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mitralyozJarJa halka ateş ediyorlar Filomuz dün saat 11 de Maltaya 
gitmek Üzere İstanbuldan ayrıldı 

Rumlar ve Alevilerde intihaba iştirak 
etmediler. Bir imam öldürüldü. 

İstanbul : 16 [Radyo ] - Antakya ve İskenderun
da tazyik olanca şiddetile devam etmektedir. 

Suriye intihabı dün başl mıştır. 
Bir ço!< Türkler rey vermedi diye süngülenmiştir. 

Sanc.:ıktaki Türk gazeteleri kapatıldı. 
A'lta<ya ve lskender.ında bütün çarşılardaki, 

dükkanlar, mağazalar kapandı. Herkes evlerine 
iltica etti. Kimse dışarı çıkmlyor. Bir çok kimseler 
cebirle evlerinden çıkarılmak istendi. İleri gelenler 
hudud dışlarına atılmak için aranıyor. 

Aleviler ve Rumlarda seçime İştirak etmemişler
Güzeı Afftakya kırlarında !Jayrakj.hasretini.tatmin etmek için yukarıdaki resim-

dir. Antakya ve fskenderun camilerine ve minarele- de göraıeıı çarelere baş vura•ı ırkda.ştarımızın tertip eııiği bır rembot 

rine Makineli tüfenk kuvvetleri yerleştirilmiştir. Bir cami imamı öldürülmüştür. Sokakta tutulan Türkler 
cebirle, süngü ile intihab sandıkları başına sürüklenmektedir. Seçime karşı bütün sancak umumi boykot 
yapmıştır. Fransızlar sancağa daha mühim miktarda askeri kuvvetler getirmektedir. 

Antakya : 16 [Türk sözünün hususi telgrafı] - Bu sabah Ordu nahiyesinde intihaba gitmek istemeyen 
Türk köylüleri Jandarma tarafından zorla götürülmek istenirken jandarmalar sekizini süngülemişlerdir. 

Sancakda tek tük bulunan Türk memurlarıda cebri mezuniyetle suriyenin içlerine sürülmüşlerdir. Hadi
seler, tevali etmekte ve hoşa gitmiyecek neticeler doğurmağa müstaittir. tahakkün ve cebir her saat bir az 
daha artırılıyor. V. 

Mareşal F. Çakmak Tayyarelerimize ad kon; URIM 
Bükreşten döndü • • ld 1 

Roıı anya Kralı Mareşali ma meraSiml yapı l 
mıze en büyük askeri 

nişanı elile taktı Bütün çiftçilerimiz, şehirlilerimiz törene 
hararetle iştirak ettiler . Bir çok yurt 
daşlarımız tayyarelerimize binerek 

şehrin üzerinde uçtular 

Merasim Halkevi · arafından filme alındı Tayyare 
cilerimiz şerefine dün gece Adana kulübünde 

bir şölen verildi 
meydanında çok büyük bir törenle 
ad konmuştur . 

Nevzed Güven 

Antakyada olan son 
hadiseler 

S on bir kaç gün içinde Antak
yadan gelen haberler; Türk 

efkarı umumiyesini hakiki bir heyecan 
ve asabiyete düşürecek mahiyet al
mata başladı . Dotruluğıına çok 
inandığımız halde gönlümüzün mü· 
balağalı olmasını dilediği bu haber
ler bize Mandater hükümelin süngü
sile veya 'müsamahasile Antakyada 
Türk kanının dökülmete başladıtını 
bildiriyor . 

İstanbul : 16 ( Radyo ) - Filomuz bugün saat 11 de 
Jimammızdan Maltaya hareket etmiştir . 

Donanmamızın başında amiral Fikri bulunmaktadır. 
Filomuzun seyahati 20lgün kadar devam edecektir . Bu 
seyahatte bir çok eğlenceler tertip edilecek ve büyük 
n1erasimler yapılacaktır . 

Kız Sanat Enstitüsü 
Dün güzel bir törenle ve kalabalık 
bir davetli kütlesi önünde açıldı 

Şehrımiz kız sanat ensıiüsii 

Uzun zamandanberi açılmasını 
beklediğimiz şehrimiz ismet lnönü 
kız sanat enstitüsü dün öğleden son· 
ra saat 15,30 da bir çok davetliler 
önünde parlak bir törenle açılmış· 
tır . 

Törende davetliler arasında Va. 
li ve Parti Başkanımız Tevfik Hadi 
Baysal, Tüm General Demir Kazık, 
Mebusumuz Damar Arıkoğlu, Bele. 
diye Reisimiz Turhan Beriker, Halk
evi Başkanı Kasım Ener, Kültür Di
rektörü Yunus Kazım Köni göze çar
pıyordu . 

Törene tertemiz giyinmiş Ensti· 
tü talebesinin söylediği istiklal mar
şile başlandı . 

. 
Müteakiben Valimiz Tevfik Ha-

di Baysal kürsüye gelerek kısa bir 
nutukla Enstitüyü açtı ve Cümhuri
yetin diğer bütün eserleri gibi bu 
müessesenin de Adana için çok fay
dalı ve hayırlı olmasını diledi . Mü
teakiben genç Kültür Direktörümüz 
Yunus Kazım çok heyecanlı ve ay
nı zamanda adetlere dayanan uzun
ca bir nutukla imparatorluk nıaari
file, Cümhuriyet Kültürü arasındaki 
derin farkı tebarüz ettirdi. Ye Ada
nada yeni açılan bu müessesenin 
Adana kadınlığının hayatı üzerinde 
yapacağı hayırkar tesirleri anlattı . 

Yunus Kazımdan sonra Ensli
-Gerisi dördüncü sahifede -

tör fj3 

/eri ;J1 

Adana ve Ceyhanımızın Hava 
Kurumuna yaptığı yardımlarla alıp 
Ordumuza hediye ettiği tayyareleri
mize Pazar günü, şehrimiz tayyare 

Merasim saat 14 de başlıyordu. 
- Gerisi ikinci sahifede -

Sancağın mukadderatı mevzuu
bahs oldutu ve Türkiye ile Fransa 
arasında çok umud batladığımız ko
nuşmaların başlamak üzere bulundu
ğu bir sırada, Türkiye efkarı umumi
yesinde derin bir endişe uyandıran 

bu çeşit hadiselerin vukuuna bir tür Madrid ikiye bölündü 
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Romanya kralı Karol 

lstanbul : 16 (Radyo) - Büyük 
Erkanı Harbiye Reisimiz Mareşal 
Fevzi Çakmak ve maiyeti dün Bük- ı 
r~şten Köstenceye gelmiştir. Roman
ya Kralı, Bukreşi ziyaretleri vesile
~ile hatıra olarak Mareşalimize Ro
manyanın en yüksek askeri rütbe 
ve m~muriyetlere göre askeri ve si 
vil nişanlar takmıştır . 

lstanbul : 16 (Radyo) - Mare. 
şal Fevzi Çakmak Köstenceye gel
mişler ve büyük merasimle kar§ı· 
!anmışlardır . 

Mareşalimize müteaddit ziyafet
ler çekilmiştir . 

Mar.:şalimize Köstenceye kadar 
Bükreş Elçimiz Hamdullah Suphi 
refakat etmiştir • 

Güney yurdda şeh;rıer ; 111 

Tarsus ve Gözlükule. 

Tars11s11n güzel manzaralarından 
[ Yazısı ikinci sahifede J 

lü mana veremiyoruz . 
Türk Antakya ve İskenderun hal

kı Suriye intihabatına iştirak etme
meı.·e karar vermiştir , 

Bu karar kadar Türk Sancağın 

hislerine uygun bir hareket tasavvur 
edilemez . Antakya, lskenderun bu 
suretle Suriye işlerine tamamile biga
ne ve Suriyelilerden tamamile ayrı 
duygu ve emelde oldutunu dünyaya 
ispat etmek istemiştir . 

