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ŞEHRİMİZDE KORKUNÇ SICAKLAR HENÜZ BAŞLAMADI 
Yeni Parti ba,kıınları toplantısında B " l --·---·---~ Havalar 

[nönü, valilere vazifeleri-. 
in ehemiyetini hatırlattı 

ogaz a~onferan Milletler sosyetesi bugün ı 

Y b d 1 
w 

1
- . . .! toplanıyor · 

a ancı e ege er tezımızı 

Bir kaç gündür serin 
gitmeğe basladı 

Haziranın ortalarına doğru bir 
kaç gün için çok sıcak yapan ve 
Çukurovanın normal yaz havasını 
andıran havalardan sonra bir kaç 
gündenberi tekrar ortalık serinleme
ğe başlamıştır. 

~ükrü Kayanın başkanlığında yapılan 
Oplantıda da, Parti işleri ve Vilayetin 

umumi işleri müzakere edildi 

tetkike devam ediyorlar 

Ankara : 25 (A.A.) - Boğazlaı 
konferansı dün sabah gizli bir celse 
akdetıııiş ve projemizi tetkik etmiştir .1 

Murahhasımız Numan Menemen-J 
ci oğlu projenin tahlilini yapmıştır. 

Bundan sonra tekrar mukavelename-

Konsey , Edenin başkanlığında topla
nacak ve lokarnonun ihlali, ve İtalya 

Habeş meselesi konuşulacak 

--······· 1 

Yeni başkanlar gördükleri itimatdan do-
niıı müzakeresine geçilmiştir. Cenevre : 25 ( A. A ) - Milletler Cemiyeti toplantılarından sonra 

Japonlar müstakbel boğazlar yeniden müzakerelere başlanacaktır. Milletler Cemiyeti konseyi yarın Ede-
mukavelenaınesinin milletler cemiye 1 nin reislığinde ve Cenevrede ilk roplantısını akdedecektir . Görüşülecek 

' • 

.ayı minnet ve tazimlerinin Atatürke ib
lağını Genel Sekreterden rica ettiler 

ti ile mümkün olduğu kadar alakası meseleler arasınJa lokarno muahede5i ahkamının Almanya tarafından ih-
bulunmasını istemişlerdir. ~ lali nıesdesile ltalya-Habcş ihtilafı da vardır . 

Cenevre : 25 (Radyo) - Türki---
. Ankara: 4 [ Hususi muhabiri
ııdcn ] - Kendilerine Parti baş
iınlığı tevdi edilen valilerden An 
Gtaya davet edilen yirmi sekizi, 
. n saaı on beşte, Bakanlar ve Gen
ıı kurulu üyeleri hazır bulunduklaı 

kide, Başbakan ve Parti Umumi 
l i, Vekili ismet lnönünün başkan
JI altında Parti kurağında toplaıı
ıışlardır. 

lb Başkan, son alınan kararın mu
sebebleri hakkında bir söylev 

tYlenıiş, valilere, yeni ödevlerinin 
cıııiyetini hatırlatmış ve kendile

il• başarılar dileyerek Bakanlarla 
laıılıJan ayrılmışlarClır. 
Bundan sonra, iç bakanı ve Parti 
nel Sekreteri Ş. Kayanın başkan-

~'nda iki saat devam eden toplan
a Parti işleri ve vilayetlerin genel 
tnıetlcri görülınü~ ve toplantı so-

--~ ye baş murahhası doktor Tevfik • • 

Rüştü Aras; hükiimetinin boğazlar 1 Ingiltere ltalyan zaferine ekonomik nunda valiler kendilerine verilen yeni 
ödevden ve şayan görüldükleri iti
nıatdan dolayı minnet ve !azimleri
nin Büyük Şef' e arzını lçbakan ve 
Parti Genel Sekreteri Ş. Kayadan 
rica etmişlerdir. 

hakkındaki isteğine ait nıuhttrayı gc· t • 
nel sekreter:iğe göndermişti~. sahada yardım etmış .. 

Montrö : 25 (AA) - Üyeleriyle\ ______ _ 

biyle boğazlar konferansı projemizin ı 

Ege bölgesindeki aynı toplantı
ya başkanlık etmek Üzere lçbakanı 
ve Parti Gı-nel Sekreteri Şükrü Ka- 1 

ya, Gcnyön kurnl üyelerinden B B. 

ilk kıraatini bitirmiştir. 1 talyanlar Südan ve Adenden istedik-

Kudüs işleri 

Mümtaz Ökmen, Salah Cimcoz, Ali Gürültü devam 
Rız~ Erten, Nafi Atuf Kans, Cevdet etmektedir ı 
Kerım lncedayı, Hasan Ali Yücel ve .. . • 
Hüsnü Çakırla beraber, 7,45 treni j Kudus : 25 ( Radyo ) - lhtılal-
ile lzmir'e hareket etmişlerdir. 1 cilerden bir gurub Akerol karakoluna 

lzmir: 25 (A. A.) - E',ge ki- ı müsellehan hücum etmişlerdir. lhti-
gesi llbaylariyle Parti işleri hakkın- liilcılardan biri yakalanmış ve diğer. 
da görüşmek üzere lzmire gitmiş !eri gece karanlığından istifade ede-
olan lçbakanı vb C. H. Partisi Genel rek kaçmışlardır . 
Sekreteri Şükrü Kaya dün lzmire Nablus ile Han Libnan arasında 
varmıştır. ilk toplantı bıı glin yapı- ilıtilalcılarla İngiliz askerleri arasında 
lacaktır. bir müsademe olmuş Arapbrdan 

altı kişi ölmüş ve on ikisi yaralan

leri kadar petrol alabiliyor muş. 
-----·----

Genç İtalyan nazırının beyanatı 

özlükuledeki hafriyat 
iyi neticeler verdi 

mıştır. Hir İngiliz onba~ısile yedi ln
giliz neferi yaralannıı~iır . 

