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onseyde müza
erelere salıdan 
\1e) başlanacak 

hey Adalet Divanına mı 
nıüracaat edilecek ? 

---- ........... ...-----
ok devletler Hatay mese

. nde Türkiyeye müzahir o

klarını açıkça bildirdiler 
nevre : 23 (Radyo) - Sanc~k ih-

1 hakkında Lahey adalet dıv~nı· 
noktai nazarı sorulması şayıası 
Fakat siyasi mahafil bunu teyit 

n beyanatta bulunmaktadır. 
erıevre : 23 ( Radyo ) - Türkiye 
ciye vekili Tevfik Rüştü Aras' 
•ra ile daimi muhabere temas
Yapmaktadır. 
enevre : 23 ( Radyo ) - Müza .. 
lere bugünde devam edilmek -

Hatay --
Hudutlarda F ran 
sızlar mübhem f aa 
liyetler yapıyorlar 
İskenderunda zengin 

rol damarları 
-· .. ··-·-

pet 

150,000 Arap Reyhaniyeye 
baskın yapmak üzere 

silahlandırılmış 
Berlin : 23 (Radyo) - D. N· B. ajansı bildiri. 

yor: 
İskenderun Sancaj-ında zengin petrol madenleri 

olduğu yapılan tetkikat neticesi anlaşılmıştır . 
Halep : 22 (Hususi muhabiQmizden) - Türk hu. 

dutlan üzerinde Fransız otoritesi mübhem faaliyet· 
ler yapmaktadırlar . 

Silahlama !!İyaseti alabildipe devam etmekte. 
dir. 

Halep ve civannda 150,000 Arap ailihlandanl
llllfhr . Bunlann Reyhaniyeye baskın yapacakları 
si;>ylen:yor . 

Dört gündenb~ri emıenilere açıkça silah veril 
mektedir . 

300 kişilik bir çete kurulmuştur . Bu çete ica
bında çok geuişletilecekmiş . 

Cenevr _de Hjtler arasında hususi temas
lar devam ediyor. Hatay meselesi ruz· 

namenin sonundadır 

İcra Vekilleri Heye 
ti toplandı 

Ankara 23 (A.A.) - icra ve· 
killeö heyeti dün ismet Jnönünün 
riyasetinde toplaumış nıuhtelif işler 
üzerinde kararlar vermiştir . 

Papa uyuyabildi 

Vatikan; 23 (Radyo ) -Papa· 
dün pce biraz uyuyabilmiştir. Sıh· 
hi vaivetinde bir değişiklik olma. 
mışhr . 

Japon kabinesi çekiliyor 

Tokyo : 23 ( Radyo )- Kabine 
istifaya karar vermiştir . 

Türkiye - ltalya müna- · 
sebatında faaliyet 1 

Roma : 23 ( A,A. ) - Havas 
ajana bildiriyar : ltalya ile Türkiye 
arasmda mahsüs bir faaliyet hüküm 
sür*tedir . ltalyanın Montrö mu
kavelenamelerine iştiraki muhtemel 
addohuunaktadır . Gazeteler ltalya 
dit bikanmm Rüştü Arasla görüşe· 
cetinl haber vermektedirler. 

Tonje: 
23 ( Rad 
yo) - Sü 

ı veyta bir 
fspan~I ta 
yyaıez1 ta· 
rctfmd_,. bo 

Zirai kombinalar 

Zira:.t Vekilimiz kurulacak kombinalar 
hakkında izahatta bulundu 

Zıraat veküı Muhlu 

Ziraat Vekilimiz Muhlis Ekrem 
teşkili düşünülen kombinalar hak
kında şu beyanatta bulunmuşlardır: 

- Başbakanımızın Parti Gru
bunda işaret buyurduklan gibi bu 
günkü düz~nle zirai istihsalitumzın 
artm811D8 imkin yoktur. Köylü, bu. 

günkü vasıtalarile yalnız kendini 
( o da dar bir çerçeve içinde ) ya
şatabilecek bir gelir elde etmekte
dir. Bilhassa Orta ve Şarki Anac:lo
luda bu vaziyet daha aşikardır. 

Köylünün iptidai iletleriyle top
rağını iyi sürmesine , vaktinde ek
mesi e hatti bir çok yerlerde mah
sulünü zamanında kaldırmasına im
kim yoktur. 

Şu halde onun gerek kuvvetin-
den ve gerekse zamanından Azami 

1 
iıtif ade temin edebilmesi ve topra· 
ğanyan iyi verim alabilmesi için en 
iyi ve yeni iletlcrle tcçhizedilmeli 
lazımdır. 

Bu iletleri köylü kendi alamaz • 
Alabilmiş olsa da yalnız ve batL 
başına kullanabilmesi rantabl ola-
maz. Meseli, ancak yüz dönüm top. 
rak üzerinde işliycn bir adamm eline 
SOO dönümlük bir sahayı ifliyebile. 
celc bir ilet geçse bu ileti kullm-
muı biç de iktisadi detildir. 

O halde bunlann kendi ...... 
nnda el ve it birliti yapmaları ildi· 
~ eder. 

B z bu iş hirlığini devletin, hii· 
kü nttın çok hİ n.ıyckar t-lile ve ya~ 
dımı ı:e yapma'« kar~ı .. 1nd11yıı . 

Uu ın:tksatla vucut bulHcak olan 
z,rai cüıütaııılar lJi er kombmadu • 

• 

Ürkiyeyi iltiı:ım eden devle1ler, 
ca~;t işiude her cephede Türkiye
uzahir olac.ıklarını açıkça söy-

t dir1er. 

Cenevre : 23 ( A. /\. ) - Hususi muhab~~·!!:!ı.den~::O..:.-.HIBaftW-.
Düa muhtelif heyeti murahbualar arnıoda IDaeıe• 
miz baklanda busuai temaslar devam etmiştir . Meae 

h o u uu J..)'tllk biru .ıel IDl!:jl~ .......... ,.., 

ruuası tagvvur ~lwdctedar. 

enevr~ : 23 ( Radyo ) - Türkiye 
İye v~kili Tevfi :( Rüştü Ar as bu 
h Amerika sefirini kabul etmiş 
zun bir görQşme yapmıştır · 
iizakerelere salı gününden evvel 
•nacağı kuvvetle muhtemeldir • 
ınüddete kadar, murahhas hey-

lemiz konseyin ruznamesinin aonlanndadır . Sahdan 
evvel konllfulacata tahmin edilemez. f ranstz gazetele· 
ri heyetimizin talep ve iddialarına ve buradaki tavr 
ve vaziyetine karp müJiyim ıörünmeldedirler . 

lskenderun komitesi Edenin iştirikile 
bir daha toplandı 

Cenevre : 23 ( A. A. ) - Bu sabah alakadar ta· 
rafların arzusu üzerine Fransa ve Türkiye mümeail· 
lerile raportör lsvcç hariciye nazırından müteşekkil 
olan İskenderun komitesine Eden de iltihak etmiştir. 

1 

balardan bir 
çok kndın 
ve çocuk 
ölmÜf \le 
on kitİ de 
atır surt>tte 
yanlanmlf
br. 

Bır asi mevzu faalıyeUe 

' Fransıı ınurahh:ıs heyeti husu-.. 
Z1kereleT yapacaklardır· 

Edenin daha müsait bir hava içinde bir hal ça. ı 

resi a_ram-ış o_lduğu_s_o-yle-nme-kted-ir. ___ Müstakil Suriye devleti 
ii h·tı akında Ha- Habeşistanda yeni yeni teşkilitla meşguldür1 
şa l er y çarpışmalar 1 

Ydan tayyare ile Ce- \ Fakat zaten malimüzayaka içinde 
•d k • 1 Roma: 23 (Radyo) - Mareşal olduğundan para sıkıntısı artmaSID-ne gl ece tır · Grasyani kıtalarmın taeırruzları üze· vreye 1 rine Ras Desta cenuba <fotru kaç· dan bir istikraz yapacağ 1 söyleniyor 

maktadır. 

kler müşahitlerle temas edemi
• Bir çOk Hataylı tazyik ve takibat 1 

ikinci derecede be~ Habeş şefı 
daha esir edilmiştir. Birçok mühim. 
mat ve cepanc ele geçirilmiştir. 

eticesinde Türkiyeye kaçıyor ilk maddeler ve Almanya 

-~--~-· 

Yol : 2~ ( H ,. ) _ Hatya hinde ve Türkiye aleyhinde propa· 
1 ususı T b .• T" ki 
enlerinden tazyika uğrayıp gandalar yapıyorlar. a n. ~r er 
ye lc:açaolar çoğalıyor . Dün bunlara mukavemet ~.tme_k ıslıyor~ 
an Üç k" . o·· t 1 ld' da nıahalli hükumet otekılere zahır ışı or yo a ge ı . 
Adıınaya gitti. 

