
etıııt' 
11-I 

Ferid Goven ~~!!!!'.· Cuma 
SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

1 Kanunsani - 1924 

ADANA: Telefon: 17 

--
GÜNDELİK SİY ASI GAZETE Ulucami yakırunda hususi daire 

-- • 

Plc. 44 

9 Teşrinievvel 936 
Onikinci Yıl - Sayı : 3651 

5 Kuruş 

An~h~~~~~;~inin Antakya-İskenderun divası milletler sosyetesinde 1 Suri~e. ~e~kesleri 
--- j lstıklal ıstıyorlar 

Ferid Ceııı Güven ı R •• du•• AraS e " Fikrimce bir milletin _siyasi terbiyesi için en iyiçare , kendi idaresini Şam : 8 (Hususi muhabirimiz· 
UŞ • kendi eliyle başarmasıdır • Suriyede yaşayan kesif Türk kütlelerinin , den) - Bu ayın 10 uncu günü Ku· 

s uriyenin istiklali meselesi 
bir karara bağlandıktan 
sonra Antakyanın mukad

deratı meselesi de ortaya çıktı. 
Antakya ve havalisinin Suriyede 

olmaması ve buralarda oturanların 
l'ürk ırkından olması dolayısiledir ki, 
Fransa ile aramızda imzalanan An
kara itilatnamesinde Antakyanın mu
kadderatı filen Suriyeden ayrılmış 
bulunuyordu . Antakya ve havalisine 
Verilen bu hususiyet bu mıntıkanın 
!luriye ile olan siyasi münasebetini 
kat'iyen kesmişti . Şu hale nazaran 
Antakya meselesinde bir noktai na
zar ihtilatı hasıl olur ve yahud ol-

rüşdü siyasisinin tam olduğu zere kadar şüphe götürmeye!! bir keyfiyettir . ,, dedi • neytrada büyük bir Çerkes kongre-
si toplanacaktır . • 

körleşmiş ve kendilerine Mantık ve şuurları 
yalı bir 

vatani süsü veren Antak-

Çukurovadaki Araplar 
1 

kaç Arabın yeni bir sayıklaması 

Antakya ve f skenderundaki Türklerden çok muş?! ... 
Suriye vatanilerinin 

hezeyanı 

kil eden Türklerin hatın için ( ki bu 
Türkler Kilikyadaki Arapların yan
sından azdır ) . 

Suriyenin her taraıından gelen 
Çerkes murahhasların sayısı 250 yi 
bulacağıru ve Yafadan da bu kongre· 
ye iki kişinin geleceğini haber al. 
dım. 

Çerkesler, son Suriye - Fransa 
muahedesitıde kendilerinden bahse· 
dihnemesinden müteessir olarak Çer
keslerin de istiklale müstahak bir 
akalliyet olduğunu ileri sürecek ve 
Fransadan istiklal istiyecektir • 

.___, llıuşsa bu işte teşekkül edecek Suri
Ye hükümeti ile Türkiyenin konuşa- 1 
C<ığı hiç bir şey olamazdı. 

Ankara itilafnamesi bizimle Fran
•a arasında bir mukaveledir . Yoksa 
~Uriye ile değil, Fransa; Suriyenin is
lıkUiiini bahşetmişse ve ona istik
~! hakkı vermişse Suriyelilere Fransa 

Cenevre : 8 ( A. A. ) - Millet
ler Cemiyeti asamblesi siyasi ko
misyonu dün mandalar meselesinin 
yıllık müzakeresine başlamıştır . Fi
listin meselesi etrafında bir çok mu
rahaslar söz almış, lngi!iz murahas
sıda lngilterenin bugün için Filistin 
vaziyeti hakkında bir izahatta bulu 
namıyacağıru ancak lngilterenin arap 
!arı ve Yahudileri memnun edecek 
bir sureti hal temenni ettiğini söyle
mişdir. 

Antakya : 8 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Buradaki , vatani ricali 
ve gençleri Fransa hariciye nazırına, 
Alcvam camiyetine Türkl~rin iddia
ları ve Türk gazetelerinin divalanru 
riddeden şu telgrafı göndermiş ve 
bir suretini de Suriye heyet reisi 
Haşimülatasiye yollamışlardır . 

Suriyeye mensup olan sancağın 

şeklinin ~ştirilmesini kabul etme
yiz . Burası Suriyenin bir cezri mü
temınimidir ~ Tarihi coğrati , ve nu
fus bakımından böyledir . ] ve ebe
diyyen Suriyeli ve Arap kalacaktır. 

Kongreye, Reyhaniyeden de tanın
mış bir Çerkesin iştirak edeceğjni 
haber aldım . 

ür · 
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ulu 

ır • 

ıJe Türkiye arasındaki itilafname ve 
llıükavelelere müdahalesine bir sela
~iyet vermiş sayılamaz . Ve suriye
Ulerin bu işlere müdahalesi kadar da 
8bes bir şey olamazdı . 

Bu gün Suriye ricali, Suriye mat
buatı son derece yanlış bir yol tut· 
llıuş bulunuyorlar . ileride teşekkül 
'decek Suriye hükumetinin en ziya
de gözönünde tutup değer vereceği 
D?kta bu gün olduğu gibi bir takım 
Yuksekten atıp tutmalarla Türkiyenin 
liındiden iyi komşuluk duygularını 
hıııtalamak değildir. Türkiyenin kom
llılua-u Suriye için çok faydalı bir 
V~rlıktır. Daha işin başından büyük 
~ dikkatsizlik ve acemilik yapan Su-
li)e devlet adamlarının ve matbu
~ın bu çeşit hareketlerini mazur gor
llıek bile bizim için mümkündür . 
1 istiklaline kavuşmak anında bu
bunan Suriyelilerin istiklalini ancak 
azmedebileceklerini ve kendi öz 

llıalları olan bir toprak üzerinde kuv
~tUi olarak yerleşebilmeleri ve istik
~le liyik bir millet olduklarını en az 
ır zaman içinde gösterebilmeleri için 

llıanasız iddialarla harici politika sar
~11ıtılarından kendilerini dikkatle vi-
8Ye etmeleri şarttır . 

Antakya meselesinin halli şekline 
:elince ~rtı~ bu mes~l~de _tamamen 
1'0luna ırırmış sayılabılır. Çunkü Mil
i tler Cemiyetinde mandalar mese
~i konuşulurken Hariciye Vekilimiz 
td takyanın mukadderatına t e m a 5 

trek demişlerdir ki : 
-" Suriyenin istiklale layik oldu

~a emniyetimiz vardır. Bilhassa Su
ıl'~e yaşayan Türk kütlelerinin Rüş
ıfa sıy~.sllerinin __ ta.m ~lduğu. zerre ka
' r şuphe goturmıyen bır keyfi -
•Cltir ... 
li liariciye Vekilimizin bu çok ye
v ilde ve muhik olan sözlerine cevap 
tren Fransız murahhası : 

" Fransanın Türkiye ile lskende-1 
mıntıkasına muhtariyet teşkili!.- j 

~ temin edecek bir sureti tesviye 
lu llıak üzere müzakereye amade bu

lldua-unu ,. söylemiştir . 
bu Şu halde, Suriye ricalinin ve mat
hq ~ını~, ?u Türk ölkesi üzerindeki 

lıın ıddıaları artık suya düşmüş 
llij 'selenin sahipleri , yani Ankara 
'ıı lfının akıtl~ri karşı karşıya bulu
ııı·Yorlar . Esasen bizim de istediği
)ı 1~ bu idi , Suriyenin istiklali dola-
Ilı ' 1Yle Türk Antakya ve havalisinin 
~ Ukadderatını çok sağlam bir esasa 
•iytlarııak başlıca vazifemizdi . Şim
~ e kadar Ankara itilafnamesinin 
~l takye ve havalisinde ciddi bir şe
llı de tatbik edilmemiş olmasına rağ
~en dostluklara hürmet ve dostluklara 

r,ı hassasiyetimiz bizi bu meselenin 
t . 