Kudüs : 25 ( A A. ) - Filis· 
tindr Nablus ve Moureshaııı yakı
nında Araplarla hüku ııd kun elleri 
ara~ında ciddi çarpışmalar olmuş· 

ir kaç gün evvel Etilere ait bir çolc 
azılı mühür ve tabletler bıılundu 

- -----·---

tur . 

Grevler 
Marsilya ve Brüı{sel 

grevleri bitti 

z 
Marsilya : 25 (Radyo) - Deniz 

işçileri grevi nihayete ermiştir. işçi 
!er büyük sevinç içinde işlerine tek. 
rar başlamışlardır , 

İtıılv1111111 rliirt ,!{ı·n" n•11İ ,\o::.ırı : 

• ;şnn,tli mi/.,tf'ı;ılık<'l"r nn;;:;ırı 

·r~1 •.~u,trı eskı t'SPr/Prin fJrn~tırıldığı (;ii;:;liikuledPn /ıir göriirııi§ 
1' arsus : 25 ( Hususi) - Adana 1 40 kiisür adet mühür ve tabletler bu-
~c. llıiidürü Yalmanyalgının komi- lunmuştur. 

Brüksel : 25 (Radyo) Milli 
maden ocakları kongresi önümüzde
ki Cuma günü tekrar işe başlamaya 1 

karar vermiştir . 1 

.'r·n f!İİJılrır/r ftt1f\ '' llnJı'/ı111 ,./ın 
d,• fı, t 111gu iiç diiıı nn:arcti {.!J'llÇ f.(11:.·ı.~I 1 
,'(rff'flllf' lf'rdıt:ı 111ahin1tlur. /lıı _ıı·ııı 
tc g•;flÇ ı111zırlurrl1111 /,,,,,,, dı· 11Ni.'ltı·rn

lt•l,-r/ı1r hnku111 l{ı·k,.11ıulr f.t' .'40011 "dır . 
l\.rntlı.tıı lu•§ ~rurdrnl.rrı nıiı trrn/p/;r/rr 

Mersinde ihracat ma la- ! 

rımız yakında perişan -
lıktan kurtulacak 

Liman şirketi mülkiyeti Belediyeye 
ait olmak Üzere bir Hang·a~· yaptırıyor i 

lıııl.-nn/rifında nıü~tt'şnrlık Vfl/Unakto ıdı. 

l!n[JrŞ lu11/11 aç /lr oçıluıa= ıuduyo 

{!i'~'fll,'~ rr• hal'lt /;1111,.tlrnnıl,. luımel 

ı·tnll:~lır • 

f',s-ııı Qıı:,,·ıt-lt·rını/1•a 1 L,. ]orflal J u 

hır mulwbırı k•ndi.Hı /r çok dıkkrıtP de
t.er lnı nıiilii.har :Yapınıştır . /j,, nıiilii.· 

/.·aıırı ı•lırınntı\t•tll ıuır~·tJ!nnnı ırrriimc 

rdı•re.k tJŞo~ıycı knltt\orn:. . 

- En acil programınız her şey
den evvel Habeşistanın zirai ınen

G~risi ı:çüııcii sahifede -

-----· ------
Karabük fabrikaları 

inşaat için bir İngiliz 
gurupuyla anlaşıldı 

Ankara : 25 (AA) Birinci 

ı&ı altında bir Amerikalı heyet Bulunan bu son eserlere heyet 
lfıııdan gözlükulede yapılan haf- büyük ehemmiyet vermektedir. Hat-
l\ııı faaliyeti bu ay sonunda bitmiş ta bu neticenin şerefine hafriyat a-
taktır. melesine bir ziyafet bile verilmiştir. 

Mersin : 25 [ Yeni Mersin ] - j 
1 Taş iskelesi yanında Belediyemiz j 

tarafından Denizden doldurulan yere, 
mülkiyeti Belediyeye ait olmak üze
re Liman inhisar Şirketi tarafından 1 

ihracat eşyasına mahsus bir Hangar 
yapılacağını öğrendik. Bu Hangarın 

nacak eşyadan alınacak ücretle itfa j 
edildikten sonra buranın işletme i~i 

1
. 

de Belediyeye devredilecektir. 

beş senelik endüstri programına da
hil olup Sümerbank tarafından bu 
sene Karabiikde kurulmasına başla
nacak olan çelik fabrikaları ile mü· 
teınmiıni bazı sarıayiin kurulmasına 
talip olan lnailiz gurupu ile Sümer 
Hank arasında cereyan eden müza
kereler neticelenmiş vr: viicude ge-

Son günlerde araştırmalardan iyi Bulunan bu eserlerin üzerinde ·ı 
~ 1 . 
.. e er alınmıştır. Ayın 19 uncu ı Hitit Hiyeroglifi ve Mıh yazıları var-
ıu bir dehliz meydana çıkmış dır. 
'tıun içinde tcprakt:an yapıl!?!!i ın~::ıat ·-e L~hh!ı~ tn~'.rafı iç!ne ko-

Liman inhisar Şirketi , Ticaret 1 

Odası ve Belediyemiz tarafından ~v-. . . 
velcc bu Hangarın in~a edilmesin<! 
karar verildiğini yazmı~tık . Bunun tiı il~n mali anlaşma dün imzalan-

- G.....,, t.:i ü~unı-G ~~'.r! :d !. -- • mıştır . 

