istisna edildi. 

Fakir Türk köylülerinin evle
tindeki bulgurları , altlanndaki ya· 
lakları satılarak borçları ödetdirildi. 

4 - Türkleri hicrete mecbur 
lutnıak için gayri insani bir çok va-
3ıtalara ha~ vuruldu . 

Tunus bankası adıyla çalışan 
~İt banka Türklere ağır faizle geniş 
k~·edi açtı . Türk çifçisinin en müş· 
b UI zamanında bu kredi kesildi , 
Orçları da ödeıneğe mecbur tutul

du. 

T arialar satılığa çıkarıldı ve bu 
1atlalar uzun taksitlerle ermeni ve 
i-~aplara satıldı . Halbuki borçlu 
h Urkler ayni taksitleri ödemeğe 
azır bulunuyorlardı . 

5 - Sancak Türkleri memurla· 
~n her hangi bir yolsuzluğunu ma
evk makamlara şikayet hakkına da 
llıalik değillerdir . Şikayet edebil · 
llıek için muhakkak zengin olmak 
Şarttır . Hayret edilmesin . 

Türklerden.birisi şikayete yelte
~ecek olursa hükumete bir istida 
~erınesi veya şifahen söylemesi kafi 
eğildir . 

Bankaya veya maliyeye manevi 

tazminat diye şikayet edilenin mev· 
kiine göre bir para yatıracak ve bu 
nun makbuzunu da istidaya rapte· 
decektir . Aksi takdirde hükümsüz
dür . 

6 - Ankara itilafnamesiyle san· 
cağa yabancı unsurlar getirtilmiye. 
cekti . Yukarıda bildirdiğim gibi , ı 

en münbit Türk toprakları ermeni· 
- Gerisi ikinci sahifede -

Alkazar cehenneminde 
yetmiş gün .. 

,Muhasaradan sağ çıkan milliyetper
verlerden birisi bu cehennem 

günlerini anlatıyor 

Hiç şüphe yok ki, Alkazar muhasrası lspanyol ihtilalinin en kanlı ve 
ayni zamanda en büyük bir şehamel ve kahramanlık sahifesidir. içinde bulu· 
nan bir avuç Harbiye talebesinin yetmiş gün aç, susuz bomba, dinamit ve 
mermi ateşi karşısında yılmadan çarpışması derin bir imanın eseri ve zaferidir. 
Ne yazık bu kahramanlık destanıııın yazıldığı meydanın karşılıklı düşmanları 
ayrıi milletin çocukları olmu§tur. 

Pariste çıkan Paris Soir gazetesinin bu kaıı, ate§ ve bir çok facia sah· 
ııelerile dolzı olan muhasaradaıı kurtulmu§ bir lspanyolla yaptığı mülakatı 
ne§retmektedir. Biz de aynen tercüme ederek a§ağıya koyuyoruz ; 

" Size bu bir 
kaç satın Zoko
dover meydanın. 
da, hala zaferleri
nin neşesile çalka. 
lanan milliyetper
ver !erin arasında 
yazıyorum. 

Burada, mev
cut eşyadan yega 
ne sağldmı olan 
bir sandalyanın 
üzerine Vf' yanı 
başımda oturmuş 
olan Alkazar mü
dafilerinden birisi :: . ~ 
yegane bu muaz- r"' ·, ,. 
zam ve korkunç ' ' 
hikayeyi anlatı. Madride doğru ilerliyen milliyetpeıverler bır mezarlıkda 
yor . çarpışıyorlar 

Julio Pomez adındaki bu milli. yüzünü bir çocuk sevinci ile okşu· 
yetçi otuz yaşlarında ve muhasara· yor ve hazan da susarak sigarasını 
dan evvel çok kuvvetli, heybetli ol- ağzına götürüyor ve gözlerini ka-
duğundan şüphe slmıyan bir adam. payarak tarif edilmez bir zevkle 
dır. Bugün yavaş yavaş şahıslaşan top top sigara dumanını cigerleri 
bir hayalete benziyor. doluncıya kadar çekiyor. 

iki aydanberi ilk defa traş ettiği 

Asiler Madride 30 kilometredeler 

- Bu kadar uzun bir zaman na· 
sıl mukavemet ı:ttiniz ? . Yiyecek 
ve içeceğiniz bu kadar çok mu idi? 

- Hayır 1 Harbiye mektebi di. 
rektörlüğü milliyetperverlerin isya
nından bir kaç gün evvel mektebe 
bir kaç ton buğday depo etmişti . 
Bundan başka 98 At ve 32 de Ka. 
tırımız vardı . 

Dün, Madrid halkına, mukavemet gös
terilmemesi hakkında asi tayyareler 

tarafından beyannameler atıldı 

I Paris : 6 ( A.A ) - Nasyonalist. ı 
~t Bolbaoya 30 kilometre yaklaş
lııışlardır. 

Madrid : 6 ( Radyo ) - Nasyo· 
~alist tayyareler beyhude mukavemet 

edilmemesi için Madride beyanna· 
meler attıllar.~ 

Paris : 6 ( Radyo ) - Nasyona· 
listler Madridin 30 kilometre yakı
nındalar 

işte bin ikiyüz kişi on hafta bun
larla geçindi . Kurtarıldığımız gün 
elimizde bizden de zaif bir tek At 
ve kaburgaları çıkmış beş Katır 
kalmıştı. 

Yetmiş günlük muhasara esna
sında bir iki gece huruç hareketi 

- Gerisi ikiuci sahifede -

ismet lnönü 

Ankara : 6 ( Radyo ) - Baş· 

vekilimiz ismet lnönU, birkaç gU· 
ne kadar ikinci bir seyah11t11 çı· 
luyor 

Başb11k11nımızın bu seyahati 
Egeye olacaktır. lnönil buradaki 
pamuk bölgelerini tetkik ve pa
mukcularla gör!Jşecektir. 

Nevzad Gilven -
Antakya ve İskenderunun 

hakkı anavatana 
kavuşmaktır __,,.._ ... ___ 

Fevzi Kavukçu askeri 
bir teşkilat kurdu 

Nablus dağlarındaki çarpışma tam 
sürdü . Tayyareler, ihtilalcilerin 

büyük tesirler yapıyor 

yedi saat 
üzerinde 

Örfi idare nihayet ilan edildi 

Kahire : 6 (Radyo) - Filistin
de Örfi idarenin tatbikine başlandı. 
Örfi mahkemeler teşekkül edil
di . Sansör tatbik ediliyor . 

Geceleri sokakta gezmek yasak· 
tır . Bir yerden bir yere gitmek sı
kı bir kontrol altındadır . 

Londradan gelen bir ajans Bü
yük Britanya hükumetinin Filistinde 
asayişi muhafaza için şiddetli ted
birler almağa karar verdiğini bildi
riyor . 

Örfi mahkemeler şimdiye kadar 
yüz mahkeme yapmış ve bir çok 
Arap mahküm etmiştir . 

