
9 

4 

s 

il'~"""""!!"""""!! Ferid Güven"""""!!~'!!"! 

SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

1 Kanunsani - 1924 l 

•• -- aı -- 10 Teşrinisani 936 
Onikinci Yıl - Sayı : 3676 

; 5 Kuruş j 
ADANA: Telefon : 17 GÜNDELİK SİY ASİ GAZETE Ulucaıni yakınında hususi daire Pk. 44 )iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--------iiôiiiimiöii~1" 

ntakya -iskenderun meselesi halledildi mi? 
Dün Şehrimiz korkunç bir dolu 

sağnağı altında kaldı 
19 dakika devam eden ceviz büyüklüğündeki dolu 
yağmuru binlerce kuşu öldürdü . Şehirde camı 

kırılmıyan ev pek az kaldı 

Ulucaminin saika siperine kuvvetli bir yıldırım düştü. dolular, 
Adanaya, mütehassir olduğu karlı bir şehir manzarası verdi 

1 
Dün saat 15,16 da şehrimizde 

uzun srnelerdenberi görülmemiş çok 
::;iddetli bir yağmurla karışık, ceviz 
İriliğinde dolu düşmüştür . 1 

15,16 dan 15,35 e kadar i9 da- ı 
kika ayni şidd ~tle devam eden do- / 
lu bütün yerleri 11 sant m kalınlı- I 
ğında örtmüştür . 

Hava birdenbire soğumuş ve ' 
15,30 da kesilen doludan sonra, yağ. 1 

ınur, 16, 10 a kadar devam etmiştir. 
Dün, Bütün Adana, mütehassir ol

duğu , karlı bir şehir manzarasını 

andırıyordu .. Dolu, bütün damları, 
yerleri kaplamıştır . 

Bir çok mıntıkalarda elektrik 
hatları arızaya uğramış ve telefon 
telleri kopmuştur . 

Dün bir saat kadar bütün sokak· 
lar boş kalmış ve münakalat kesil· 
ınişti . 

Dün §elırin sokakları, Seylıanın ta§masında yukardaki manzarayı 
alan vaziyette idi 

Dolu ve yağmurdan sonra cad
delerdeki sellerden halk pek zor
lukla geçebilmişlerdir . 

gelmesine sebepte, kanalizasyon ıs· 

karalarının dolu yığınlariyle kapan· 
mış olmasıydı . Belediyenin bütün 
tanzifat memurları, geç vakta kadar 

ıskaraların ağızlarını açmağa çalış
mışlardır . 

Dünkü afat, belki 25 seneden. 
- Gerisi ikinci sahifede -

Evlerin damlarında ve işlemiyen 
kuytu yerlerdeki dolu yığınları gece 
yarılarına kadar ancak erimiştir . T rablusşamda örfi idare mi? 

Dün bütün okul talebeleri hava
nın şiddeti geçinciye kadar mektep · 
!erinde kalmışlar ve geç vakıt ev
lerine dönebilmişl ..,rdir . 

Suriye meclisi muahedeyi 
tasdik edecek mi? Bu şiddetli dolu ve yağmurun, 

hinterlandın, her tarafına ayni şiddet 
ve devamla düşüp düşmediğine dair 
henüz malumat elde edilememiştir. 

Hükumet binasının, Kız Lisesinin 
ve şehirdeki bütün evlerin, kazino, 
kahve ve lokantaların gıarbe müt e· 

Veccih pencerelerindeki camlar karni· 
len kırılmıştır . 

Duyulmağa başlayan muhalefe(seslerine rağmen, 
meclisin muahedeyi tasdik edeceği 

muhakkak görülüyor 

Bir çok evlerin çatılan da hasa. 
ra uğramıştır . 

Çok ani düşen doludan binlerce 
kuş ölmüş ve yaralanmıştır . 

Sagnak durduktan sonra agaçla
rın üstünde kanatlan parçalanmış , 
yaralı binlerce kuş görülmüştür. 

Dün caddelerin bir nehir haline 

Berut : 8 ( Hususi muhabirimiz· 
den ) - Trablus şehri bu gün gre. 
vin 17 inci gününü bulmuştur. Çar· 
şılar hala kapalıdır . 

Karışıklıkları çıkaranların tevki· 
fine devam edilmektedir . Şehirde 
akşam saat altıdan sabahın beşine 
kadar dolaşmak yasak edilmiştir . 

Suriyeııin bir çok yerlerinden 

Türk kadınının askerliği 1 

Henüz bir layiha hazırlandığı doğru 
değildir. Mütemmim malumatı 

beklemek lazımdır 

İstanbul: 9 (Radyo) - Türk kadınının Ordu 
hizmetlerinde istihdam olunacağı hakkında bir la
yiha hazırlandığı ve Meclise verilmek üzere bulun
duğu hakkındaki şayialar_katiyen asılsızdır. 

Henüz bir layiha hazırlanmış değildir . Bu hu
susta verilecek mütemmim malumata intizar etmek 
lazımdır . 1 

Şamda Merce meydanı 

yüce komiserliğe protesto telgrafla· 
rı gelmektedir . T rablustaki vatani 
birliği bir beyanname neşrederek I 
halkı sükune ve davalarını muslihane 
bir surette takibe davet eylemiştir . 

* * * Yüce komiser kont dö Martelin 
değiştirileceği ve tekaüde sevk edi· 
leceğine dair çıkan haberler , resmi 
mahafilde kati surette yalanlanmak· 
tadır. 

Antakya : 8 ( Hususi ) - Üç 
- Gerisi ikinci sahifede -

Mareşal Fevzi 
Çakmak 

• 
l Antakya-Iskenderun me. 

Bükreşte büyük bir me 
rasimle Romanya meç 
bul askerine çelenk 

koydular 
Ankara : 9 (A.A.) - Dün Bük 

reşte Mareşalimiz ve Yunanistan ve 
Yugoslavya genel kurmay baş· 
kanları askeri merasimle Romanya 
meçhul askerine çelenk koymuşlar
dır. 

Romanya Milli Müdafaa Nazın 
Mareşalımız,ve:diğer genel kurmay 
başkanları:ve maiyetleri şerefine bü· 
yük bir ziyafet vermiş ve bu ziya
fette Romanya Başvekili ile Harici· 
ye Nazırı ve bir çok Romen:gene· 1 

i r;ı ll e rı hazır bulunmuşlardır . 
1 Ziyafetten ~<ınra Romanya Baş
/ vekili genel kurmay Buşkanınıızla 

i ö~h7J;;;·:~kilimiz i 
Ankaraya döndü 

lstanbul : 9 ( Radyo ) - Dahi· 
liye vekili ve parti genel sekre 
terimiz Şükrü Kaya Ankaraya dön· 
ınüşlerdir . Vekil garda , vali , ku
mandan ve saylavlar tarafından uğur· 
lanmışrır . 

• 

selesi halledildi mi ? 
Eşşebap gazetesi ; bu işin , Ankar~da 
Ponso ile hariciye bakanlığı arasında 

halledildiğini yazmaktadır 

Atatürk'ün nutku haberinden sonra bir kahvede 1 
toplanıp gramofon çalan Bilanh ~18 genç Jan- ı 
darmalar tarafından tutularak ifadeleri alındı 

, 

Anıukyudun bır göriirıüş 

Halep : 8 ( Hususi muhabirimiz· , 
den ) - Burada çıkan " Eşşebap ,, i 
gazetesinin yazdığına göre , Fransa· 

nın Ankara büyük elçisi ile Türk 
hariciye bakanlığı arasında , An tak· 

- Gerişi üçüncü sahifede -

lspanyol hükumeti Valansiyaya 
tamamen taşındı 

Madritde Yalınız bir müdafaa komtesi kaldı. Nasyonalist
ler istasyon mahallesini de dün işgal ettiler 

Dün mütemadiyen hava hücumları yapıldı. Madrid halkı, şehri 
müdafaaya geçti. Hükumetçilerin bütün gayretleri akim kaldı 

Londra : 9 (Radyo ) - Bugün 
öğleden sonra Madride mütemadi· 
yen kaya hücumları yapılmıştır. 