~ a Y davasını takibcttikleı i 
n haklannı dava ettikleri 
ların evleri basılıyor tevkif 
lar ve kaçmağa mecbur ka-

oluyor. 
Türklerin müşahitlerle temas· 

ları bile serbest değildir ' Evvelce 
Avıupada tahsil görmüş bir An· 
takyalı tercümanlık ediyordu · Onu 
kaçırdılar onun yerine istihbarat 

!'-lebenin , mektep çocuk- memurlanndan Y ankoyu tercüman 
bile mektebe gitme.sine ıtıani verdiler ki buna itimad edilebilir mi. 
ar. Yollarda hakıaret ve tc Müşahitler Halepten lskenderu· • 

iYorlar . na döndü oradan da Karaagaca 
. polis ve milisi Fransız miif- döndü . Müşahitler Karaağaca var-
de birlikte her tarafı d.olaşı· madan Mostafa Kuı ani isminde bi· 
Tü ·ldere göz açtırmıyorlar. ri oraya -bir çuval bayrak götürdü 

P ve Ermenilerden bir falcım. ve köyü Suriye bayraklarile döoat 
Y. kö)C dolaıırkHatay aleya 1 tı • Or.daki Türkler müşahitlerin 

Cenevre: 23 ( Radyo ) Milletler 

sosyetesi konseyi bugün [dün ] saat 
17 de toplanacakdır. Konsey bu top· 

antısmda sadece sosyal meseleleri 
konuşacaktır. I 

Almanya, büyük bir ali,ka ile 
takip etmesine rağoıen gelecek haf
ta müzakerelerine başlanacak olan 

ilk maddeler meseleainin komlfll}ma. 
sına iştirak etmiyecektir. 

yanına yaklaşamadı . Her yerde po· 
!isler ve milisler huna mani olmak· 
tadır . 

1 Antakyaya dönmüt olan mü-
1 şahitlerin yakında tayyare ile Ce-

1 

nevreye gideceti söyl~nmektedir . 

Gereı 

Şam : 23 ( Hususi ) - Geçen 
mektubumda Suriyenin mali sıkın
tısından bahsetmiştim . 

Bu muzayıka karşısında bir istik
raz akdinden başka çare buluna· 
mıyor. Cebelidürüz ve Lizkiyenin 
ilhakile yeni kurulan müstakil Su. 
riye devleti gerPk yeni muahedcnin 
icabatını yerine getirmek ve gerekse 
yeni devletin teşkilatını yapmak için 
bilhassa bu yıl - adi masraflar dı· 
şmda - fevkalade masraflar da 
yapan ihtiy1cı karşısındadır. Suriye 
ordusunuR teşkili de bu arada ya· 

pılacak işlerClen biri olduğu düşü· 
nülürse alelide şerait altında zaten 
mevcut olan mali muzayikanın şim
di ne hal alacağı kolayca hesap 
edilebilir . 

Mebusan meclisi kapalı iken ve 
yeni teşkilat zarüreti mevcut delil· 
ken eski hükümet mcmurlann ma. 
aşlanm verebilmek için borç para 
arıyerdu . 

Bütçede karşılık gösterilen vari
dabn tahsili ancak jandarma polis 
haciz ve mükelleflerin emlakinin mü· 
zayede ile sabşı tarikile olamıyordu. 

Oç nevı kombina kurulMafchr . 
Bırincisi, b:iyük kom-..ı.r • 

Harman ınakinf'aİ, onun traktörü 
pulluk kültivatör, tekrar hayvan 
için pulluk, brmık, orak makinesi, 
harman makinesi ve parçilanndan 
terekküp edecektir. 

lkina.i, yalmz barmaa makineşi 
traktör ve pullupndan teşekkül 
eden küçük kombinadar . 

Üçücüsü, bünlar arasında mu
tavassıt olarak vücut bulacakbr . 
orta kombina da barınan makinesi 
yerine tınaz makinesi kullanacak
tır , 

Her kombina bir cüzütam ha. 
)inde çabpcak ve yerleri mınbka

lann ziraa prtlanna göre tesbit edi
lecektir . 

l'rogramımız altı bin kombina 
üzerindedir . 

Fakat ilk senelerde azdan b.f· 
lanacak , seneden seneye miktm 
artınlacakbr . Bu kombinalar ilk 
zamanlarda ziraat vekiletinin elile 
ve mürabbea alboda if)ctileeek 
bilahare köylerde teşkil edilecelc
olan istihsal kooperatiflerine verile
cektir. 

Bu da iktisadi sıkınb yüzünden idi. 
Bugünkü vaziyette parlamento 

mubassasatı, yeni ihdas edilen va
zif eler ve yeni tahsisat ve tetkilit 
ve nihayet bunlara ilave edilecek 
olan en mühim masraf ki - Ordu 
teşkili tablilit ile kapmabiJecek 
masraflardan detiJdir • ZateD bit-

- Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife 2 

Fransız menf aatlarına 
ihane ed

0

lmış 
f.u f<P/ltılılİ<Juı''ıh•ıı 1 8 . 1. "lt • 1 k b ... ıze, ngı erenın ra ı ı-

=an : Pierre Dominique raktığını söyliyenler bulunacak 

Bu sözü baş~asına an\atsi:-ılar! İngiltere bir taraf!an 
Maverayı şeria ve f.: ı:~~ · t1de, öte taraftan Maskat'ta 
ve Bahreyn adallrında veni ıayet Basra körfezinin 
nİh!lyetinde bulunan Elkv~yt'de al1kasını muhafaza 
etnıe ~dedir . 

Hakikat şudur ki, f ngiliz donan
ması körfeze, tayyare filoları ele va· 
dilere hakimdir. Irak düu olduğu gi 
bi bugün de İııgilterenin tabiidir. 
Fakat biz Suriycde neyi muhafaz::ı 
edebileceğiz? Üç senede, beş senede 
vaziyetimiz ne olacak? Zaten her 1 

şeyi bırakıp çıkmağa ba!;ilıyonız. Bi-1 
raz zaman daha geçtiıni ın~ınleket· 1 
)erimize, hastanelerimize, lisanımıza, 1 

nüfuzumuza ve hatta petrola da ı 
veda edeceğiz. 

Dahası vra. Biz arkaınızda ada 1 

letsizlik l>ırakarak gidiyoruz. Çünkü j 
yapılan muahedt> azlıkları biç he5aba 1 

katmamaktadır. Filvaki Liibnan bi· l 
1 
1 

re, şayet Antakya ve İskenderun 
Türkleri ayaklanırlarsa ve bir Türk 
ordusu deJİlse bjle, Türk görıüıılü

lcri sancağa gidip de araplara ateş 
ederse B. Vienot ne yapacak? 

Çünkü onun muahedesinde bir · 
dördüncü madde vardırki şöyle dc
mekdir: 

;'Eğer, yukardakl paragrafta der· 
piş edilen tedbirlere rağmen akid
lerden bir! bir anlaşmazlığa karışır
sa, i5te~i akid taraf ona müttefik sı 
fotiyle cjerhal yaadım edecektir . 
Vukuu yakın bir harp ~ehlikesi tak· 
dirinde akid Leraflor lüzumlu miida · 
faa tedbirleri almak için lıemeıı an
Ja~acaklardır . SL.ı ıye hükumetinin 
yaı dımı, suriye toprağı üzerinde dc
nıiryollarının, nehirlerin, limanların, 
tayyare nıeydanlarınm, su satihla · 
riyle diğer muvasala vasıtal.ıımırı is
timali de dahil _olmak üzre fransı7. 
lıiikumetine iktıdarında olan oütiin 
yar<lıınlan yapmaktan ibard olacak
tır. 