Kudüs : 6 (Radyo) - Arap 
mahafili ve şefleri arasındaki müza
kereler bitmiştir . 

Arap! ~ra karşı neşredilen beyan. 
namede, grevlere nihayet verilmesi 
ve lngiliz hükumetine karşı itimad 
edilmesi tavsiye olunmaktadır . 

Bu beyannameden sonra örfi ida. 
renin kaldırılacağı umuluyor . 

Kudüs : 4 ( Hususi muhabirimiz. 
den ) - Örfi idare daha ilan edil· 

mecli • 
Yeni lngiliz Generalı Emir Ah· 

dullah ile görüşmek üzere Ummana 
gitti • 

Filistin meselesini ldarei Örfi ila· 
nından evvel halletmek istedikleri 
anlaşılıyor . 

Deyli Telgraf gazetesin dün te
yid ettiğine göre Filistin ihtilaline 
riyaset eden Fevzi Kavukçu Suriye· 
den Filistine silah kaçırmanın yolu. 
nu bulmuştur : 

Fişenkler velespitlerde saklana. 
rak hudutdan geçiriliyor . Mitralyöz. 
ler deve ve katır yükleri arasında 

saklanıyor ve maruf vasıtalarla dağ
lardaki merkezlere götürülüyor . 

J2" ransa - Suriye muahedesinin 
ır imzasından sonra Türkiye el-- ------------_ 

Kavukçuda dört tayyare topu 
ve bir çok Fransız tayyare fişengi 
ve bir çok Fransız ve lngiliz fişenk· 
leri vardır . 

karı umumiyesinde haklı bir endişe 
ve heyecan başladı . 

İlk zamanlarda muahedenin de
taylarının belli olmaması yüzünden 
Türk Antakya ve İskenderun hakkın
daki hükümleri bürüyen mübhemiyet 
endişeyi uyandırmıştı . Muahede hü
kümleri tamamen belli olduktan son
ra bu endişeye heyecan ve asabiyet 
inzimam etti . 

Türkiye efkarı umumiyesinin iz
har ettiği bu asabiyeti haklı ve ye
rine bulmayacak aklıselimin mevcut 
olduğunu ummuyoruz . 

Antakya vc İskenderunun acısı, 
Tiirkiyenin içinde bir gövdeden ayrı· 
lan bir uzvun acısı halinde yaşamak
tadır. 

Antakya ve İskenderunun anava
tandan kopması bir rizanın ifadesi 
değil, zaman ve icapların zarureti 
olmuştur. 

Hangi millet, hudutlarından ses
lerini duyacak kadar yakında yaşa

yan yüzbinlerce kardeşinin iniltisine, 
liiyik olmadığı bir hayatı sürmesine 
razı olabilir ? 

Hangi insanlık ve medeniyet pren
sipleri, henüz kendi kendini idareye ı 

bile alışmamış 2,5 milyonluk bir mil- / 
Jetin, 280 bin kişilik benliğini duymuş, 

arzularını söylemiş medeni bir kitleyi 
koloni sürüleri halinde idare etmesini 
kabul edebilir. Bugünkü dünyanın ra· 
hatsızlıklarını ve karışıklıklarını do
ğuran amillerin bir çoğu bu çeşit hak
sızlıklar, adaletsizlikler değil midir? 

Başka millet idaresine, hakimiye
tine karşı ayaklanmış Suriye milliyet
perverlerinin bunu çok iyi anl~mış 
olması lazımdır. Fransa ile yaptığı 

muahededen sonra bizi kendisi ile 
karşı karşıya sayan genç Suriye dev
leti, daha kuruluşu anlarında temeline 
büyük bir bozgun ve münazaa un· 
suru koymak istemiyorsa dostluğumu
za halel vermiyecek bir şekilde, An
takya ve lskenderunun hakkını teslim 
etmelidir. 

Antakya ve İskenderuna verile
cek bu hak ise , ne muhtariyet ve 
ne de istiklaldir. 

Bu topraklarda yaşayan insanların 

meydanda olan milli arzuları göz 
önüne getirilecek olursa bu iki şekil 

de sunidir, muvakkattir. Hiç bir küt
leye, hiç bir millete suni bir idare 
empoze etmenin ise tek bir faydası 
yoktur. 

Uzun konferanslar, ve müzakere
lerle Antakya ve İskenderunun mu
kadderatını tesbit edecek formül ara
mak da beyhude bir zahmettir . Bu 
iki yurd parçası anavatan olan Tür· 
kiyeden koparılmıştır. Onlar için ana· 
vatanın dışında , her hangi şekilde 
bir hayat rahatsızlık , felakettir . 

Antakya ve İskenderun üzerinde 
hiç bir ihtirası, hiç bir emel tanımağa 
tahammül edemiyeceğimiz de aşikar
dır. Bunun içindir ki , dünyanın bir 
köşesinde yeni bir münazaa ve ra
hatsızlık mevzuu vücuda getirmemek 
isteniyorsa Türk Antakya ve lsken
derunun anavatana kavuşmak arzu
suna engel çıkarmamalıdır . 

Suriyeli komşularımıza da , aklı
selim ve kendi menfaatlerinin sesi 
bu hakikati söylüyor olsa gerektir . 

Arap köylüleri Kavukçunun az
mine inanmış ~e nihayet muvafıak 
olacağına kanmıştır . 

lngiliz kumandanları da kavuk. 
çunun yaptığı askeri teşkilatı takdir 
etmektedir . 

Nablus muharebesi hakkında ge. 
len son haberlerde mühim tafsilat 
vardır . 

ihtilalciler köy civarındaki istih · 
kamların arkasına toplanmıştı. Tay. 
yareler bunu keşf edince malumat 

- Gerisi üçüncü sahifede -

- Bu partiden sonra artık birkaç 
senemizi emniyetle ve elimizi hiç bir 
şeye vurmadan geçirebiliriz .... 



Sahife : 2 

Yeni para uzlaş ası ve 
Fransız devaluasyonu 

----~··~··-----

Son günlerin en büyük hadisesi hiç şüphe yok ki, Fransanın, İngiltere 
ve Amerika ile mutabık kalarak, parasını kıymetten düşürmeğe karar ver
miş olmasıdır . Birdenbire ortaya yayılan bir haber hiç beklenmediği için 
tesiri de daha derin olmuş ve büyük bir sürpriz teşkil etmiştir . Gerçekten 
Blumun bir iki ay önce, Fransanın devaluasyona hiç bir zaman yaklaşma 
hususunda söylemiş olduğu sözler hatırlanırsa bu sürprizin manası daha iyi 
anlaşılır . 

Le Populaire gazetesinde Jules 
Moch yazıyor : 

lktisad ve mali bakımdan bel 
ki de eşi olmıyan bir hadise vukua 
gelmiştir . 

Fransa, !ngilt.,re "ve Birleşik Dev. 
(etler hükumetleri para harbına ni· 
hayet vermeğe, dövizleri karşılıklı 

bir surette tesbit etmeğe karar ver· 
mişlerdir . 