Bu arzunun tezahürüne mani ola
bilecek hiç bir kuyvet tanımıyoruz . 
Bilhassa . dünyaya yayılan hiiriyete 
kaynak olduğunu iddia eden Fransa 
gibi bir nıillet'n sadece hocalık ve 
hamilik vazifesile bulunduğu bir yer
de , çok pasifik bir şekilde hakkını 

ihtilalciler hükumetcileri gittiçe sıkıyor 

Dün ölenlerin 
günde 100 

sayısı 4000 dir 15 
tayyare parçalandı 

Londra :~16 (Radyo) - Milliyet J 

perverler Madrid üzerine olan taar- · 
ruzlarına devam etmektedirler . 

Madridin mühim lir çok sokak 
farı milliyetperver kıtalar tarafından 
işgal edilmiştir . 

Hükumet şehrin merkezine çe. 
kilmiştir . 

Lizbon : 16 (Radyo) - Milliyet
perverler Ümversiter Sitei işgal et. 
mi~lerdir . 

- Gerisi üçiincü s.ıhifede-

isteyen bir küıleyi süngü ile , dipcik- ------------------------
le susturmaya kalkmasını ne aklımız 
alıyor , ne de ta ihin mantıkına uy
gun buluyoruz . 

Fransız devlet adamları , politika 
mahafili b:lhassa , şu son günlerde , 
Türk dost!utunun deterinden bahse
diyorlar . Bu iki millet arasındaki 
dostluğun büyük değerine biz de 
kuvvetle kaniiz . Bunun içindir ki , 
Antakya ve İskenderunda bu çeşit 
hadiselere nasıl müsamaha ettiğini 

bir türlü anlamıvoruz . Ve bundan içinde oturan bir Türkün en küçiık 
duyduğumuz hayret çok büyüktür . J bir farkı bile yoktur .. İkisinin ara-

Eğer Fransa, hakikaten, Tüı k dost- sında ancak arızi ve siyasi bir hu. 
lutuna de~~r ~eriyorsa - kı bunun J dudu.n a~rılığ'ı vardır . 
kadar tabıı bır şey yoktur - An- ı Bız, Sancakta vukua gelen son 
t~kya ve 1,:;kenderunda ~ök.ülecek I hadiselerden Fransa hükümetinih ha
bır damla :ur~ .kanının Tu~kıye el- J berdar .olmadığı kanaatini edinmek 
kllrı umumıyesını sonsuz bır acıya ve bugun mesuliyeti Antakya ve Is-
düşüreceğini düşünmelidir . kenderunda bulunan manda otorite-

Çünkü, Antakya ve iskenderunda sinin yolsuzluğunda , idaresizlil,\inde 
oturan bir Türklc, Türkiye hudutları bulmak istiyoruz • 
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: GOney Yurdda şehirler : 

Tarsus ve Gözlü kule 
Y. Valgın 

,\'tınırım kalesınden bir burç 

NAMRUN KALESİ 

Türbözi'i 

Kupa maçları 
Bu hafta başlıyor 

Bu hafta Torossporla ldmanyur· 
du arasında , stadyom reisliğinin 
tertip ettiği kupa maçlarının ilki ya. 
pılacaktır . 

Gelecek pazarda bu maçın mağ. 
liibu Seyhan sporla karşılaşacaktır. 

Stadyom heyeti bu maçlar ıçın 

duhuliyelerinde azami tenzilat ya· 
pacaktır . 

Cirid oyunları 
Bu haf ta başlıyor 

Halkevinin himayesindeki cirid 
oyunlarına önümüzdeki haftadan iti· 
haren başlanacaktır . 

Cirid oyunlarına daha geçen pa. 
zardan başlanması , Halkevince mu· 
karrerdi fakat tayyare ad konma tö· 
reni dolayısiyle cirid oyunları yapı
lamamıştı . 

İdmanyurdu 
Yıllık kongresini yaptı 

Şehrımiz ldmanyurdu yıllık kon
gresinı yapmıştır . Kongre çok mü· 
nakaşalı ve hararetli olmuştur . 

idare heyetinin faaliyet raporu 
okunmuş ve iyi karşılanmıştır . 

Gençler , yeni idare heyetini seç · ı 
mişlerdir. 

Bu seçime göre : Nihad Oral , 

Namrun, Tarsusun çok 
güzel bir yaylasıdır, Toros 
dağlannın en güzel bir ye
rinde ve Tarsusun tahmi· 
nen altmış kilometre kuze· 
yinde üç bin haneye yakın 
olan bu yaylalın - eğer 
yolu muntazam olmuş ol· 
sa -değerine baha olmaz. 
Manzarasının can attıran 
güzelliği , köşklerinin ve 
evlerinin dağınıklığı , mu
hitinin perişanlığı o kadar 
sevimlidir ki ;insan bu yay· 
layı görmeyenleri adtta o
raya gitmesi için teşvik 

etmek ister . 

Namrun yaylasında , 
Koca köy , ve Gü!ek ka· 
leleri yapılarına benzer bir 
kale vardır . Adı ( Nam
run kalesidir.) ( Langioa) 
seyahatnamesinde bu kale. 
nin Ermeniler !ardından 
yapılmış olduğunu yazar . 
Halbu ki; Langloa bu ma. 

, Raşid Ener ve Zeki yeni idare heye · 
tini teşkil etmektedir . 

l ,'ıı Caminın '"' meıli men beri 

lümatı açık göz Ermeni kılavu· Eski cami ( 1362 ) tarihinde ve 
zundan almıştır . Gezici bu iddiasile Kral Leon zamanında Mısır mem-
kale yapılanna karşı vukufsuz oldu- lüklerinden ikinci Muhammet (Elme 
ğunu gösterir . Zaten muharrir yılan likül , Mansur) ın Şam valisi olan 
ve Anavarza kalelerini de böylece bayteymur'ulharzemi'nin Ki!!k) ayı 
dar bir çerçeve ile seyretmiştir . işgali ile camiye dönmüştür. (764 

Yalnız bir nokta var ; Namrun hicri. ) 
kalesinde kral ( Leon ) düşmanla· Onbeşınci asırda Mahmut Paşa 

nndan kendini korumak için bir müd- tarafından eski camiye bir minare 
det kaleye arzusile kapanmıştır . ilave edilmiştir . Bu gün bu binada 

Kalenin yapıldığı tarih çok eski mimari ve tezyini güzelliğe dair gö-
olduğundan günü tayin edilemez . ze çarpan bir şey yoktur. 
Fakat her devirde diğer kalelerde Eski binanın üç kapısı olduğu 
olduğu gibi zaman zaman b·r takım ve bunun cenubuııdaki k-ıpısının ınih· 
muhariplere ve korkaklara bu kale raba tahvil edildiği kolayca görü- 1 

de sığınak olmuş"ve,bu yüzden muh- lür. j 
telif a5ırlarda tamir görmüştür . Caminin seksen metre şimalinde 
TARSUSTA MABETLER: sur haricinde harap olmuş kubbeli ı 

Mabetler ve Camiler üzerindeki bir hamam ankazı vardır . Bu yapı. 
verilecek malümatı Tarsus genel nın kilise binasından önce yapılmış 
kitapsaray işyarı Kara Müftü oğlu olduğu besbelliClır. 

sayğı değer Hidayet Beyce'den al· Cami ile hamam harabesi arasın-
dım . da belediyenin yol için istimlak ede·: 