~iy flnde çokdur endiş olmaya sevke-
o\ıi Ordu . Biz günün birinde Türk 

takyenin kendi dileklerinde kendi 
~~adderatında serbest bir vaziyette 
acağına çok emindik . 

~ 'I'ürkiyenin beynelmilel politika
~~ a son derece dürüst, ve emr iva
S~ rden son derece tevakki eder 
~tlaın bir politika takib ettiği ve 

lij ihtilafları hal yolunu karşılıklı 

Suriye meselesine temas eden 
Tevfik Rüştü Aras, bu memlekette 
husule gelecek siyasi tebeddül ne. 
ticesi kabul olunacak hal şekillerinin 
dikkatli tahlil edilmek lazım geldi
ğini ve bu noktada istiklaline sahih 
bulwıacak milletlerin erginliği rüştü 
siyasisi hakkında söylenen bazı fi
kirlere iştirak edemiyeceğini kay
detmiş ve demiştir ki: 

Fikrimce bir milletin siyasi ter 
biyesi için en iyi çare kendi idaresi
ni kendi elile başarmaktır . Bundan 
dolayı Suriyenin istildile layık oldu
tuna emniyetimiz vardır. Bilhassa 
Suriyede yaşayan kesif Türk kütle
lerinin rüştü siyasisi tam olduğu 
zerre kadar şüphe götürmeyen bir 
keyfiyettir . Arasa cevap veren 
Fransız murahhası : 

Teıjı k Rüştü Aras 

F ransanın Türkiye ile ls
kenderun mıntakasına muh
lctriyet teşkilatı temin ede
cek bir sureti tesviye bul
mak üzere müzakereye a
made bulunduğunu söyle
miştir. 

Suriye Antakya ya göz koymuş! 

Suriyeli - Yaa Sitti ! .. Dnti izdivacınıza talibim . 
Antakya - Hacı baba ! .. Sen kendı dengini ara .. . 

ve dostca konuşmalarlr. bulduğunu 
bilmeyen kalmadı . 

Türkiye Cumhuriyetinin politika
sında hiç bir haksızlık ve fazla iddia 
yoktur . Ne istiyorsak, neye baş 
vurmuşsak hakkımızdır . Bu işte de 
öyle yaptık, yoksa Suriye ricalinin 
ve matbuatının gayet hafif harekelle
rile izhar etmek istedikleri bir hak
sızlık, Türkiye tarafından hiç bir mil
lete karşı varid değildir . Nitekim 
Milletler Cemiyetinde Hariciye Veki
limiz Tevfik Rüştü Aras, manda al
tında bulunan milletlerin istiklali me
selesine temas eden yerleri ve bil
hassa Suriye istiklali için kullandığı 
şu cümle, diger milletlerin mukadde
ratı üzerindeki duygularımızın en 
açık bir tezahürüdür : 

" Bir milletin siyasi terbiyesi için 
en iyi çare, kendi idaresini kendi eli
le başarmaktır. ,, . 

Suriyenin istiklalinden cidden bir 
iç serinliği duymaktayız . Yalnız, Su
riyenin istiklal ve mukadderatını el
lerine alacak olan devlet adamların

dan beklenen hareket, istiklaline ka
vuşacak olan bu memleket halkının 

duyguları üzerinde bir takım mah
kfim ve zararlı komşu düşmanlıkları 
uyandırmaktan çekinmeleri ve bilhas
sa bu arada Üzerlerine terettüp et
meyen işlerle meşgul olarak hafiflik 
ve zaiflik duyguları uyandırmamaları 
çok gerekli bir iştir . 

Ve şunu herkes kat'ı sure te bil
meli ki, Antakya ve havalisinin mu
kadderatı Ankara itilafnamesine im
za koyan iki dost hükumet arasında 
hal olunacaktır . Ve yine kanaati
miz şudur ki, bu tarzı hal, buradaki 
Türk kesafetinin tarihi, çoğrali vazi
yetine göre istiklal ve hüriyetini 
şüphesiz bir şekilde takarrur ettire
cektir . 

[ Türkiye hariciye nazırının beya
?f tı ve Türk gazetelerinin mugalata· 
lan ve Türkleri temsil etmeğe sala
hiyeti olmayan Antakyalı bir kaç 
kişinin iddiaları meşru ve doğru esas· 
!ara istinat etmez . 

Nufusunun dördünden birini teş 

Çünkü nufus ekseriyeti Araptır 
ki ( 150000 ) kişidir . 

Türk nufusu ancak ( 60000 ) dir. 
( bunlar da Türkleşmiş müşterek) :tir 

işte bu Arap ekseriyeti sancağa 
Suriyeden müstakil ayn bir vaziyet 
verilmesini reddeder ve bu yolda 
her teşebbüsü protesto ederek bunu 
hakka ve emniyete tecavüz sayar. 

Atlantiği geçerken düşen 
İsveçli tayyareci 

lstokholm : 8 ( Radyo ) - ls
veç tayyarecisi Jorj Yol bir hamle· 
de Nevyorktan lsveçe gitmek üzere 
hareket etmiştir . 

Londra : 8 ( Radyo ) - lsveçli 
tayyaı eci bir F raasız vapuru tara
fından kurtarılmıştır . 
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Nevz•d Güven ------
Sinir buhranı 

M enşe ve amilleri ne olursa ol-
sun insanlığın müdhiş bir sinir 

buhranı geçirdiğinde şüphe yoktur. 
Hatta bu sinir buhranı dünyanın bazı 
köşelerinde o kadar şiddetli oluyor 
ki; insanları tamamile hayvanlaşdırı
yor. 

Bugünkü İspanyol ih tiliili, insanlık 
tarihinin en büyük deliliği değil mi
dir? 

Bu sinir buhranının eseri olarak 
zuhur eden tehlikeli hadiseler müte
madiyen insanları biraz daha sinirlen
diriyor. 

Bu hastalık ne zaman ve hangi 
dereceye kadar devam edecek? bu
nu bilmiyorum . Fakat bir sonu ola
cağı muhakkaktır. 

Dünyanın haline bakılırsa bu son 
bir iyilik, bir « Kesbiafiyet» şeklinde 
tezalıur etmiyeceğe benziyor. 

Beşeriyet deliliğe doğru gidiyor. 
Hem de çok tehlikeli, azgın bir de
liliğe doğru .. Bugünkü kan ve ateşe 
susayı• bunu işaret ediyor. 

Dünyanın yakalandığı bu büyük 
hastalığın devasını, tedavi çarelerini 
mutatabbib mütehassıslarına, diplo
matlara bırakalım . Notalar, muhtıra
lar reçeteleri sonu gelmeyen konfe
ranslar konsültasyonları olmakta de
vam etsin .. Hastanın deliliğe dovu 
süratle yol aldığında şüphe yoktur. 