Bunda güdülen gayeler şunlar· 
dır: 

Elde edilecek istikrar içinde mil· 
letlerarası ticaretin canlanması, mil. 
!etler arasında itimadın yeniden doğ· 
ması, sulhun sağlamlaşması . 

Bu gün ayni zamanda Parisi , 
Londra ve Vaşingtonda neşredilmiş 
olan ayni mealde bir nota, dünyaya 
en büyük üç demokrasinin elbirliği 
yapmak arzularını öğretecektir . 

Diğer devletler de yardımdan 
itibaren bu prensipleri benimseye
ceklerdir . 

Bu elbirliği yalnız paraların kar· 
şılıklı tesbiti ile değil ayni zamanda 
üç memleketin emi;yon bankalarının 
elbirliği yapmalarile, kontenjatman· 
!arın ve gümrük sınırlarının tedrici 
surette ilgası hususunda müsterek 
tetkiklerle tezahür edecektir . 

Dünyanın bu gün öğrendiği ha
berin şemsi budur . 

*** 
Fransa bakımından, paraların 

karşılıklı tesbiti franka yeni bir kıy
met verilmesini ifyde eder . 

Burada tek taraflı bir kıymetten 
düşürme değil, fakat " mali sulh 
muahedesi ., mevzuubahistır . 

Fransız frangı - ve daha küçük 
bir ölçüde lngiliz lirası - daha ha
fif bir altın sıkletine tekabül edecek
tir . 

Altınla takdir edilen dünya fi 
atlarına nazaran fazla yüksek olan 
Fransız fiatları bunların paritesine 
dönecektir . 

lngiltere ve Amerika ihracatçı· 

larımızın lehine doğacak yeni vazi
yeti munzam gümrük resimleriyle 
ve kontenjantmanlarla iptal etme
meyi teahhüd etmiş olduklarından , 
dış ticaretimizde derhal bir kalkın
ma husule gelecektir . 

Böylece, ilerde kati bir hukuki 
istikrarın takib edeceği fili istikrar 
kambiyo üzerindeki spekülasyonla· 
ra bir nihayet verecektir. Bilhassa 
son günlerde genişlemiş olan bu 
spekülasyon sayesinde lngiliz lirası· 
nın peşin alınarak vadeli satılması 
hiç çalışmadan 100 de 35 ila 41 
nis betinde bir kar teşkil ediyordu. 
Dahili bakımdan, bu para devalu· 
asyonun hayat pahalılığında mah· 
sus bir yükselişe sebeb olmaması 
için sıkı tedbirler alınacaktır . Bun
dan başka da · ve hiç şüphesiz bu 
sahada en mühim olan da budur .• 

Halk cephesi hükumeti bu operas
yonun çalışan halkın zararına bir 
netice vermemesine itina edecektir: 
Küçük rantiyelerle, mütevazi istik
raz hamillerinin, resmi veya hususi 
işçilerin istihlak kabiliyetlerinin azal· 
masına meydan verilmiyecektir. 

Fransız bankasının altın mevcu • 
duna yeniden verilel:ek olan kıymet 
yüzünden ayni miktarda altın daha 
fazla miktarda franga -tekabül ede. 
ceğinden devletin eline yeni para 
imkanları geçecektir ve vilayetler 
le komünlere büyük işlerin başarıl· 
masında ihtiyaçları olan yardımı 

yapmak , devlet borçlarının amor· 
tismanını hızlandırmak ve nihayet 
yeni kurulacak olan bambiyo müsa· 
vileştirme fondunu beslemek husu· 
sunda kullanılacaktır . 

Nakdi sulh ve kısaca sulh, mil 
letlerarası mübadelelerin artma.~ı iç 
fiatlarımızla dünya fiatları arasında 
muvazenenin teessüsü, hazinenin 
ferahlaması, küçük rantiyelerle :işçi. 
ler lehinde tedbirler işte yeni yapı
lan uzlaşmadan doşacak olan niti
celer bunlardır. 

Alkazar cehenneminde yetmiş •• gun .. 

-- Birinci sahifeden artan -

yapmış ve düşman depolarından bi
raz öteberi alabilmiştik . Fakat bu 
işten derhal vaz geçtik . Çok az 
miktarda bir yiyecek için çok fazla 
insan kaybediyorduk . Son haftalar 
gündelik gıdamız küçük bir ekmek 
parçasile bir bardak sudan ibaret 
olmuştu . 

7,5, 15,5 luk toplarla tayyarelerin 
bombardımanlarına oldukça iyi bir 
şekilde mukavemet ediyorduk. Her 
çöküşünü de toprak altı sığınakla 

rımızı biraz daha aşağı indiriyord.uk. 
Çocuk ve kadınları en aşağı indir 
miştik . Bu tedbir sayesindedir ki 
onlar arasından bir tane ölen hatta 
yaralanan bile olmadı. Fakat bu za
vallı mahlukların ne korkunç ve ta
hammül edilmez şartlar içinde yaşa
dığını bilseniz ! .. Mütemadiyen kok· 
muş bir hava teneffüsü ediyorlar . 
Ve biraz aydınlık elde etmek için 
sicim parçalarını At yağına bula
yarak yakıyorlardı . • 

Bizler, hiç olmazsa çarpışıyor , 
vuruşuyorduk. Mitralyözlerimizin ba
şında her birimiz m u a y y e n 
bir mıntıkayı göı;etliyorduk. Bir ta· 
raftan bir tarafa geçmek istiyen ve 
bir an için olsun başlarını göstermek 
küstahlığında bulunan Komünistlere 

teneffüs bile aldırmıyor, yere seriyor· 

duk . 

Fakat müthiş bir karanlık ıçın· 
de ve toprak altında bulunan za· 
vallı kadınlar müthiş ve sonu gelmi 
yen bir intizarla baş başa idiler . 
kulaklarına gelen yegane ses , komü-, 
nistl~rin bulunduğumuz yeri dinamit·: 
le atmak için çalışan kürek ve kaz· 
malarının gürültüsü idi . 

Her kürek sesi kemiklerimize 
kadar işleyen akisler yapıyordu . 
Heleki aramızda birinci sınıf bir tek· ı 
nisyen vardı . 

Bu mühendis sayesinde ; yer di· 
namitle atılmadan evvel haberdar 
oluyor ve orayı derhal tahliye ede. 
biliyorduk . Ve dinamitciler bu ~u
retle boş yere granit parçalarını 
parçalamakla vakıt geçirmiş oluyor. 
!ardı . 

Bütün bu müddet zarfındaki 
kaybımızın yüzde hesabı ( 80 ölü , 
500 yaralı ) General Moskardo'nun 
adamlarının hayatını ne mükemmel 
koruduğunu göstermeğe kafidir . 

Dün akşam buraya varışınızdan 
evvel harabelerimizin üzerinde bü
yük b:r ziyafet çektik . Son atımızı 
ve katırlarımızı kestik ve mahzen· 
!erden bulduğumuz bir bira fuçusiy· 
le kurtarıcılarımızın ortasında mü
kemmel bir yemek yedik. Ve sonra 
sabaha kadar yenirlen kavuştuğumuz 
kardaşlarımızın muhafazası altında 
uyuduk .. uyuduk .. ". 