~cşinci maddt>nin ise, " Suriye 
toprağının mu"'faza.;ı mesuliyetinin 

ziınle husus! bir muahede imzalamış· 
tır,~ fakat bund~ türkler, . dürzLilrr 
ve aleviler için hiç bir şey yoktur. 
Bütün bu azlıklar,lürkler, dürzüler 
ve aleviler bir yem gibi ve türkler 
derhal, ötekiler l>eş sene zarfında, 
suriyelilerin önüne alıfmaktaJır. Şar
klı kalan bu şarklılarıq bundan do· ı 
layı şüphesiz onlara tarız etmiyo- I 
rum - bu azlıklara hiirıııet edecek- I 
leri tasavvur ediliyor! Haydı canım! 
şarkta hiç bir zaman azlıklara hür· 
me_t edilmeı1ıiştir. Bahsettiğim azlık
lar ise mezbahaya gitmeğe değilse 

1 
bile köle olmaga mahkumdurlar . j 
Bunların baş vurnbilecekleri, himaye 
göretekleri bir tek memleket vardı: 
Fransa , buııtı bildiği halde çekilip 
gidiyor. Hem öyle bir gidişki, tam 
hiikfıqıet sürmek zamanı başlarken 
ve bir defa daha, sebebsiz yere vu· 
kua geliyor:. Bir seçim zaferinin ha· 
rareti içinde, \aktile her hangi Lir 
prense tahsisat verildiği, maaş bağ
landığı gibi suriye de şamlılara vc

sucjyc lnikiim tin düşıne!<te oldu~u' 
SÖ)I nd'ğini Üc b11iyonım,(bunun dör. 
diiııcü madde ile k:ııuz h.ılindc ol· 
duğu da SÖ) 1 nel>lir) fakat, suriye
nin ordu u olmadığına göre, "ıekrar 
ediyorum, şr.yet lürkler sancağa gi

rerkı se, B. Vienot ne yapacak, fransa 
ne yadacak? 

rild', 
Müsteşar B. Vienot bu meseleyi 

F ransanın i~temedjği bir tarzda lıdl· 
letmek işini alelacele üzerine aldığı 
sıradı ona: " Ya Türkler'? Türklc>ri 
düşündünüzmü? İtalyanları düşiin
dünüzmü?,, diyen hiç kimse bulun 
ına<lımı? Eğer bunu kendisine söyli
yen bulunsaydı, B. Vienot lıer halde 
omu.darını kaldırmakla iktif.ı edecek
ti. Düşünün bir kerre: Nisan, Mayıs, 
Haziran biiyük günler gdmişti. Halk 
cephesi nihayet iktidar mevkiine ka· 
vuşuyordu. Fakat fikirli bir inı;andan 
başka kim istikbali karanlık görebi
lirdi? Atatürk her halde biitiin bun
lara gülmüş olmalıdır. 

Nitekim, muahede parlamento
dan çıkar ç.ıkrnez. Gonı, Sarray, 
Veygancl, Juvönel ve Ponso'nun da 
önceden tahmin edip söyled kleri 
gibi·en ziyade tehdit altında bulunan 
bir azlık ayaklandı, olanlar oldu.Ana· J 

dolu Türkleri, Fransa tarafındcın ter 
kedilen, suriyedeki karde.şlerini rı Ü· 

dafaa etmek isteyince. Pariste teh
like anlaşıldı, Cenevrenin arkasına 
saklanmak istenildi, kekelcnildi ve 

bir defa daha Fransa dünyanın ayak
lan altına atıldı. 

B. Vienot: "f ransamı? diyor, o 
orada aleade bir mandeterdfr! ,, yal
nız o kadarmı? Fransanın bu ınan-

B. Vit!not'un muahedesi cevap 
v~rıyor: Asker gônderil cek; fransız 
kanı cıkıblacak. 

B. Vıenrıt bunu ıstemedigini mı 
söyleyecek? 

O zaman SuriyeUh:r ellt'rinde 
muahedeleri de olduğu halde ken· 
dilerinin aldatıldıklanm söyliyecck
ler ve mesela Mussolinideıı yana 
meyil edeceklerdir . 

O da, her halde Türklere karşı 
Arapların hamiliğini yapmaktan baş
ka bir şey diişıinmiyecl•ktir . 

O kadar ki, F ransanııı arzu et
mediği hiç bir yükst:k komiserin 
istemediği azlıkhrın ateşleıı korkar 
gibi korktukları fakat en azılı düş· 

manlarımızın yap,ma.nızı hararetle 
istedıkleri bize yakın şarkta ve ~ar· 
ki Akdenizde lıakim bir vazi}eti 
kayb ttıren, Frnnsa)ı lstaıılıuldan 
Tahrana ve Kabircılcn Bağdad.ı ka
dar her yerde ınağ'lup nıevkiinc so
kan bir muahedeyi ihtiy,ıtsız v se

bepsiz olarak yapmış olmak yiizlİll 
den Vıenot bızi ya F nınsız kanı 
döktürmeğe , yahut da güniın lıirin 

<le i"tiyerek . veya i.<ıtemiyerı!k l.ıir 
imperatorluğuıı alamctleı ini bıle 

İtalyaya devretmeğe mahkum kılı
yor . 

Bundan sonra da brnim her ta. 

r~fta, onun Fransız ınenfaatlc.rine 
hizınet ettiğini bcığ'ıra bağıra sÔ> li
yeceğimi mi sanıyor ? 

Hayır, o ne Fransaııın,ne adalt tin. 
ne de sulhuıı ınenfarıline hizmet et-
miş değildir . 

dayı elde etmek için bazı hususi hak- : -----------~-

Türksôzfı 24 Kanunusani 1 

, ' 
l.Şehir habe~leriJ 

Türk tezini 
hakikiliği 

Mahkemelerde: , Şeker bollandı T ürkiye, boğazları 
işgal ve tahkim e 
müsaade edilmesilll 

Bir katilin muhakemesi 

Katil vakasmdan suçlu Savuılu 
Nuri ve arkadaşları hakkındaki du 
ruşmaya Ağırcezada dün devam 
edilmiş Madin ve Savur mahkeme· 
!erine vazılan talimatların tekidi için 
duruşma ba~ka bir güne bırakılmış
tır . 

Dün altı vagon daha geldi 
mişti . Çünkü sulh muahedele 
kiyenin boğazları işgal ve 

1 etmesini mennediyorlardı . 
Bu talepten dolayı büyük 

Jetler Türkiyeyi takdir ve ın' 
yorlar ve onu diğer devleti 

--------·------

Yolgeçen cinayeti 

Yolgeçen köyünden Azizi lııçakla 
yaralıyarak öldiirınekten sol(lu ve 
mevkuf Hacı Yılmaz hakkındaki 

duruşmaya dün Ağırcezada devam 
edilmiş, şahitler dinlenmiştir . 

Yolda da 10 
Artık şehirde şeker buhranı te. 

mamen zail oldu. 
Dün 6 vag\m şeker gddi . Bun· 

lardan bir vagonu Tarsuslulara ait 
olduğundan Tarsusa gönderildi. Ve 

Maliye Vekaletinin 
bir emri 

vagon gelmekte 
geri kalan beş vagonu da toptancı 
tüçcarlar arasında taksim edilmiştir. 

şı bir örnek olarak gösteriy 
Türkiyeye boğazları işgal 
kim müsaadesi verilmiştir . 

Şimdi ise, umumi harpt 
ra devletlerin Türkiyeden 
Fransanın nazareti altında 

Aldığımız malumata göre; yolda 1 

Turhalda yüklenen 8 vagon şekerin 

de bu gece gelmesi muhtemeldir . 
1 Suriyeye raptedilen İskende 

cağının, neye mal olur ise o 
disine iade edilmesini iste · 
d,>layı Türkiyeye serzeniş 

ve suçlu çıkanlıyor . 
Şilt maçları 

Kulüpler f a~liyete Halbuki lskenderun Suçlunun gösterdiği müdafaa şa· 
hidile Ceyhana yazılan talimatın te
kidi için muhakeme başka bir güne 
1.makı lııııştır . 

geçiyor da Türkler mudzzam bir 
Maliye Vekaleti vilayete gön· Tu"rk teşkil etmektedirler spor kurumu bölgemiz · 

derdiği bir tamimde; inhisarlar me· Orada 300 bin Türk 
başkanlığı bir müddetten beri mec -

nlurjarlnın . gerek aylık ücretinden Tu'"rkı.ye Ônderı· KamaAI 
buri bir hareketsizlik içinde kalan 

ve gerek tazminatlarmdan kesilen Adana spor gençliğini faaliyete sevk ün idaresi altında güzelce Çimentoların tekaüd sandığı aidatının bu me etmek gayesile şilt maçları tertip 1 mekte ve ilerlemektedir . 
murJarın vergi matrahına idhal edil- etmiştir. Rivayet olunduğuna g~ • 
miyeceğini bildirmiştir . Bu şilt maçına belediyenin 100 kiye, eski Türk sultanlarınllt 

• lira kadar bir para koyacağı haber dünya müslümanlarını bir 

muayenesı 

Memlekt"tte yapılan ve hariçten 
getirilen çimentolann evsafını kon· 
trol maksadiyle ticarette teftişin 

meııi hakkındaki knııun mucioincc 
Türk porlland çimento de yüksek 
kron port land çim"ento Normlarına 

aid kararnarne vekiller heyetinden 
çık il ı.ştıı . 

1 

Bina ve arazi vergile 1 a~ın~ıştı~ .. Maçl,rm giinünü ayrıca 1 toplamağa ve ondan sonra d 

1 
• . . f bıldırecegız. • j ıniUetleri müsliimanlığı 

rının tahşıl zamanı Memlekette tasfiye edile-' bar etmeğe matuf olan _es~ 
1 kasını terketmiştir . 

Ankara Vilayeti idare heyeti 
hususi idarelere devredilen arazi 
vergilerinin cibayet şekli hakkında 

bir karar vermiş ve bu karar vila 

Gazi okulund<l; 
1 

yet vasıtasile defterdarlıkla k~za. 
' nahiye teşkjlatına tamim edilmiş. 