Madrit : 9 ( Radyo ) - Hükü· 

•met kıtaları kumandanı dün Madrit 
ahalisine bir beyanname neşrederek 
- Çocuklarınızı eyi muhafaza edi
niz. Madrit kurtı.:lacaktır. Hüküınet 

Şehirmeclisidün toplandı 
Turhan Cemal Beriker şehrin imar 
planı üzerinde mufassalan izahat verdi 

·-- -
Planda mevzuu bahs fabrikalar yeri bir çok müna
kaşaları mucip oldu. Ve fabrikalar yerinin tayin 

ve tesbiti için bir komisyon teşkil edildi. 
' 

Şehir meclisi dün saat 14 de 
reis Turhan .Cemal .Berikerin baş· 
kanlığı altında toplandı. 

Dünkü müzakeratın esasını ge· 
çen içtimada ait olduğu encümen· 
!ere havale edilen bazı idari mese
leler ile riyasetin senelik raporunun 
müzakeresi teşkil ediyordu. Evvela 
e,ski zabıt hulasası okunarak aynen 
kabul edildi. 

zafere kadar harbe devam edecek. 

tir . 
Nasyonalistler, hükümeti katiyen 

ellerine alamıyacaklardır demiştir. 
Paris : 9 ( Radyo ) - ihtilal· 

cıların nmümi meclislerinin ikinci cel 
sesi dün gece açılmıştır. 

Paris : 9 ( Radyo )- Hükumet 
kuvvetleri mevzileşini tahkim ve tak· 
viye etmektedirler • Yardım kuvve!· 
!eri gelmiştir. 

Paris : 9 ( Radyo ) - Madrit· 
liler, şehrin i sokaklarında toplan · 
makta ve şehrin müdafaası için isti
şare ve münakuşalar yapmaktadır· 
lar. 

Halk soukkanlılığım muhafaza et· 
mektedir. 

r.,ıadrit : ( Radyo ) - Madridin 
dört tarafı kat kat barikatlarla çev· 
riliyor. 

Londra : 9 (.Radyo ) - Asiler 
Madritin istasyon civarındaki ma
hallecini işgal etmişler . 

Madrit : 9 ( Radyo ) - Hava ve 
kara bombardmanında ölenlerin ade
di henüz malüın değ!ldir. 

150 ölü ve 80 kadar yaralı tah· 
min edilmektedir . Ruznamenin birinci maddesini 

1935 mali\yılına ait hesabı katet
mek mazbatası idi. Rapor okundu 
ve aynen kabul edildi. 

Paris : 9 ( Radyo ) - Muhtelif 
(il rivayet:ere ragmen Madridin henüz 

düşmediği anlaşılmaktadır. 

ikinci madde mustahdimin tali· 
matnamesinin bir ' maddesinin tadi· 
line dair kanunlar encümeninin maz· 

- Gerisi ikinci sahifede - Belediye reisi Turharı Cemal Berıker 

Hükumet kuvvetleri çok hakim 
noktalara yerleşmiştir . Fakat dış 
mahalleler Nasyonalistlerin elindedir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -



Habeşistan Haritadan nasıl silindi 
;~-~w w w ....... _. __ ._ .. _ .. _......._..,.._ .. _....._.,w w w·~-.......~, 

! Mareşal Dö Bononun hatıraları ! 
'~-...... .. - ..:.., -- ~--·.-.. - -...-..-...._., -· 

-1-

Habeşistanın bir an evvel zabtı için, 
Mussoliniyi Mareşal Bono teşvik etmiş 

------. ------
İtalyan - Habeş harbının bi

rinci kısmını idare eden 80 lik ital-
' yan Mareşal Dö Bono, harb hak-

kındaki hatıratını bir kitab halinde 
neşretmiştir. 

Doyçe Algemayne Çaytung'un 
Roma muhabiri, bütün dünya mat
buatından akisler uyandıran ve Ha
beş harbı ile İtalya siyasetinin ;ç 
yüzünü gösteren bu eserin bir hu
lasasını yapmıştır. Bu kıymatJi ya
zıyı biz de karilerimize sunuyoruz. 

Mareşal de Bono: 
" - Amme hizmetindeki faali 

yetimin seyrini asker olarak bitir 
mek benim için büyük bir ruya 
idi.,, 

Diye başlıyara şöyle devam 
ediyor: 

·- Etyopya ile bir anlaşmaz
lık çıktığı takdirde harb olup olmı
yacağını 1933 de henüz kestirme
nin imkiru yoktu. Fakat, ben, vakit 
kaybetmemeyi · muvafık görerek 
günün birinde Duçeye dedim ki: 

- Bana bak, şayed orada bir 
harb çıkacak olur ve sen de beni 
layık ve kabiliyetli bulursan, onun 
idare edilmesi şerefini bana ver. 

Duçe dikkatle yüzüme baktı ve 
derhal: 

- Hay hay! diye cevap verdi. 
Bunun üzerine ben: 

- Bu hususta beni çok yaşlan
mış bulmuyor musun? deyince, 

- Hayır, dedi, ben, devam 
ederek: 

Çünkü, artık kaybedecek 
vaktimiz olmadığı kanaatindeyim 
de, onun için, dedim. 

Duçe o tarihten itibaren, Habeş 
meselesinin 1936 dan evvel intaç 
edimesi lazım geldiği hakkında sa
rih bir tikir taşıyordu. 

Ben, bunun imkan dahilinde ol
dnğuna dnir uf ak bir tereddüd gös
termeden derhal .. peki " demekle 
iktifa ettim. Duçenin hakkımda 
göaterdiği itimad sa y~sinde kazan
dıjım şeref ve kendi ihtiyanmla 
üzerime aldığım mesuliyet, faaliye
timi vüz kat fazlalaştirdı. 

1933 son bahan idi. Duçe Doğu 
Afrikasında yakın 'zaman cereyan 

(ı,Adecek olan hareketleri hiç kimse 
(ile görüşmemişti. Yalnız onunla 

1 
llziyeti biliyorduk; bu havadisin 

iıangi bi suretle halka yayılma
~ sebebiyet verecek ufak bir if
tarda bile bulunulmamıştı. 

Duçeye görüşlerimi şu suretle 
1 

:izah ettim: 

1 

Duçe fikrime iştirak ederek, 
bana, var kuvvetimle çalışmak em
rini verdi; çünkü bir an evvel hazır 
bulunmak lazımdı. 

- Çok paraya ihtiyaç var, 
Duçe, çok paraya! 

Dedim. 
- Para da eksik olmıyacaktırl 

cevabını verdi.,, 
De Bono, gerek askeri . gerekse 

politika bakımından sanıldığıncian 
bambaşka bir ölçüye varan ve 
Avrupayı büyük bir buhrana sürük· 
leyen, fakat, nihayet İtalyanın tam 
bir muvaffakiyetiyle biten f tal ya -
Habeş harbının doğuşunu işte bu 
sözlerle izah ediyor. 

İtalya, Libyanın istilasile meşgul 
olduğu müddetçe, Habeşistanın ba- 1 
rış aollan ile bir İtalyan penetrasyon 1 

paslfiği, ve kendi arzusu ile bir nevi 1 
manda kabul etmesi için uğraştı. 

ltalya ve itilaf devietlerinin yar· 
dmıını gören Rac T afari 1925 de 
Alman dostu Lic Yasu}U alaşağı 
ederek ltalya kıralım Romada ziya
ret etti. 1928 de Abrüz dükası Adis
ababaya ge)eıek büyük törenle kar
şılandı; 2 Ağustosta da Habeşistana 
muslihane hulul kapısını açar gibi 
görünen ltalyan - Ha baş dosluk ve 
hakem andlaşması akdedildi. 

Rasları ezebilmek maksadile Ras 
Tafari, İtalyan silahının yerdımım 
gördü, Hatta, Udine dükası; Tafari
nin Habeş imparatorluğu tabını giy 
me merasiminde bulunmak için 1930 
ikinci teşrininde Adişababaya gel
diği zaman bir de büyük kaproni 
tayyrresi getirmişti. 