Türk sözü 7 TEşrinİf.Hel 1936 

asırda 
• • Yirminci engızısyon 

1 Hinterlandımızda zirai 
vaziyet ne merkezde ? 
Pamuk fiatları yüksek, alış veriş hararetli . Son 

yağmurlar büyük zarar vermiş değildir 

----·······----
Borsada satışlar, bilhassa pamuk 

üzerine çok hararetli ve fiatlar gü· 
zel bir nisbettedir . 

Aldığımız malumata göre böl
gedeki son yağmurlar ufak zararlar 
yapmıştır. 

Fak at bu da bazı mıntıkalarda 
vakidir . 

Umumiyet itibarile şayanı kayd 
bir zarar mevcut değildir . 

Geçen hafta içinde Adana hin· 
terlandının bazı kısımlarına ehemmi· 
yetsiz yağmurlar yağmuş ve bu ara
da ilk defa olarak Mersine de hafif 
sonbahar yağmuru düşmüştür . 

Havalar oldukça serinlemiştir . 
Son yağmurdan bir hafta evvel Ada 
nada sıcaklık derecesi vasati 21 , 
Mersinde de vasati 19 derece üze· 
rinde ieçmiştir . 

Çukurova mıntıkasının her tara
fında pamuklar faaliyetle devşiril

nıektedir. 

Adana klevland ve iane pamuk-

!arının yüzde 70 inin toplandığı tah· 
min edilmekte ve ikinci ağız klev· J 

land ve ianelerinin de toplanmasına 
başlanmıştır . 

Mezkur mıntıkada koza pamuk
larının başlanan devşirimine devam 
olunmakta ve şimdiye kadar yüzde 
5 miktarının toplandığı tahmin. O· 

lunmaktadır . 

Bu mıntıkada yağmur olmadığı 
için kör hastalığına uğramıyan ko· 
zaların durumları normal bulunmak· 
tadır . 

Bu hafta yağan yağmurlar Tar 
susa da düşmüştür . 

Bu mıntıkada iane pamuklarının 
toplanmasının yüzde 90 ve yerli pa
mukların yüzde 60 nisbetinde iler· 
!emiş bulunması, yağmurun zararını 

azaltmış ve yerli pamuklara hiç bir 
zararı olmamıştır . 

Havaların rüzgarlı gitmesi geç 
kalan tek tük harmanların arkasının 
alınmasına yardım etmektedir . 

Namrun yolundaki facia 
Namrun yolunda otomobil işletilmesi i 

men edildi 

Mersin : 6 [ Hususi muhabiri· 
mizden ] -- Namrun yaylasından 
gelmekte olan bir kamyonun bir u· 
çuruma yuvarlanıp parçalandığını ve 
iki ölü altı ağır yaralı olduğunu dün 
telefonla bildirmiştim. 

Hadise hakkında yaptığım etraf· 
lı tahkikatı bildiri9orum. 

F ACİANlN SEBEBİ 

Kamyon Atdağı kahvesiyle Nam· 
run arasında ve Atdağına 800 met· 
re uzaklıkta beşinci virajdan inerken 
devrilmiştir. 

ı miş ve tazyıkla iki çocuk ölmüştür. 

ikinci taklada ise yolcuların hepsi 
yaralanmıştır. 

Namrun yolunda otomobil 
tilmesi menedildi . 

Ceyhan da 

işle· 

Yumurta büyüklüğünde 
dolu vağdı 

- Birinci sahifeden artan-

!ere satılmış ve bugün sancağa 15,0· 
00 ermeni iskan edilmiştir . Ve yeni· 
den büyük büyük ermeni köyleri 
kurulmuştur . 

Bundan maksat sancak Türkle· 
rini ekalliyette bırakmağa ve muh· 
tariyet hakkını gasbetmeğe çalış· 
maktı . 

Hükumet memurlarına Şamdan 
Arap memurlar gönderilmiş ve Türk 
mekteplerine güçlükler gösterilmiş
tir . 

İktisat ve maliye 
vekillerimiz 

Doğu illerindeki tetkik
lerine devamdalar 

Ankara : 6 (A.A) - Doğu ille
rimizde tetkik gezisinde bulunan 
iktisat ve maliye vekillerimiz Erzu· 
ruma gelmişler, tetkikleri arasında 
doğu illerinin mühim servetini teşkil 
eden keçi, koyun ihracatı hakkında 
noktai nazarlarını izah, alakadarla
rın bu husustaki düşünce ve istekle· 
rini sormuş ve dinlemiştir. 

Odesada 
Futbol maçını 1-2 

kaybettik 

Ankara : 6 ( A.A ) - Odesada. 
ki futbol maçını 2 • 1 kaybettik . 
Sovyetler birliğindeki musabakalar 
bitmiştir. Neticede futbolda kaybet
miş, bisiklet ve eskrim ve güreşte 
kazanmış bulunuyoruz . 

Seyahat samimi bir hava içinde 
geçmiştir. Ekip bu akşam lstanbula 
hareket edecektir. 

Binicilerimiz 
lstanbul : 6 ( Radyo ) - Bini· 

cilerimiz Viyanadan lstanbula döndü· 
!er. 

iyi neticeler alan binicilerimiz 

Hadisenin sebebi şoförün ifade
sine nazaran yolun makinanın arka 
tekerleklerin_e gelen kısmının birden 
çökmesi ve makineyi sola alamama 
sıdır. 

Ceyhan : 5 ( Hususi ) - Dünkü büyük bir tezahüratla karşılanmış-

Yapılan keşif ve tetkikata göre 
hakiki sebeb şunlardır : 

1 - Makine yokuşta birinci vi
tesle inmesi lazım gelirken ikinci vi
tesle inmesi. 

2 - Yolun sağ kenarından u· 
çuruma pek yakın bir yerden inmek
te iken yağmurların tesirile yerinden 
oynamış olan dolma kısmını üç ton· 
dan fazla yükü olan kamyonun sık· 
!etine tahammül edemiyerek birden 
arka tekerlek kısmının çökmesi. 

3 - Şoförün iki tarafında ve 
şoför yerinde üç yolcu daha bulun
ması dolayısile şoförün lazım gelen 
manevrayı yapamıyarak gaza basıp 
makinenin süratını artırılması ve bir· 
den direksiyonu uçurumun aksi isti· 
kametine çevirmesi. 

Bu suretle makinanın arka kıs
mının boşluğa doğru kıvrılması neti 
cesi makina uçuruma yuvarlanmış 

ve birinci taklada karasör kısmı ye
re gelmiş ve tamamen parçalanmış
tır . 

Bu tazyıkla makina bir daha fır· 
lıyarak karasörii ve içindekileri ka
nıilen etrafa fırlatmıştır . 