T aJebe velilerine bir müsa
mere verildi 

Şehrimiz Gazi ilk okulunda dün 
geçe , okul talebeleri tarafından , j 
talebe vdilerine bir müsamere veril .

1 
mıştir. Müsamere , bu gece dete~
rarlanacaktır . 

Orman mu haf aza 
kadrosu . 

as l<erileştirile€ek 
mL 

tir . · 
Bu -ıamime gön;, bina vergisi 

temmuz, t~yhil, ikinci kanun ayları
nın başında olmak üzere üç taksitte 
ve. arazi vergisi ise temmuz, ikinci 
kanun başlarında olarak iki taksitte 
tahsil edilecektir . 

Cirit oyunları 

Bu gün öğleden sonra 
demirköprü civarında 

yapılacak 
Her hafta olduğu gibi bu gün 

de,.,demirköprü civarında cirit oyun-
Orınanlaı ıı'lıızın daha iyi ve di- lan yapılacaktır . 

siplinli bir kşkilat tarafından mu- • 1 

hafaza edilmesi ve ormanlarımızın · İnhisarlar Başmüdürü geldi 1 

ber tirlti ı cavüz ve tahriplerden , --- 1 

konın~nasını teınin için hazırlanarak 1 İstanbulda inhisarlar umum mü- j 

J<aıııuİ:aya verilen askeri ornınn tc.:ş, 

1 

dürlüğündeki başmüdürler toplan· J 

l.ilatı bmın projesinin ihtiva ettiği tısına giden şehrimiz inhisarlar idare 
es~slar.ı göre askeri orman· koru· baş müdürü Sırrı İstanbuldan şehri 1 

ıııa tf'. cılfüı ziraat vekaletine bağlı mize dönmüştür . j 

've bir t ·ı~ generalin komutanlıgında ı 

olaccıktıı . ı Bekçilik 1 

Bu t~ş~~l~t. '~ürkiye ormanla: I 
r ınm genış!ıuıııe gorc mıntıkalara ay· 
rılacak ve tamamen askeri mahiyet
te \t' subayların dinde balunacak-
tır . . 

Meslek haline sokulacak 

Dahiliye Vekaleti memleketimiz· 
deki bekçiliğe yeni bir veçhe vere· 
~rek beleçiliği bir meslek haline ge 
tirecek, vjlayet ve kazalarda bekçi 
büroları tesis edecektir . 

Evlenme 

13u teşkilata alınacak c-frad doğ· 1 

nıdarı doğruya 1aliıngalılara sevk 1 

oluııacak askeri talım ve terbiye 
gördlikteıı or;n:ıncılık hakkında da 
fikir edindikten sonra ormın muha
faza kıta!arına s~vkolunacaklardır . l 

Btt Leşkifata alınacak zalıit ve 1 Arı burnunda şehit rtüşen Bin-
g-eclıklıh rt• riitbe mJaş.ları vcrilecel-- j · başı Fuadın kızı ve Tüm komutanı
bunun dışın la bulunan çav~şlara 'ı mız General Derııirkazığın yeğenleri 
15, on bJşılarn 7,5, erlere 5 Jıra ay. bayan Perih~nla vilayetimiz daire 
iık verilecektir . j üirektörü Bay Salihin evlenme tö-

cek yabancı zeytinyağlar j Bu gün Türkiye milli tbi 

• 1 !ettir . 
1937 mali yılı bütce kanununa l işte bunun içindir ki 

bağlı " 1 " cedveli mucibince mu- kendilerine aid o:an fskende 
vakkat kabul usulünden istifade et-
tirilmesi muvafık görül.en ham zey- raklanndan ve orada r yaşa 
tin yağı ile pulpe d'olivelerin neşe· deşlerinden feragat edemeıl 
kilde memlekete ithal edileceği ve Çünkü müticfikler 1920 
bunların tasfiye edildıkten sonra sinde Türkiyeye karşı çok 
ne yolda dış memlek tlere çıkari dikkatsiz hareket etmişler 
lacakları gümrükler umum müdür İskenderun .Saneağl 

lüğünce tesbit edilmiştir. Yakında . Fransa ile Türkiye arasan 
gümrüklere bildirilecektir. müzakereler olı~ıaktadır . 

Halkevinde 
Halkevinde dün gece gençler 

güzel bir konser verdiler. 

Zabıtada: 

Trende yakalanan 
kaçak eşya 

Tunuslu Ali oğlu Ahmet adında 
birisinin Toros katarile, dün, bir cu · 
va! içerisinde 19 adet kaçak caket 
i!e beş yeJt'k getirdiği aıılaşıJdığın. 
dan Adana istasyonuna inerken ka· 
çak eşyalar ve sahibi Zabıta tara· 
fından yakalanmıştır . • 

Aramalar yapıldı 
Dün gece şelıir dahilinde şüpheli 

yerlerde ve sabıkalı eşhas üzerinde 
yapılan aramaiarda, Karaisalılı Ah-
met oğlu Ali adında birisinde bir 
bıçak yakalanmıştır. 

Arkadaşını döğmüş 
M~raşlı Cilal oğlu Abdulhadi 

adında birisi, Adanalı Mustafa Ri. 
fat adında birisi tarafından döğül· 
düğünü iddia ettiğinden tankikata 
başlanmıştır . 

90 Lirasını çalmışlar 
Ağmehmet mahallesinden İsmail 

oğlu Ali adında birisi , ayni mahal· 
lede oturan Ali oğlu kömürcü Os
manın oda kapısına anahtar uydur-
mak suretile sandığında bulunan 90 
lira parasını :ışırmış olduğu iddia 
edildiğinden tahkikat yapılmaktadır. 

Türkler bu _kıtanm ke 
iadesini veyahut Suriye 
içinde bu kı.taya aziıni mu 
verilmesini talep etmektedi 

Muvaffakiy~le neticelen 
uzun müzakereler Türklerir.
tak demiştir . 

Görünüşe nazaran Türk 
edt'rse silah kuvvetile dahi, 
mik ehemmiyeti büyük olan 

1 seleyi hal!etmeğe karar _ve 
lskenderun denizi P. kdeniı 
lunduğundan ekonomik ehe 
p<'k büyüktür . 

&ı işte Türkiye, 1. an 
yanın yardımından iimid ' 
lır . Bunlar lskenderun li 
dost Türkiyenin idaresi al 
me.,inden ıııenınun olurlar , 

Çünkii Akdeniz ile efJ 

muvasala yolu olarak 1sk 
dan istifade edetler . 

Br~zı kimsGler Türkiyeoi 
şebbüste bulunmak için g• 
sait bir zaman iı\tihap et6 · 
etmektedirler . 

Çünkü Fransa dahilde " 
komşularile çok meşguldur 

Neticenin ne oJduğuntJ 
göreceğiz. 

ları da yokmu idi? ' 
Zaten bu İşe hiç karışmak iste

miyen milletler cemiyeti meseleyi 
iyice anladı ve bize, Türkiye ile dos- ' 
tane bir tarzda uyuşmamızı ta~viye 
etti. H~u)i. işler yoluna girmiyor, 

Balo 
1 

rcnleri düı;ı gece Ordu Evinde Gir 
Ô)cÜ muayeneleri çok 'güzide Bayan ve Bayların hu 

t ..:. • • ı ~urlarile yapılmıştır. 
Gençleri kutlular ve devamlı 

Müddet bu ay sonunda 1 saadetler dileriz. 

Zayi tezkere 
319 doğumlu olup askerliğimi 

Mersinde Alay 23 tabura 2 bölük 
8 de ifa ederek almış olduğum ter 
his tezkeremi kazaen zavi ettim. 
Bu k~re yenisini alacağımdan eskisi-

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Ayhk 
1 Aylık 

bilaleis .. or. 

*** 
B. Yienot'ya soruyorum; Su iye 

arapları koyu birlikçi olduklarına gö-

20 Şubatta veriliyor 

Şehrimiz Çocuk E!>ırgmrn v~ 
Maarif kummları meı foatine 20 Ş11-
batta bir balo verilecektir . 

1 

Komite hazırlıklara oaşlamış-
/ tır . 

1 

1 

Soyadı almıyc-nların listesi l 
Senelik ölrii muayeneleri bu ay 1 . 

bitece'dir 

sonunda hitıııekteJir. ! Dahiliye vekaleti, nüfus müdür· 
Ay sonuna ka lar belediyeye ı Jüklerine bir tamim yaparak hala 
müracaat etmeyen esnaf ceza . soy~~ almıyariların birer listesini İs· j 

landınlacaktır. trnıışlır. 

nin kıymeti olmadığını ilan ederim . 

Cçyhanın Dıırhasan Dede köyün
dt"n 319 lı Durmuş o. Mehmet 

7740 

1 

bedeli değiiınez yalnız posta. 
zammedilir . 