Bilhassa şehrin ırmağa yakın 
yerlerinde akşama doğru halkın ke
safet peyda ettiği ve temiz hava 
almak arzusunu duyduğu görülmek

tedir . 
Geçen yıllara göre bu günler u

mulmayan bir serinlikle geçmekte

dir. 
Mamafih henüz yaylacıların ta

mamen yaylalara göç etmediği göz 
önüne getirilirse mevsimin her halde 
ş:ıcayet edecek bir kerteye girmedi
ği kolayca anlaşılabilir . 

Bu muvakkat serinliği, Adana
nın meşhur sıcaklarının takibetme
si de beklenmektedir , 

Çünki bu yıl, ha~aların şimdiye 
kadar umumumiyetle serin gitmesin
den sonra geç kalan yazın, Çukur
ovalılardan hınç alacağı kolayca tah· 
min edilebilir , 

Bakalın Allah ne gösterecek ? 

Samuel Hor'un 
sözleri 

LonJra : 25 (Radyo) - Londra
da verdiği Lir nutkunda Samucl 
Hor, bir Aıncnkan gazctesi:Jde çı 
kan ve lmpltere ile Amerikanın müs· 

I ta~bd bir lıarSi men için d birliği 
yap:nahrını ıııcvzubalıs eden ma\:a 
lc)İ işırct r.:f,.rck böyle bir f,kri hü
yllk ~cm pati ile kar; ı!adı;':ım söy· 
lc<li . 

Na11r Lund,ın ,;o,ra; 

- " Avrn;>ada lııç bir miliet 
harp etmek ist,.ıniyor. Fakat bu kıt'a 
üzerinde öyle alevlenmesi kolay olan 
ihtilaflar vardır ki en . küçük bir kı 
vılcım bile bunların ateşlenmesi için 
kafidir ... Dedi . 

Hor, donanma meselesine de te· 
mas ederek kuvvetli bir lngiliz do
nanmasının dünya sulhunu temini 
kafi! olduğunu ilave etti . 

Haile Selasiye 

Cenevre davasını müdafa
adan sonra yurduna 

dönüyor 

Londra : 25 (Radyo) - Adisa
babadan gelen haberlere göre Ha· 
beş muharipleri, Habeşistanın yeni 
merkezi olan garp kısmında top
lanmaktadır . Bu kuvvetler, henüz 
bütün Habeşistanı istila edememiş 
olan ltalyan kuvvetleri üzerine sal
dırmağa ve bunları memleketlerin
den çıkarmağa hazırlanmaktadırlar. 
Yapılacak olan bu savaşa büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir . 

Avrupada bulunmakta olan im
parator Haile Selasiye, Cenevrede 
Milletler Cemiyeti Kurumunda ya. 
pılan haksız istilayı bütün delillerile 
müdafaa ettikten sonra Habeşista

na geçerek memleketini kurtarma· 
ga ça!ışa<:Aktır . 



Sahife : 2 Türk s&zü 

Meslek ve •• •• omur 
Ömrün uzunluğu veya kısalığı, sıhha
tın düzgünlüğü veya bozukluğu ile 

meslek arasında sıkı birmünasebet varJ 
··~· 

Umumiyetle, insanın iki otuz on ı 
yıl, yani 70 sene yaşadığı =söyleni- j 
lir . Bu bile, hatırı sayılır bir yaş· 
tır, fakat yetmiş yıl yaşayabilen ba
bayiğitler - hele zamanımızda 1 -

o kadar azaldı ki 1 

Unutmamalı ki, hayatın uzun 
veya kısa oluşu, insanın intihap et
tiği mesleğin nevine ve mahiyetine 
çok sıkı şekilde tabidir . Meslekle· 
rin bir kısmı çok tehlikeli, bir kısmı 
az tehlikelidir; fakat hepsinin, ayrı 
ayrı, kendine göre faydalı ve zararlı 
tarafları vardır . 

Şimdi; 70 yılı insan hayatı için 
normal yaş kabul edü p, aşağıdaki 
hesapları, vasati ölüm sayısını 100 
kabul ederek sıralıyalım : 

Mütemadiyen toprak üzerinde j 
çalışan bir çifçi çocuğunun ömrü da
ima uzundur . Çifçi bir memleke
tin erkek nüfusunun ancak yüzde 
altmışı ölür . Hatta; hali vaktı daha 
yerinde olan çifçiler de ölüm emsali 
yüzde 52 ye kadar iner. 

Toprak üzerinde didinmeyen çif
çiler, bu husuata, daha az imtiyaz· 
lıdır: Onların , yüzde üzerinden ö 
lüm emsalleri 67 dir . Bu meslek 
erbabında; apandisit hariç olmak 
üzere diğer bütün hastalıklara nadi
ren rastlanıldığı halde, şeker hasta
lığı pek büyük tahribat yapar . 

Din işlerile uğraşan adamların; 
papasların, rahiplerin, hocaların da 
sıhhatları umumiyetle gayet mükem. 
meldir . Ve bu, onların uzun zaman 
yaşamalarını temin eder . Bu sınıfa 
dahil insanlarda ölüm yüzde 56 dır. 