Üçüncü bir takla daha atarak 
arkası üstü kalmıştır . 

ilk su kutta yolcular birbirine gir-

pazar günü saat 11 de, şehrimizde !ardır. 

şiddetli fırtına ile başlıyan yağmuru İstanbul Adliye sarayının 
müteakip yumurta büyüklüğünde do-' inşaatı başlıyor 
lu yağmıştır. 

Onbeş yirmi dakika devam eden 
dolu ve yağmurdan sonra çarşının 

bir tarafından diger tarafına geçile· 
miyecek kadar sokaklar sel içinde 
kalmıştır. 

İki adam bir delikanlıyı 
tehdit ettiler 

Nuri oğln Hakkı ve Ali oğlu Re-
cep adında iki kişi dün fena bir maksat 

için bir delikanlıyı - ismi bizde 

mahfuz - iğfal ve tenha sokaklara 
götürerek bıçakla tehdit ettikleri 

şikayet edilmesi üzerine zabıta der 
hal işe el koyarak suçlulardan biri· 

sini yakalamıştır. Hakkı kaçmışsa 

da takip edilmektedir. 

Kadının yanında 
Polise kafa tuttu 

Taşçıkanda muayeneye tabi ka
dınlardan Aliye, muayeneye sevki 
için zabıta tarafından yakalandığın
da, kadının yanında serhoş bulunan 
Fikri isminde birisi zabıtanın icraatı· 
na karşı gelmiş ve mnni olmak iste· 
miş olduğundan yakalanmıştır. 

İstanbul: 6 (Radyo) - Yeni 
Adliye sarayının İnşası için hazırlık
lara başlanmıştır . 

•• 
Universite 

Bu gün merasimle 
açılıyor 

!stanbu! : 6 (Radyo) - lstan
bul üniversitesinin. talimatına göre 
bir Teşrinde açılması lazımgelirken 
sınavlar dolayısile yedi Teşrine kal
mıştı . 

Üniversite, yarın saat 10 da bü
yük bir törenle açılacaktır . 

Yüksek tahsile kaç tale 
be kaydoldu 

lstanbul : 6 (Radyo) - Bu se· 
·ne yüksek tahsilin muhtelif şu bele· 
rine 500 talebe kaydedilmiştir . 

Sağa sola küfür savurmuş 

Malatyalı araba sürücüsü Meh
met Emin oğlu Ali Behçet adında 
birisi fazla ser hoş olarak halka kü · 
für ettiğinden yakalanarak hakkında 
takibatıı başlanmıştır. 

Bunlar da kahir ekseriyet halin 
de iken bile hususi idarenin en sa
rih şartlarına bir tecavüz edi . 

işte bedbaht Türk kütlesinin 
bulunduğu yerin acıklı bir kaç derdi. 

inim , inim inliyoruz . Bu engi
zisyon , yirminci asırda yalnız bu
rada mevcuttur . 

Sancak Türkleri bütün bunlara 
Lir gün hakkına kavuşur umudiyle 
şimdiye kadar dayanmıştı . Şimdi 
artık bugün gelmiştir . 

M.R. 

Gömbüş öldü 

Peşte : 6 ( Radyo ) -
Başvekil Gömbüş öldü· 
Kabine istifa etti . 

Milletler 
cemiyetinde 

Cenevre : 6 ( Radyo) - Millet· 
!er cemiyeti konseyi bugün toplana· 
rak Dansig işini ehemmiyetle müza· 
kere etmiştir. 

İzmirde 

İncir ve üzüm satışları ço1' 
hararetli 

lzmir : 6 (A. A.) - Bu hafta 
lzmir Borsasında üzüm ve incir ü· 
zerinde hararetli satış olmuştur. Bu 
mevsim 196.080 çuval üzüm 104.SSt 
çuval da incir satılmıştır. 

Nahas paşa 

Havas'ın muhabirine Mısıt 
parası için neler dedi ? 

Londra : 6 (A. A.) - Nahas p8' 

şa Havasın bir muhabirine Mısırın 

parasının kıymetten düşeceği ha b~· 
rini tekzib!e " Mısır zengin ülkedır· 

Maliyesi sağlam, büdçesi mütevazin' 
dir.,, demiştir. Yakında Hitleri ziya· 
retle Mısıra hareket edecektir. 

Nevyork Times 
Gazetesi Blumun tedbir• 
leri hakkında ne diyor ? 

Londra : 6 (A. A.) - Konten· 
jana tabi 1 O kadar maddenin kaf~ı· 
rılması gümrük fiyatlarının indirıl· 
mesi hakkındaki Fransız hükume· 
tince alınan tedbirleri mevzuu bah· 
seden Nevyork Times bunu üç ta• 
raflı ittifak kadar mühim o!duğuıı11 

yazarak bu kararın büyük manası 
vardır. Çünki ne lngiltere ne Ame 
rika paralarını kıymetten dü~ürdü~· 
!eri zaman tarifelerini indirmişlerdır• 
diyor. 

İngiltere bombardımao 
tayyarelerini artırıyor 

Londra : !> ( Radyo ) - Hav~ 
bakanlığı bombardıman tayyarele 
rinin artırılmasını kararlaştırmıştır · 
Muharebe tayyarelerile bombardı· 
tayyarelerinin arasındaki tesebbÜf' 
ikide bir nisbeti olacaktır . 

Filistinde Osmanlı ka ' 
nunları değiştiriliyor 

Kudüs : 6 ( Radyo ) - Yen' 
kanunlar projesi ilan edilmiştir . B0 

projeye nazaran hala meriyette ola~ 
Osmanlı kanunlarından bir çoğu de 

ğiştirilmektedir . 
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ı. 

... . ,. 

Yazan: Nihad T•ngOner 

Buldukları 1 ••• 
~ ervin Pervin 
if=i' - Ne var Orhan .. 

- Yere bak şuraya şu· 
taya l .. 

- A ... Paralar .. 

İkisi de telaşla eğildiler ve yer
e gördükleri paralan top!amağa 
şladılar . . 

Pervin ve Orhan komşu çocuk
idi . ikisi de ayni mektebe gidi. 

Bakkal , Orhanın tereddüdünü 
anlamadı ve gayet tabii sordu : 

- Bey babanız verecek değil 

mi? 
Orhan, büyük bir inaamn bü

yük bir dertten kurtuluşunda al
dığı nefes gibi göksünü şişirdi : 

- Evet . Ve sonra kabuslu 
bir rü'yadan uyanmış gibi Pervine 
döndü: 

- Haydi Pervin gidelim. 