Fakat bundan sonra Negüs'üo 
Fransız müşavirlerin nüfus ve tesir
leri altında kalması dolayisile. Ha
beş 1-alyan münasebeti çabucak 
kötüleşti; ve şimdi ilk defa oalarak 
da Bononun hatıralarından öğrenil
diği veçhile, daha 1032 de f talyan
larda, Habcşistana karşı bir baskın 
harbine girişmesi fıkri yaşamaga 
başladı. O günlerin sömerge bakanı 
olan de Bono, Libya harbi bittikten 
ve Eritre as'{erleri serbest kaldıktan 
sonra, martte Eritreye dönd ve son 
baharda da " ilk dogan spmhrge ,, 
adı verilen Eritreye kıralın gelmesini 
temin etti. Kıral ftalyaya avdet et· 
tikten sonra, de Bono, sömerge ba
kanlığına bir muhtıra hazırlaftı; bu 
muhtırada Süveyş kanalından yapı
'acak olan nakl!yatın gizli tutulmı
yecağı düşüncesiyle baskın harbi mu-, 
vafık görülmedi, bunun yerine sal- ı 
dınş harbı ileri sürüldü. 

-Sonu Var-

- ·r• .... ----· 

" Habeşistanın iç politika duru
ma hazin bir manzara aı zediyor; 
dürbin bir politika ile hareket eqe
cek olursak, imparatorluğun darına 
dap edilmesi pek güç bir iş olmı
Jacakbr; hele tarafımızdan muvaf-
16iyetle başanlacak olan bir askeri 

f Dün şehrimiz kor-
1 kunç bir dolu sağ-?-reketten sonra buna, mı.ıhakkak 

'.89züylc baktlabilir. içlerinden bazı
lan açStan açığa hoşnudsuzluk 
dlteren Raslan huzursuzluklan, en 
lıawvetlilerinden bır Rasm impra -
tora isyan etmesini mucib olabilir 
w dolayısiyle bizim müdahalemize 

P *"in vermiş olur. Diğer taraftan, 
laiyan sômürgelerine bitişik bir 
aurumda olan Ra~lann, bugünkü 
.-yaf vaziyetimizden cesaret alarak 
.bize saldırmak teşebbüsünde bu
lwmalan da imkinsız değildir. Bu- 1 

nan için, fimdiki vaziyette, meseleya 
~en halletmek maksadiyle 
.... lıil taarruza geçoıek için tek. 

Hıtlaq kiitlesinin saldınşına da
bilecek bir surette bazırlan-

lillmdtL,, 

. nağı altında kaldı 
- Birmcı sahifeden artan -

beri şehirde görülmeyen bir şeydi. ı 
Dün bütün şehir halkı bilaistisna 
korku hissetmişti. Ulu Camün siperi 
saikasının çektiği yıldırım bütün şe
hirde büyük bir sarsıntı yapmıştı .. 

Ayrıca şehrin dışınada bir yıldı
rım düşmüştür. Gerek dolu ve yağ 
murun ve gerekse yıldınmm tesiriyle 
bir çok evlerin sıvalan dökulmüş ve 
l>adanalan harap olmuştu . 

Du~i afattan en çok zarar gö· 
ren AtaTürk parkı olmuştur. Şeh· 
rimizin bu güzel parkındaki bütün 
çiçekler kimilen harap olmut ve 

Türksözii 

• Polislerin 
iş kanunu tatbik ediliyor 

Yeni elbiseleri bu ay için
de dağıtılmış olacak j Ş h . . 
Bundan bir müddet evvel Polis- e rımız altıncı bölge merkezidir 

Memlekette 1 O faaliyet mıntıkası olacak 
olmak üzere Samsun : Kastamonu , 
Sinop. Ordu, Giresun, Amasya , 
Tokat , Sivas ; 

T rablusşamda ö 
idare mi? 

Birinci sahifeden artan 

gün evvel yüce komiserliğin daveti 
üzerine Beruta gitmiş olan sancak 
delegesi Mösyö Doryo dün sabah 
Beruttan şehrimize dönmüştür . 

Paris : ( Hususi ) - Burada 
lkan Lö Tan Suriye-Fransa ittif 
muahedesi etrafında muhabıK

0 

'JDQI• 

aldığı şu yazıyı neşrediyor : 
" Suriye hükilmeti , Suriye 

yetinin geçen eylulün 8 unda F ran· 
sa hükumeti ile imzaladığı dostluk 
ve ittifak muahedesini neşretti. Ya 
kında bu muahedeyi kabul ve yahut 
tasdik etmek üzere rey vermeğe çat 
rılacak olan Suriye milleti şimdiden 
muahedenin metnine vikıf bulunu
yor. 

Bu diplomasi vesika , zaten umd 
mi hatları itibarile Suriye milletinin 

lerimiz için kabul edilen yeni kı
yafet şeklinin Cumhuriyet Bayra
mında tatbiki ıvukarrerdi . Fakat 
lstanbulda dikftmekte olan elbiseler 
tamaraile yetiştirilemediğinden bu 
sene yalnız Ankaradaki geçit resmi
ne iştirak eden polislerimiz yeni el
biselerini giymişlerdir. 

Yeni kışlık elbiseler de bu şekle 
göre yapılmaktadır. Son Teşrin için
de memleketin her tarafında yeni 
elbiseler polislere ve polis amirle
rine tevzi edilecektir. 

Ankara : 9 ( Hususi ) - iş da. 
iresinin İş kanunu tatbikatına hazır
lık teşkilatı kadrosu ile faaliyetlerine 
müteallik umumi talimatname Vekil 
ler heyetinden geçmiştir . 

ı ekseriyetinin tasvibine iktiran etmiş 6 ınci bölge merkezi Adana ol
mak üzere Adana , Seyhan , Antal· 
ya , lçel , Gaziantep , Maraş v~ 
Malatya vilayetlerini ihtiya edecek
tir . 7 , 8 , 9 ve 10 uncu bölgeler 
teşkilatsızdır . Bunlar 1 inci , 2 inci 
3 üncü ve 4 üncü umum müfğttişlik
lerin ihtiva ettlai vilayetlerden te · ı 
şekkül etmektedir . Bu altı bölgeden 

Emniyet müdürleri de ayni za
manda, bu ay içinde yeni şekilde 
elbiselerini giyeceklerdir . Emniyet 
müdürlerinin ve emniyet memurla
nnın elbiselerinin yakaları açık ve 
pantalonlan kilottur . Emniyet mü
dürleri ve memurları manevra ka
yışı takacaklardır. 

Kadroya göre iş dairesi bir reis 
17 müfettiş ve 35 memurdan mürek
kep olacacaktır , Bu memurlar görü
lecek lüzum üzerine merkezde veya 
iş bölgeleri teşkilatında kullanıla
caktır. 

F AALIYET BÖLGELERi 
Talimatnameye göre memleket 

altısı teşkilatı , dördü teşkilatsız ol
mak üzere 10 faaliyet böltesine 
ayrılmaktadır. Birinci bölge merke
zi Ankara , Yozgat, Kırşehir, Kay
seri , Nitele : 2 inci bölgeler merke
zi Afyon , Eskişehir , Bilecik , Kü
tahya , Konya , Isparta , Burdur , 

Şimdiye kadar Emniyet müdür 
)erinin resmi elbisesi yoktu ve sivil 
giyinirlerdi . Bundan sonra vazife 
halinde resmi elbise giymeleri mec
buriyeti vardır . 

Hususi idare ve belediye 
memurlarının sicilleri 

3 üncü bölge , merkezi lstanbul ol. 
mak üzere , Bursa , Kocaeli , Bolu, 
Zonguldak; 

Dahiliye Vekaleti hususi idare 
ve bdediye memurlarının sicille. 
rini de tanzim etmeğe karar vermiş 
ve valiliklerden bu memurlara aid 
sicillerin gönderilmesini istemiıti . 

Vekalet bu defa gene bir tamim 
göndererek , ehemmiyetle üzerinde 
durulan bu işe aid malumatın bir 
hafta içinde gönderilmesini ve şim
diye kadar bu işi sürüncemede bı 
rakanlar hakkında da inzibati ceza 
tatbikini bildirmiştir . 

Cavid Oral 

Niğde saylavı hemşehrimiz Cavid 
Oral Niğdeden şehrimize gelmiştir. 

Açık memuriyet için mü
sabaka imtihanı yapılacak 

Vilayet nufus dairesinde açık 
olan 1 O lira asli ma lŞlı katiplik için 
bu ayın on altıncı pazartesi günü 
saat 16 d::ı müsabaka imtihanı yapı
lacaktır . Memutin kanununun dör
düncü maddesindeki evsafı haiz olan· 
lar 15 inci gün akşamına kadar vila
yete müracaat edebileceklerdir . 