Ticaret dolayısi]e çok seyahat 
edenler, umumiyetle, Şeker hastalı
ğının ( çünki çok yemek yerler ) ve 

Sarılık illetinin ( çünki çok içerler ) 
kurbanıdırlar. Bu sınıfa dahil meslek 
erbabında intihar vakalarına da pek 

sık rastlanılır.İntihar; doktorlar,kah- 1 
ve işletenler ve maden ameleleri ara
sında da fazla taammüm etmiştir . 

Maden kömürü ameleleri , ray 
döşeyiciler ve balıkçılar, pek ehem

miyetli ve hatta ekseriya öldürücü 
kazalara, öteki işçilerden 20 ve hat
ta 30 misli daha fazla duçar olurlar. 

Mağaza satıcıları , patronlarına 

nisbetle daha az vefiyat vermekte
dirler : ( 1.02 ye karşı 97 3 ) bunun 

sebebini, belki de, tüccarların başın
dan bir an bile eksik olınıyan bin 
bir çeşit endişede aramak lazımdır. 

Umumiyetle, ticaret ve sanayi- 1 

de, kendi şahsi sermaye ve işleri için 
çalışanların ölüm nisbeti, mai yetle- 1 

rinde çalıştırdıkları memurlarınkinden 1 

daha yüksektir. ( bittabi bu netice, 
çalışma şeraiti ayni kabul edildiği 

takdirde sahihdir. ) Tüccarlarda ve 

sanayi erbabında Ciğer hastalıkları, 
el işleri üzerinde çalışan adamlarda
kinrlen çok daha azdır. Bilakis, tüccar I 
ve endüstriellerde, Karaciğer, Şeker ı 
hastalıklarına , Apandisit ve inti ' 
hara daha sık ve '1aha çok rastlan
maktadır. 

Muntazam ve oldukça emin bir 
hayat süren memurlerda , mide bo
zuklukları ve intihar nadirdir. 

Mamafih, katolik papaslarda bu 
netice ekseriya aksine tezahür et
mekte ve onlarda nisbet yüzde 78 

------·------
i bulmaktadır . 

Tecrübe ve müşahedelerinde 
pek ala ispat 'ettiği veçhile, gayet 
muntazam bir hayat geçiren banka 
memurlarında ölüm yüzde 60 dır. 

En büyük vefiyata bakır ve ka
lay maden ocaklarında çalışan ame
lede rastlanmaktadır . Bunlarda Ö

lüm, yüzde ( 433) bulmaktadır . Bu 
meslek erbabının bilhassa ciğerleri . 
pek çabuk harap olmakta ve işte bu 1 

felakettir ki onların ölümünü tesri 1 
etmektedir . 1 

Kömür ocaklarında çalışan ame-
1 

lede, bu nisbet, yüzde 92 dir . 

Avukatların vefiat nisbeti -
diğer bir takım serbest meslek er
babında olduğu gibi - hayli yük
sektir . Ôlüm nisbeti, avukatlarda 
yüzde ( 117 ) , doktorlarda ve mu
sikişinaslarda yuzde ( 122 ) ve di
ğer artistlerle mimarlarda yüzde 
( 133 ) dür . Demek oluyor ki, ma
den kömürü ocaklarında yaşayan 
İşçinin ömrü, avukatlarınkinden daha 
uzundur . 

Yetmiş yıllık yaş üzerinden ölüm 
nisbeti, gazetecilerde., dükkancılarda, 
muhasiplerde, dilencilerde, kundu
racılarda ( 100 ) dür ; 

Yafa yakıldı 

Filistin gazetelerinde okuduğu
muza göre : Filistindeki isyan hare
ketinin Yafanın eski mahallelerinde 

başladığı ınalfıındur . Eski mahalle
lerde hijkumet kuvvetleri vaziyete 
bir türlü hakim olamamışlardır . 

Hükumet asayişi temin edemediği 

şu günlerde bu mahalleleri yıkarak 
yollar açmayı kararlaştırdı . 240 
haneye evlerini akşam saat yediye 

kadar yani bir kaç saat içinde bo
şaltmaları tebliğ edildi . Nihayet 
binbir yalvarma ile 24 saatlik bir 

mühlet verildi . Neşredilen bir teb
liğde bu mahalle halkına başka 

yerlerde ev verileceği , şimdilik 
mekteplerde her aileye·bit oda gös

terileceği bildirilmektedir . Dün Ya· 
fada bir harp cephesi hali vardı . 
Süngülü askerler , tanklar , toplar , 
mitralyözler . havada eksilmeyen 
tayyareler . Erkanıharpler , mühen

dişler .. Ne oluyor ? şehrin güzelleş-
1 

tirilmesi namına bir mahalle yıkılı- 1 
yor. 

1 

1 
1 

Askeri liselerde 

Kayıt işleri ne zaman 
başlıyor? 

936 - 937 ders senesi için as
keri mekteplere talebe alınacaktır . 
İstanbul Kuleli ve Maltepe askeri 
liselerile birlikte Bursa askeri lisesi, 
Kırıkkale askeri sanat lisesi ve 
Konya askeri orta mekteplerine de 
talebe kabul edilecektir . Aynı şart· 
!arla Erzincan askeri orta okulu da 
talebe alacaktır . 

Bu mekteplere kabul şartları 
askeri lise ve orta mektep talimat· 
namelerinde yazılmıştır . Askeri 
mekteplerde kayıt ve kabule 1 Tem 
muzda başlanacak ve 1 O Ağustos 
akşamına kadar devam edecektir . 