* * * 

Otlardı. O kadar uyuşmuşlardı kil.. 
eleri bile, artık onlara nişanlılar 

e hitap ediyorlardı . Onlar, bu 
eUoıenin hakiki manasım kavnya- Bir hafta sonra bir akşamdı .. 

yaşta değildiler .. Orhan 11 , Orhan annesi ve babası büyük sa-
ervin ancak 9 unda vardı .. Fakat )onda oturuyorlardı. Annesi Orhana 

ki tabiileri, onlan, sevginin ma· soruyordu : 
ı anlamış gibi birbirine yakla- - Kaç gündür sende bir baş-

tıyordu .. kalık var Orhan .. Derslerine de ça-

Ne Orhan, Ne Pervin bir gün bi· lışmıyorsun . Hastamısın yoksa?. 
. birbirlerine .. kardeşim " kelime- Orhan , bir müddet cevap ver· 
· sarfetmiyorlardı .. Şu halde, bu· medi ; Fakat nihayet göz yaşlannı 
biç şüphe yoktu ki birbirlerine tutamıyarak annesine koştu : 
daşlık kardeşliğinden başka göz- - Anne ben ne apdal çocuğum .. 

le bakıyorlardı . Beni affet anne .. 
Hava kararmıştı . Her tarafta - Ne var yavrum? Ne yaptın kil. 

trikler yanıyordu . Orhanı ev- - Bak anlatayım .. Hani bir ak-
şeker kahve almak üzere bak· şam beni bakkala göndermiştin ya .. 

a göndermişlerdi . Pervin de o E t 
.. ..1 - ve .. 
"'18 kapılannın önünde idi, Orha· _ O akşam Pervinle beraber 

j 
1 

1 Bu yıl kış çok erken geldi 

Belgrad: 6 (Radyo) - Bu YJl 
Yugoslavyada havalar birdenbire 
soğumuştur. 

Hırvatistalada yağmakta olan kar 
ve şiddetli tipiden dOla~ demiryolu 
münakalatı güçleşmiştir . Zatrebe 
işleyen trenler tehirler yapmaktadır
lar. 

Adriyatik sahillerindeki şiddetli 
fırtınalardan, v41purlar yollarına de 
vam edememektedir. 

" Balkan pakt a 
sonuna kadar sa 
dık kalacağız ,, 

Metaksas .böyle diyor 
Atina: 6 (Hususi) - Başve

kil Metaksas Atina yapılan miting
de söylediği nutukta mühim mese
lelere temas etmiştir . 

General ~ Yunan birli
ğini kurduğunu, bütün milletin muh
teJjf llDlflmm tatmiiı edecejini, ame 
lelere refah temin edeceğini, mem
leketin müdafaa kuvvetlerini takvi
ye edeceğini söylemiştir . 

Başvekil Metaksasın üzerinde du
rarak ısrar ettiği mesele Balkan pak· 
tı meselesi olmuştur . 

.. Biz Balkan pakbna sonuna ka-

1 dar sadık kalacağız . 
Sulh istiyoruz, -Balkan paktı sulh · 

unsurudur " demiştir . 

Çarşı ya gittiğini görünce heman gidiyorduk , Bakkalın biraz il erisin· 
1

"" 

11

ır
111

ı..la koşmuştu .. de yerde dökülü paralar gördük:, On-
Şimdi köşedeki bakkalın biraz ları topladık ve sahibini araştırdık 

Yunan milletinin bir muharebe
ye girmesi icabederse, milli kuvvet· 
)er vazifelerini liyikile yapacaklar
dır . Nutkunu bitirmiştir . 

'sinde yerde Orhanın gördüğü kimse meydanda yoktu. Paralan 
an toplıyorlardı ·· görmezden biraz evvel yanımızdan 

\'erden, Bronz gümüş ne kadar bir araba hızla geçmişti. Çiğnenirim 
a varsa almışlardı, saymağa bi- korkusiyle kendimi kaldınma atmış-
IGzum görmediler . Paralann bi. tım . 
Önce yan' anndan hızla geçen - Peki ne ağhyorsun çocuğum. 

•~adan düştüğünü sandılar. Fakat Sonra .. 
bini bulmanın arbk imkinım gör- - Soma anne .. Bulduğumuz 
ği için, Orhan soruyordu : paralan arabacımn sandık fakat ara-

- Ne alalım Pervin ? ba gözden kaybolmuttu . Pervinle ıt 

- Ne istersen 1 • beraber o paralarla bir çok şeyler 

Fevzi kavukçu aske 
ri teşkilat kurdu 1 

- Birinci sahifeden artan-

verdi ve 1500 asker ıeldi. 

, Arbk bakkalı geçmişlerdi . Ora- aldık ve dönüşte bizim bakkala uğ· 
• dönüşte uğramağı kararlaştırdı- radık . 

· Biraz ilerideki kırtasiyecinin göz Orhan burada hıçkırıklara gö-

Kumandanlar dağda ve ovada 
ihtilalcileri tenkil için harp meclisi 
kurdular • Ve ileri harekete karar 
verdiler . 

Tayyarenin haber verdiği kuv· 
vetlerin pusu kuvveti oldUğu ve asıl 
büyük kuvvetin ileride mağaralarda 
ve zeytin ormanlan arasında gizlen· 
miş olduğu anlaşıldı . 

cı Vitrini önünde idiler .. mülmüştü .. 
içeri dalmışlardı . Pervin güzel - Ağlama yavrum .. Hepsini 
llakış makası, Orhanda küçük .. ) soye .. 
l Çakı aldı .. Renkli kalemler, def. - Apdalhğımı mı ? .. 
er ··· Para bitinciye kadar aldı- - Söyle Orhan bunda ağlana-
.. Elleri dolmuştu . cak ~e var ?. 
Geç kaldıklunnı hatırlayınca he- - Ne mi var .. Bakkala para 

k geri döndüler ve bakkala doğ· vermek için elimi gömleğimin cebi-
oşfülar . ne atınca ahmaklığımı anladım .. Ver-
Bakkal onlan tamyordu . diğin iki lira cebimde yoktu . Me· 
Orhanın istediklerini tartarak , ğer yerde bulduğum paralar , ara· 
~ki küçük sepete yerleştirdi . banın geçişinde kaldınma koşarken 

e hesabım yaptı : benim cebimden düşmüşler .. 
- 135 kuruş Orhan bey .. - Peki istediklerimi nasıl aldın .. 

Bunlar seri ateşli tüfenkler ve 
toplarla mücehhez idiler . Karşıla
şınca büyük bir muharebe oldu . 
saatlerce devam etti . Asiler çekil
di tekrar hücuma geçti . Beş saat 
daha çarpıştıktan sonra bu sefer 
asker Berka çekilmeğe mecbur kal 
dı . Akşam olduğundan ateş kesildi. 
Ve Nablusa döndüler . 