Posta başmüdü 

Şehrimiz posta başmüdürliiğüne 
tayin edilen Yakup Kastamonudan 
gel mi> ve vazifosine başlamıştır . 

Evini soymuşlar 

Reşadbey mahallesinde oturan 
Musa karısı Cemilenin evinde bulurr 

1J1adığı sırada barakasının asma kilidi 

1 
açılmak suretiyle çamaşırlannın ça
lındığını polise iddia edildiğinden tah ı 
kikata başlanmıştır . 

Dükkanında izinsiz rakı 
• • • 
ıçırıyormuş 

Keba bcı Adil isminde birisinin , 
dükkanında müşterilerine kadehle 
ruhsatsız müskirat sattığı görülerek 
cürmümeşhut halinde yakalanmıştır. 

tarhlarda çok fazla hasara utramıştır. 
Dünkü dolunun Portakal, U

mon ve sebze bağçelerine keza ne 
derece tahribat yaptığı hakkında 
esaslı bir malGmat alınamamıştır. 

Bugün elde edeceğimiz malu
matı yann bildireceğiz. 

4 üncü bölge , merkezi lzmir ol
mak Üzere, lzmir, Balıkesir, Manisa, 
Aydın , Denizli , Muğla ; 

S inci bölge , merkezi Samsun 

Şehir meclisi 
dün toplandı 

- Birinci sahifeden artan -

batası idi. Bu mazbatada Belediye 
hizmetinde iken ölen mustahdem
lerin ailelerine tazminat verilmesi 
teklif ediliyordu. Mazbata aynen 
kabul edildi. 

Üçüncü madde Belediye me. 
murlannın barem kanununa göre 
tasnifi hakkındaki bütce encümeni 
mazbatası idi. Bu mazbatada aynen 
kabul olundu. 

Dördüncü madde Şurayı dev· 
letce bozulan 936 mali yılı bütceıi 
hakkındaki bütce encümeni mazba 
tası idi. Bu mazbataya göre hiitce 
nin varidat kısmından 13000 lira 
tutan kısmı çıkarılıyor. Ve masraf 
kısmıda buna göre tertip ediliyor-
du. Bu mazbatada aynen kabul 
olundu. 

Beşinci madde yeniden tayin 
olunan memurları memuriyetlerinin 
tasdiki hakkındaki kanunlar ve 
bütce encümeni mazbtası idi. 

Kanunlar encümeni mazbatasın
da bazı memurların sicillerinde tah
sil derecelerini gösteren kafi vesaik 
olmadığı için bunlar hakkında yr 
pılacak muamelenin tayinini iste• 
mekte idi. 

Şubata kadar -bu memurlann 
noksan emıklarmı temamlamak 
üzere müsaade edilmesine karar 
verildi. 

6 a madde şehir imar plim 
hakkında imar ve tezyin mazbatası 
idi. Mazbata okundu, 

Reis Beriker, üzerinde bazı ma
lumat vererek meclisi tenvir etmek 
isteJiğini söyledi. Ve pröfesör Yan
scn tarafından hazırlanan imar plim 
üzerine uzun uzadıya izahat verdi. 
Bu planda gösterilen fabrikalar yeri 
bir çok munakaşaları mucib oldu. 
Neticede fabrikalar yerinin tetkik 
ve tesbiti için imar encümenile 
müştereken çalışmak üzere, azadan 
Ziya Akverdi, Feyzi Dural, Kasım 
Ener, Mustafa ÔZgür, lsa Şakir Ak 
d<>tandaa nıütqekkil bit komisyon 

her birine iktisat ve maliye vekalet
leri tarafından memurlar tayin edi· 
lecektir. 

Talitn•-eye pe is daireli
nin her\ir tetlalat bölgesinde vali
likler , belediyeler , ticaret ve sana· 
yi odaları bu dairelerin taleplerini 
azami sühuletle yapmağa mecbur 
tutulacaklardır . 

T eşkilaUız olan bölgelerde iş 
kanununun tötbikabna bazmık faa
yetleri umumi müfettişlik iktisai 
müşaviri tarafmdan iaa edilecektir. 

iş dairesinin faaliyete geçeoeti 
tarih iktisat vekileti tarafından ga
zetelerle ilin edilecektir • 

Üç kişi bir olup .. 

Şevket oğlu Ahmet , Mahmut 
oğlu Cafer ve gazyağcının oğlu 

Mehmet adlannda üç kişinin Ali ot· 
lu Mustafa isminde birisine tecavüz 
ederek elbisesini yırttıklan ve dö
ğüp hakarette bulunduldan ıikiyet 
edildiğinden Ahmet yakalanmışbr . 

Kaçan diğer arkadaşları zabıtaca 
takip ediliyor . 

İki kardeş bir adamı 
döğdüler 

Güneşli mahallesinden Şaban 
oğlu lbrahim ve kardeşi Haydar 
adında iki kişi ayni mahalleden ibra. 
him oğlu Mürşidi döğüp başından 
beş günde iyi olacak derecede yara
Jadıklarmdan yakalanmışlardır . 

Fazla kaçırmış 

Süleyman oğlu demirci Mahmut 
adında biri fazla de, ecede sarhoş 
bir vaziyette geceleyin Hacısofu ma
hallesinde Yusuf oğlu lbrahimin evi· 
ne tecavüz ettiğindm ev dahilinde 
cürmümeşhut halinde yakalanan 
suçlu hakkında kanuni muamele ya
pılmıştır . 

Arabasını çocuğun ida
resine bırakmış 

Osman oğlu Hasan isminde biri
ıınin ; arabasını ehliyeti haiz ol· 
mayan on iki yaşında bir çoaıpn 
idaresine terle etmek suretiyle bele
diye nizamabna aykın hareketinden 
dolayı hakkında lamuai muamele 
yapılmıştır . 

teşkiline karar verildi. 
Vakbn müsaadesizliğine binaen 

ruznamenin yedinci maddesi olan 
riyasetin senelik raporunun müza
keresile verilmiş takrirlerin okun
ması gelecek celseye bırakdd.. 
ikinci teşrinin 11 ci Çarşamba gü
nü saat 14 de toplanmak üzere 
celse bafkan tarafından tatil edildi. 

gibidir . Bu muahedeyi müzakere ~ 
imza eden heyet Suriyede gösteri· 
len kabul resmi , müm~lerimize 
ve vatandaşlanmıza karşı gösterildi 
muhabbet nişaneleri bunun itiraz kr 
bul etmez delilleridir. 

Heyetin etrafında ittifak husule· 
reğini zannetmek insanlan tanıma· 
mak olur . Harslarm silihlanru biç 
bir zamail bırakmadığını unubnamak 
lazımdır . Daha şimdiden Kahireden 
gelen haberlere bakılırsa , muahede 
nin tasdiki aleyhine mücadelede bu· 
lunmak üzere bir teşkilat vücuda 
getirilmiş olmasına şüphe edile· 
mez. 

Acaba murahhas heyete giremi 
yenler mi bir oyunu oynuyorlar (yok

sa Suriye Cumhur Reisliğine nam
zetliklerini koysalar bile intihap edi 
lemiyeceklerini iyi bilen baD kimse
ler mi manevra çeviriyorlar ? Y ~ 
inanmış milliyetçi bir mubaleJet iDİ 
hazırlanıyor? 

Bana Pariste bir zat dedi ki: 
- Cenevreye gidiniz , orada 

mir Arslam görünüz . Bu zat Av· 
rupadan islim aleminin barometre
si gibidir . Eter muahedeye aleyh· 
tarsa , saklamaz ve siz de Suriyede 
milliyetçi muhalefetin ciddi olaca 
ğma kanaat hasıl edebilirsiniz . E· 
ğer bilakis muahedeyi beğenirse , 
Suriyed ~ teressüm etmeğe başlıyan 
muhalefetin Fransız - Suriye dost· 
luğunu bozamıyacağını ve büyük bir 
ekseriyetin muahedenin tasdiki le· 
hine karar vereceğine emin olabilir 
siniz. 