Müsabaka imtihanları da 15 
Ağustosla 21 Ağustos arasında ya
pılacaktır . Mekteplerin bulunduğu • 
vilayetlerin haricinde oturanlar men
sup oldukları askerlik şubesine mü
racaat edebileceklerdir . Müsabaka 

imtihanına davet edilen istekliler gi
dip gelme yol paralarını kendileri 
sarfedeceklerdir . 

Askeri liseleri muvaffakiyetle 
bitirenlerden arzu edenler müsabaka 
imtihanına girerek kazandıkları tak 
dirde müh~ndis ve fen memuru ye
tişmek üzere Avrupaya gönderile
ceklerdir . 

Bir kazmanın değ
mesi yüzünden 

Silahlar atıldı ve iki kişi 
yar~landı 

- · 
Dün, Mihmandar köyünde amele 

kafileleri arasında vuku bulan bir 
kavgada Elazizin Aşağı Hak kö
yünde ve AdanaJa Sarı Yakup ma
hallesinde oturan İsmail oğlu Mus
tafa, Kocavezir mahallesinden Şükrü 
oğlu Yasin ve Hamam. kurbu ma

hallesinden İbrahim oğlu Mehmet 
adında iki kişiyi tabanca ile muh
telif yerlerinden yaralamıştır. 

Suçlunun ifadesine göre vaka şu
dur : 

Mihmandar köyündeki amele ka
fileleri i şe giderken Mustafa yol üze
rinde durduğunu ve omuzunda kaz
ma ile geçen bir amelenin kazmayı 
kasden bumuna değdirdiğini ve bu
nun üzerine hırslanarak kör müsün 
dediğini ve bundan kızan 100 ka
dar amelenin birlik olup kendisinin 
üzerine söğerek yürüdüklerini iddia 
etmiş ve hayatını kurtarmak için 
silahını çekmek mecburiyetinde kal
dığını ilave etmiştir . 

Dün bir kısım şahitlerin ifade- 1 

!eri alınmış ve bir kısmının ifade-
leri de bugün alınacaktır. ı 

Mustafanın iddiasının ne dereceye 
1 

kadar doğru olduğu tahki at so
nunda anlaşılacaktır . 

Yaralılar hastaneye kaldırılmış 
!ardır . 

Kıskançlık yüzünden ka
l rısının burnunu kesti 
i 

Karısının başkasiyle seviştiğini anlayan 
adam , karısına : - Hiç olmazsa ço
cuklarımıza acı. dedi! Fakat bu 

söz tesir yapmayınca • • 

----·······----
Y arbaşında dün çok açıklı bir 

hadise olmuştur . 

Şeyhzade mahallesinde oturan 
Mustafa oğlu Baba Salih adında hir 
adam karısı F atmanın kıskançlık ne
ticesi burnunu ustura ile kesmiş ve 
çenesinden pek ağır surette yarala
mıştır . 

Baba Salih karısını çok sevmek
tedir. Bunun için karısıııın en küçük 
hareketleriyle alakadar olmakta ve 
hiç bir yolsuzluğunu gözden kaçır
mamaktadır . 

Baba Salih bir çok hareketleriy
le karısının başkasiyle sevişdiğini 

iyce anlamış ve nihayet dün taham
mül edemiyerek : 

- Fatma başka birisini seviyor
sın ve bana ihanet ediyorsun. ~-

işletici kuvveti 

Beş beygirden fazla olan 
müesseselerin muamele 

vergısı 

işletici kuvveti beş beygirden 
fazla iken bilahare bu mikdardan a
şağı düşmüş olan sinai müesseseler
de evvelce yapılmış bulunan madde
lerden muamele vergisi alınıp alınmı

yacağı hakkmd tereddüt edildiği an
laşıldığından Finans bakanlığı bu hu
susta alakalılara bir tamim yapmış
tır. Bakanlığın yaptığı bu tamime gö 
re: 

Müesseselerde muharrik kuvvetini 
beş beygirden aşağıya düşürenler 
muharri kuvveti beş beygire düşür
dükleri tarihten ~onra muafiyeti ik
tisap edecekler ve daha evvel imal 
etmiş oldukları mevad için muamele 
vergisine tabi olacaklardır. 

Bu kabil müesseseler beygir kuv
vetini beşten aşağı düşürdüklerini 
alakalı 'malmemuruna bildirecekler 
ve o tarihte mevcut mallarının cins 
ve mikdarını tesbit ettirmeğe mecbur 
olacaklardır. 

Müessese sahipleri, vergiye tabi 
olduğu tesbit edilen bu kaLil mevad
dın satıldığı veya satılmak üzere ko
misyoncuya gönderildiği tarihi takip 1 

eden : ayın 15 inci günü akşamına ka
dar nevi mikdarını ve satış fiatını ve 
bunlardan tenzili lazım gelen iptidai 
maddeler var ise kıymet ve mikdarı
kanunun sekizinci maddesi mucinbin
ce bir beyanname ile bildirmek ve 
vergisini usulüdairesinde tesviye et
mekle mükellef olacaklardır. 

, zık dçğilmi bana " hiç olmazsa ço
cuklarımıza acı .. günah ., demiştir . 

Baba Salihin sorğudaki ifadesi
ne göre karısı bu söze karşılık sert 
bir lisanla ; 

- Ne yapayım zor)a güzellik 
olmaz, onu seviyorum. Gözümde on
dan başka hiç bir şey yok. demiş
tir . 

Baba Salih' karısının bu acı söz
leri üzerine nasıl olduğunu ve ne 
yapdığını bilmediğini, bu sözlerin 
tesirinde o anda şuuruna malik ol· 
madığını söylemiştir . 