Biz bu sinir bozukluğunun tesir
i rini kendi gündelik hayatımızda da 
fazlasile görüyoruz . Asıl menşeleri 

umumi hayatın düzensizlikleri olan 
bu sinir buhranının bir takım basit, 
küçük fakat tesir itibarile daha çok 
mühim olan sebepleri vardır ki, deli
liğimizi geciktirmek için bunların iza
lesinde büyük bir fayda vardır : 

Bir kaç nümune . 
işinizi bitirdiniz, eve döndünüz . 

Biraz nefes almak üzere sokağa çık
tınız . Caddede daha iki adım at
madınız ki; arkadan ciyak ciyak ba
ğırarak bütün sür'atile gelen bir oto
mobil, yıldırım gibi yanınızdan geçmiş
tir . Evvela, dehşetli korktunuz, bir
den yükselen kesif bir toz bulutunun 
vücude getirdiği bir iki dakikalık 

mübhemiyet içinde kaldıktan sonra, 
insanlıktan çıktığınızın da farkına 

vardınız . Gezintiniz haram oldu. Si
nirleriniz kötü bir şekilde gerildi . 

•• • 
Daha tenha olur ümidiyle bir ak-

- Geri$i ikinci şa/ıifede - l 

Façist Almanya, Sovyet 
Rusyaya nasıl hücum 

edecekmiş? 

Alman yanın Stratejik planı 

Leningradın bu plandaki ehemmiyeti 

Rusyaya karşı büyük taarruz 1 Bu 
plan nasıl gerçekleşebilir ? 21 Mil
yon kilometre murabbaı genişliğin

de, 175 milyon nüfuslu bir memle
kete taarruz etmek kolay bir şey 

değildir. 
Yirmi milyon asker çıkarabilecek, 

mükemmel organize edilmiş, ve kuv
vetli bir endüstriye sahip bir mem
lekete kati olacak bir darbeyi nasıl 
vurmalıdır ? 

Nazi Erkim harbiyesi- ki artık, 
muhafazakar bir strateji takibet
melde olan eski Erkanı harbiye de 
ğildir - Bu mesele etrafında hum
malı bir faaliyetle çalışmaktadır . 

Asırlardanberi Alman ceneralla
rırun gözü Fransız hududuna dikil
mişti. Uzun müddet Almanya 650 
kilometre murabbaı üzerinde yayı 
lan Fransayı düşündü . 

Alman hududundan 300 kilometre 
uzakta bulunan Paris üzerine yürü 
mek, Almanya için bir rüya idi . 

e 

Y•z•n : " Ernest Henri ,. 

Fakat buna ancak 1871 de bir kere 
muvaffak oldular. Şimdi ise Alman 
Cenera!lan Sovyet hudutlarırun ar
kasında 3000 kilometre üzerine ya
yılan araziye göz koymuşlardır. 

Komünist ordusu Moskovayı bile 
tahliye etse iki bin kilometre geri 
çekilerek Ural önünde Birleşik Ja
pon-Nazi ordusuna kati darbeyi 
vurabilir. 

Arktikten Karadenize kadar uza
nan Rus cephesi taarruz edilebile. 
cek beş stratejik mıntıkaya aynbr. 

1 - Takriben 1200 kilometre 
üzerinde uzanan ve Speçberg Deni
zinden l..adoga gölüne kadar daya
nan Kareli şimal mıntıkası. 

2- Leningrada giden yol üze
rinde, Finlandiya körfezinden Fin
landiya , Estoni, Letoni uzunluğunca 
giden Baltik mıntıkasıdır ki, 550 ki
lometredir . 

3- Sovyet-Polonya hududunun 
- Gerisi ikiuci sahifede -

Iskenderunda Türk genç 
lerinin davasına başlandı 

Kendi milletinin şehitleri için dikilen 
bir abideye çelenk koymak suç mu? 
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İskenderunda Türk genç 
lerinin davasına başlandı 
Kendi milletinin şehitleri için dikilen 
bir abideye çelenk koymak suç mu? 

~~-------·------~~-
lskenderun : 7 ( Husui ) -Bütün 

sancak Türkler:nin alaka ile takip 1 
ettikleri entressan bir davanın ilk 
celsesi ge~en pazartesi günü burada
ki ceza mahkemesinde görüldü . 

Davanın esası şudur : 
30 ağustos zafer bayramında 

Belan ve İskenderun Türklerinden 
bir kısmı, hükumete müracaat ederek 
Belan yolu üzerindeki Türk abide
sine çelenk koyacaklannı bildirir ve 
hükumet de müteşebbis heyete bir 
teahhüdname imza ettirerek bu iste 
ğe muvafakat eder . Türkler abide 
için hazırladıklan güzel bir çelengi 
kırmızı beyaz kordelalarla süslerler 
ve hepsi de göğüslerine beyaz kır· 
mızı rozet takarak abide önünde 
toplanırlar. Her yaşdan birkaç yüz 
Türkün iştirak ettiği bu merasim bü. 
yük bir sükunetle ve Türke yakışır 
bir vakarla yapılır, çelenk yerine ko
nulur ve halk hep bir ağızdan Türk 
istiklal marşını söyliyerek dağılır . 
Bütün bu merasim yapılırken de jan· 
darına zabitleri seyirci olarak bulu· 
nur ve herhangi bir müdahaleye lü
zum hasıl olmadığını görürler .. 

Türk genci, polise verdikleri taah
hüdname hilafına hareket ettiklerin
den cezaya çarpılmaları isteniyor· 
du. 

Reis, maznunlan ayn ayn istic
vap etti. Fakat maznunlann manb
ki ifadelerle heyeti hakimeyi müşkil 
vaziyette bırakmamalan için reis, işi 
kısa kesiyor ve her maznuna : 

-Yani, demek istiyorsunuz ki, biz 
kanuna aykın harekette bulunma· 
dık değil mi ? 

Tarzında hitap ederek ifadesini 
Arapça zapta geçiriyordu . 

Duruşma bittikten sonra reis , 
davaya mevzu teşkil eden taahhüd
namenin dosya arasında bulunmadı
ğını ileri sürerek bunun polisten is
tenmesi için muhakemenin 18 ilk 
teşrine talikine lüzum gördü . 

Avukatlar, buna itiraz:ettiler ve 
kanun hükümleri mevcud iken husu
si ve idari mahiyette bir taahhüd
nameye riayet edilmediği lileri sürü
lerek bir adamın mahkemeye sevk 
edilemiyeceği ve bu esasa göre he
men maznunlann beraetini istediler. 
Reis müşkül vaziyette kaldı. Müddei 
Umumiye baktı o da gülümseyerek 
başını sa1ladı ve talik yapıldı . 

Cumhuriyet 
bayramı 

İçin şehrimizde büyük 
hazırlıklar başladı 

29 Teşrinevvel Cumhuriyet bay 
ramımızın 13 üncü dönüm yılını kut· 
Jamak için şehrimizdeki bilumum te· 
şekküller, daireler, spor teşekkül. 
leri, Halk evi ııiz büyük bir f aaJiyet 
ve hararetle hazırlıklara başlamış· 
lardır. 