F ak&t bir Fransız gazetecisi İçlll 
yirmi senedenberi Suriyede , Mmr 
da , şimali Afrikada Fransız politika• 
sı aleyhine yorulmak bilmez fa,liyet 
ler sarf eden bu muta 1ssıp müslüman
la konuşmak kolay bir şey midir? 
Nihayet bu Arap muharririn delile
tile kendisi 1den randevu aldım ve 
Cenevrede Emir Arsanla göriiflllete 
muvaffak oldum ve sordum: 

- Fransa - Suriye muahedesi 
ile bu muaheıdenin Fransa ije Arap 
ve müslüman memleketler münase
betleri üzerinde bırakacağı tesir ~ 
kında fikrinizi öğrenmek isterim. 

Emir Arslan cevap vermeden 
evvel bana uzun uzadıya baktı ve 
nihayet dedi ki : 

- Siz FransıZ8111ız • Memleketi
nizde kendinizi 1 numarah halle dür 
manı karşmnda zannediyorsunuz • 
Onun için söyliyec~ğim sözler de 
belki hlyretinizi mucip olur . Suri-
ye - Fransız muahedesi iyidir. Bm 
muahedenin metinlerinden ziyade , 
bu metinleri dikte eden zihniyete 
bakıyelum. 

Bunu heyetin de iyi ve müstakim 
bir zihniyet- oldutunu tasdik ediyo
rum. 

Bu zibnivet bir anlaşamamazlık, 
bir mu)ıuama ve mücadele devrine 
nihayet vermiştir. 

Dünyada biç bir şey .ebedi de
tildir . Biitün muahedeler, mür.ake 
re edildikleri ıamanm ınarkasmı 
taşırlaı- • Bizi alikadar eden muahe· 
de itimat ve mlayışla uzun müddet 
tecrübe edilmif bir teşriki mesaİIUD 
neticesi detildir. 

Mandater Franaa ile..,..,.. b..: 

• 
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Haksız 

ana, alnına düşen karışık 
sarı lülelerini, manikürlü 
zarif parmaklarile tarak-

- arak arkaya attı ve mahmur göz-
- le, hizmetçinin getirdiği kahvaltı 1 

sisine baktı .. Pasta, çikolat ve 
·f kahvaltı takımları yanında pos- J 

da vardı .. \ 
Mektuplar onu pek az alakadar 

'yordu . Kocası daha dün akşam / 
u- a bir seyahata çıkmıştı . Ondan ı 

ktup gelemezdi . işte bunun için, 
a, zarflara el uzatmadan kahve 

·n d ısına koyul u . 
"ş Genç kadın, ancak ikinci çayını 
l

e 

a 

'kten sonra postadan gelen zarf
hatırladı ve uzandı . 
içlerinden bir tanesi nazarı dik

ti celbetmişti . Bu da, Beyoğlun

seyahat eşyası satan bir Yahudi 
ğazasmın damgasını taşıyan zarftı. 

, bu adresi çabuk tanıdı . Çünki 
•casını daha dün, istediği şık va
. almak için oraya göndermişti . 
cmi ona, mağazadan, valizin yük
fiatını telefon edince " dursun " 

ınişti . Ve Necmi eve gelince ka
nın tuvalet masası üzerine valiz 
"n fiat listesi koymuştu . 

Rana ile kocası arasında iyi bir 
im vardı . ve ikisi de birbirleri 
mektuplannı endişesiz açarlar

. Rana, hiç tereddütsüz zarfı aç
' fakat içinden çıkan bir faturaya 
kın şaşkın baktı . 
8u 82 liralık bir saat faturası idi. 
•tünde d~ kocası Necminin adresi 
lılı idi . 

" Acayip şey, dedi . Fakat o bir 
'z görmeğe gitmemiş miydi ? Bu 
t'ta ne oluyor ? .. Diye düşündü. 
Yoksa yılbaşı yaklaştığı için , 
mi ona bir saatla sürpriz mi 

'Pacakb .. Fakat mümkün değil .. 
tası ondan hiç bir şey saklıya
ıdı • Ama ne olursa olsun 1 .. 
Rana tuvalet masasından birden

e sıçradı , Eğer bu saat evde ise 
tlak kocasının yazı odasında ola-
İrdi . Gitti, her tarafı aradı fakat 

' le bir saata rastlamadı . Hay 
ttle odasına döndü . Acaba Necmi 

saati bir arkadaşı için mi aldı ? 
Ye düşünüyordu . Fakat fatura 
iıı Necminin namına geliyordu . 

yı en çok hayrete düşüren şey 
8'ltın almadan hiç hahsedilme
iydi . Bunda mutlak gizli bir şey 

'lrdı . Çünki Necmi ona her · şeyi 
lırdı .. 
O dal<ikada, Rananın beyninde 

iın bir fikir belirdi : 
- Acaba bu saati başka bir 
ın İçin almış olmasın ? 
Raııaya bir baygınlık geliyor -

Nasıl olurdu ? .. Kendisini o 
r >.even, ona o kadar sadakat 

teren Necmi, böyle bir işi nasıl 
Pardı ? . Ona karşı, şimdiye ka

t'n küçük bir şüphe bile hisset
işti . 

Fakat bununla beraber ortada 
esrann vücudunu hissediyordu . 
fatura, bunun aşikar bir misalı 
'I miydi ? ,. Bilhassa bir kadın 
saati için yapılmış fatura 1.1 Bu
anlamalıydı . 

••• 
Bir taksi ile şimşek gibi Beyoğ · 

~imek istemiyen Suriye arasın
ı uzun bir mücadelenin neticesi-

Onun içi ndir ki , bu neticeyi do
an hadiseleri göz önünde bulun
lllak lazımdır . Bir insan diğerine 
ıı dostluk ve itimat gösterirse , 
J~tıuk ve itimadına liyakat gös
ıği İçindir . Ben muahedenin Su

e ~eclisinde büyük bir ekseriyetle 1 

edileıı:epu zannederim. 

Türk sözü 

Asri • 
sınema 

l nzan: N i h • d T • n g O n e r Ankarada Kont Ciyano 
şüphe Halkevinde Hukuk Fakül Viyanaya vardı ve Şüşnig 

7 teşrin sani cumartesi akşamından itibaren 
Fevkalade programlarından birisini daha sunmakla kıvanç duyar 

iki büyük ve emsalsiz film birden 

1 
!una geldi ve kükreyen bir dişi kap
lan gibi kasadar Yahudi kadınına 

faturayı uzatarak sordu : 

- Kocam bir saatmı aldı ? .. 
Bu sırada yanlarına salon şefi 

geldi . Ve korkak bir tavırla keke
ledi ; 

- Bu saat beğenilmedimi ? 
Halbuki çok güzel bir saattir . 

- Beğenilmedi . Daha güzelini 
arıyoruz .. 

Mağazanın şefi tam cevap ve
recekti, fakat Rana geldiği gibi sür
atle dışan fırladı .. 

Genç kadın bütün şüphele:-rini 
defetmeğe çalışmakla beraber yine 
kuruntulara mağlup oluyordu .. 

Necmi gelince, acaba ona her 
şeyi itiraf edecek miydi ? . 

Eğer bir itirafta bulunursa . . 
Mutlak ondan uzaklara kaçacak , 
mes'ud yuvası gözüne görünmiye
cekti bile 1 .. 

tesi bir kaynaşma top tarafından merasimle 
lantısı yaptı karşılandı 

Viyana : 9 ( Radyo ) - ltalya 
hariciye nazırı kont Ciyano bu sa· 
bah buraya geldi . 

Ankara : 9 (A.A.) - Dün ge
ce Ankara Halkevinde hukuk fakül
tesinin kaynaşma toplantısı yapılmış 
ve bu toplantıda Adliye Vekili de 
bulunmuştur . 

Sovyet ihtilalı 
dönüm yılı 

Münasebetile Ankara 
Sovyet büyük elçiliğinde 

bir resmi kabul yapıldı 
Ankara : 9 (A.A.) - Sovyetler 

ihtilalinin yıl dönümü münasebetile 
dün gece Sovyet büyük elçiliğinde 
büyük bir resmi kabul yapılmış ve 
Başvekil ismet lnönü ile bütün ve 
killer ve kor diplqmatik bir çok 
mebuslar ve yüksek zevat hazır bu· 

Ciyano Başvekil Şüşnig , harici
ye vekili ve hariciye erkanı tarafın
dan merasimle karşılandı . 

Fevzi Kavukçu 

Bağdada gitti . İngilizler 
ne diyor? 