Baba Salih bittabi tevkif ı-dil
miş ve yaralı karısı Fatma da mem
leket hastahanesine kaldırılmıştır . 

H akyeri tahkikatı derinleştir
mektedir . 

Tayinler ve terfiler 

45 lira maaşlı sekizinci derece 
Adana sulh hakimliğine terfien Ada
na sulh hakimi Hadi tayin edilmiştir. 

*.. 1 
* 

55 lira maaşlı yedinci derece Ce. J 

belibereket reisliğine terfien Cebel 1 

bereket reisi Ali Galip tayin edilmiş· 
tir. 

** 
Adana Miiddeiuımııni muavinliği 

ne 40 lira m;rnşla terfien . Bafra ceza 
hakimi Hasan Fehmi tayin edilmiş
tir. 

** 
Adana icra memurluğuna 10 uncu ! 

dereceye terfian Adana icra memuru 
Hüseyin Antebel~ .. tayin edilmiştir. / 

Saimbeyli müddeiumumiliğine 
1 O uncu derece olarak terfian Saim 
beyli müddeiumumisi İbrahim tayin 
edilmiştir. 

40 lira maaşlı Ceyhan hukuk ha 
kimliğine terfian Gaziantep sulh ha 
kimi Ali Ayni tayin edilmiştir. 

*" 
70 lira maaşlı Adana hakimliğine 

eski Muğla ihtisas mahkemesi haki
kimi Ahmet Edip tayin edilmiştir, 

Eski ihtisas mahkemesi 
ınüstantıkı 

Mülga ihtisas mahkemesi müs
tantıkı Zeki Düzce kazası müddei 
umumiliğiııe tayin edilmiştir . 

------. ------

! 
1 

1 

Maden kömürü işçilerine naza
ran daha az yaşayan avukatların 
ömrü, dava vekillerine nisbetle daha 
uzundur. Bunu; avukatların - işsiz 
alsalar bile - daima heyecanlı, te 
!aşlı, hareketli geçen hayatlarile iza
hetmek mümkündür. 

Gazeteciler ekseriya Karaciğer 
hastalığına müpteladırlar . Keza , 

Erkenden bütün yollara toplar, 
mitralyözler yerleştirildi . Yol ağız

larına tel çekildi . Sandıklarla dina
mit getirildi . Ve akşama kadar 

şehir dinamit sesleri ve dumanlar 
içinde bir harp hayatı geçirdi . Ev
lerde korkudan bayılan kadınlar var. 

240 ev yıkıldı . Minarelerin şerefe· 
leri düştü . Civar evlerden bazıları 

yarıldı . 

Küçük evlerin bazıları sarsıntı· 
dan devrildi . Şehir halkının yarısı 
yersiz yurdsuz kaldı, General Saray 
Şamı topa tutarken bunu açık söy

lemiştir . İngilizler ise memleketin 
anarşi içinde bulunduğu bir zaman
da belediyeciliğe kalkıştılar ve Ya

fanın vatanperver mahallelerini en
kaz yığını haline getirdiler. Böyle 
belediyecilik olmaz olsun . 

Damızlık vesikaları Mesaha haritalarının 
1 tashihi 

Allah! 

( Sarılık ) illetine de bu meslek er 
babında .pek sık tesadüf olunur. Ak
törler ve bar işletenler ( hayret et
meyin; evet, bar işletenler ) de ayni 
hastalıkların ekseriyetle esiridirler . 
Doktorlar umumiyetle Grip ve za
türrieden ölmektedirler : hiç bir 
mevsimde ardı arası kcsilmiyen ça
lıı;malzr:nm bir neticesi . 

Köy hayvan muayene heyetle
rince verilen damızlık vesikalarının 

baytar dairelerince tasdikine lüzum 
olmadığı ve damızlık hayvan vergisin· 

J den muaf bulunduğundan bu vesika 
!arın doğrudan doğruya taalluk etti-
ği hayvanlar vergisinin terkinine 
esas ittihaz edilmesi vekaletten bil-
dirilmiştir . 

Hava istasyonunda 
hasarat 

Maliye Vekaleti , harcirahların Palastin post gazetesi, Allah ha-
tahakkukunda esas tutulan ve reh- va istasyonundaki yangının 12 bin 
ber olan mesafe haritalarındaki ba- lngiliz lirası hasarat yaptığını yaz-
zı yanlışlıkların düzeltilmesi için maktadır. Hükumet, yakındaki Zina-
Vilayde bir cetvel göndermiştir . ba köyii halkından şiiphe ettiğinden 
Harita bu cetvele göre tashih edile- bir kısmını tevkif edip mahkemeye 
cektir . 1 yerm;ştir. 

26 Ha~iran 1936 

Eşsiz bir keman ! 

y İrmi beş yaşlarında genç b~ 
Polonyalı, uzun yılar çalıştık 

tan sonra, münhasıran kibrit çöple~ 
ve:kürdanlardan istifade ' etmek su· 
retile emsalsız bir keman meydana 
getirmeğe muvaffak olmuştur . Bı 

lı 

işi başarabilmek için, genç Polonya c 
lı, hiç eksilmeyen bir sabır ve dik· 
katle 15.000 çöpü bir araya topla· 
mıştır . Kemanın bazı kısımları; ica 

eden sağlamlığı temin edebilmek İÇ 
üst üste mevzu üç kat kibrit çöp< 
tabakasından mamuldur . İşten an s 
lıyan adamların söylediğine göre, l d 
harukulade kemanın sesi fevkaladı' s 
mükemmelmiş . Acaba sesin bu le ı 
tafetini temin eden kibrit çöple~ ti 
mi yoksa kürdanlar mı ? . !( 

Mısırda evlenme 

S on günlerde, Kahirede çıka~ 
İngilizce gazetelerden biri, Mı 

~ır hükumeti Dahiliye Vekaletinii 
resmi istatistiklerine istinaden, Mı 
sırdaki izdivaç şekil ve mahiyeti.~' r 

ait çok entresan malumat veriyor 
Mısırda ilk defa vücude getirile o 
bu resmi istatistiğin verdiği ma!D 
mata göre: 

1935 yılının ilk dokuz ayınd' 
Mısırda :302.862 evlenme vak'a: 
olmuştur . 