• Adanalılar, bu yıl Cumhuriyet 
bayramını her yılkinden daha par
lak bir tezahürle kutlıyacaklardır • 

Şehrimiz 
okullarında 

Geçit resmi için ekzersiz 
ler yapılıyor 

Önümüzdeki Cumhuriyet bayra· 
mında yapılacak büyük geçidresim· 
)eri mükemmeliyetle başarabil • 
mek için şehrimizdeki bütün okul
larda ekzersizlere başlanmıştır. An
karaya gidecek izciler de seçilmek 
üzeredir . işte, on Türk gencinin suçlu ola

rak mahkemeye sevkini icab eden 
hadise ... 

lskenderun polisi , müddeiumu
miliğe yaptığı bir müracaatla, bu 
Türkleri, yol üzerinde halkın gelip 
geçişine mani olmak, Türk bayrağı 
taşımak ve Türk istiklal marşını söy
lemek gibi hareketlerde bulunup ta
ahhüdname ahkamına riayet etme· 
mekle itham ve haklannda takibat 
yapılmasını istemiş, müddeiumumilik 
de bu isteği terviç ederek meseleyi 
mahkemeye sevk eylemiştir. 

Mahkemenin tu şekle gireceği O•• k •• h • t• 
zaten belJi olmuştu. Bu kadar ala- Un U ava vazıye I 

Muhakeme günü, Antakya, Be
lan, Kırıkhan, Reyhaniye gibi kasa
ba ve şehirlerden mada Amık ova
sındaki Türk köylerinden de yüzlerce 
halk bu muhakemeyi dinlemek üzere 
otomobillerle buraya gelmişlerdi . 1 

Adliye dairesinde büyük bir ke
safet teşkil eden bu Türklerin mev
cudiyeti, herhalde zabıta ve mahke
me heyetini endişelendirmiş olmalı 
ki, muhakeme için tayin edilen saat 
~elip çatbğı halde, celsenin açdm.ısı 
için hiç bir hareket göze çarpmıyor
du . Yalnız bir aralık İskenderun 
mesalihi hassa zabitinin, heyeti haki. 
menin toplu bulunduğu odaya gire 
rek hakimlerle bir müddet görüştük
ten sonra ayrılışı, herkeste garip bir 
istifham hissi hasıl etmişti . 

Nihayet saat 11 e doğru celse 
açıldı . ilkin Türk maznunlar ve 
avukatlan, onlardan sonra da dinle· 
yici halk salona girdiler. 

Mahkeme salonu dar olduğun
dan dolayı bütün halkı alamayınca 
mahkeme odasının çevresindeki pen· 
cereler ve koridorlar da halk tara. 
fından işgal edildi • . . 

Mahkeme neyeti şöyle teşekkül 
etmişti: 

Reis, Berutlu bir Arap, azadan 
biri Çerkes, diğcri de ne iduği be· 
lirsiz bir genç . Bunlann her üçünün 
başlan da açıkb . iddia makamında 
oturan biristiyan Arap ile zabıt ka
tipliği yapan diger Arabıı ise -
lannda sipsivri fesleri vardı . 

Mamunlann müdafaUIDI avull.t 
Antakyalı Vedi Münir ile Antak)talı 
avukat Suni ve lskenderunlu bir Er
meni avukat fahriyen deruhte etmiş· 
letdi • 

Mahkemede maznunların hüvi
ydi tesbit edildikten IOnl'8 reis 
arapca bir weyler okudu ve yanında
ki genç izaya da bunun Türkçe ter-
~ olauttu • Buna nazaran, on 

kalı bir dinleyici kütlesi önünde mah· 
kumiyet veya beraet karannın "e· 
rilmesi her halde onların istemediği 
bir nümayişe yol açacaktı . 

Halbuki talik edilirse, belki ge 

Dün şehrirmzdc. hava bulutsuz 
ve güneşli idi . 

Hararet derecesi 24, 7 yi bul-
muştu. 

lecek celseye bu kadar Türk'ün iş· B 1 d 
ti. k' "mk·· ı k b' eyanname ya nız ecza e· ra ı mu un o amıyaca ve ıaen· 

aleyh mahkeme neticesi sükıinet- polarından alınacak 
le tefhim edilebilecekti . 

Mamafih incir çekirdeğini bile 
doldurmıyacak kadar manasız bir 
mesele için Türklerin mahkemeye 
sevkedilmeleri, sancak Türkleri ara.

1 sındaki milli tesanüd ve uyanıklığın 
bir kere daha tezahürüne vesile teş 
kil ettiği için, netice her tarafta sü
kunet ve emniyetle bekleniyor . 

** 
Not: 
Çelenk konulan ve e~afında ih

tifal yapılan abide hakkında şu ma· 
lumatı vereyim : 

Harbi Umumide kırk birinci fır· 
ka, Belanda otururken , fırkanın şe· 
hitleri için burada, Belan lskenderun 
şosasının bir kıvrımı yanında küçük 
bir abide dikilmiş ve üzerine de bir 

kitabe konulmuş. Bu abide önünde her , 
yıl Türkler tarafından ihtifal yapılır ! 
ve şehitlerin hatıraları anılır . 

1 

Namrun yolunda 

Bir otomobil faciası daha 
oldu 

Tarsus : 8 ( Hususi muhabirimiz
den ) Dün Tarsus - Namrun yo
hmda yine bir otomobil devrildi . 

Saat 13 de Nanınm yaylasma 
ıitmek üzere dört yolcu alarak Tar 
-- .,.... 3 ............ otcMnolail 
şehre bir buçuk saat mesafede ay 
nida derelinıde heniz aqlapl1Dyan 
bir sebeple devrilmit ve d~reye yu
varlanmatur. 

Yolculardan Şamlar kö~en 
..... otlu~ ... -... lpn)· 
mış , şoför ~en ap surette 
yaralannuşbr . 

Haöase yerine adli heyet derhal 
gitmiştir . Y aralilar hastahaneye kal· 
dlnlımtlardar , 

Sıhıye vekaleti geçmiş yılJarda, 
memlekette her sene ne mikdar ilac 
ve tıbbi alet olduğunu öğrenmek 
maksadiyle eczanelerden , ecza dt"
polanndan, her nevi cerrahi ilet sa
tanlardan, hafif veya şiddetli zehir
ler ve buna mümasil sıhate mües
sir olabilecek maddelerin alış veri· 
şiyle uğra~rdan mevcud malla
nnın listesini gösterir birer beyan
name doldurmalanm istemekte idi. 
Vekalet geçen zamanlarda edindiği 
müsbet tecrübelere dayanarak bu 
gibi listelerin umulan neticeyi elde 
etineditini görerek bundan böyle 
yalnız ecza depolarının beyanname 
vermesini kararlqtırmışbr. 

Vekalet bu karanru bir tamim 
ile vilayetlerdeki sahıye müdürlükle· 
rine bildirerek bundan böyle beyan· 
namenin yalnız ecza depolarından 
alınıp merkeze gönderilmesini bil
dinnif tir. 

Elişleri Sergisine 
Giden Eserler 

Kabul Müddeti Bu Ayın 
Onunda Bitiyor 

Elitleri tergisine gönderilecek 
CfY@D kabul mijddeti bu ayın o
nunda bitmektedir • Bu tarihten 
IODl'a vaktin darblt dolayaip.le e.
ya kabul edilemiyecelctir. Binaefta. 
ley"- alAkadarlarm ,a.derecekleri 
euayı sür'atle i.wet oduna tes
lim etmeleri lizım ıeJmektedir. 

Bisikletini çehmflu 

Şahlniye mahallesinde otuan 
M.tafa otlu Si~ Km Lileli 
~ lcalGnma dayadta bilik
leti bir meçhul ..ı- tanfmdan ça· 
1-ıfin'. 