2 - l!imlar için 

caal edilmelidir • "'--......... _ .... ____ ,_ 

r 

r 
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Türk ı.özü 

' 
ı rı Ceyhan da Müstakil Suriye Gayri ınenkul malların 

açık • rtırma ilanı 
Ceyhan(lcra Memurlugı;ndan : 

Ceyhan 
. 
ıcra dai resinden : 

y 
·tıf 

si01 

Köy kanununun 
tatbik faaliyeti ve :

1 kültür 
1 

er 
tı 

Ceyhan: 23 ( Hususi muhabiri· 
~izden ) Ceyhan, çukurovanın feyiz· 
lı toprakları üzerinde Ceyhan ırma

ii~ ğının kıyısına kurulmuş bir çiftçi 
Yurdu. 

eri Bura çiftçilerinin yetişdirdiği 
of ınahsullann başlıcaları buğday, ar 

'" P.a. yulaf, mısır darısı, nohut, mer 
cıınek, fasulya ve pamuktur. 

taı Şu bir kaç sene zarfında köylerimiz 
deki kalkınm1 ve kültür faaliyetlle· 

bt" rini tafsil etmeyide faydalı bulurum. 

Ceyhanın çiflikleri ile birlikte 
l 60 köyü olup bunlardan 99 ında 
ınuhtarlık ve 88 inde de köy kanu· 
nu tatbik ediliyor. 

_ Birinci sahifeden artan -

çede bunların karşılığı mevcut de-

ğildi . . . 
Ve tabiatile bir ıstıkraz yapıla · 

kt Bu istikraz gümrük varidatı 
~ ır. . 
karşılık gösterilerek 15 20 mılyon 
lira raddesinde olacaktır . .. 

Vezirlerden birine yapılan sual 

karşısında şimdilik istikraz te~eb.bü 
sü yoktur cevabı alınmışsa da ılerıde 
olacağına da şüphe yoktur . iş ~nun 

1 bulmaktadır • Yoksa yenı Su yo unu . . . 
. devletir in bır ıstıkraz yapması 

rıye . 
en tabii bir şeydır . 

Mesalihi müştereke hak~ında Su 
riye ile Lübnan hükumetlcrının her 
iki devletin muahedeler:ndeki ıı::ad 
delere göre kendi aralarında '.nuıa 
kereye girıııelerı için teşebbus ya· 
pılmışlır . 

Suriye ve Lübnan hükume tler~ 
bu müzakereyi yaJJacak. lıey ctlerı 
intihap ve tayin etnıı~lerdır. . 

Suriye heyetine mebus Lutfı 
Hafar riyaset edecektir . 

D. No: 933 258 - 260 
Alacaklı · Adanada Macar Zi· 

raat Makinaları Şirketi. 
Borçlu : Ceylıanın Mercimek kö. 

y ... nck'n ince Ali . 
Açık artırma ile paraya çevrile

cek gayri menkulün ne olduğu : 
( Tarla ) 

l - Mercimek köyünün Bucak 
karye civarında 78 numara ve 2 339 
tarıhli tapuda kayıtlı 104 dönüm 
tulanın t<•maıııı. 

Hududu : Şarkan Deve geçidi 
tarikı garben !Vlt•hmet kerimesi Mer· 
yem 1 ·ssesirıe isabet eden tarla şi
malen Ha.:ı Hamza tarikı cenuben 1 

Abdt ı lı a mit ik<·n elyevm Çüp\ Ü oğ-

lu M lımc t Alı ı, a.ı . ı 
Takdir olunan l ı •met : I 
Öf [ı,_. r d önümıo 17) liradır. 
2 Mercrn ek köyünün Kepir 1 

mevkıınde 7 nuır.•rn ve 6 339 tar· 
ril .. le tapuda kayı tl ı 80 dönüm tar- 1 

lanın t namı 

930 1759 

Gayri menkul malların 
açık arttırma il inı 
Alacaklı : Adanada Macar Zi. 

raat makineleri şirketi . 
Borçlu : Ceyhanın Mercimek kö 

yÜndm lzmirli zade Hüseyin. 
Açık artırma ile paraya çevrıle. 

cek gayri menkulun ne olduğu : 
Tarl8. 

1 Mercimek köyünün nıev 

kiinde 45 numara ve 1 · 335 tarıh 
ta pudan kayıtlı 30 dönüm tarlanın 
nı sfı . 

Hududu : Şarkan bucak tarlası 
ga rlıen çiftliğe giden tarik. Şirııalen 
kab ı s an c ·nuben tarik ile mahdut. 

Takdır olanun kıymet : Beher 
dönl mi b l i radır 

Ceyhan köylerinde köy kanunu 
tatbikatı 4 senedenberi devam et
'.11ekte ve bundan köylülerimiz çok 
ıstıfade görmektedirler. Bilhassa 1 

hyınakamımız bu işi intaç için büyük 

1 
Mesalihi müştereke varidatının te-

mel taşı gümrük varidatıdır . .. ' 
Mesalihi müştereke manda r"JI· 

mi devrinde bütün Suriye ve Lüb 

Hududu : Şar ·an dere garben 
Adan a lı Memili ağaya bedeli misli 
ıııukayyed tar a şirııalen Musa ve 
sahibi senet tarlaları cenuben keza 
salıibisenet ile mahdut . 

2 - Mcrcınıek köyünün Ada· 
na ta ı ııı e ;ki ınd e 52 numara 3 · 
141 t ı il e tapuda kayıtlı 3640 
dönüm arl.:ının 4 lıısse itibarile bir 
hisS<"S •. 

Takd r olunan kıymet: Beher 
dönu nü 500 kuruştur. 

ınesai sarf etmektedir, 1 
Her yıl köylerimizde köyün va·ı 1 

ridat ve mesarifatını bildirir büdce·. 
·re ler tanzim edilmektedir. Bu senekı 1 

ıo büdceler h~nüz ikmal edilmemişdir, \ 
Hali hazırda 22 köyde mektep · 

ınevcut olup bunlardan 3 danesi 
kısınen halk ve kısmen de hüku;;;e 
!iınizin yardımı ile yaptırılmıştır. Şu 
ıki sene zarfında 3 köyde yeni mek· 
lep İnşa edilmiştir. Çakaldere, Do
ruk, Burhanlı köylerindedir. 

f Ayas ve Burhanlı köyünde ol· 
ınak üzere 2 köyde yatılı mektep 
vardır, Bu mekteplerde bir çok ta
lebeler okumaktadır. 

Bundan maada çelemli köyünde 
de yatılı mektep inşasına başlan· 
ınıştır. 

köy odaları inşa1tına gelince: 
Köylerd ki köy odalarının yapıl

ınasına 930 eylıil ayında başlanı~ıştı. 
Köy odalarını ikmal eden koyler 
Şunlardır. 

Narlık, Değirmendere, Naşidiye 
köyleri diğer köylerdeki köy odala
r ı inşaatları faaliyeti de hararetle 
devam etmektedir. Yalnız, odaların 
duvarlarımn üst kısmı kerpiçten 

·I< Yapılıyordu devamlı yağan yağmur· 
lar neticesinde bazı köylerin odaJa. 
tının duvarları yağmurdan müteessir 
olmuştur. . 

anda müşterek işlerle Fransız ma~-
n . . f 
da memurları V<" saırrnın ınasra ına 

karşı teşkil edilmiş ayrı bir .. ira~e 
idi. Bunun karşılığı ba~lıca gumruk 
varidatile korunmakta idi. Yani ıı;an
dater devlet gümrüklere bu vesıle 
·ıe de el koymuştu. Zaten tar:fe 
~apmak da elinde olduğuna göıe · 
Suriye ekonc misini keyfi gibi çevir
miş oluyordu. 

Suriye nıebusan meclisi martta 
bütçeyi tastik ettikten sonra feshe
derek Suriye devletinin yeni teşki 
)ata göre 32 mebustan mürekkep 
olmak ijzre yeni bir intihap yapıla· 
caktır. 

Suriye kabinesi ele şimdiki gibi 
dört vezirden ibaret kalmıyacak, beş 
vezir olacaktır. 

Müdafaayı milliye komisyonu, 
Suriye ordu teşkilatı için bir layiha 
hazırlamaktadır. Ay sonunda bu la· 
yiha bitecek ve vezirler meclisine 
verilecek ir. 

Hükumefın 1917 tevellütlüleri 
silah altına çağıracağı şayi oldu. fa. 
kat milli müdafaa vezirleri bunu te· 
yit etmedi. Bunlar henüz tetkik ha· 
!indedir dedi. 

·Yeni hükumet Cebeliddüruz ve 
Lazkiyeye yeni teşkilat ıı:ucibi_nce 
valiler tayin ettiği gibi eskı Surıye
nin başKa vilayetleri valileri de Y': 
niden tayin etmeğe başlamıştır. Hu· 
kumet siyah göınleklil~re. de yeni 
bir kumandan tayin etmıştir. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
Jönümü (4) liradır. 