Bunun 283.409 tanesini tek zeı 
alanlar ve 19.553 tanesi ise ikinC 
üçüncü ... bir zevce alanların izdi~ 
cı teşkil etme':tedir. Bundan baş~ 

aynı müddet içinde : Bir erkeğin· 
kadın aldığı 17.950; bir erkeğin t 
kadın aldığı 1.456; bir erkeğin dit 
kadın aldığı 147 evlenme vak'ıı, 

s 
olmuştur . 

!ık hatıra gelecek ihtimalin al z 
sine olarak, çok kadın alan kocal 
ra daha ziyade köylü ve çifçi sıfl' 
arasında rastlanmaktadır . Çüo~ r 
Mısır köylüsü yüksek gündelikle ı 

gat tutmakdansa bir kadını nik5 
altına alıp tarlaya sevketmeyi dat 
karlı bulmaktadır 1 • 

Görünmez kaza ! 

Geçenlerde Paris kitaphanelC\ 
nir\birinde çalışan genç bir f 

dm , müesseseye baskın yapan t 
takım serserilerin tecavüzüne uğ( 

yor . Bereket versin , kütüphane 
!ek bir yerde bulunduğu için , pol 
derhal haberdar ediliyor ve kadın 
ğız çirkin hareketlere maruz kal 
dan , kaçan baskıncıların elind 
kurtuluyor . 

Fakat asıl görünmez kaza, r 
lis ve komiser yetiştiği zaman , ı 
vallı bir polisin başına geliyor : 

Baskına uğrayan , sonra mül 
seseye zabıta memurların geldi~ 
gören genç kadın , teessür ve a· 
biyetinin önüne geçemiyerek ağ 
mağa başlayınca , kibar polisin . 
hemen cebinden tertemiz mendi 
çıkarıp , yağmur gibi göz ya~ı ir 
ren kadıncağıza uzatıyor . I 

Kadın , sabahleyin evinden 
lırken bin bir ihtimamla boya 
yüzünü bu mendile ıslak ıslak ' 
yor. Ve , bir kaç dakika sonr 
sinir buhranı geçip göz yaşlan 
runca polise mendilini iade etil 
istiyor . 

Fakat mendil ; sürmeden , 
radan , rujdan, ağır levanta ve kr 
kokularından tanınmıyacak bir ~ 
gelmiştir . Zavallı polis , kendi 
kansı nezdinde müttehim vazi• 
sokacak olan mend;Ji almakt~ 
müddet tereddüt ediyor . Niba) 
komiserine yalvarır gibi bak·' 
soruyor ı 

- Siz vaziyeti lütfen ka 
izah edersiniz , değil mi ?. Ve , 
yalanmış mendilini, ancak komiS 
teminatı üzerine geri alıyor !. 

t 
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Amerikada sosyal mesele 
! Birleşik Devletlerin siyasal haya- J liberal seçilirken, Vaşington'da bu 

na büsbütün aykırı bir hadise olu 
yordu. 

Yüce mahkemeye 4 e karşı 5 
reyle, Nevyork hükUmetinin kadın· 
)ara asgari bir gündelik temin için 
kabul ettiği kanunlara iptal ediyor· 
du. 

Türksöziı 

İngiltere İtalyan 
zaferine yardım 

etmiş 
Birinci sahifeden artan -

balarını mı , yoksa toprak altı zen
ginliklerini mi faal bir hale getirmek 1 
olacakhr? 

Gözlükuledeki 
hafriyat 

- Birinci sahifeden artan -

Gözlü ku:e hafriyatı bu sene ge 
çen )'lldan daha müsbet neticeler 
vermiştir. Bulunan bu mühürlerden 
başka mimari yapılarla tunc devri 
içinde bakır devrr klavuzlanna rast· 
lanmıştır. 

sahife : 3 

.Asri sinemada· 
----------:~------·-----------------------~----------Sinema mevsimine veda 

24 Haziran çarşamba akşamından itibaren 
iki müstesna filın birden 

1 
Mevsımin emsalsiz bir şaheseri sev:im\i artist 

Gustav F röhlich'in 

tında, birbirinden ayn fakat ikisi de 
hlühlm iki hadise olmuştur : Bun
lardan birisi, Amerika Cümur reis
liğine namzed olarak Cumhuriyetçi 
Parti tarafından B. Landon'un seçil
hlesidir. Öteki de, kadınların asgari 
ründelikleri hakkında Nevyork hü· 
kUınetinin kanunlarını iptal eden yü
ce mahkeme kararıdır . 

Bu malq.bline şamil karar, evclki 
kararlar gibi, muhtelif hükumetlerin 
istiklallerini federal kuvvetin müda
halesine karşı koruttıak gibi bir se· 
bebe de istinad etmediği için bilhas· 
sa hayret uyandırmıştır. 