Hidayet Beyce'nin verdiği şu de· rek yıktırdığı bir evin temel direkle-
ğerli bilgilerin bir kısmının bazı yer- ri başlıklarile beraber bir birini lut. 1 
)erini kısaltarak okuyucularımı ( ga mayan Roma sütunlarındandır. Bu 
yem itibariyle ) kısa yoldan ilcrlet halt! bakılırsa Kilisenin adeta hari 
meyi faydalı buldum . minde bulunan bu evd~ Sempolden 

1 - Eski cami ; kiliseden cami· • çok sonra yapılmış ve eski eserler· 
ye çevrilmiş ve Mabet iken yine den istifade edilerek kurulmuş-

Mabet olarak kalmış olan bu eser tur. 1 

Ulucaminin inşasına nisbeten biraz 2- Ulu Cami: 1 

eskidir . Bazı Hıristiyan propaganda- Üstü yıkılmış yalnız sütunları ve 
cıların ı ivayı-tlerine göre ( Sempol) garbile cenup dıvarları esas bina is- 1 
Hiristiyan olunca bunu bizzat kilise kelet halinde kalmış olan bır kilise-
olarak yaptırmış imiş . Meğer bu nin harabesine adeta yeniden yapıl. 
bina ( 1111 ) miladi tarihinde Üşen mıştır. 

tarafından yaptınlmış olduğuna dair Camide eser olarak göze çarpan 
vaktile mihrabın yan odalarının ka· en kıymetli şeyler Türklere aittir . l 
pılan üzerindeki Ermenice kitabP- Bunlar arasında zikre değer kapı , ! 
!erde tasrih edilmiş ve okunmuştur. milırap , minbt'r ve müezzin mahfili 1 
Meşrutiyetten üç sene önce Ferid ile dışındaki ravaklardır. 
paşanın sadareti zamanında bu kıta· Bu binanın da camiye tahvili Mı· 
belerin imlıa edilmiş olduğu Hida sırlılarırı işgaline tesadüf eder . Bu 
yet Beyce tarafından görülmüştür . da Mısır hükumeti tarafından Tarsu. 

Yedek azalarda Mehmet Gören, 
Seyfi ve Mustafadır . 

ldınaııyurdu , bu kongrede ııı
zamnamesine bir madde ilave ede
rek : hariçte yurdu fena tanıtacak 
öyuncuları tecziye için bir inzibat 
heyeti seçmiştir.Bu disiplin heyetine 
Nevzad Güven, Sabri Gül ve Kasım 
Ener seçilmişlerdir . 

Bir adamı döğdü 

istihkam taburu efradından 
Süleyman oğlu Rahim Boğazlıyanlı 
Ömer oğlu Aliyi döğdüğünden 
hakkında kanuni muamele yapıl· 

mıştır. 

sa tayin edilen Naibüssaltanat Bel
çuk kumandanlarından (Aksongii
rünnasiri) zamanındadır. 

Minare kapısı üzerinde şu (Bis
millahirrahm:ınirrahim , Enşee hazi· 
hil me'z ·nete! mübareke, el makarrül'· 
kerim E•şemsi Aksongurünnasiri 
naibüssaltanat il Mısr bi Tarsus se
ne , Erbaa ve 'ittun ve seb' a mie ) 
( 764 H. ve 1345 milad ) kitabeden 1 
anlaşılmaktadır. 

Bu tarihten 223 sene sonra Ra· 
mazaıı oğullarından Adana valisi 
ikinci İbrahim bey tarafından tamir ı 
ve taJile uğrayan cami hakıki güzel
lik kaza•ımış ve Türk mimar tarzına 
karışmıştır. 

( Krıca Sinanın baş mimar oldu· 
ğu çağa tesadüf eden bu tamir ve 
tadil projelerinin Sinan tarafından 
görülmiiş olması kuvvetle umulmak 
tadır. ) 

Ramazan oğlu lbrahim beyin ta· 
mirine işaret olan kitabelerden min
ber üzerinde ( Ammere hazel , cami
aşşerif lbrahim bin Piri bin Halil 
bin Davul bin lbrahim bin Ramazan 
987 Hic. 1568 Milad ) Dış kapısı 
üzerinde ise ( Kadbena Elharemi 
camiuşşerif lbrahim ibni Piri ibni Ha· 
)il ibni Davud ibni lbrahim ibni Ra· 
mazan 987 hic , 1568 Milad ) 

ibareleri çok güzel bir yazı ile 
yazılıdır. Caminin şark köşesindeki 
saat kulesi bugünkü tarihten ( 45 ) 

Kendisine orman 
•• •• memuru susu ve

ren adam 
Köylüleri nasıl dolandı
rarak odunlarını almış? 

Hasan oğlu Durmuş adında 
birisi tedarik ettiği bir kanunla şe· 
hir haricinde köylüniin yolunu bek· 
liyerek köylünün getirdiği odun
ların kaçak olduğunu ileri sürüp ve 
kendisine de orman memuru süsü 
vererek Halil ve llyas ismindeki iki 
köylünün odunları musadere etmek 
suretile icraatta bulunduğu ve bu 
suretle menfeat temin eylediği an
laşılarak odunlar ile birlikte yaka
lanmış ve hakkında kanuni mua
mele yapılmıştır. 

Zabıtada: 
Bıçakla tehdit 

Yusuf oğlu lbrahim admda birisi 
lbrahim oğlu Ali ve Ali oğlu Mes· 
ud ismindeki adamları bıçak çeke· 
rek tehdit ettiğinden bıçağıyle bir- 1 

Jıkte zabıta tarafından yakalanmıştır. 

Üzerinde esrar bulundu 
1 

Hüseyin oğlu amele Isa adında 
birisinin üzerinde , zabıtanın yaptığı 
taharri üzerine 61 gram esrar bu· 
)unmuş , ve yapılan tahkikat sonun· 
da bu esrarın belediye çöpçülerinden 

Rifat oğlu Hasan Hüseyind~.n al.ındı· ı 
ğı anlaşılmış ve onun da uzerınde 
yapılan aramada üç gram esrar 
çıkmıştır . Hüseyin , bu esrarı bele 
diye bahçesinin bekçisi Ali Rızanın ı 
tedarik ettiğini beyan etmiş ise de 
bu sözleri teeyyüd etmem~tir . suç
lular hakkında kanuni takibat yapıl· 
mıştır. 

Biskletle çarparak çocu
ğu yaraladı 

Ali oğlu 6 yaşında Haydar is
minde bir çocuğa hüviyeti meçhul 
birisi Biskletle çarpmak suretile 
başından yaralanmasına sebebiyet 
verdiğinden tahkikat yapılmaktad1r. 

sene evvel bütün masrafı F rengülüs 
köyünden Feyzullah ağa tarafından 
verilerek yaptırılmıştır. 

Ayni sene içinde Tarsusun hükü· 
met konağı ve hastahanesi de yapıl 
mış ve bunları yapılmasını teşvik 
eden kazanın kaymakamı Ziya bey 
bu güne kadar halkın sayğı değer 
kalbinde saklı kalmıştır. 

Ulu caminin batısında ve çarşı 
arasında ( Kırk kaşık ) adında bir 
bina daha vardır ki : bunun bir ima· 
ret ve yahut kervan hanı olması tah· 
min olunur . Yapı biçimi ( Osmanlı ı 
ve Arap ) karışık örneklere benze· 
ınektedir. 

Ulu caminin cenubunda ve batı 
köşesinin karşısında yolun başında 
küçük bir türbe vardır. Mimaride bir 
değ ,ri olmıyan bu türbenin adına 
Bilili Habeşi denir . 

Binanın muhafaza ettiği yapı ve 
etnografik adetleri itibarile entresan 
oluşu bu yazılar arasına geçmeye 
zarar vermez zannındayım· 

Camiler haldonda , şimdiye ka· 
dar Kara müftü oğlu Hidayet bey· 
ceden aldığım notların hülisalariyle 
kendi meşhudatımı yazdım . Bundan 
sonraki yazılarda adı geçecek (Ku· 
bat paşa medrf'sesi , Mencik zavi· 
yeıi , Beyce şiş zaviyesi , küçük mi 
nare, makamı Daniyal , Yeni .cami 
ve tahtalı minarenin incelemeleri 
doğrudan doğruya Hidayet beycenin 
yazılarında okunacakbr. 