3 - Mercimek köyünün Kepir 
mevkiinde 8 numara ve 6 339 ta 
rıhile tapuda kayıtlı 80 dönüm tar 
lanın ten ıamı . 

Hududu : Şarkan Yusuf ta rlaları 

iken lyevııı Emmi Mu,tafa garben 
Me nıili ağaya bedeli misilli ile mu 
kayyed tarla ~iınalcn tarik cenuben 
sahibisenet. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü ( 4) liradır: 

4 - Mcrcırııek köyünün Bucak 
mevkıiııde iki numara ve 11 339 
tarihile tapuda kayıtlı 104 dönüm 
tarlanın ternarııı. 

Hududu · Şarkan Meıımet oğlu 

Abdullah bıssesıne ısabet eden tar · 
ıa gar ben hali iKen Çoban Osmanın 
tapuda tarlası şimaleıı Hacı Hamza 
tariki cenuben Abdulhamıt iken el· 
yevm Yalıya oğlu Mehmet Ali tar-
lası ile mahdut • , 

Takdir olunan kıymet : Tarlanın 
beher döniirnü (7) liradır. 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
Ceyhan lc;ra dairı·sinde . 

Birinci artırma 9 3 - 937 salı 

günü saat 10 elan 12 ye 
ikinci artırma 24 3-937 çar 

şamba günü saat 10 dan 12 ye 

Hududu : Şarkan Mercimekten 
Koruklııya g iden tarik gaıben bü · 
yük Maııkıtlan Korukluya giden yol 
şimalen Keli ve esk; şosa tariki 
cenuben Adana tariki. 

3 - Mercimek köyünün Kabir 
mevkiinde 33 num~ra ve 3 - 341 
tapuda kayıtlı 20 dönüm tarlanın 

tamamı. 

Hududu : Şarkan büyük şif gar , 
ben Hüseyin ağa tarlası şimalen 

şif vetaı ik ct nuben Ahmet Gazi 
iken keza içelli Hüseyın ağa ta lası. 

Takdir olunan kıymet : Beher ' 
döniiınü GOO knruştur. 

4 - l\lcı cimek köyünün Kabir 
nı evkiinoe 40 nuınaı a ve 7 341 
tapuda ka)ltlı 80 dönüm tarlanrıı 

3 hissede iki hisse<i 

Hududu : Şarkan Adanaya gi
d, ıı t ,ırıki am garb~n Kayserıli Mt'h
nıt t Ali ef. Şinıalı n Ehüsscıud iken 
Kürt İtırahim vereseleri cenuben 
Konıklııya giden tariki anı ile mah
dut. Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü 600 l..uıuştur. 

5 · · Merciıııek Kvpir mevki 
inde 138 numara 3 · 327 tarihle 
tapuda kayıJlı 250 dönüm tarlanın 
nı · fı. 

Hududu : Rahmet tepesi ve bu 
ruıı Örene giden tank Mehmet Kan
dağile hali ve bü}ük şif ve küçük 
şıf 

Biri merkezde olmak üzere 15 
0 dane de köy katibi vardır. Köy ka· 

tıplcr;nin mesai;iııden köylülerimiz 
1 \ok memnun olduklarını söylemek
r tedirler. 

Müdüri umumikrde de tebed· 

dülat yapılacaktır. Hü~uınet~~ uıııu· 
mi bir tensikat yapacagını soyleyor. 
Yeni kabine yeni kanunlarla da nıeş· 
gul olmayı progrHmrııa koymuştur. 

1 1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 8· 2 937 tarihinden iti· larııı o gayri menkul ile temin edil· 

1 
haren 33 258.260 No.ile Ceyhan icra rııiş alacaklarının mecmuundan faz 

1 d' . . d h 1 k k aıresının muayyen numarasın a er· aya çı ·ınazsa en ço artıranın ta. 

n Ceyha n Belediyesincie11: 
en 

26 numaralı istasyon caddesinde 

n O 237 - 757 arasında evvelce 

a) ihzar edilmiş olan zemin üzerine 490 
jı tn 

etre tul de ve 2 30 metre geniş· 
l'k • 1 

te Yapılacak beton trotuvarın ke· ~( 

şif tutarı 2067 lira 80 kuruş olup 

0 °11 beş gün müddetle ilana konmuş
tur . 

Şimdiye kadar çoğu eski Os
manlı kanunları ve bir . takımı ~a 
ali komiser kararlan ve nıbayet bır 
azı da .:ski parleınentolann karar
ları ile iş görülmekte idi. Y t."ni dev
letin yeni kanunları olacaktır. Yeni 
kanunları. hazıdarııak için bir komis · 

1 
yon teşkıl edılmıştıı. 

ihtilal günl rinde Suriyc~n te~- 1 
lit edilmiş olanların af edılm sı 
beş a• evvel Parisde kabul edıl · 
mişti. 

Fakat tatbıki ıçın hala Parıstnn 
talimat beklenın ktedir . Münakkıb· 
!erin sayısı 500 dür . Bünlar Şarki 1 

Kati ihale : 28 - 1 - 937 per- Erden. Mısır, Hicaz, Irak Vt' Fılis tine [ 
Şeınbe günü saat on dörtte açık ek· dağılmışlardır . . _ 1 

siltıne suretile yapılacaktır . ı Tebid edilen lıu sıyası mağdur· 
1 !arın Suıiy~ye iadesi için yol parası 

ıe steklilerin yüzde yedi buçuk ilk 1 tedarik edilmektedir . 
teminat paralarile 937 senesi Tica· Ali komiserlik menfilerin iadr-

l ret od k ı sı i• iıı li,teler hazırlatmaktadır . ası ayıt makbuzu ve bu işi v 

rtl Yapabıleceklerine dair Vilayet Nafia ı Su iye Adliye vezin d.! af me· 
U ınüdü ı··· ·· d ı selesinin tamamlandığını söylemiş 
ırJ r ugun en alınmış fenni ehli- b · · · A 
,,,ıYct ve ·k 1 .. 

1 
k ve Adil Azmiyi u ış ıçın mma· 

61J 1 
a arı uzer erinde oldu ları 1 Sultanpaşa Elatraş nezdine gönder-

,,,ı ha lde ih ı ·· 
) IJ a e gun ve saatında Ceyhan · mıştir . 
ı fl'Beiediye salonunda hazır bulunma· j Lazkiye ve Halepte 2 Şub.ıtıa 
n ~arı, ve şartnamelerini görmek ve intihap yapılması için talimat gön-

rı" ızahat almak istiyenlerin her gu"n derilmiştir . e Hükünıet lskenderun meselesi 
elediyemiz fen işleri bürosuna mu··. b h 

1 için büyük ir rapor azır amış ve 
e tacaat eylemeleri. 7717 1 tayyare ile Fransaya gönderilmek 

15-19-21-24 
1 üzere Ali Komiseıliğe tevdi etmiş 

t ir . 

kesin görebilı:ıesi için açıktır. ilanda alıiıüdü baki kalmak üzere artırma 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 15 giin daha temdit ve 15 ci günü 
mak İsliyenle r, işbu şartnameye ve 1 a y n ı saatta yapılacak artırma-
33 251< 260 closva numarasile memu· da lı c d e 1 i satış istiyenin ala· 
riyeliınıze rııür ;aat etmelidir. ı cağına rüçhani olan diğer alacak-

2 - Artırııııya ist irak içm yııka· lılarııı o g ayri menkul ile temin edil-
rıda yazılı kı ym~• :n 7,5 nisbe- 1 rııi ş a lacakları mcrnıuundan fazlaya 
tinde pey akçası lc· wya mılli bir 1 çıknı·k e muhammen kıymetin 
bankanın teminat mektubu tevdi 75 ıı ı i l .lıııak şarlile,en çok artırana 
edılt cek t i r . (124) 1 ılıale li!" r Böyle bir lıt'cld elde edil-

\ 1 pot..k •v 1 ı ıılacaklılarla rııe ' e ıl :ı le yapılmaz Ve salış ta. 
diğer .ılakada rlaıııı ir:ifak ha kkı l eb ı hır 

sahi pı nnın ga rı ıırt ·kul iizeriıı. (ı G.:ıyri menkul kendisine ilıa-
dekı 1 1• larını le s t:' · , faiz ve mas. le l' .Jn.ı ı kınıse d~ .ıal veya verilen 
rafa <l m olan ı d .l.nı;ı ı, bu ilan nıu tılc illoie parayı vermezse ihale 
tanl:nde.ı iti uaı ı . :!U gün ıçind~ • ka ra ı le olunarak kendısinden ev 
evr.' k ı ı ti hıte l eril •1ikte ıııeınu- ve! <"11 ·tiksek teklıfte bulunan kimse 
riyetııııı z.· bild ı rıııelc ıi ıcap eder . 
Aksi J,ald· hak lan tapu sıcilile sa
bıt olmadıkça salış b~delinin pay
laşına> ıncı a:-ı hariç k ' rl ar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak eJenler artırma şartnamesini 
okumuş w lıizumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olı•nurlar 

• 
5 Tayın edilen zamanda gayrı 

menkul üç defa bağrıldıktan sonra 

en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen k.ıynıetın 

yüzde 7) şini bulmaz veya satış ıs 
liyenin alacağına rii~lıanı olan d ı g•"' 

alacaklılar bulunup ta bedel buı 

arzct ııı. olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun
nıazsrl l emen 15 gün müddetle ar. 
tırmı y çıkarılıp en çok artırana ıha· 

le edi .r. lkı ihale arasındaki fark ve 
geçt· ıı gii nler için yüzde beşten he

sap olu'lac:ık faiz ve diğer zar~rlar 

ayrıca lıüknıe hacet kalmaksızın ıne 

ıııuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
G a y r i menkullerin yukarıda 

gösterılen 9-3-937 ve 24 '3 937 

tanlı ind e Ce han ıcra memurluğu 
odasında işbu ilan ve gösterilen ar. 

tırnıa şartnamesi dairesinde salı· 
hcağı ılan olı nur. 7735 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü 600°kuruştur. 