Ülblta tabllikıt pplDlllctadır • 

Sinir buhranı 
- Birinci sahifeden artan -

şam yemeğinden sonra karınız , 
yahut kız kardeşiniz , elhasıl aile 
radından bir kaçı ile yola çıktınıl 
Büyük caddelerin insanın içini do 
ran emniyetile yolunuza .devam 

Çukurovada zirai ve ekonomik du 
rum memnuniyet vericidir 

yorsunuz . 
Birdenbire karşınızdan henüz 

deııil~ek çağ-da bir delikanlı 
çıktı . Ve hizanıza geldiği za 
yanınızda bulunan kadınlardan bi 
nin .olduğu yerde bir tur yaptı 
şahit oldunuz . Bu kabadayı del 
1.ılardan birisi, kuvvetini başka y~ 
sarf etmesi lazım gelen baıolanr 

bütün kudretiyle çarpmıştır . 

Yalnız borsada bu haftaki muamele 
447,000 küsur kilodur 

~---------·--------~- Akşamın serinliği başınızın · · 

Pamuk üzerine yapılan muame
leler tezayüd ettiği gibi fiatlar da 
her hafta biraz daha yükselmekte
pir . 

Geçen ayın sonunda şehrimiz 

borsasında muamele gören ~pamuk· 
Jardan klevland 50,125 , iane 47,75 ; 
piyasa parlağı 41, ekspres 46 ku- j 
ruşa yükselmiştir • 

Façist Almanya, 
nasıl hücum 

Geçen haftanın fiatlarına göre 
klevlandda fark 2, 7 5 kuruştur . 

Borsadaki muamele geçen haf 
takinden bir miktar fazlasile 447, 
080 kilodur • 

Bu miktann yüzde 40 ı fabrika
cılarımız, yüzde 46 sı ihracatçılan
mız ve mütebakisi de çeteciler ta
rafından mübayaa edilmiştir . 

Sovyet Ausyaya 
edecekmiş ? 

cehennem ateşi olmuştur . 
Sinirleriniz yay gibi gerilmiştir 

• 
* * 

Bir akşam sinema afişlerinde 
zel bir film göıünüıe:ilişiyor • I' 
kıp gidiyorsunuz . 

Saat dokuza kadar sinama 
sında bekleye, bekleye zaten sinir 
niz yavaş yavaş yerinden 
namağa başlamıştır . Nihay:et k•,.r 
hk oluyor . Ve siz de seviniy 
nuz . Faleat bu sevinciniz çok si 
yor. Çünkü, başlayan o günkü 
değildir . Sinema sahiplerinin re 
ihtirası ayaklanmıştır . Gelecek 
gelecek filimden sonraki fifdl 

- Birinci sahifeden artan -

Daha sonraki, daha sonraki fil 
!ere ait parçalar birbirini takip 

, yor . Büsbütün sinirleniyorsunıaJ 
1 En nihayet asıl film başlıyor .. f 

şimali kısnuru kaplıyan 400 kilo
metre uzunluğunda Biyaz Rusya 
mınbkası. 

4- Dinyestert- kadar uzanan ve 
Kiyef yolunu da havi olan Okranya 
mıntıkasıdır ki, 270 lı.ilometredir . 

5- 500 Kilometrelik, Romanya 
hududunu ve Odesa yolunu teşkil 
eden Şimal ve ya Karadeniz mın
tıkası . 

işte Komünist kıtasına girilebi· 
lecek beş yol . 

Nasyonal- Sosyalistler bu yol
lardan hangisini intihap edecekti ? 

Bunun cevabı çok ;ıçağa benzi
yor . Alman Stratejisi her şeyden 
evvel Leningradı ele geçirecektir . 

Niçin diger bir yer deJil de mut· 
laka Leningrad? Evvela, burası 
taarruza en müsait , elde edilmesi 
en kolay bir merkezdir. Çünkü,ayni 
zamanda Estonyadan 120 , ve Fin· 
landi yadan ancak 35 kilometre uzak· 
tadır. 

Bundan başka Leningrad, Kronş
tad müstahkem mevkii sayesinde 
Finlandiya körfezini ve bu vasıta ile 
de Balbk denizini kontrolü albnda 
bulundurmaktadır • 

Binaenaleyh Almmya Leııingradı 
almakla çok satı.. bir deniz üs
süne sahip ol- ve bu suretle 
Sovyet Rusyaya -.,ııkla taarruz 
edebilecektir. ~ için kendi
sine düşmüş büyük ~ parçala
nru çiğniyerek ~se Lenin. 
grad kapısile Rus~ya girmek daha 
kolay olacakbr • 

Ve ~te mesele ~ yapıJa. 
bilecek bütün müılakqalara niha. 
yet verecek deliller : 

• Almany&114n Sovyet Rusya iJe 
mütterek hududu yoktur •• Hayır 1 
Bir tane vardır • Çünkü , Almanya 
F' ınlandiya körfezine yerletebilir. 

Alman krtalanna ~ ' kendi
leri için Memdden Şarka dotru ha . 
reket etmek kadar kolay bir te)' 

yoktur. Ziten Alman ~ 
bu manevnda biiyülc tiieriibeleri 
de vardır. 

1918 de General 1ioEın. Kovno, 
2Rip , Reval ve Finlaadiyayı eliıade 
bulunduıuyoıdu • 

Buıün hudutcla bo.... dört 
devlet Almanyaya mukavemet ede
cek vaziyette delildir . Çimkü bura
larda Almanlar otu11Mktamr • Berli
ain tattutu Bak façir.mi ....... lat. 
alarnn yoluna hazarla~ . 

Jli.enaleyh bir harp wbNada 
K&ıitaberı - Memel Rip -
R.al ,... takip •• bir Al-
man ilerleme batb fimdiclea kleti-

rilebilir. Filhakika Alman kıtalar-ı kat beyaz perde üzerinde sille 
run buralarda yaşayan komünistlerin I sanatince artık mubah görüleD 

bizim de yıllardanberi göre 
mukavemetine uğrayacağı da akla alıştığımız biraz açıkça sahneler 
gelebilir · hura başladı mı , salonun ku 

Hatta baltık antantına dahil olan de garip bir takım sesleri Ahlar, 0 

bu üç dev1et 9 fırkasıru Alman kıta- inletmeğe başlıyor · . ı Sinir buhranınız artıyor • 
ları~n karşısın~ çı_kacak olsa ~ıle ' üzerine bir çok seyircilerin yed' 
Nazı harp gemılen Meme) , Riga , • fıstık ve kabak çekirdeki gü -
Reval borjuvalannın hakkından sür- nü, yüksek sesle muhavereleri de 
atle gelebilir . 1 ve ederseniz , o gece de eti 

zin haram olduğ'unda artık 
Almanya , 4,5 milyon tonluk te· yoktur . Filmi yan yerde bır 

cavüz g~mileriyle [ 19}4 den evvel sinemayJ terk etmekten başka 
5~ milyon tondu ] . lazım olacak kalmamıştır . Hele biraz da P"" 
h~ maddelerini süratle W,ngrada lısı iseniz o gece tatlı uykunuzd 
mkledilccektir . • kaybetmişsinizdir . 

Bu birkaç misali gündciik b 
tımızdan şöylece, rastgele aldılO · Leningradm Almanyarun eline 

geçmesi , bu tebrin minevi ve poli· 
tik bir merkez olması dolayısiyle 
kati tesirli olacaktır . Aynı zaman 
da Sovyet ihtililı aleyhdarlığına da 
üftt verecektir • l..eningradda bir 
[ milli Rus hükUmeti ] ilin edileceği 
de mubakkakbr . 