Bu gece nöbetçi eczane ,?rhan , elini spor gömleğindeki - Bakkal, bey babam verecek 
• ~k cebe atınca sap sarı kesildi . diye sordu . Evet . dedim • 

Ü annesinin verdiği iki lira ce. Ağlayarak ilave ediyordu : 

Yenicami civarmda 

Seyhan eczanedir 

"' e 
r . 

e Yoktu. .- Aidatım şeyleri, götürüp ia· 
l<üçük yeşil gözleri birden ce- de edecektim, Fakat bu abmaklığı-

1 • Az kalsın ağlayacakb fa mı Pervinin anlam'8UU istemedim 
Pervinden utandı. Yutkunuyordu. anne 1 •• 

Satılık yayla yurdu 

-, 
~tiRK8ÖZii 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
lOO 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
Cli değişmez yalnız posta masrafı 
llledilir . 
~ ı·ı· 1 . . 'd .. - an ar ıçın ı areye mura-

!ı Kiralık ev 
Asfalt yol üzerinde doktor 

1 Muzaffer muayenehanesi kiralıktır. 
.10 

1 

Bürücek yaylasında Çampalas ya. 
kınında nazar eti f evkalideye malik 
ve kendisine ait suyu ve üç dönüm
den fazla bRğı , müteaddit Çam ve 
katran ağaçlarile muhat yurt satı· 
lıktır. Almak istiyenler Vali ko•tı 
caddesi üzerinde Bayanlar Diki
mevi sahibi Bayan Zahideye müra-
caat etsinler.7262 9 - 10 

' 

] Doktor Ekrem . Hü~~yin 
1 Baltacı 

Bu kere seyahatten dönerek bilumum dahili hasta lam Mustafa ftifat 
Eczanesi üstündeki muayenehanesinde teşhis ve tedaviye başlamıştır. t Cdilmelidir . 
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açık arbrma ilanı 

Adana ~ icra memurluğun- ' 
dan: 

Prezef oliye Kalak zade Ali efen· 
dinin borcundan dolayı . 

Açık artırma ile paraya çevrile· 
cek gayri menkulün ne olduğu : 

No: 111 
Tarihi : Haziran 929 
Mevkii : Şirmanlı 
Cinsi : Evvelce tarla şimdi bağ 

ve içinde altlı üstlü kirgir hane ve 
kayden 17 dönüm iken bilmesaha 
30 dönüm. 

Dönüm: 17 
Hududu : Şarkan Selim ve Zaf

ran abla veresesi şimalen tarikiam 
garben kiremitçi Giregos veresesi 
cenuben Hacı Mehmet ağa oğlu Ali 
efendi . 

No: 70 
Tarih : Mayıs 341 
Mevkii : Bahçehay 
Cinsi : Tarlamı dörtte bir Jıiuesi 
Dönüm: 20 
Hududu : Şarkan Samoil Refail 

otlu Gilodo ei. ye satılan tarla ıar· ı 
ben Abdülgafur ef. vereseleri tar-

• Asri sınema 
7 birinci teşrin çarşamba akşamından itibaren 

Madgeevans - Jonescagney 
tarafından temsil edilen muazzam film 

Yaşamak istiyoruz •••••• 
İlaveten : En yeni Dünya havadisi 

Pek yakında : 

Bikes romanından alınmış 

(Kimsesiz) 
ugün gündüz iki buçukta umuma tenzilatlı matine 

( GRET A GARBO ) 
'' Grant Otel ,, 
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lam şitnalen keza Abdülgafur ef. ve. ~-------------------------: 
reseleri tarlası cenuben tarikiim ile 
mahduttur . 

No: 71 
Tarih : Mayıs 341 
Mevkii : Bahçehay 
Arşın : 30 : 1200 
Hududu : Şarkan kasap Artin 

iken elyevm Simon oğlu vereseleri 
şimalen dinkçi Mustafa ağa verese
leri garben Abdülgafur ef. verese
leri cenuben fariğ ve mefrügünlehler 
tarafından müceddeden küşat olu
nan (8) metre arzında tarikıhas ile 
Musabalı zade vakıf bahçesi ve 
Mösyö Kilodo ef. tarlası . 

Halihazır vaziyeti hudutlarda te· 
halüf olmayup ancak bağın içinde 
kirgir iki kat bina ve su kuyusu 
vç muhtelif meyva ağaçları . 

Takdir olunan kıymet : 
Bağın beher dönümüne (100) lira 

ve (20) dönümlü tarlanın beher dö
nümüne ( 40) lira ve ( 30 ) dönümlü 
tarlanın beher dönümüne (30) lira 
kıymet takdir edilmiştir. 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,sant: 
Adana Birinci icra dairesi . 

Birinci arbrma : 10- 11 - 936 
salı günü saat 10 11,30 da 

ikinci artırma : 25- 11 - 936 
çarşamba günü saat 10-11,30 da 

1- İşbu gayri menkulün arbrma 

şartnamesi - ilin - tarihinden 
itibaren 694 numara ile 1 inci icra 
dairesinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıkbr. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malômat al· 
mak isiiyenler , işbu şartnameye ve 
694 dosya numarasile memuriyeti 
mize müracaat etmelidir . 

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

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alikadarJann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
deki haklarım hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarım işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte nıemu. 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satıı bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartname.sini 
okumuş ve lüzumlu malwmati -almış 
ve bunlan t.amamen kabul etmiş ad 
ve itibar a)uıaurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnlc:Lktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma ~d~iııuhammen kıy.tin 
yüzde 7S şini bulmaz vey.a satış is 
tiyenin al~aa rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 
lann o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklannın mecmuundan faz-

Alsaray • 
sıneması 

bu akşam 
Kahkahalar , neşeler yaratan 

Dertsiz arkadaşlar 
Mümessilleri : Lorel-Hardi 

Şaheserini sunmakla sayın müşterilerine iki saatlık bir sinema 
ziyafeti sunuyor 

ilave : Paramunt dünya haberleri 
Gelecek program: 

Korsanlar definesi 
Heyecan ve dehşet filmi 

PEK YAKINDA 

Berlin Olimpiyatları 
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Tan Sineması 
Bu akşam 

Sesli Film icadındanberi yapılan en muazzam bir eser 

Eski Roma- Esirler Pazarı 
Binlerce Figüran-Yüzlerce oyuncu kız 

Görülmemiş derecede Müthiş - Görülmemiş derecede zengin 
Görülmemiş derecede muazzam Fransızca sözlü 

( Roma çılgınlıkları ) 
Filmi bu akşam Tan Sinemasına şeref verecektir 

Baş rolde ( Eddi Cantor ) 
Bu zengin filme ilaveten nefis bir ( MIKI MA VS ) 

Pek yakında : 
Za anımızın en meşhur ve ilahi sesli tenörü 

Richard T auber 
Tarafandan yarablan Şübertin hayabnı, eserlerini canlandırdığı ikinci bir 

Bitmemiş Senfoni 

( Şübertin aşkı ) 

laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 ci günü 

ayni sptta yaplacak arbrmada bedeli 1 
satış istiyenin alacağına rüçhani olan 

diğer alacakhlann o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklan mecmu
undan fazlaya çıkmak şartile, en çok 

artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde ediımczse ihale yapıhııaz Ve 
sabş talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı f esholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
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arzetmiş olduğu bedelle almata 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 
aynca hükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimizce alıcıdan Jahsil olunur. 

Madde ( 133) 

işbu gayri menkuller yukanda gös· 
terilen - - tarihlerde Adana 
1 inci icra memurluğu odasında işbu 

ilan ve gösterilen arbrma şartna 
mesi dairesinde sablacağı ilin olu-
nur. 7355 



Sahife 4 

Adana Borsası muameleleri 

CJNSI 

Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 

-Ekspres 
Klevlant 

Beyaz 
Siyah 1 

PAMUK ve KOZA 
Kilo ~'iyatı 

En az En çok 
K. S. K. S. 