Uçurge köprüşü 
Cüze} bir törenle 

dün açıldı 
Merhum Hacı Ömer Bey keri· 

mesi F atmanın yüksek bir hamiyet 
eseri olarak Karaisalı yolundaki U 
çurge ırmağı üzerine kendi parala· 
rile yaptırdığı betonarme köprünün 
açılma merasimi ayın on beşinci Pa. 
zar günü yapılmıştır . 

Merasime civar köy halkı ve Ka· 
rais;lıdan bir çok zevatla Kayma· 
kam , jandarma kumandanı , şube 
başkanı ve mahkeme reisi ve mecli· 
si umumi azaları iştirak etmişler

dir . 
Buraya toplanan halk evvela ci· 

rit ve güreş oyunlarile saat on iki· 
ye kadar devam ettikten sonra Kaş· 
oba köy mektebi talebeleri bayrak
larla süslenmiş olan köprünün önün· 
de toplanmışlardır . 

Köprü başında lıçebay bir söy
lev vermiş bunu müteakip küşadı 
yapılmıştır . 

Birbirlerine girdiler 

Sincan oğlu Hasan, Mustafa oğlu 
Mehmet, Ali Rıza oğlu H<işim , Is· 
mail oğlu Mehmet Ali, Hasan oğlu 
lsmail ve kör Cabbar adındaki şa 
!uslar Umumhane sııkağında birbir· 
!erile kavga ederek gazoz şişelerile 
doğüştüklerinden yakalanmışlar ve 
haklarında kanuni mcamele yapıl· 

mıştır . 

...... 

T ayyarelerimize ad 
konma merasimi 

Birinci sahifeden artan -

Fakat binlerce halk daha saat 10 
dan itibaren sahaya akına başlamış· ı 

lardı . Saat 13 de törene iştirak ede
cek olan çiftçilerimiz, askerlerimiz, 
mektepliler, Partililer, Halkevliler, 1 

bütün cemiyetler sahada hazır bulu
nuyorlardı . 

Merasime tam saat 14 de ban
donun istiklal marşını çalmasile baş. 
lahılmış bunu şehrimiz Halk Partisi 
namına Başkan Tevfik Hadi Baysa
lın ve Hava Kurumu adına da Ku 
rum Başkanı Sabri Gülün Söylev
leri takibetmiştir , 

Söylevler bittikten sonra Ada· 
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Ceyhan da 
Göçmen kardeşle 
hararetle beklen

mektedir 
Şehirde ilerleme 

hareketleri 
Ceyhan: 16 ( H ısusi )-Çuku· 

rovanın verimli toprakları üzerine 
kurulmuş olan Ceyhan kasabası di· 
yebilirim ki, yalnız Çukurovanın de· 
ğil memleketimizin bir çok kazala· 
rından da zengindir. 

Bu kasaba, talisizliği yüzündeP 
şimdiye kadar bir çok şeylerdeP 
mahrum bırakılmış ve bakımsız kal· 
mıştır. 

Şu bir iki sene zarfında geleP 
kaza idare reisleri ve yeni Şarbayı 
mız Salahaddinin işe başlaması do· 
layısile kasabada hummalı bir faıı• 
liyet baş göstermektedir. 

Caddeler genişletilmek suretJe 
parke taşlarla döşeniyor, yaya kal 
dırımlar yapılıyor , ağaçlar dikili· 
ı or , Fidanlık bahçesi , Mezbaha • 
umumi hela yapılmış ve mahallele· 
rin bazı yerlerine Lüks lambaları 
takılmıştır . 

Bundan iki sene evvelisi çarşı 

ve mahallelerde çamurdan çıkmak 
bayağı bir işti . 

Şimdi ise yeni yapılan ve yapıl· 
makta olan cadde ve yaya kaldı· 
nmlan sayesinde halk çamurdaıı 
kurtulmuş demektir . 

iki mühim noksan , biri elektrik 
digeri su derdi ki bunlara da hal· 
kımızın pek yakında kavuşacağı ınu 
hakkalctır . 

* • 
* Bulgaristan ve Romanyadan ka· 

sal amıza geleceğini işittiğimiz 2()() 
küsur hane göçmen Türk kar.Jeşle· 
rimizden henüı altı nüfuslu bir ha .. ~~• 
bundan bir kaç gün önce trenle gel· 
miş ve bu kardeşlerimiz trendeıı 
iner inmez Ceyhan halkı tarafındaıı 
sevinçle karşılanmıştır . 

Kasabada bir iki gün kaldıktaıı 
sonra kendilerine tahsis edilen ev· 
)ere götürülerek yerleştirilmişlerdir. 

Diger göçmen kardeşlerimiziıı 
de bugünlerde gelmelerini ve ana 
vatana kavuşmalarını kasabamız hal· 
kı dört gözle beklemektedir . 

Oruçta valOt 
bildiren 

Bu giin güneş 6,33 da dota. 
cak öğle ezanı 11, 41 de ikindi 
14,26 de akpm i6,42 da yatsı 
18,14 de emsak 4,34 de olacak 
tır. 

namızın 3 tayyaresi üzerindeki kor- ............... -..--.......... -.......... ... ~ 
delalar Vali : ve Parti Başkanımız 1 
Tevfik Hadi Baysal tarafından Parti lıyönkurul izisından Nezahat Dural. 
ve Vilayet namına, kumandan Demir talebe namına Rasih Yurdmanın kızı 
kazık, ordu namına , ve Belediye ve halktan Ahmed Rizayı -alarak 
Reisimiz Turhan !Cemal da üçüncü 1 geıclimıitlerdir . 
tayyarenıizi şehir namına açmışlar· Dün sabah ta saat 11 de Hava 
dır . Kurumu Başkanı Sabri Gül, Çiftçi 

Adanamızın .> ıncı, 6 ıncı, 7 Birliği Batkanı Ekrem Avni ve çift· 
inci tayyaresinin adlan bu suretle çilerimiıclen Tevfik Kadri tayyare· 
konulmuş ve bunu müteakip Bele- lerimizle uçmllf)ardır . 
diye Reisimiz Turhan Cemal Beri· Ve Ceybana kadar bir tur yap· 
ker tarafından şehir namına tayyare· mışlardır . 
cilerimize hediyeler verilmiştir . Tayyarelcrimize yapılan bu ad 

Bunun arkasından tayyarecileri- konma merasimi, Adanamızın bay· 
miz makinelerine atlayarak şehrin ve ram günlerindeki tezahüründen hiç 
Ceyhanın üzerinde uçuslar yapmış· farksız olmuştur . 
!ardır , Halk geç vakıtlara kadar uçuş 

Tayyarelerimiz Adana ve Cey· sahasından ayrılmamış, doya doya 
hanın sokaklanna muhtelif renkteki tayyarelerimizin hareketlerini seyret· 
kitıtlar üzerine yazılmış vecizeler mişlerdir . 
atmıılardır . Dün gece Adana kulübünde 

Dün bütün halk sokaklara dö- tayyarecilerimizin şerefine büyük bir 
külmüş, büyük bir heyecanla şehrin şölen verilmiştir . 
havasında ~dolaşan tayyarelerimizi Bütün bu törenler, Halkevimizin 
alkışlıyorlardı . film makinesi tarafından tesbit edil-

Gösteri uçuşlanndan sonra tay· mıştir . 
yarelerimiz sahaya tekrar inmiş ve Tayyarelerimiz dün öğleden son· 
Vali Tevfik Hadi Baysal, saylavımız ra ve evvel şehrin iizerinde göste-

Damar Arıkoğlu, Halk Partisi namına riler yapmışlardır . 
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Amerika güzellik mekte- Antakya -lskende- SON HABERLER-------.-----

b. d .. .. b. t 1 b 'runvesuriyeintihabı Asri sınema 
ın e uçyuz ın a e e Berut: 5 [Hususi]- Lübnan - Doktor Şaht 

Mektebin 300,000 talebesine soru
lan 40 sual nelerdir ? 