Naziler alacaklan Sovyet arazi
lerini kulonize etmek için şimdiden 

Rus memurlarından mürekkep bir 
kadro bile ya(>IJU§lardır . 

Diğer taraftan Leningradm el
lerine geçmesiyle Almanlar bulun· 
duldan kıiamlarda Sovyetlerin yıkıl· 
maatm hazırlayabilecoklerdir . 

Alman plimnm rulıu işte bu nok· 
ta üzerindedir . 

Mqlkova üzerine bir yürüyüş , 
hatti Leningradm iıgalinden sonra 
bile , imkinllı deiilae de çok güç. 
tür . Leningradm zaptı ile Almanya 
Sovyet Rulyanm bpuıru açacaktır. 

lıte Almanyamn stratejik pliru
nm özüaü de bu nokt tetlcil etmek· 
teclir, 

T1'aa•6zt) 
Gnnd~llk liyaal pzete 

Abonewtlan 

12 Ayllk 
6 AJlalc 
3Ayllk 
1 A,t.k 

ICUl'Uf 
120Q 
600 
300 
100 

1 -Dit ..,,,1e1ret1er için Abone 
._..dllifmes 1allm poeta murah 
zammedilir • 

2 - llinlar için idarqe miira· 
cut edu.Jidir • 

f anızm içinde buna benzer daha 
}erce misal bulabilirsiniz . 

Bilmem hangi feJsef e mdf. 
iddiasına nazaran, saadet denild
iDaanın gündelik hayatmd• 
nel;>i,ldifi, huzura kavuştutu 
top yekün~an başka birıey . 
miş .. Karmakarışık bir dünya 
bir parça huzur, bir nebze 

' kavuşmak imkanlarınuzı da bu 
le yok etmemiz abdallıktan 

1 birşey değildir. Bilhassa bizi · 
diren , ve yavaş yavaş deJiliJO. 
ru surükleyen bu küçük amil~ 
tadan kaldırmak çok kolay bir il 
duktan sonra .. 

• • 

Bir hokkabazı a 
desterelerke 
yaraladılar 
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kuyup - yazma aleyhin! 
de söz söylenebilir mi? 
. t .h d h - k yup yazmanın Sovyetlerln ~d~mi müda 1 İngiliz karekteri ır avzı a a o u . • hale paktına ıştirak etme . 
aksak tarafları var fakat en teblıkelı meleri Londrada tefsirler Ne Faıizm ve ne de komü 

d .. okuyup yazmamaktır doğurdu nistler uyuşamaz 
UŞman Londra : 8 (Radyo) - Bir içti· 1 

- iV - Madrid: B ( A. A) - Madrid- mada söz alan Jorj Simon Faşizm ve . 

Okuyup yazma lehinde söyle-

1 

Okuyup yazma~n ~erekliği, ilmin 
"'1 sözlerin, yazılan yazılann daha fennin faydalan ustiin~ ~ra.da ?.e 
~ katına ihtiyaç varken geçen ye. yazıla okuruculara yenı hiç bir soz 
di betkedelci bqlığm kullanılması söyleamit olmaz · . . . 
İJınin, fennin de her şey gibi suiisti- Burada tekrar edilmesı gereklı 
llıal edildiği ve dünyanın bu günkü olan şey okurlann nknmamuında~ 
leılclı durumunda bunun da büyük ve yazarların da yıızınaırıasından fi· 
tcairi olduğu hakkında dikkati çek. kiyettir . . . 
llıek içindi . Okuyup ya7111amak bir ~-

Bu başlangıçtan sonra ilmin ve dir, bir ilgisizliktir, bir !en~~· 
talimin eksik gedik yerleri üstüne bir uyuşukluktur. Cemıyet ı~uı~e 
)İne Garp alimlerinin kitap ve ga. maşeri vazifelere karşı pek büyuk 
letelerine dayanan münakaşalar ay bir kusurdur . Çünlci ~un .zararla-

den bildirildiğine göre hükumet kuv- komünizme ayni şiddetle hücum 
vetleri dün muhtelif cephelerde mu- ederek demiştir lci : 
vaffakiyetler bzanmıştır . Nasyona· • F qiat doktorini lngiliz karak-
lildere lcal'fl ıiddeüi mukavemet teri ile taban tabana zıddır . Tıbkı 
tedbirleri alınmışdır . Madride kar· komüııimıiıı lngiliz karakterine kati 
şı yüz ellibin kifilik bir nasyonalist yen ıwmadıiı gibi " lngi.!terenin de· 
kuvvetin taarruzu beklenmektedir. mokruinin kalesi kalm81< için her 

Londra : B (Radyo) - Sovyet tcyi yapacaktır . 
Rusyanın ademi müdahale paktına F·ı· ti• d 
iftirak etmemek suretile yaptıjı teh- 1 ıs n e 

Yeni çarpışmalar oldu 
Kudüa : 8 ( Radyo ) - Polis 

ve asker devriyeleri Susan karyesi 

ubife: ! 

Asri sinema 
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) 
BEYAZ KARTAL 

Türkçe sözlü büyük film 
7359 

rı 9a.lıklarla yazılacağından genel rı ferd ile kalmaz . Bir cemıyet fert· 
bakımdan ,okuyup yazmayı çekişti. !erden müteşekkil olduğun~ bu za. 
'eıı bu başlık kaldınlacaktır . Bun· rarlar bir ( muhassala ) şeklınde ce· 

dit burada bir çok tefsirlere yol aç· 
mıştır . Cenevrede bazı mahafil Sov· 
yet Rusyanın tehdidini yerine getir· 
mek için doğrudan doğruya Madrid 
hükumetine yardım edeceğinden 
ltorlanaktadır . 

Madrid ( Radyo ) - B Madrid 
ile paris arasında bava ticaret pos· 
tası yapılacaktır . 

civannda müsellih bir Arap çetesi- '------------------------: ne rast geldi . Yapılan müsademe· 

~ önceki betkede üııivenitelilerin, miyete yüklenir · 
llıünevver gençlerin gönlünü alacak Memleke~z?e, kiı:ı~ı~ ve 
'Özler söylemek için bir tavzih ya. gazetelerin istedıtımız gıbı mukeaı. 
aılınıştı . Bu betkede ise okuyup yaz mel olmadığından arandıjı. ~dar 
llııyanlara çatmak ve onlan uykudan faydalı ve cazip görülmedığindeo 
llfandırmak için bu tavzih yaıılıyor. fikiyet ediyoruz · . 

. . Eks' ) Fakat bu iş ( arz ve talep ) kai-
~ te~d. d_e~eyı~z ·. <. ır desine tabidir . 

dedıkleri en ıyı ılaç bıle ıyı ve ye· O k surlan da dii7.dtecek yar.ar· 
~ kullaıulmazsa bir zehir olabi. !ardan ~ce okuyuculardır , 
lir . F alcat bir ağının tif a yerine kul- iyi mal isterlerse iyi mal çıkm-
I.nııdığı yer~er. ~e vard~r . .' lır , Çok mal ister lene çok mal çı· 

Her şeyuı ıyı ve kotü taraflan le I Kimse ilgilenmezse her iş 
oJabilir , Onu . ayırd etmek için de ~ 1k~hr , 
bir bilgi ister . Okur yazarlık ( bil· Gazete ve lcitaplanmızdan ya-
ri ) demektir . pılan bu şikayeti onlan daha iyi gör. 