40 40,50 

47 • 47,50--• 

47,50 
48 1 50 

YAPAGI 

1 
Ç t G 1 T 

Eksp~r_es ______ 
1 
____ _ 

iane 2,62 -2, 75 

1 

Yerli " Yemlik ,, - ---· 
,, " Tohumluk ,, 

HUBUBAT 

Satılan Mikdar 

K.Uo 

BuX-day Kıbrıs 1 
_ _;o~.::.-..----- -----•------1---------1 

,, Yerli 4,62 
,, men tane 

Arpa 
Fasulya 

Türksözü 7 Teşrinievvel 1936 

: ,_..Iİllll--------··-------BB:1m11Z1-•-mi!maı111111~_ ıımm_-..1 İsa Şakir Ak2oğ·an fa b 
rikasından : 

(' 

r 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

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

Müşterilerimize : (-
Fabrikamızda çekilmiş ve çe· 'i 

kilmekte olan iane pamuklan tarihi 
ilandan bir hafta zarfında pamuk-N 
ları satıp ve yahut kaldırmıyanlard 
beher balyaya her gün için 10 ku 
ruş arziye alınacağı ilan olunur . 
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Seyhan Kültür Direktörlü· 
ğünden: 

Kız ve Erkek Liselerile Erkek 
öğretmen okulunun Erzak ve yaka· 
caklan için sürülen peyler haddi la· 
yik görülemediğinden .13 ilk Teşric 
936 salı günü saat 15 de ihalei ka 
tiyeleri yapılmak i.iıere n~ünakası 

on gün için temdit edilmiştir. 
isteklilerin ihale gün ve saatınds 

Kültür direktörlüğündeki komisyo 
baş vurmaları ilan olunur . 7357 

7-9-11-13 
,_ ..----...------......-ı 

Yulaf . 
·---------·------ı------·---------- t Dclke j yaşarsınız . Kaçakçılar vatan 

hainidir 
---------·------·------··--------· 
Kuş yemi ı 
Keten tohumu 
Mercimek • Si sam 

UN 
._D __ ö_rl_y,:-ı_ld_ız_S_a_lı_'h _____ -·-=75=0::----1-·-------• 

·= - üç » )t 675 

D.Demiryolları Adana İşletmesinden: 1.--------------....-ı 
25 Eylul 936 günü eksiltmesine istekli çıkmıyan aşağıda ;mevki, mik

tarı, muhammen bedeli ve tcs1im müddeti ile muvakkat teminatı yazılı 
iki mahalde B A L A S T ipzar ve teslimi kapah zarf usulile ayn ayrı 
eksJitmeye konmuştur. 

l 

.D 3 .-Dört yıldız Doğruluk 750 
~--= 1 üç » » 675 
O ; C: ,.. . • -sso--·;-; : 'ı-.)lffilt ,. __ 

- •v ---ıı......,,7=00-:.----1~ N 
1 
~ _Dört yıldız cumhuriyet 

r-- , (.)ol üç » )t 625 ---------

' ~m~ » 800 

Eksiltme 16-10 - 936 cuma günü saat 11 de A D A N A D A 
işletme müdürlüğünde yapılacaktır. 

1 

Liverpl Telgraflan ,J Kambiyo ve para 
6 I 10 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 

Sancım 

Hazır ı 6 90 Liret 
ı I= Rayşmark 

Birinci kaiınn vadeli 6 65 Frank « Fransız ıt 
6 65 Mart " Sterlin « İngiliz » 628 
5 Hit hazır l 81 Dolar « Amerika » 

Nevyork l2 02 Frank « isviçre ,. 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayadelenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

1 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya.Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S. bulunu.· .... 

Celal Bayer 

Çiftehan Kaplıcası 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Şartname ve mukavelename projeleri parasız olarak Ankara Haydar
paşa ve Adanada işletme müdürlükleri zol baş müfettişliklerinden ve Kon
yada şube şefliğinden alınabilir . 

isteklilerin 2490 No:lu A. Eksiltme kanunu mucibince ve şartnamede 
yazılı vesaik ve Nafia ehliyet vesikası ve idaremiz veznelerine yatırılmış 
muvakkat teminat makbuzu veya şartnamede örneği ilişik formülde ban
ka teminat mektubu ve fiat tekliflerini havi zarflarını Üzerleri hangi ba 
last için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatından bir saat evvel mak
buz karşılığında Adana işletme müdürlüğüne vermeleri ve mektup sahip· 
ferinin de eksiltme saabnda hazır bulunmaları lazımdır. 

Beher M. 3 Muvakkat 

Mevkii 
Sarayönü 
Ceyhan 

K. M. 
359.B. 
412 

Muhammen bedeli Müddeti Miktarı 
85 K. 4 Ay 5000 

120 " 6 " 8000 

3-7-11-14 7346 

teminat 
318.75 
720.00 

'------.-------
SOCONY -·v ACUM 

Müstahsilatı 

Gaz : Develi 
Benzin : Kanadlı atlı 
Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı: Ejderli · 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi ser.visi teşkilatımızla her za-
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 
Smelace~~~~m~~~rKudretibtıranın~fe~~mmüd~t~ '-------------·---·------------~ 

mes'ut o]muşlardır . 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarıyarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş / 

dır: 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir · ı 
otel odası Fazlasından fark alınır. 

125 Bir gece1ik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci ., 

____________________ """" __ , _________________ __ 

Doktor Hamdi Onar 

İstanbul ve Paris Hastanelerinde 
ihtisasını yapmıştır 

Doğum ve çocuk Bakımevi sabık Baştabibi" 
30 Hususi banyo l Bir kişi ücreti günde iki 
15 Umumi 

" defaya kadar 

1 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağnlardan uyuyamazlar. Kışın çek· 

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
46 

Muayenehane: İstiklal mektebi kar
şısında telefon : 161 

735i 3-13 
g - g $2! &- s 

Doktor Ali Hiklnet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden aynlmış ofaıı 

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

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

____ , ____________________ _ 
... 

Satılık ev ~~ 
~ğ. 
~~· 

~· Asfalt caddede Atatürk parkı karşısındaki ev satılıktır. Talip olanls ~ute 
Halk eczanesi yanındaki Tuhafiye ve kavafiye mağazasında Ali Galip A ln 
baya müracaat etsinler. 7314 fıla 

6--15 G. A. .aky 
~t _________ _.,, ~~\'v 

~ldu 

-----------------------

· Satış yerleri : 
f. .Şred 

Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni 1 ır 
it 11 

ğazalan ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 

' 

So 
~tqtısa 

<li bi 

1 
_________________ 1_ıs_2 __ 1,,9 'llq~u 

y~t 

Umumi neşriyat müdür~ 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaa91 

~ ille 
•it 