Fransa muahedesi 14 ikinci tetrin 
, Cumartesi günü merasimle imzalan

dı. Muahedeyi Kont Dö Martel ile 
Suriye Cumhur reisi imzaladılar. 

Bu münasebetle nutuklar ve ih
tifaller yapıldı. 

Lübnan muahedesi Suriye mua. 

·ne Amerikada her şey olduğu gibi Başka türlü bir hayat yaşamak hedesine benzemektedir. Yalnız as· 

Tayyare ile memleketi 
mize geldi 

Ankara : 16 (A.A.) - Alman 
lktisad Nazın ve Milli Banka Direk· 
törü Şaht dün hususi tayyaresile 
ktanbula gelmiştir . 

di· güzellik mektebi de vardır . Olmasa 
~e- ayıp , değil mi yal. Çünkü , bütün 
la· güzellik modaları Amerikadan gel· 

ister misiniz ? - isterim. keri maddeler muhacirler hakkında 
Nasıl bir hayat ? - Seyahat maddelere ait protokollarda ferd 

hayatı . 1 varadır. Muahede Suriyedeki anasır 
Çabuk müteessir olur musunuz? arasında musavat temin etmektedir. 

Yeşilköyde Vali Muavini ve Al
man konsolosu tarafından karşılanan 
Nazır yarın yine kendi tayyaresile 
Ankaraya gelecektir . ınekte. Hatta denebilir ki , Ameri

eP kan kadınlan yalnız güzel olmak için 
eP doğarlar ve güzelleşmek için yaşar
al- lar. 

- Hayır. 1 
En fazla neye alaka duytıyorsu- ' 

nuz ? - Etrafımdakilere . i 
* * * Şamdan gelen haberler intiha-

lstanbul : 16 (Radyo) - Dün 
şehrimize gelen Şaht müzelerimizi 
ve şehri gezmiştir . 

Bu , güzellik için çalışan kadın
eP !arın arasından bir gün bir tanesi 

çıkb: 

ihtiras lımısınız, soğuk musunuz? . 

- ASogk· uk . d k" t' · ı· · .. ? 1 
r anız an çe ış ırı ır mısınız. - ı 

Bilmiyoı:um ama , çekiştirildiğimi !' 

bın başladığuu bildiriyor. Haşim

etasinin beyannamesile vatani küt
lenin namzet listesi neşredilmiştir. 

Bu listede Fırat yani Elcezire 
livasını Halep, Lemşık muhahzlık
ları, Havran lil(ası ve aşair namzet
leri gösterildikten sonra: 

Şaht bu sabah Perapalastan sa
at 9 da Yeşilköye gelmiş ve 9,20 de 
Aııkaraya hareket etmiştir . 

.. 

" Kadınlar güzel olmasını layıkile 
bilmiyorlar 1. ., dedi . Sonra ders 
Vermeğe kalktı ve bir mektup aç 
tı. 

Bu kadının adı Mis Alma Arc
her'di r. 

Mis Almanın Nevyorktaki mek
tebine gitsek neler görürüz 1 Anla
tabm: 

Evvela genç ihtiyar bir alay ka
dın . Bunlar ders almak istiyen ka
dınlar veya genç kızlardır. 

Bunların hepsi birer birer Mis 
Almanın önüne çıkar ve ders alır . 
Mektepte Mis Almadan başka mu
allimler de vardır . Fakat onlar ikin
ci derecede işleri görürler . Büyük 
ıneselelerle Mis Alma bizzat meş
gul tl(ur. 

Mis Almanın wektebi büyüktür 
ama , bütün Amerikayı , hatta bü
tün dünyayı içine alacak kadar de
ğildir . Halbuki bütün Amerikadaki 
Ve bütün dünyadaki kadınlar güzel
lik mevzuile alakadardır. O halde ne 
Yapmalı? . 

Nevyorka gelmiyen Amerikalı
lar , Amerikaya bile gelmiyenler , 
diğer memleketlerdeki kadınlar . 
Nevyorlcta bile olsa sıra beklemesine 
tahammül edemiyenler ne yapacak
lar?. 

Mis Alma bunun da kolayını 
bulmuş : 

Mektupla ders veriyor . Bu gün 
iÜzellik mektebinden ders alan tam 
300.000 talebe vardır. 

Güzellik dersleri , Mis Almanın 
karşısına çıkanlar da , onunla uzak 
tan müşerref olanlar da aynı şekilde 
ders alırlar: 

Mis onlara bir alay sualler so- 1 

tar . Onlar bu suallere cevap verir
ler . O zaman Mis talebesine türlü 
t~vsiyelerde bulunur , nasihat ve-

r ... 

Dersler devam eder . Neticesi : 

zannetmıyorum . 
En çok har.gi sporu seversiniz -

Golfü , ata binmesini , yürüme
yı . 

Tecrübe görmüş olduğunuz yü 
zünden okunur mu ? - Oku
nur . 

Teniniz ne renktir ? - Beyaz. 
Gözleriniz ? - Siyah . 
Boyunuz? - 1,68 . 
Ağırlığınız ? - 60 - 65 kilo. 
Sokakta giydiğiniz elbiseler en 

çok ne renktir ? - koyu mavi , si· 
yah , beyaz. 

Ev içinde ? - Yeşil 
T ahsiliniz ? - iki sene yüksek 

tahsil . 
Hayabnızın en mesut anı ? 

Sevdiğim adam bana , " Seni 
seviyorum dediği zaman . 

En büyük teessürünüz ? - Sev 
diğim adamın inandığım gibi çıkma
dığını gördüğüm zaman . 

Etrafınızdakiler arasında göze 
çarpıyor musunuz acaba ? - - Öyle 
zannediyonım ama pek bilmem . 

Kendinize itimadınlz var mıdır? 
- Yoktur . Neden acaba ? - Ken· 
dimi aşağı gördüğümden . 

Hayvan sever misiniz ? - Se 
verim. 

lskenderun livası için de lsken
derundan Şeyh Süleyman Kırıkhan
dan Mahmut ve Antakyadan Sadık 
maruf, Musisi Mustafa Kayseri, 
Mehmet Adanalı yazılmıştır. 

Şimaldan gelen Telefon haber 
(erine göre lskenderunda ıntihap 
sükünetle devam ediyor. Antakya
da Türkler intihaba iştirakten istin
kaf etmiş bulunuyorlar. Ve bunun 
bedihi olduğu da ~haberlere ilave 
ediliyor. Fakat Arapların intihabı 
yaptıkları bildiriliyor. 

Antakya Türklerinden ve eşra
fından Vedii Mir, Samih Azmi, 
Mustafa Rasih, Selim Halilin hüku
met tarahndan Antakyadan teb'it 
edilmişlerdir. Alevilerde bir karı
şıklık çıkarmak istemiş ve bir kaçı 

tevkif edilmiştir. Antakyada bu ha
reketler intihabın seyrine mani ol
maktadır . 