Geçen betkelerde atılan taşlar, mek isteğine yormak daha doğrudur. 
np.1an tenkitler okuyup yazmak Öyle de olsa, faydası cazibesi az da 
'trenip te gaute ve mecmıwlan ve olsa onlan yine okumalı, hiç olmaz-
~kli kitapları mlitalea eden okur sa memleket işlerine , cemiyet ifle· 

Metaksas disiplin 
istiyor 

Atina : 8 ( Radyo ) - Bir me· 
resimde hazır bulunmak üzere bat· 
bakan M. Metaksas evvelki gün 
Komoaiye hareket etmifti. Selinikte 
büyük bir tezahuratla karşılanan 

başbakan halka kartı söylediği bir 
nutukta: 

• Sizden çok diliplin isterim . 
Çünkü gayret ve gayelerimizde an· 
cak disiplıı sayesinde muvaffak ola· 
cağız .• demiştir . 

de Araplardan 2 maktul ve üç 
mecruh oldu . 

Polis silihlı bir Arap tuttu . 
Bir polİI devriyesine atÇt edildi 

Ve bir kaç yaralı oldu . 
Dün gece bir Yahudi çimento 

fabrikası tahrip edileli. Bunu yapan 
Araplar tutuldu . Çetecilere zahire 
taşıyan bir Arap yakalandı . Irak 
petrol borulan mıntakasında gece 
dolaşan bir kaç kişi tutuldu • 

Dördüncü Balkan 
haftası 

hp 

lstanbul : B ( A. A ) - Dün 
lstanbulda Yıldızda Dördüncü Bal 
kan tıp baltası •hbat bakanlıtı müs· 
teşaruım bir nutkıyla açılmqdır. 

Alsaray • 
sıneması 

bu akşam 
F evkalide heyecanlı ve ince bir aşlc macerası olan 

( Korsanlar definesi ) 
Mümessili : Rişard Talmaç 

IJave : 

Olimpiyatlardan bir kısım 
Atletizm-Yüzme yanıları - Dünya birincisi 

Y aşann fstanbula gelişi 

Paramunt dünya haberleri 
Matineler : 

hı.arlara değil, on'an yazanlara , rine ilgilenmiş olmalıdır . 
~ nihayet ilmi ve fenni qii...,_l Gazeteleri, mecmualan ve ce.-i· 
':"enlere, medeniyetin biricik alime- yeti alakadar eden kitaplan hiç ol· 
ti oları ilmi, fenni insanlığın tahribi mazsa cemiyete karşı vazifesini gör-, 

Cumartesi : 2,30 da Dertsiz arkadqlar 
Gayri meDkul ıaallann l Adana kulübü idare he- I Pazar : 2 de Korsanlar

7
;:;;nesi-Olimpiyadlar 

açık artırma ilinı yetinden : ~-------·-------------' 
)olııııda kull-nlara karşı idi ve miif olmak için , yurdseverliğin bir 
lııınu yapmak bir vazife idi • gerekliği olarak okumalıdır . . 

Kulübümüzün mühim bazı mese- 1 

Adana Üçüncü icra memurluğun. lelerini kocıuımak üzere bir genel -----------------------.. 
dan : toplantı yapmaya karar verildiğin. 

O vazifeyi yaparken yanlış an· Ve nihayet bu, batı illerinde ol· 
'-tılrnaması da her yazıda hatıra ge- duğu gibi yeyip içmek kadar gerek· 
tiri imişti . Bu başlık altında bir va· li ve geçilmez bir alışkanlık olma-
ıife daha kalıyor ki onu bu tavzih lıdır . 
Yerine getirecektir . A. hktı 

·----~~~~~~--,------------------""!'!"": 

Doktor Hamdi Onar 

lstanbul ve Paris Hastanelerinde 
ihtisasını yapmıştır 

Doğum ve çocuk Bakımevi sabık Baştabibi 

Muayenehane : İstiklal mektebi kar
şısında telefon : 161 

735i 4--13 

Diş tabibi Nureddin 
Bordan dönmüş ve muayenehanesini açmışhı:. 

liastalarını her gün kabtd etmektedir • 
.... 7366 

ktaiyormuşum • dıyormuş · , lsa Şakir Akdoğan fab-
lrıgilterede seyyar posta rikasından : 

O. No: 35-101 den sayın üyelerinin 15 - 10-936 
lstanbulda lstandar Şirketine perşembe günü saat 19 da Kulüp 

borçlu rırengiilüı köyünden Bekir binasına buyurmalarını saygılarla 
otlu Osman ve biraderi Muatafanm diler. C. 
ipotek edilen. 

Tapu No. 
Tarihi: T ~irini sani 339 
Mevkii: Mürseloğlu 
Cinsi: tarla 
Dönümü: 750 
Tapuca bilmesalıa 803 
Hududu: prkan Arapoğlu Meh. 

met veresesi ve Salih ve garben 
1 Teslime Hasan ve kefeli tarlası, ti· 

malen Amadettin uhdesinde kalan 
tarla cenuben Memo ata ve Haa 
Yusuf otuJlan Abdullah tarlası 

Tapu No: 85 
Tarihi: Tepini sani 927 
Mevkü: Mürseloğlu 

tarlanın 200 tapuca 250 bilmesaha 
240 hissede 141 hiuesi. 

Hududu - Şarkan Havace Mar· 
koyanda ve Arap otlu Selim vere
sesi tarlaaı ve kefeli Şeb Hasan ot· 
lu lamaiı, Pıuleıı Kereçli oğlu tar 
lası cemaben umumi yol. 

Takdir otı""° kıymet- (750) 
dönümlük tarlama döııiimü sekiz ' 
230 ı:l&rim!.ı!c tarlanın dönümü on 
linıcbr. 
Arbnııanın y.pııl1C1ğı yer,gün,saat: 
10-11-9.16 S.h uat 11-12 de 
Adana icra -.-

1- flba pyri mdllaılün artırma 
şartnamesi - ilin - tarihinden 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

istikamet eczanedir 

tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diter alilcadarlarm ve irtifak halda 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
deki haklanıu hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialanıu işbu ilin 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde haklan tapu siciWe sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laflDUından lıariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artınnıya 
iftirik edenler artırma prtııamesirıi 
okumut ve lüzumlu malilmatı almış 
ve bunlan tamamen kabul etmiı ad 
ve itibar olunurlar. 

hane ve telefon telleri 
lrı,iıizler umuıııi hizmederi bal· j Miifterilerimile ' itibaren Nojle 1 inci icra 

S- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa batnJdıktan . sonra 
en çok artırana ibale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmu veya satış is 
tiyenin alacapa rüç!Wıi olan diter 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 
laruı o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacıılclannın meanoundaıı faz
laya çlkmazsa en çok artıranın ta. 
abbüdü baki kakMk üzere artırma 
15 pn d a h a temdit edilerek 
2S - 11 - 936 çarpmba günü 

lcııı ayağına indirmek için büyük gay İ Fabrikamıida çdcilmiş ve çe-
tet.ler sarfetmişlerdir . Son zaman. ' kilmekte olaıı iane pamııklaı, tarihi 
~e seyyar post:abane~er v~ tele- İ ilandan bir hafta ıwfuıda pamuk· 
. &aııtrallan tesıs etmişlerdir. Şeh : lan satıp ve yahut kaldırmıyanlardan 
'll içinde dolapn otobüsler her 1 beher balyaya her gün için 10 ku-
llıah8ılede durarak, mektuplan al. l · alınac ıı.. ., .. _ ı · 
"'·'-ta 1 f tm k . . . . bek ruş arzıye a5 • ı iUl o unur. ·- ve te e on e e ıçm sızı 

• . 7358 3-3" ... -

dairesinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. lıinda 
yazılı olanlardan fazla malıimat al
mak istiyenler, ilbıı ~eye ve 

dosya numarasile pıemuriyeti 
mize müracaat ebı\eli\lf' . 