Londra : 9 (AA.) - Filistinde
ki Arap asilerinin Reisi Fevzi Bağ
dada gelmiştir . 

lngiliz gazeteleri bu adama bir 
numaralı devlet düşmanı ismini ver
dikleri ve buna rağmen ihtilafın mu
vakkaten halli üzerine lngilizlerin 
hareketine mani olmadıkları Londra
dan bildiriliyor . 

( Ana ıztırabı ) 
Sinema perdesi üzerinde şimdiye kadar gösterilen hissi filmlerin en 

güzel ve en acıklısı 

il 
( 17 No: lu Polis otomobili ) 
sergüzeşt ve macera filmleri kahramanı 

( Tim Mggoy) 
tarafından temsil edilen 

Son derece meraklı ve heyecanlı sergüzeşt filmi 
Pek yakında : 

Bitmemiş Senfoninin büyük yaratıcısı 

Vill F orst ve sahne arkadaşı Dolly Haas 

la beraber bizzat temsil ettiği Almanca sözlü muhteşem film 

Böyle bir kız unutulur mu ? • • 
7475 

Böyle istifh ~mlı saatlar geçti .. 

• 1 

Antakya - lskende- ------• lunmuşlardır . 

Şüphe, kalbini gemiriyor ... Gittikçe 
içinde büyüyordu 1 • 

Saat faturası I? 1 

••• 
Ertesi gün şen bir yüzle eve dö

nen Necminin , neşesi , Rananın ça
tık yüzü karşısında birdenbire eri
mişti : 

- Ne var? Hasta mısın yoksa 
Rana?. 

Rana, hiç bir mukaddemeye lü
zum görmeden , elindeki faturayı 

Necminin gözlerine yaklaştırarak 
haykırdı : 

- Sen bu saatı kimin için aldın 
ve kime verdin bilmek isterim .. 

Necmi hayret dolu gözlerle Ra-
naya baktı: 

- Bir saat mi dedin ?. 

- işte faturası 1.. 
Necmi , faturayı g~nderen ma

ğazanın adresine bakınca işi derhal 
intikal etti. Ve o dakika hayatının 

en tatlı hiddetlerinden birini yaşadı !. 
Bunu bir kaç gün evvel bir ar

kadaşına da yarmışlardı . Yahudi 
mağazasının, dönen müşterileri tek
rar celbetmek için ittihaz ettiği bir 
usuldü. iltizamı bir y anlışlık .. 

Bir kağat parçası yüzünden, ka
rısı , onun ihanetinden şüphe edi
yordu . 

Rana, Necminin izahat verme
sini, teselli etmesini beklerken, hid
detten sapsarı kesildiğini görünce 
büsbütün sinirlendi : 

Zonguldakta 
Kömür bayramı yarıldı 

Zonguldak : 9 (A.A) - Bugün 
Zonguldakta kömür bayramı tesit 
edilmektedir . Bugün Zonguldağın 
kömüre kavuştuğunun 18 inci dönüm 
yılıdır. 

Metaksas 
Yunanistanda seyahat 

yapıyor 

Atina : 9 (Radyo) - Baş vekil 
Metaksas dahilde seyahat yapmak
tadır. Baş vekil bugün Hanyaya 
gelmiş ve büyük merasimle karşı

lanmıştır. 

1 

İspanya hükumet! 1 

Valansyaya taşındı 
-- Birinci sahifeden artan -

Londra: 9 ( Radyo)- Royte
rin bildirdiğine göre : Nasyonalist
ler Madrit istasyonuna kadar gir
mişle:-rdir . 

Londra : 9 ( Radyo ) - Roy
ler bildiriyor : Hükumet kuvvetle -
rinin Monzennrideki gayretleri akim 
kal ıııı ş tır . 

Madrit : 9 ( A.A ) - ispanya 
hükumeti Madridi terkederek Valan
siyaya nakletmiş ve Madıidte bir 
müdafaa kcmitesi bırakmıştır. Mad- 1 

ridteki ecne:-bi mümessillerde şehri - Söyle bana Necmi bu doğru 
değil ıı.i ? I terketmğe karar vernı işle ıdir. 

- Sen buna inandın demek ! . 
Necmi, Ranaya bu münasebetsiz 

t i c a r e t usulünü kısaca anlattı . 1 

Hemen telefona koşarak Beyoğlun
daki ticarethaneyi buldu ve iyice 
payladı . 

Genç adam , mikrofonu elinden 
daha bırakmamıştı ki, Rananın açı
lan kollarını gördü ! . 

Hiddetten sonra, yine karşılıklı 

emniyet, hürmet ve barı~ geldi. Çün
kü bu, adaletsiz şüphenin muhteşem 
affı idi . 

Muahedeyi müzakere edenler 
miUetin emniyetini kazanmış insan
lardır. 

!erdir. 
Fransa - Suriye muahedesinin 1 

diğer Arap ve ınüslüman memleket. 
!er üzerinde bırakacağı tesirin de 
gayet mükemmt'I olacağına eminim. 
Ben Arap camiasının bütün hüküm
darlarile , komitelerile daimi surette 
muhaberede bulunmaktayım . Hepsi 
de muahedeyi hoş karşılamışlardır . 
Araplar sizin zannettiğinizden ziyade 
mütesanittirler. 

Vilnot bir kaç gün evvel Paris 
Üniversitesi İslamiyet tetkikleri 
kongresinde Mareşal Lyote'nin şu 

sözlerini söylemişti: 
" Arap alemi tannan bir kutuya 

benzer . Bir tarafına dokunuldu mu? 
Öbür tarafı da ihtizaz eder . ., 

Bu söz gayet doğrudur . Hatta 
bir direktif , bir pr.,gram mahiyetin 
dedir. 

run meselesi Alsaray • 
sıneması 

- Birinci sahifeden artan -

ya ve lskenderun meselesine ait hu
susi görüşmeler sona ermiştir , iyi 
haber alan kaynaklardan bildiıildiği
ne göre , bu mühim meselenin ana 
hatları üzerinde bir anlaşma mey
dana gelmiş bulunmaktadır. Mösyö 
Ponso bu anlaşmadan hükumetini 
haberdar edecek ve aynı mesele 
üzerinde Beruta yüce komiserlikle 
Suriye hükumeti arasında konuşma· 
!ara başlanacaktır . 

Antakya : 9 (Hususi muhabiri
mizden) - Bilandan bugün telefonla 
aldığım malumata göre : Ata Tür
kün kamwtaydalci nutku haberinden 
sonra çarşanba günü kahvede top
lanan Bilanlı gençler, gıramofon ça
larak eğlenmişlerdir. 

Bu .-ğlentiyi dört numaralı karara 

uygun bulan jandarma gençlerıfen 
18 kişiyi şimdi sorguya çekmekte · 
dir. 
Kız lisesi talebeleri " Yeni Güne ,. 

bir mektup gönderdiler 
Kapatılan Kız Lisesi talebesi na

mına dün şu mektubu aldık : 
Yenigün direktörlüğüne : 
Sayın gazetenizin üç ikinci teşrin 

936 tarihli ve 15~1 nurııaralı sayı

sında, Delege ve muhafızın imzala 
rını taşıyan kapanma kararını F ran
sızça olarak talebeye tebliğini yaz
mış ve bu kararın Fransızca tebliği, 
yine gazetenizin ikinci 5 te~ rin 936 
tarihli ve 1593 numaralı sayısında 
maarif idaresi tarafından Türkçe ol
duğu söylenilerek yalanlanmıştır. 

Fakat hadise şundan ibaret tir. 

Kapanma kar:ırı bizlere Sancak 
Miifettişi ve müdi· ~miz Viyu tara
fından Fransızca tebliğ edildikten 
ve anlatıldıktan sonra Türkçe ter
cümesi müdür muavini Ş. Barudi 
bey efendi tarafından okunmuştur. 

Sayın gazetenizin bu tavzihi
mizi çıkacak ilk sayısında neşrini 

ve hakikatın aydınlanmasını dileriz. 

Bu akşam 
Bütün Adana Halkının ısran üzerine 

Vahşi Ormanlar Esrarı 
Seriıinin 24 kısmını birden sunuyor 

Dikkat ı Film uzun olduğundan Sinema 8,15 de başlıyacaktır. 