En çok hangisini ? Köpeği . 
Arkadaşlarınız arasında en çok 

neden bahsedersiniz ? Modadan, 
sinemudan , içimizdeki hislerden . 

iyi saz söylemesini bilir misiniz? ı 

Kaydı ihtiyatla gelen bir habere 
göre köyde ıgzaz kazasından Dok
tor Graldinin namzet gösterileceği 
rivayeti vardı. Doktor G ·aldin 
namzetliğini geri almış ve yerine 
Mehmet Hadi Bekar gösterilmiştir. 
( Listedeki isimde budur. ) Doktor 
Graldinin yüzelliliklerden olduğu 

evvelce Türkiye gazetelerinde ya
zılmıştı. Suriye hükümeti Tiirkiyeye 
cemile olmak üzere onun namzetli
ğine mani olmuştur. 

Kendinize inandırdığınız olur mu ? 
- Bazan. 

Tehlike karşısında aldığınız vazi
yet nedir ? O anda soğuk kanlılığını 
muhafaza ederim , tehlike geçtikten 
sonra sinirlerim boşanır . 

Muhtelif cevap alınan dört sual 
daha var : 

En sevdiğiniz roman , en sevdi
ğiniz mecmua , en sevdiğiniz film . 
En sezdiğiniz tiyatro eseri ? 

Güzellik hocası , bu suallere al
dığı cevaplara gfüe talebelerine 
tavsiyede bulunuyor . Çünkü bazı 

Halepten gelen haberlere göre 
gazetelerde görülen Fransa Hari-

1 ciye nazırı Türkiye Hariciye vekili 
ı Doktor Rüştü Arasa İskenderun 

livasının müstakil mıntıka olacağını 

ve idareside Suriye gibi Lübnan 
gibi muamele göreceğini vaad et
tiği haberi Halepde heyecanla kar-

ı. şılanmıştır. 
Livadaki Türkler ise bu haber 

üzerine şenlikler yapmışlardır. Bu 

1 
sırada Halepden Sadullah cabiri ve 

1 
Doktor Abdurrahman geçerek ls
kenderun ve Antakyada uğramış-

Ankara : 16 (Radyo) - Alman 
lktisad Nazırı Doktor Şaht bu gün ı 
buraya "gelmiştir . 

Ankara : 16 (A.A.) - Alman 
İktisad Nazırı Doktor Şaht bu sa
bah tayyare ile şehrimize gelmiştir. 

Londra: 16 (Radyo) - Doktor 
Şahtın Türkiye seyahati Almanya 
ile Türkiye arasında bir ticaret mua
hedesi yapmak maksadiledir . 

Almanya Türkiyeden ham mad
deler alacak ve mamul eşya vere
cektir . 

Marmarada 
Müdhiş sis var vapurlar 

işliyemiyor 
lstanbul: 16 (Radyo) - Bugün 

Marmarada kesif bir sis tabakası 
vardır . 

Bütün vapurlar işliyememekte
lir . 

Liman içi vapurları bile bin müş
kilatla sefer yapabilmektedirler . 

Tokyoda karışıklıklar 

Tokyo : 16 (Radyo) - Dahiliye 
Nazırı bu günkü beyanatında; halkın 
sükünu bozmaması ve dedikoduya 
yer vermemesini bildirmiş ve aksi 
halde bu gibilerin şiddetle cezalan
dırılacaklarını söylemiştir . 

lar ve bu havadisi tekzip etmiş

lerdir. 
Suriye gazeteleri Çarşamba gü

nü Antakya müzakerelerinin Anka 
rada Tevfik Rüştü Ar as ile Fransa 
sefiri Hanri Ponso arasında başla
dığı ve Fransanın Türkiy ! notasına 
cevap verdiği havadisini yazdıktan 
sonra Suriyeninde üçüncü şahıs ola
rak müzakerata iştirak etmek iste
diğinden ve Suriye heyeti intihap 
edilinceye kadar müzakerenin tecil 

r edilmesi ihtimalinden bahs ediyor
lar. Muallim için para , talebe için gü

~elliktir. 

Evet, hakikaten , Mis Al nanın 
derslerinden istifade ederek güzelle 
Şen bir çok kadınlar vardır. Çünkü 

1 
huyların yanında bazılarını değiştir
mek . giyimi , kuşamı boyunıı uy· 
durmak , işine , mesleğine göre ko
casına başka başka hareket etmek Tan • 

sıneması 
0 onlara hem beden, hem yüz, hem 
ruh, hem tabiat güzelliğini, erkeklere 
llasıl güzel görüneceklerini hep birer 
birer ~nlabr. j 

Mıs Almanın sorduğu sualleri ve 1 

Umumiyetle aldığı cevabları burada 1 
11t!riyoruz . Bu suretle ona müracaat 

1
1 

eden kadınların zihniyetleri , nasıl ka 
dın oldukları hep meydana çıkı 
Yor. 

Yaşınız ? - 32, 
Mesleğiniz ? - iş kadını. 
Evli misiniz ? - Evet. 
Ne zamandanl.ıeri evlisiniz?-101 

seneden beri. I 
Çocuğunuz var mı ? - Var. 1 

Aile hayabnızdan memnunmusu· 
nuz ? - Hem memnunum hem 
memnun değilim. 

Bilmediğiğini bazı şeyleri arzu 
ediyor musunuz ? - Evet. 

KOC8nız ne işte ? - iş ada
mı. 

En fazla ne sever? - Spor. 
Vaktinizi en fazla nerede geçiri- . 

lazımdır. 

Madrid ikiye 
bölündü 

- Bırinci sahifeden arlan -

Madrid : 16 (Radyo) Asi tay-
yarelerin şehri dünkü bombardman
larında bir çok İnsan ölmüş ve ya
ralanmıştır . 

Hükümet tayyareleri şehre te
cavüz eden bu asi tayyarelerin der
hal takibine çıkmış ve vukua gelen 
şiddetli bir hava muharebesinde asi 
tayyarderinden ikisi düşürülmüş
tür. 

Lizbon : 16 (Radyo) - Madrid 
önünde ve diğer yerlerde Cumar
tesi günü vukua gelen muharebede 
iki taraftan 4000 kişi ölmüştür . 

Binlerce de yaralı vardır . 
Madrid : 16 (Radyo) - Dünkü 

hava bombardmanlanndan 17 kişi 
ölmüş ve 100 kişi yaralanmıştır . 

E~rar, heyecan , 

8u akşam 
muamm3 dolu harıkıılade 

Boris Karloff 
biı film gö~teriyor 

Gibi bin b:r çehreli san~t d ıh isinin ~imdiye k dar yaratabildiği cıı mütb~ 
en hareketli ve ~n güzt•I eseı i 

Frankiştayın ve nişanlısı 
B~ fılm bir doktorun çılgınca düşüncesi neticesinde meydana gelen acaip 

bir mahlukun yaptığı cinayetleri ve hayret edilecek maceralarını 

canlandırmaktadır 
Büyük bir film, Güzel bir çekiliş, Fevkalade bir temsil kabiliyeti 

Dikkat: 
Görmiyenlerin sonsuz istekleri üzerine ( BUK JONES ) in temsili olan 

Düşmanlar peşinde 
Tekrar gösterilecektir 

Bugün matinelerinden itibaren bu iki film bütün talebeye gösterilecektir 

Pek yakında : 

Şarlo .. Şarlo • 
En son temsili,en son yarattığı eser y~gane sesli filmi 

Asri zamanlar 
7525 

14 Son teşrin cumartesi akşamından itibaren 
iki fevkalade film birden 

-1-
Bitmemiş Senfoninin büyük yaratıcısı 

Villi Först'in 
Bizzat temsil ettiği Almanca büyük komedi 

Böyle bir kız 

(Unutulur mu ? .. ) 

-2-

Çöl Savaşları 
Victor Jory - Lorette Yung 

Tarafından temsil edilen bu film yalnız bir heyecan filmi değildir . Ayni 
zamanda mevzu Arabistanın yakıcı çöllerinde geçen son derece hissi , 

acıklı ve heyecanlı bir aşk macerasını mutasavverdir 

7524 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akşam 
Eşsi:ı eserler serisini sunmakta devam ediyor 

NINON 

1 

Ninon 
Oynıyan Jankipura 

filmlerin incisi JANKIPURA tenörlerin birincisi iki saat 
mütemadiyen neşe ve çok nefis müzik 

2 
Umumi istek üzerine 

Çanakkale 
Filminin gösterilmesine devam edilecektir 

Çarşamba tenzilatlı matine : 
7533 

Viyana Bülbülü 

(Müjde) 

Dünyanın en büyük Radyo fabriksı olan Philips ) 
in 937 modelleri geldi . 