2 - Artınnıya iştirik için yuka· 
nda yuıJı · Jüyuietiıi 111o 7 ,5' niıbe· 

ayni saatta yapılacak artırmada ~eli 
sabi istiyenio iJ&Catıiia rUçhani q)an 

: 
1 

Tan Sineması 
Bu akşam 

Sinemanın iki töhretli siması 

Douglas Fairbanks Jr,Elisabeth Bergneı 
Tarafınclen teımil edilen Rus tarihinden bir yaprak. DELi PETRO 

ve kana KATERINA'nın maceralanna ait yaplmıı büyük Rus Filmi. 
MeVIİIPİn ilk şaheseri AŞK , K1N, ENTIRIKA, HEYECAN 

Dolu Fransızca sözlü 

(Büyük Katerina) 
yı sunuyor . iki saat tam bir sinema ziyafeti 

haveten nefis ( Miki Mavs ) 

PEK YAKINDA : Şubertin hayatım, Aşkını, Eserlerini gösteren nefis 
bir film , ikinci bir BiTMEMİŞ SENFONJ 

( Şubertin aşkı ) 
En büyük Aşk filmi, En büyük Macera filmi 

sanatkirm filmi 
ve en büyük bir 

( Diktatörlük ) 
Arkadaşlık, Fedakirlık, Kahramanlık 

( Büyük ihtilal ) 
Manzumesi 

diter alacaklılann o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklan mecmu· 
undan fazlaya çıkmak farti)e, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
karan fesholunarak kendisinden ev· 
vel en yiiksek teklifte bulunan kimse 
arzetıniı olclutu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 giin müddetle ar
brmıya çıkanlıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ibale arumdaki fark ve 

7363 . 

Kiralık ev 
Asfalt yol üzerinde doktor 

Muzaffer muayenehanesi kiraJıktır. 
11 

~ günler için yüzde bqten he· 
sap olunacak faiz ve diter zararlar 
aynca bükme hacet kalma~•zın me
muri~timizce alıadaıı tahlil olunur. 
ltbu pyri menkul~ IÖlteri 

len lo -11 - 36 tarihlerde Ae• 
3 inci icra memurluğu oclaııında İfllll 
ilin ve gösterilen artırma prtna 
mesi dairesinde satılacatı ilin olu· 
nur. 7365 
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Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

-~--,-------:-- Ki lo l<'iyetı 

ClNSI Eu az En çol. Satılan Mikdar 

K. S. 

40 41 
apımalı pamuk 

Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi ., 
iane 1 47 -48 

• -=ia:::ne=--2=------- l45 -46 ___ , 

-Ekspres 
Klevlant 49 1 50 

YA P AG I 

.<Uo 

1 _.;;B::,ıeYc:;az=------- lı----ı----1-·--'----=---ı 
Siyah • . 

Ç 1 G 1 T 

-Ekspres 1·----ı-----ı-------iane .-
Yerli " Yemlik ., j 

., " Tohumluk ., 
HU.BUBAT ·----------· 1 _B;_u_,,_ğd'-a~y~K ___ ıb~rı~s ___ I;-- __ ------::----ı 

., Yerli 4,62 

" 
men tane 

Arpa 

Fasuly'-"a-----·ı----ı---- -------- -1 
Yulaf 
Delice , _::,..:::.:.:.:... _____ , ______ ı------------ - 1 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 14,50--1 

ı-;;.;.;.;;..;.;;..~~~~~~-

U N 
Dört yıldız Salih- 750 ı 
-c----"-------- --675 -- ---------· ·= - üç • • 

.o ] -Dört yıldız Doğruluk 750 -- ---------I :a - - üç " " 6 75-- --
S! .§ Simit " S SO- ------I 
:;;; ~ -Dört yıldız cumhiJrlYCt___ 700 

~ l °'_ü_ç_• " 625 -- --- ------· 
Simit " 800 

Liverpl Telgrafları \ Kambiyo ve para 
8 I 10 I 1936 '""""' p,~ iş bankasından alınm ıştır. 

• -_-H_-a:....z-=_ı r-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-....,.ı==--6-=-,-86 Liret ----- ---\-_ 
•. 6 64 1~~R~ay~şm::::::ar~k----;---i 

Birınc i kannn vadeli Frank " Fransız ,. 
Mart .. - 6- 60 ı......;S,:.te;::r;;:l i n-c7in-gı"'"··li',..._z-,.--ı---ı 

ı-=H~i~t ~ha=z~ır _____ 1_75-=--J~7~7~-~D~ol~ar:__«7A~m~er~ik~a-• __ 1 ___ 1 
Nevyork 11 86 Frank « İ sviçre " 
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Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay:::delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

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

Celal Bayer 

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

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

7-15 G. A. 

1 

Türkıözü 

Seyhan Kültür Direktö 
ğünden: 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Kız ve Erkek Liselerile 
öğretmen okulunun Erzak ve . 
caklan için sürülen peyler haddi 
yik görülemediğinden 13 flk 1 
936 salı günü saat 15 de ihalei 
tiyeleri yapıl:nak üzere nıün 

on gün için temdit edilmiştir. 
isteklilerin ihale gün ve saat 

Kültür direktörlüğündeki ko ~S'f 
baş vurmalan ilan olunur . 7 

7- 9-11-13 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve he~ de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

Kaçakçılar vatafl 
hainidir 

Yitik çiğit pusıası 
Ziraat Bankası Adana M 

cat fabrikasından almış oldu~ 
4-36 numaralı 814 kiloluk 
puslasım yitirdim. Yenisini al~CI ...ı~ 
dan yitik puslanın hükmü kalJllY 
ğını ilan ederim . ~ 

SOCONY-VACUM 
Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her za· 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Avadan köyünden 
7367 Ali oğlu 

ALI 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

Almanyadan tetkik seyahatinden dönmüştii~ 
Muzaffer Lokman , bugünden itibaren hastalarl 
eski muayenehanesinde kabule başlıyacaktır. 

Doktor Ekrem Hüseyi 
Baltacı 

Bu kere seyahatten dönerek bilumüm dahili hastalarını Mustafa # 
Eczanesi üstündeki muayenehanesinde teşhis ve tedaviye başlamıştır• 

7356 3-7 

Çiftehan Kaplıcası 

abiatın bu büyük lôtf ve nimetinden istifade edi 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkindell 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve m~ 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelme ~t 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müste 

mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri va 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyı ucuıdıJI' 

Tren ücretleri yarıyarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 

dır : 200 Bir gecelik 
otel odası 

125 Bir gecelik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 

Odalar dört kişilikti' 
Fazlasından fark abıııf 

l 

b 

liıı 

50 ikinci • 

15 Umumi 
Bir kişi ücreti günde ~ ~ 

Satış yerleri : 
Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni ma· 

ğazalan ve zenginlik gişesi . 

30 Hususi banyo ~ 

• defaya kadar 

1 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağnlardan uyuyamazlar. Kışın ~ ~: 

titiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
47 

llıc 

bıı 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
Umumi neşriyat müdiifİİ litıj 

Celal Bayer ~c 
7182 20 

---...---..----------~--------------------------- AJana Türk sözü mat"-" 
• 