6 - Mercimek köyünün Kepir 
m~vkiinde 129 numara ve 3 · 327 
tarihli tapuda kayıtlı 24 dönüm 
tarlanın nısfı. 

Hududu : Adana tariki ve Sefer 

oğlu Nusa ve sahibi senet tarlası 

ve Şipa. 
Takdir olunan kıymet : Beher 

dönümü 600 ku·uştur. 
7. - Mercimek köyünün Kepir 

mevkiinde 132 numara ve 3 328 
tarihli tapuda kayıtlı 30 dönüm tar 
lanın nı fı . 

Hududu · Mukar ve Rect>p Ha
cı ve Hacı Hamza ve Şurişanlı Hacı 
tarlaları. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü 600 kuruştur. 

8 - Mercimek köyünün K pir 
mevkiinde 133 numara ve 3 • 327 
tarihlı tapuda kayıtlı 30 dönüm 
tarlan;n nısfı. 

Hududu : Sağır oğlu Musa ve 
şifve Şipvan ve sahibi senet. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü 600 kuruştur. 

9 - Mercimek köyünün Kepir 
ınevkiinde 134 numara ve 3 · 327 
tarihli tapuda kayıtlı 30 dönüm tar 
lanın nısfı. 

HuJudu : Adana tariki ve Ebül
gazi yetimleri ve şif ve Musa tarla. 
sile mahdut. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü 600 kuruştur. 

10 Mercimek köyünün Kepir 
mevkiinde 135 numaıa ve 3 · 327 
tapuda kayıtlı 30 dönüm tarlanın 

nısfı. 

Hududu : Battal Gazi ve şif ha· 
li keza. Takdir olunan kıymet : Be
her dönümu 600 kuruştur, 

11 - Mercimek köyünün Kepr 
nıevkiinde 136 numara ve 3 - 327 

tarihli tapuda kayıtlı 93 dönüm tar· 
lanın nısfı. 

Hududu : Adana tariki ve Ce· 
maıl ve şif ve keza. Takdir olunan , 
kıymet : Beher dönümü 600 kuruş· 
tur. 

12 - Mercimek köyünün Kepir 1 

mevkiinde 122 numarada ve 3-327 ' 
tarihli tapuda kayıtlı 40 dönüm tar.

1 

lanın nısfı. 

Hududu : Murtaza ve Yusuf ve 
Miyetim ile mahdut. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü 600 kuruştur. 

13 Mercimek köyünün kepir 
me~kiinde 126 numara ve 3 - 327 
tarihli tapuda kayıtlı 60 dönüm tar· 
lanın nısfı. 

Hududu : Celil ve Mehmet ve 
Hacı ve Hacı Recep ile mahdut. 

TakJir olunan kıyme : Beher 
döniinıü 600 kuruştur. 

14 Mercimek köyünün Ke-
pir nıevkıinde 109 numara ile 3 327 1 
tarihli tapuda kayıtlı 80 dönüm tar. 

lanın nısfı. ı 
Hududu : Rav Hacı Ömer ve 

dcıe ve mutavval il e mahdut. 
Takdir olunan kıymet : Beher 

dönümü 600 kuruştur. 

15 - Mercimek köyünün ,. epir 'ı 
mevkiinde 110 numara 3 · 327 ta. 
rihli tapU<la kayıtlı 80 dönüm tar· 
lanın nı.fı. 

Hududu : Hali ve keza Hacı 

Balat ve lıali ile mahdut. 
Takdir olunan kıymet : Beher 

dönümü 600 kuruştur. 

16 Mercimek kö) Ünün Ke-

pir mcvkiinde 111 numara ve 3 327 
tarihli tapuda kayıtlı 80 dönüm tar. 
lanın nısfı. 

Hududu : Hali ve kamış Davut 
ve hali ile mahdut. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü 600 kuruştur. ı 

17 Mercimeı< köyünün Kepir 
mevkiinde 112 numara 3 327 ta J 

rihli tapuda kayıtlı 80 dönüm tar· 1 
lanın nısfı. 

Hududu : Hacı ve Mulla Yusuf 
ve hali ve devlet şahı. 

Takdir clunan kıymet : 
1önümü 500 kuruştur 

Beher 

aahıfe : 3 

18 - Mercimek köyünün Kepir 
mevkiinde 113 numara ile 3 • 327 
tarihli tapuda kayıtlı 80 dönüm tar 

lanın nısfı. 

Hududu : Dere ve Sabak ve 

hali ve devlet şahı. 
Tôkdir olunan kıymet : Beher 

dönümü 500 kuruştur. 
19 - Mercimek köyünün Kepir 

mev ·iinde 114 nu nara ile '3 · 327 
tarihli tapuda kayıtlı 80 dönüm tar 
lanın nısfı. • 

Hududu : Keli ve dere ve halı 
ve keza. 

Takdir olunan kıymet · Beher 
dönümü 50() kuruştur. 

20 Mercimek köyünün Kepir 
mevkiinde 115 numara ile 3 - 327 
tarihli tapuda kayıtlı 80 dönüm tar 
lanın nısfı. 

Hududu : Sako ve çılek ve Mul· 
la Yusuf ve devlet şahı ile mahdut. 
Takdir olunan kıymet : Beher dö
ınii 500 l:uruştur. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat: Ceyan icra dairesinde. 

Birincı artırma 8 • 3 . 937 pa
zartesi günü saat 14 den 16 ya. 

ikinci artırma 23 3 . 937 salı 
günü saat 14 den 16 ya. 

1 - işbu gayri ınenkulun artır· 
ma şartnamesi 8. 2. 917 tarihinden 
itibaren 30 . 1759 No. ile Ceyhan 
icra clairesinın m~ayyen ırımuasın· 
da herkesin görebilmı:si için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan fa da maili 
mat almak istiyenler , işbu şartna 

meye ve 30 1759 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 Artırmaya İştirak için yu -
karda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis· 
betinde pey veya milli bir Bankanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir. 

( 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakaduların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faız ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu iian tarihın· 

den ıtıbaren yirmi gün içinde evrakı 
ıııüsbitelerıyle birlıkte ınemurıyetı 

mize bildirmeleri icap eder . Aksi 
halde hakları tapu sicilile sabit ol· 

madıkça satış bedelinın paılaşma 
sından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırma 
ya iştirak edenler artırma şartna· 

mesini okumuş ue lüzumlu malumat 
almış ve bunları tamamen kabul et· 
miş ad ve itıbar olunurlar . 

5 - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul Üç defa ·bağırdıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir An· 
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış isteyenin alacağına rüc
hani olan diğer alacaklılar bulunup 
ta bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edi l miş alacaklarının mec· 
muundan fazlaya çıkrnazsalen ççık ar
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş ı.ıüıı daha temdit ve 
on beşinci güııü aynı ;;aatta yapıla· 
cav artırmada , bedeli satış ısteye 
nin alacağına rüchani olan diğer ala 
caklıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları nıecmuundan faz 

laya çıkmak şartiyle, en çok artıra· 
na ihale edilir Bö} le bır bedel el· 
de edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer 

6 - Gayri menkul kendisıne 
ihale olunan kimse derhal veya v 
rilcn mühlet içinde parayı vermı-.zse 
ihale kararı feslıolunarak kendisin
den evvel en yüksek teklifte bulu
nan kimse arzetmlş olduğu bed~lle 
almağa razı olursa ona , razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen onbeş gün 
müddetle artırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir . iki il'ale ara· 
sındaki fark ve geçen günler için 
yüzde 5 ten hesap olunacak faız ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuri etimizce alıcıdan 
tahsil olunur . Madde ( 133 ) 

Gayri mcnkulun yukarıda göS'· 
terilen 8.3.937 - 23.3.937 twihin· 
de Ceyhan icra memurluğu odasın· 
da işbu ılan ve gösterilen artı.'?'a 
şartnamesi dairesinde satılacağı ılan 
olunur . 7739 



Sahite : 4 

Cenubun en büyük en 
mütekimil müessesesi 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 
r 
k 
s ... o 
z 
•• u 

i
l Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her.boyda gazete, mecmu~, tabeder. 