Bu Radyoları görmeden ve dinlemeden başka bir marka almamanız 
menfaatınız iktizasındandır . 

Her kiseye göre fiat ve azami teshilat . 
Dikkat : Bütün PHtLlPS Radyoları garantili olarak verilir . Ve Tür-

kiyenin her tarafında bulunan resmi acantaları bozulan bir PHJLIPS RADYO 
sunu bili ücret tamir etmeğe mecburdur . 

ADANA VE HAV ALlSI RESMİ ACANT ASI ; 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. o: 20 telefon : No. 117 
24 Yorsunuz ? - Yazıhanede ve ev ı 

de. . 

Son on beş gün içinde hükümet 
tayyareleri 100 asi tayyaresi dü- 1 
şürmüştür. :---------~ •--------------.: •-----------------------
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Adana Borsası muameleleri Kız sanat c"nstitüsü !ii-~~--------·--------------1~------~ ---~~~_, ___ ., 
PAMUK ve KOZA 

Kilo t ' ıyaıı Ziraat bankası 
kumbaralarını 

- Birinci sahifeden artan -

C1NS1 En az En çoL. 
Saı1l•n Mikdar 

ıı:. ~ . K. S. Kllo 

apımalı pamuk 
Piyasa parlağı ,. JR,75-- - 40 
Piyasa temizi ,. - 37 --- - 3iJ5- - --

-i ..... an'-e-ı----"---- l-4-· ·------~ 

·--------- - 40"---iane 2 
Ekspres 

Ki ev Jant 4 7,50 1 51 

YAPAGI 

1_~B~ey~a,z _______ 1 _____ 1 1- -------
Si ah _ 

tünün Direktörü Bayan Haver kür· 
· süye geldi . Selis ve çok olgun bir 

ifade ile Enstitünün gerçekleştirıne· 
yi taahhüd ettiği hedefleri anlatb · 
Cemiyette ailenin ehemmiyetini ~e 
ailenin içinde kadının yüksek rofu· 
nü izah etti . 

Çekinmeden diyebiliriz ki : Ba 
yan Haver bol bir bilginlik eseri o
lunduğunda şüphemiz bulunmıya.n 
bu güzel nutkuyla Kız Sanat Enstı 
tüsü gibi mühim bir müessesemizin 

ç l G ı T 
Ekspres 1 
iane 3,12 
·~~·--·-yerli " Yemlik ,, 
1--'-..:.---=-~-,.cc.---ı- ,--1·-----1-- ------.. Tohumluk ,, 2,57 .. -------------------· HUJ:I HAT 

Buğday Kıbrıs 
.~----.. Yerli - 4,80- - ---- - ----- --· 

---- -- ----··------ -mentane .. 
Arpa --- - ---- --------·· 

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

başında bulunmaya çok layık oldu' 
ğunu isr at etmiştir . 

Haklı olarak şimdiden kendisin· 
den daha müsbet ve büyük eserler 
bekliyebiliriz . . 

Bayan Haverin bu güzel nutkun 
dan sonra davetliler büfeye çağrıl
dı . Limonata, pasta ikram edildi · 
Bundan sonra da sınıflar gezildi. Ta· 
lehe ders esnasında görüldü . 

Bu açılış gününden aldığımız in· 
tiba çok müsait ve çok ümid ven· Fasulya 

Yulaf 
·--~-------1------ 1 ---Delice 

Kuş yemi --~t---'~--- ----------· 
yaşarsınız . cidir . Genç kızlarımızın bu güzel 

sanat ocağından azami derecede 

Keten tohumu 
Mercimek ı~-~-;;:;-:~T----11~--========-====-======--===: .......................... . 

faydalanmalarını dilerken . bize gii· 
zel müesseseyi kazandıranlara da 
şükranlarımızı söylemek borcumuz· 1-...---------1- ........... ----+-~----'. ------- -Sisam 1 

UN 
Dört yıldız ttı alih ı 725 

.!:: - ü:-ç-~ .. --.. ----- ..,-- - 675 -- ~ 

.&> 1! -Dört yıldız Doğruluk ~Ö - --------ı 
] - - üç ,. ,. 675 -- -

Gayri menkul malların 
açık arbrma ilanı 

Adana ikinci icra Memurluğun
dan: 

.~ ..§ Simit ,. 8 50 -- ---------ı 
-"' " - - - ---- -- ------- - --· D. No: 36 

~ Dört yıldız cumhuriyet 700 
--------- -~ "" -üç ,. ,. 625 --

Simit ,. 800 .._:;====;c;z==-.;'-I 

Nuri ve rüfckasına borçlu Mus
tafa oğlu Hacı Mehmedin . 

Liverpl T elgraflan 
16 I 11 I 1936 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

• __ H_a_zı_r ______ ,~6 r 76 Liret 15113 
•· -43 Rayşmark 1 97 Birinci kannn vadeli -

Frank « Fransız • 1 l ı 1 15 
Mart ,, 6 51 Sterlin « İngiliz • -.--1 ( ı '.f ı-
Hit hazır --5- ı 59 Dolar «Amerika • ı-79 I~ 

ı--N-'e-vy_o_r_k _____ I 11 1 74 Frank «İsviçre,. 
ı...;;,;,,;,;,;:.;.;.-. ______ ..... ____ .._ __ --:-~---~--.....o.------

.................... --................. .. 
Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
Bütün konforlarile açılıdı 1 

I 

3973 
iııııı ............ - .. 1 .. iıııiıillil~·--ıııı---------llllii 

26 

Doktor Rıza Tahsin 1 

Mektebi Tıbbiyei Askeriye eski muallim 111uavinlerin

den olup İstanbuldan gelerek hastalarını Hilaliah-
mer karşısında Kulak mütehassısı Bay Ziya Ahmedin 

muayenehanesinin üst katında sabahtan akşama kadar 
g. a. 1 kabul etmektedi .. . 7478 5-12 

SeyhanP. T.TBaşmüdür- -----------.. 
lüğünden 

Posta ve telgraf idaresi tarafın
dan satın alınan eski papaslar mek- 1 
tebi binasında yapılacak tamirat ve ' 
tadilat işine evvelki eksiltme müd
deti içinde talip çıkmaması üzerine 
şartname ve mukavelenameöe bazı' . 
tadilat yapılarak mezkur tadil ve 
tamir işi 13 11 936 tarihinden iti
baren on beş gün müddetle eksilt 
meye çıkarılmıştır. 

Nafia dairesince yapılan ke~if ve 
planları mucibince tahmin bedeli 
( 7521 ) liradır . ihale 30 11/936 
tarihine ınüsadif Pazartesi günü sa· 
at 15 de ve ayni bina dahilindeki 
Seyhan P. T. T Başmüdürlüğünde 
toplanan komisyon huzurile yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat miktarı 565 
lira olup hükumet..çe kabul edilen 
esham ve tahvilat ile banka mektup 
!arı dahi kabul olunur . Nakıt te •ııı-

n il t Başmüdürlük vezne ine yatırıla-

Satılık ev 
Eski istasyon anhan karşısında 

on üç &falı e uç müstakil şekilde 
kullanılabilir bahçesi, suyu ve elek· 
triği havi bir !iane satlık veya ki 
ralıktır Müessese , otel ve hane 
olarak kullanılabilir. 

isteklilerin matbaamıza müra· 
caatları. 7482 8 -10 

rak ve makbuzu mutaahhı<lliğe ai<l 
diğer vesaikle birlikte ihaleden bir 

saat evveline kadar komisyon riya
setine tevdi edilmiş bulunacaktır . 