Gelecek program : 

( Viyana Bülbülü ) 
Marta Egert 

VE 

Çanakkale 
7491 

(Müjde) 

• 

Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan 

in 937 modelleri geldi . 
Philips) 

! t 
1 Bu Rady0 lan görmeden ve dinlemeden başka bir marka almamanız 

m enfaatınız iktizasındandır . 

Her kiseye göre fıat ve azami teslıilit . 
Dikkat : Bütün PHILIPS Radyoları garantili olarak verilir. Ve Tür-

Yirminci asırda ilim kapılan 
yüzlerine kapatılan Türk Kız lisesi ' 
talebesinden: 

kiyenin her tarafında bulunan resmi acantaları bozulan bir PHILIPS RADYO 
sunu bila ücret tamir etmeğe mecburdur . 

ADANA VE HAVALISI RESMi ACANTASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. o: 20 telefon : No. 117 Süeda Türkmen Müzeyyen Kunt 
Necdet Kazım 

Satılık piyano -------
Gayet güzel Alman markalı pi· 

yano satılıktır . istekliler Belediye 
mezat salonuna müracaat etsin. 

7481 2-3 

Bir kadın bir adama baka· 
ret etti 

Kayserili Osman kızı Fatma 
, adında birisi Hasan oğlu Duran adın· 
1 da bir adama hakaret ettiğinden ya-
1 kalanmış ve haklwıda _kanuni mua-

20 

Halkevi Bqkaolığındao 
Kitapsaray , Ar ve Müze ko. 

mitalannda açık olan üyelikler için 
16/11./936 Pazartesi günü seçim ya· 
pılacakbr . Bu şubelere byttlı olan 
üyelerin o gün saat 17 de Halkevi
ne gelmeleri rica olunur . 

Suıiye-Fransa için samimi ve 
emin bir dost ve müttefik olmalıdır 
ve olacaktır . Bu yalnız Suriyenin 
arzusu değil , ayni zamanda men
faatidir . Belki de bu menfaati anla 
yıp ta itiraf etmiyenler olacaktır . 
Fakat bütün bu kimseler nihayet I 
ekalliyetin içinde kaybolup gidecek-

Suriyenin memnuniyetine Mısır , 
Filistin , Irak ve Arabistaiıın bütün 
diğer memleketleri de iştirak etmiş 

lerdir . ., ------------ mele yapı)Dllfbr • 



Sahife : 4 Türk sözü 

Yekun Kazonç 
5 74 4 16 
8 63 6 25 
7 20 6 00 
3 46 2 50 

12 07 8 75 
2 51 2 09 
2 08 1 50 
8 00 5 80 

12 60 9 13 

15 zam 
62 
94 
o 

38 
1 31 
o 00 

23 
87 

1 37 

Seyhan Defterdarlığından • 

Bu hı an V. Tarlı No: Mükellefin ismi işi 
96 116 lbrahiın oğlu Şaban Keçeci 

Mahallesi Sokağı 

HJnkurbu Mahmutpaşa 
1 44 119 ŞeyhMehmet o.Hüseyin Köşker 

" " 1 20 171 Mehmet o.Abdullah Tatlıcı 
" 

Yeni istasyon 
58 36 Mehmet oğlu Ynsuf Saatçı 

2 01 62 Mehmet oğlu Ali Bakkal 
O 42 98 llyasoğlu Azmi Kahveci 

Kuruköprü Pamuk pazarı 
lcadiye Bağlar yolu 
Mermerli Haniçi 

35 98 • .. • " " 1 33 6 Ahırcı Kocavezir Divarlı bahçe 
2 10 17 

Süleyman oğlu Recep 
Sırrı oğlu Hayri Kahve ve Yeni istasyon Su deposu 

lokanta 

Kapı No: ihbarname No: 
8 1 

14 
37/1 
115 
45 
20 
20 
o 

1 67 
1/124 
7 40 
2.27 
4 48 I 

1/88 
9177 

1 

11/34 
1/137 

Senesi 
935 

• 
936 
935 
936 
935 

" 
935 

" 

Yukarıda isimleri, işleri ve vergi miktarlarilA sair izahatı yazılı 9 mükellef namına 935 ve 936 senelerine mahsuben tarholunan vergiler İçin dol· 
durvlan ihbarnamesi kendilerinin işlerini bıraktıkları ve ikametgah adresleri de belli olmadığı cihetle tebliği mümkün olamamıştır. 

Hukuku usul muhakemeleri kanununun tebligat faslı ahkamına tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur . 7 488 

--------------------------~--~--~------------------~------------------------------
Gayri menkul malların 

açık artırma ilanı 
Adana birinci icra Memurluğun

dan: 
D. No: 936-600 
Polis Abdulkadirin Rabiaya olan 1 

ipotekli borcundan dolayı 
No: 126 
Tarihi: Ağustos 931 
Cinsi : Tarla iken şimdi üç fev-

kani ve iki tahtani oda bir mutbahı 
şamil hane 

Mahallesi: Döşeme 
Arşını: 400 
Hududu : Sağı ve önü tarikiam 

arkası sahibi ferağ solu sahibi fe. 
rağ 

Ağazade Hulusi masası 
idare heyetinden : 

Derdest bulunan davalar hak 
kında alakadarlar tarafından yapı-

................................... 1 ...... 

Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
lan sulh tekliflerini heyeti umumi- 1 

yece tetkik ile tekliflerin kabul v, ya 'ıl 
redleri hakkında heyetı umumiyece Bütün konforlarile açılıdı 
bir karar verilmek ve ayni zamanda ı 3973 20 

masa muamelab hakkında idarece ----------•••ııiııiı-------------ıııii 
alacak1ılara izahat verilmek üzere 
alacaklıların toplanmağa davet olun·/ 
masına idaremizce karar verilmiş 

olduğundan Ağa Zade Hulusi iflas 
masasında alacaklı olanlann 1 Ka · 
nunu evvel-936 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 de Adana icra 
dııiresinde hazır bulumnalan ilan 
olunur . 7 489 

ACAZADE HULÜSI 
MA~ASI iDARE 

HEYETi 

Adana birinci icra\r
memurluğundan: 

D. No: 936-659 
dan : • 

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

TtiRKSÖZti 

Gündelik siyasi gazete 

Abone' şartları 

Halıhazır hududu : Hudutlarda 
tehalüf yokdur , Ancak fevkani üç 
oda ve tahtani ikı ve bir su tulum· 
bası bir sofa ve sonradan ilave edi- I 
len bir oda bir kömürlük ve bir be-ı=-----------·-

F atmaya borçlu Sürmeli zade Sa
bit kızı Fcvziıenin Adananın Su. 
gedıği M. de T. sani 929 T. ve 120 
No: lu ve 500 ar~ın üzerine mebni 
fevkani ve vüstani ve tahtani oda. 
lan şamil hane ( Hududu yemini ve 
cephesi tarikiam. Yesari Cennet oğ· 
lu Ali hanesi arkası kazancı lbrahim 
veresesi ile mahdut evi . 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

li mevcut olup tamamen 2000 
Türk lirası takdir edilmiştir. 

Artımımın yapılacağı yer gün 
ve saat Adana l. nci icra Daire-

Satılık ev 
1 - Dış memleketler için Abone 

bedeli delişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

1 

10 Teşrinisani 1936 

BELEDİYE İLANLARI 

ikinci teşrin on ikinci perşembe gününden itibaren on gün müddetle 
resmi, hususi ve taksi otomobil. kamyon, kamyonet, otobüs ve motosik· 
!etlerin fren, karoser ve sairelerin muayenelerine başlanacaktır. Muayyen 
müddet zarfında bu gibi vesait sahiplerinin itfaiye garajına getirerek mu· 
ayene ettirme1eri lazımdır. Bu müddet içerisinde muayeneye gelmiyen 
vesait sahipleri hakkında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. 

7490 

Adana Pamuk üretme 
dürlüğünden : 

çiftliği mü-

Makinenin nevi 
Tek kutulu 27 X 54 pus eb'adında burgulu Standart 
pamuk balya makinesi . 

Muhammen bedeli 
Lira Kuruş 

1229 36 

1- Eskişehir tohum islah istasyonu için alınması iktiza eden yukarda 
evsafı yazılı bir adet pamuk balyıı makinesi açılı: eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana pamuk üretme çiftliti 
müdürlüğünden alabilirler . 