1 
K•t 1 Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastın-

ı a P ı · b. b f. b. ·1d · · d -nız. ternız ır ta ne ıs ır cı ıçın e ese-
riniz daha kıymetlenecektir . · 

ı1 İlanı 1 Reklam bir ticarethan_nin, bir müessesenin 
en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 

ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne verınız . 

' c·ıd I Kütüphanenizi güzelleştirme~ istiyorsanız, 
1 1 1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane · 

sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır . 

J T b Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
1 a karneler kağat, zarf' kartvizit ve bilumurn 
: tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za-
rif hurufatla Türksözünde yapıln. 

l R ki• t b 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
en 1 a ı k T .. k .. ·· ·· o ·k ' · ı ________ ... anca ur sozunun tornalı ma pna a-

rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ • • Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-

zila t yapma kta_d_ır-=. =======:::::::::~===========' 

---------------------------------------------- ·------------------------------........ ---

ğinden: BELEDİYE İLANLARI 

Türksözü 

1 

1 , 

- . 

.. -

24 Kanunusani 1937 

A?ana sulh hukuk hakimli-

1

1 

1 
Adana barosunda mukayyet avu· ----------- --------------------------- ·----------------------------------------- ____, 

kat Hüsnü Özbek ile Savatlı oğulla· 1 
rından Halil ve Hasan ve revfik ve 1 SneJik ölçü muayeneleri müracaat müddeti bu ay sonunda bitecektir . Adana ticaret ve sanayi ı· stermı·sı· nı·z '>. 
Mustafa oğlu Süleyman ipotek do· Cezalandırılmalarına mahal kalmamak için ölçü şahiplerinin ay so odasından : Radyo almak 
1 · ı K · ı b k nuna kadar Bel ~diyeye müracaatları lüzumu ilan olunur. 7738 
ayısıy e o.nmerçıya a an ası ara· Her markayı görÜJ'> dirı 

Ticaret ve sanayi odalarının biit-
sında tahaddüs eden izalei siiyfı da· ledıkten sonra muhakkak 

• çe seneleri takvim senesiyledir . 
va~mın neticei muhakemesinde Teş p h•J ıad)o.•unu e10 

Odalar kanununun 3 üncü ma.:ldesi ] CO e rinisani 929 ve Kanunusani 934 , rüp d nle)İrl 
tüccar kaydiyelerinin: üç ay içinde 

Şubat 935 tarih ve 265 ve 95 ve tahsil erlılınesini amirdir . OJ ı id ırc Ç .. k .. 7 .. 
61 No. da kayıtlı Şeyhmurat mevki· meclisinin 4 . 1 . 1934 tarihli kar..ı. Un U • 
indt: 42 dönümlü tarlanın şarkan ta· 1 I h I b 1 }- lık dd a Rad) 0 , 8 riy e kaydiyelerin ta si i u ~urel e .1 

rikiam, ğarben Hendekli ~e cenuben yapılacak ve martın sonunda arkası 1 'ektrik t a t u i k edeil 
mezarlık olmak üzere üç köşeli tar· I alınmış bulunacaktır . Üç ay için le 1 t ilco faimkaMdır . 
)a ve beher dönümünün 919 metre kaydiyclcrini Vt rmeyeıılerd ·n k.mıı 
murabbaı hesabile muhammen kıy mın ] üncü maddesi muci.rn.ce üç '} 1936 senesinde 
metinin ( 750 ) kuruş bulunduğu ve misli olarak tahsil edıleccktir. Kanu 1 f 00\000 t a n e ınd) 0 

Teşrinisani 929, Kanunusani 934, nun 5 inci ıııad<lesi ınucibiııc · de : a ıı.ak ~ur<:tile radyo uı 
Şubat:935 tarih've 76 ve 96 ve 62 bu ü.;. ın;slı l..:,ıy liy!la lcr.:t y ı'u ile tl'ı nkonınu kazann.ı,tır. 
No. larında kayıtlı ve Şcyhmurat alınacaktır . Ocla tahsılJarı.ırınırı 
mevkiinde ( 5 ) dönümlü tarlanın ıııiirac ıatınJa ti ;.;ar v · e ,n ıfı n 1ın 

şarkan ve garben tarikia 11 , şimalen cezalı talısila a ıııa~nl bırcıkıl '·' a < 1 

Viktorya iken elyevın Süleyman ve iizeıe ka}dı)C ücreti ·rini \ 1 
Savatlı oğullan Ha!il , Hasan ve vergılerin · ııı ınlan. yüıdc ikı o la 
T .!vfik kıblesi Kigork ikt-n elyevın rt•sınirıi vermeleri eheın.niydle t v-
Süleyman ve Savatlı oğulları Halıl :.iye olunur · 7737 
ve Hasan ve Tevfik ile mahdut olup 24 - 29 - 3 

beher dönümünün 919 metre mu· 1 

rabbaı itibariyle muhammen kıyme 1 

tinin on lira olduğunu ve Teşrinisani 

1 

Ceyhan Belediyesinden: 
49 numaralı sokakta Meydan ile 

Yenicarşı arasında 166,50 metre 
tulJeki eski Arnavut bldırıını s0-
kiılerck kendi taşı ile yeıı:den 1165, 1 

Adana bayiliği: 

Evrendilek kitabevi 
~ 

50 metre murabl.>a kaldırım inşası karşısı 
7706 

3 - En bli) iik 28 tant' 

Otonıob 1 fabd ası taı afırı 
c!an 1 • bul edılıı ıştir . 

4 - ru ~c ne Aı t ... rıı 
H<.ıhvi genel sekrctulığt 

Larafından 12 marka ara· 
sında yaµılan müsabakad• 
bırınciliği kazanmıştır . 

Osmanlı Bankası 

11 

l 

ı 

[ 929 Kanunusaııi 934 , Şubat 935 
tarih ve 77 ve 100 ve 63 No. larda 1 

kayıtlı ve Şeyhınurat karyesinde va· 
ki ( 5 ) dönümlü tarlanın da şarkan 
garben tarikiam , Poyrazı Virjini 
iken şimdi Hacılı Mustafa ve kıblesi 
Emili iken şimdi Savatlı oğulları 

6748 149 

keşif bedeli 844 lira 10 kuruş olup 1 • 
8 2 937 pazartesi günü saat 14 de ___ ™ ____________ __._...-Jup 
açık pa~arlık suretile ihale edilece· 1 .... • iik 

Halil ve Hasan ve Tevfik ile mah· 
dut olup bunun da beher dönümü-
nün 919 metre murabbaı itibarile 
muhammen kıymetinin on lira bu
lunduğunu ve kabili taksim olmadı
A'ından şüyuun izalesine karar veril 
miş olduğundan üç parça gayri men· 
kulün açık artırma ile satılacağından 
bir ayın sonu olan 24 Şubat 937 
çarşamba günü saat 9 dan başlıya~ 

rak onbir buçukta ihalei katiyesi 
icra kılınacağından talip olanların 
yüzde yedi buçuk pey akçasiyle bir· 
likte Belediye mezat salonunda ha
zır bulunmaları ve daha fazla maili· 

mat &lmak isteyenlerin satış memur· ı 

Bugece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

Yeni eczanedir 
~--------------!uğuna müracaatları ilan olunur . 

7734 

ğinden, isteklilerin yüzd.:: ye,li bu· Adana Asken Hastanes11 dcs 

çuk ilk teminat p~ralarile ve bu işi Başhekin1liğinden : 1 Kaçakçılar vatan ıki 
yapabileceklerine dair fenni ehliyet Adana Askeri lf astanesinde bir \ c 
vesikası ve 937 senesine ait Ticaret tayin bcdclilc 40 lira maaşlı ınün hainidir 
Odası kayıt makbtızları Üzerlerinde hal olan birinci sınıf Hem~ir<'yc ve 
olduğu hal.le ihale gün ve saatında 

1 
bir tayin bcdelile 30 lira maaşla 

Ceyhan Belediye salonunda hazır 1 3 üncü sınıf hastabakıcılığil bayan. 
bulunmaları ve şartnamelerini gör· lard:m isteklilerin şeraiti anlamak 
mt!k istiyenlerin her gün BeJedıye- ı iizcre mezkur Ha!>tane Başhekıroli-
miz Fen işleri bürosuna müracaat ğine miiracaatları ıl5n olunur. 
eylemeleri. 7736 24-28-2-6 C. 3-3 

• ~ald ;._ ____________ ,,. gib 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksöıü matbaası 

tın 

ln 

mi 