Bu işe aid keşif raporu ve planları 
ile şartname ve teferruatını görmek 
istiyenlerin her gün saat 9 dan 12 

ye ve 13 den 17 ye kadar P. T. T 
Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur. 7515 

1 17-21-24 

Açık artırma ile paraya çevrile
cek gayri menkulün ne olduğu : 
Adananın Yılanlı mevkünde Mart 
927 tarih ve 543 No: lu altı dönüm 
bağının hududu doğusu Yahya ef. 
iken elyevm Reşit çavuş bağı ba· 
bsı dere poyrazı Sakine kızı Saniye 
kıblesi Ayşe ve Kemal ile mahdut 
tur . 

Gayri menkulün bulunduğu mv
ki , mahallesi , sokağı , numarası : 
Halihazır hududu Şarkan Reşit ça· 
vuş Garben dere Şimalen Saniye 
Cenuben Nacar usta Mehmet ile 
çevrili olup dahilinde tahtadan çar
dak ile önünde ikmal edilmemiş bir 
kuyu bağda üzüm kütükleri badem 
fidanları ve aşı erik sakız dardağan 
ağaçları mevcut olup . 

Takdir olunan kıymet : 
( Beher dönümüne kırk lira ) 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Birinci artırma 21-12-936 pazar 
günü saat 10-12 de ve ikinci ar 
tırnıa 6-1-937 çarşamba günü 
saat 10-12 de . 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden itiba
ren 36 No. ile İkinci icra 
dairesinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. handa 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak ist iyenler , işbu şartnameye ve 
36 dosya nıımarasile memuriyeti 
mize ıııürncaal et,nclidir . 

2 - Arlırııııya işlirii.k için yuka
rıda yazılı kıymetin °;0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu levdi 
edilecektir . (124) 

3 - lpolek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin· 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı ınüsbitelerile birlikte nıemu
riyetiınize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça salış btdelinin pay 
laşmasından hariç kalırlar. 

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

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 

1 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
arbrma bedeli muhammen kıymetin 

1 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is / 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 

alacaklılar bulunup ta bedel bun · 

. k k dur, 
Adana sulh ikınci hu u ---------------------.....-, 
mahkemesinden : 

No: 336 
Tarsusun Meliki K. den Yakup 

oğlu Mehmet ile Adanada Yenihan 
müsteciri Sürmeli Kayserli Sabit 
arasında mütehaddis alacak dava· 
sının cari duruşması sırasında dava 
edilen Sabitin daveti kanuniyeye 
icabet etmediğinıien hakkında gıyap 
karan verilmiş ve müddei iddias?- 1 
nı isbattan izharı acizle yemin teklif 1 

eylemiş ve muhakeme 1 -12 936 
tarihine saat 9 talik kılınmış oldu· 
ğundan yevmi ve vakb mezkurda 
müddeaaleyhin berayi tahlif mahke 
meye gelmediği takdirde yeminden 
imtina etmiş addolunarak davaya 
sabit nazariyle bakılacağı malumu 1 
olmak üzere ilan olunur .7535 

Tarsus Belediye Başkan
lığından: 

Belediyemize ait Şar sineması 5 , 
Kanunusaniden itibaren 31 , Mayıs 
938 gününe kadar icara verilecek
tir. Muhammen bedeli icarı "2000. 
lira olup ihalesi açık artırma sure· 
tile 21-12-936 günü saat 15, de 
Belediye Encümeni önünde yapıla
caktır. isteklilerin şartnamesini Be· 
lediyemizden aramaları ilan olunur. 

17-24 7536 

ların o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha t e m d i t 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
lıların o gayri menkul ile temin edil
miş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile,en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz Ve satıs ta
lebi düşer . 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte balunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
aynca hükme hacet kalmaksızın me 
n uriyetiınizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
gayri menkul yukarıda gösteri 

len tarihlerde A d a n a 2 inci 
icra memurluğu odasında işbu 

ilan ve gösterilen artırma şartna 
mesi dairesinde satılacağı ilin olu-
nur. 7537 

R. C. A. 

Radyolarımızı görmeden, dinlemeden başka RADYO 
almayınız. 

Adana Ziraat Bankası karşısında Muharrem Hilmi Remo . 
lstanbulda Burla Kardeşler ve Şürekası . 

17-19-22-25-28-31- Teşrinisani 936 7534 
2-5-8-11-14-17-20-22-25-28-31 Kanunuevvel 936 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

1 - Hususi muhasebeye ait 
Türk sözü matbaası binasındaki la· 
mirat ( 610 ) lira ( 20) kuruşla açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

l 
Ceyhan Belediye ' 
sinden: 

2 - ihale 936 senesi 1 nci ka
nunun sekizinci Salı günü saat on 
birde vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ( 45 ) 
lira (77) kuruştur. 

4 - Ticaret odasında kayıtlı 
o 1duklarına dair Ticaret odasının 
ve bu işi yapmağa iktidarı olduğuna 
dairde~Nafia müdürlüğünden alına

cak vesikanın getirilmesi. 
5 - isteklilerin yukarıdaki ta

rihde vilayet daimi encümenine ve 
keşfini görmek icin de Nafia mü· 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

7532 17-21-24-28 

Seyhan Hususi Muha -
sebe müdürlüğünden : 

A - Hususi Muhasebe , Nafia 
ve Hastanelerin (1404) lira ınuham
mem bedelli matbu evrak ve def- 1 

terleri açık eksiltmeye konalmuştur. 

Nehir kenarındaki Belediye !~ah· 
çesinin aşıntıdan kurtarılması nıak· 
sadıle bu yerde şimdilik bir Mah· 
muz insa e::lileceginden on lıeş gijıl 
müddetle açık eksiltmeye konıııuŞ

tur . 
ı. '[JI 

Yapılacak ıııahmuı 225 te.-ı . 
havi olu p ke.,if tuları 1041 lira 1' 
kuruştur. ihale 20-11 - 936 curı•~ 
günü saat 16 da Belediye saloound

3 

yapılacaktır . 

İsteklilerin evvelce mahmuz yap· 
tıklarına veya mahmuz işini yaP3.. 
bif Pceklerine dair Adana Nafia uıu· 
dürlüğünden alınmış fenni elıliyet 
vesikası ve 936 senesine ait Ticaret 

Odası kayit makbuzu ve yüzde ye· 
di buçuk ilk teminat paralan üı•J'' 

)erinde olduğu halde ihale gün ..;e 
saatında Ceyhan Belediye salonuP0 

hazır bulunacaklardır. 

Proje ve şartnamelerini görıııel: 
isti yenler her gün Belediye Fen if 
leri bürosuna müracaat edebilirlc1 · 

7480 8 11 - 14 17 
B- Şartname 'c nümuneler her 1 

gün Hususi Muhasebe kaleminJ<: / 
görülebilir. J' -----------

C- Açık eksiltme 936 yılı Bi- Bugece nöbetçi eczane 
rinci Kanunun birinci Salı günü saat ı Kalkapısıe civarında 
(11) de Daimi Encümende yapıla- M. Rifa1 eczanedir 
caktır . 

D- Muvakkat teminat mikdarı 
(105) lira ( 30 ) kuruştur . Teminat 
parasının İş Bankasına yatırılması ve 
makbuzunun encümende ibraz edil
mesi lazımdır.7522 13- 17-21-25 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türk sözü matbaası 