3- Yukarda yazılı pamuk makinesinin muhammen bedeli (1229.36) 
lira olup muvaklı:at teminat ( 92.20 ) liradır. 

4- Eksiltme ve ihale 16-11-936 gününe müsadif pazartelİ ~ 
saat (15) de Adana Ziraat müdürlüğünde müteşekkil mübayaa lı:omiaY 
tarafından?yapılacaktır . 

5 isteklilerin (2490) sayılı eksiltme kanununun tarifab dahilinde mil 
racaat etmeleri ilin olunur. 7464 3-6-10-13 

Doktor Rıza Tahsin 
Mektebi Tıbbiyei Askeriye eski muallim muavinlerin 

den olup fstanbuldan gelerek hastalarım Hilalia 
mer karşısında Kulak mütehassısı Bay Ziya Ahm 

si 
Birinci artırma: 11 12 936 Cu· 

ma günü saat 10. 12 de 

Eski istasyon anban karşısında 
on üç odalı ve üç müstakil şekilde 
kullanılabilir bahçesi, suyu ve elek
triği havi bir hane satlık veya ki· 
ralıktır . Müessese , otel ve hane 
olarak kullanılabilir. 

Gayri menkulün bulunduğu mv· 
ki , mahallesi , sokağı , numarası : 

2 - ilanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . muayenehanesinin üst katında sabahtan akşama ka 

2. nci artırma: 26 12 936 Cu· 
martesi fiinü saat 10 - 12 de 

1 - işbu gayri menkulün ar
tırma şartnamesi ilan tarihinden iti
baren 600 mımara ile Birinci icra 
Dairesinin muayyen numarasında 
berkesin görebilmesi için açıktır . 
llinda yazılı olanlardan fazla malu· 
mat almak istiyenler , işbu şartna
meye ve 600 dosya numarasiyle 
memuri1etimize müracaat etmeli
dir. 

lsteklılerin matbaamıza müra· 
caatlan. 7 482 2 - 1 O 

Adana Posta ve Telgraf 
Başmüdürlüğünden : 

2 - Arbrmaya iştirak için yu 
kanda > c.zılı kı} metin °/0 7,5 nisbe
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi I 
edilecektir (124) 1 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hulUSiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilin tari
hinden itibaren 20 giin içinde ev
rakı müsbite'leriyle birlikte memu. 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde lıaklar! tapu siciliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin pay 

Başmüdürlük devairi ile Posta ve 
Telgraf merkezlerinin bu sene kışlık 
yakacak ihtiyacı olan kuru ve so
balık kesilmiş ( 20,000 ) kilo meşe 
odunu ile, keza 1500 kilo kuru, toz, 
toprak ve marsıksız meşeden yakıl
mış mangal kömürü 2-11 - 936 
dan itibaren on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye çıkanlmıştır. 

!aşmasından bmiç kalırlar. 1 

4 - Göıaterilen günde artırmı. 1 
ya iştirak edfııİler artırma şartname 
sini okumuş ~ malüınatı 
allDlf ve bunlm temaıııeıı kabul et· 
miş ad ve itibar~ 

S - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağnldıktan 
sonra en çok artırana ihale edfür. 
Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 §İni bulmaz veya 
satış isti yenin alacağına ~ rüchanı 
ditcr alacaklılar bulunup ta bedel 
bunlann o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakblatının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artır. 
ma 15 gün gün daha temdit ve 
15 ci ıüııi.i. IU'llİ saatta yapılacak 
artırmada beJeli satış ıstiyenin ala
ca§'ma riichBIH olu diğer alacak· 
lılum o gayri menlaıl ile temin 
edihnit alaMıkları ınecımııından faz· 
laya çıkmak şıİrtiyle, en çok artı· 
rıma ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde eılilme•e ihale yapılmaz. Ve 
utaş talebi düşer. 
~ Ga7'i aıeokul k~ ibale 

Kömürün muhammen bedeli 4 
ve odunun 2 5 kuruştur. ihale 18 
11 936 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de P. T. T. Başmü
dürlüğündeki komisyon huzurile ya
pılacaktır. Muvakkat teminat mik
tarı (42) liradır. Teminat Başmüdür· 
lük veznesine yatırılarak makbuzu 
Orman ruhsatiyesi ile birlikte iha· 
leden evvel komisyon riyasetine ib· 
raz edilecektir. 

Talip olanlann her gün saat 9 J 

dan 12 ye ve 13 den 17 ye kadar 1 
P T. T. Başmuduriyetine müracaat-
lan. 7465- 3-7-10-14 

• olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse iha
le karan fesholunarak kenkisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle al
mağa razı olursa ona, razı olmaz, 
veya bulunmazsa hemen 15 gıin 
müddetle artırmıya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. iki ihale ara· 
smdaki fark ve geçen günler için 
yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme ha 
cet kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. 

Madde (133) 
Gayri menkul yukanda göste

ı11en tarihlerde birinci icra memur
luğu odaaında işbu ilin ve gösteri
len arb1111a şartnamesi dairesinde 
sablacap ilin olunur. 

Halihazır vaziyf'tİ hudutlarda teba 
lüf olmayıp yukan katta dört oda 
ve bir mutbah ve bir hala ve sofa 
ve gündoğusıına karşı balkon ile 
balkona çıkacak keçük sofa alt katta 
bir oda ve hamamlık ve kömürlük 
ve yine bu e\ içinde cenuba doğru 
sokak kapısı ve ufalc_ bir havlu ve 
bir oda altında kömürlük ve su tu
lumbası ve mutfak ve hela ve elek· 
trik tesisatı .mevcut olup tamamına 
( 4000) lira kıymet takdir edilmiştir. 
Artırmanın yapılacağı yer ,gün,saat: 
Adana birinci icra dairesinde bi
rinci artırma 11- 12 - 936 cuma 
günü saat 1O,12 de ve ikinci artırma 
26-12-936 cumartesi günü saat 
10,12 de . 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden itiba· 
ren 659 No. ile Birinci icra 
dairesinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. lıinda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak İ si iyenler , işbu şartnameye ve 
659 dosya numarasile memuriyeti 
mize müracaat etmelidir . 

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

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilin 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder • 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen aiinde artırmıya 
iştirik edenler artırma şartnamesini 
okııuış ve lüzumlu malümatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olıınurlar. 

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

artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
ti yenin alacağına rüçhani olan ditcr 
alacaklılar bulınıp ta bedel bun· 

'---------,J 1 kabul etmektedi.-. 7478 2-12 
Kiralık ev 

g. a. 

Asfalt cadde üzerinde Atatürk 
parkı karşısında Doktor Muzafferin 
oturduğu hane kiralıktır. lstiyenlerin 
Halk Eczanesine müracaatlan. 13 

7424 

Sayın müşterilerimize : 
Fabrikamızdaki KLEVLAND çi

ğitlerinin kızmak tehlikesi bulundu
ğundan, müşterilerimizin azami bir 
hafta zarfında çiğitlerini kaldırma• 
lannı rica eder aksi takdirde fab
rikamız her hangi bir zarardan do
layı hiç bir mesuliyet kabul etmiye
ceği ilan olunur. 7477 8-10-11 

Pamuk iş Limited Çırçır 
Fabrikası Direktörlüğü 

lann o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklannın mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 ci 
g Ü n Ü ayni s a a t t a yapıla
cak artırmada bedeli satış istiyenin 
alacağına rüçhani olan diğer alacak
lılann o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklın mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile,en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edil· 
mezse ihale yapılmaz Ve satış ta
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesbolunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte buhman kimse 
arzetmiş olduğu bedeUe almata raıı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen ıs gün müddetle ar
tırmıya çıkanlıp en çok arbrana iha
le edilir. iki ihale arumdaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
aynca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
gayri menkul yulı:anda gösteri 

len tarihlerde A d a n a 1 inci 
icra memurluğu odasında işbu 
ilin ve gösterilen artırma şartna 
mesi dairesinde satılacajı ilin olu-
nur. 7486 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedenen paran heba ohnaınlfl 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem ~ yurdunun gijklerine 
kaç filo katllllf olursun. Bu yüzlerce zonginden birinin de aeııW. 
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Muayenehaneaini Abidin Paşa cadd~ Bebeldi Kilise da 
11 No: lu eve nakletmiştir . 7 466 7 - 1 O 
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