- Her şeyden evvel me.şgul 
olmağa karar verdiğimiz şey ; sıh· 
hat işleridir. Sonra askeri çerçeve 
içinde ziraat ve ondan sonra da en· 

düstri .. Habeşistanda bulunan 500,000 
kişilik ordumuz kısa bir zaınanda 1 
yılda iki defa mahsul veren bu mem
leketin menbalariyle beslenmelidir . 

1 

Bu eserler~ göre : Tarsus tarih
ten önce, bakır devresi hatta belki 
de taş devrinde yaşamış çok eski 
bir şehir olarak kabul edilecektir. en çok muvaffa1< olduğu filın 

B. Landon-un namzed seçilmesi 
bir sürpriz değildir. Bundan birkaç 
gün önce gene burada mumaileyih 
~levland toplantısında kazanması 
ıhtimali en /azla olan kimseler ara
sında bulunduğunu yazmıştık. Ken· 
disinin, en büyük seçilme ihtimaline 
sahih bir namzed olması için çok 
zaman geçmesi lazım gelmedi. Par· 
tinin en eski azası olan B. Borah 
kendisinin namzed gösterilmesinin 
Çok şüpheli olduğunu anlaymca, B. 
landon'un yardımcdarı : ustahkh 
birşekilde onun yardımını temin et· 
ınesini bildiler . 

o andan itibaren seçimin neti· 
si temin edifmişti ve B. Landon'un 
rakipleri olan B. Konks ve Vanden
bcrg, artık faydasız bir hale girmiş 
olan bir mücadeleden vazgeçtiler. 
Böylelikle de B. Landon hemen he 
men ittifakla, Cumhuriyetciler top
lantısıtarafmdan namzcd seçildi . 

Bu s.eçiş manalıdır . 

Nevyork hükumeti bu kanuları 
tamamen müstakil olarak koymuştur. 
Yüce mahkeme ise Nevyork hüku
metinin kararım, mukavele serbesti
sine muhalif olduğu bahanesiyle ip
tal etmiştir. 

Bu, şu demektir ki, yüce mahke
menin çok kudretli beş azası birle
şik devletlerde sosyal kanunlar koy· 
mak için yapılan her teşebbüsü ana 
kanuna aykın saymaktadular. 

Yüce mahkemenin rutinizm'i bu 
dereceye vardırması, B. Rnzvelt'in 
şampiyonu bulunduğu terakki zihni· 
yeti lehinde çok canh bir reaksiyon 
uyandırmaktan geri duramaz. 

B. Ruzvelt'in Cumuriyet reisliği 
sahasmdaki rekabeti yüce mahke
meye karşı mücadele sahasma inti· 
kal ettirmek istememesine rağman, 
onun, mubaf azaku zihniyetin ve ru
tinci hodkimhğm bastil'i olan yüce 
mahkeme ile anlaşmazhk halinde 
oluşunu, l..moy önünde kendisinin 
lehine bir koz olacatı şüphesizdir. 

- Fakat acaba , yalnız ltalya
nın ekonomik vaziyeti bu çok geniş 
memleketin zenfinliklerini işler hale 
getirmek için kafi gelecek midir ? 

Genç nazır neşe ile cevap verdi; 
- • Milyarlar akıyor . Eğer iste

seydim daha fazla da bulabilirdim 
Nazarın bu sözleri üzerine ( Cıty ') 

Amerikalı hafriyat heyeti Tem· 
muzda memleketlerine döneceklerdir. 
Mutahassıslar Şubat ayında tekrar 
gelerek hafriyatı devam ettirecekler
dir. 

Güzlü kule hafriyatından daha 
mühim sonuçlar beklenmektedir. 

Sur:iye - Fransa muahe
desi bir zaferdir 

tarafmdan şu anda halyaya teklif 
edilen muazzam lngiliusermayelerini 
düşündüm . Berutta çıkan Ur gHetesinde 

Çünkü ; yedi ay İtalyan kıtaları· Madmazel Trenevyev Taboy şu ya-
nın arasında geçen hayatımm bana zıyı neşretmiştir: 
öğrettiğini hiç şüphe yok ki ; Fran- Bu günlerin en mühim hidisele-
sız efkan umumiyesi bilmemektedir: rindcn biri de Suriye ve Lübnanı 
Zecri tedbirlerin mucidi olan fngil· ( Eta dö Levan ) namı altında iki 
terenin , harbi kazanması için eko- müstakil Cumhuriyet olmak üzere 
nomik sahada ltalyaya ne kadar mandaclan kurtarmak kararım veren 
yardım ettiği .. 

Büyük bir Façist memuru bana Hariciye nezarGtindeki toplantıdır. 
şu sözleri söylemişti : Suriye Irak • İngiltere muahe· 

- " İngiltere bize ve 0 mik- desi gibi bir muahede verilmek is 
yasda petrol satışı yapmakla çok teniyorsa da Irak baştan başa tek 
yardım etti .Ve daha bir sene içinde bir varhk ar:r:ederken Suriyedeki Su-
stok yapmıştık. Südan hududa kam. riye, Lüb.tarr, Cebeliderüz ve Alevi-
yonlarla benzin ve petrol taşıyordu. ler devletleri halkı arasmda tarih-
Aden de petrol vapurlanmız günde den kalilnl biJ müna~ret vardır. 
iki kere dolup boşalıyordu . . frans~ hüku~ti Suriyede bu-

Adendcki lrumandamn zecri ted· lunan 13 bir askeri muayyen mer· 
birler hakkında beslediği imanm sar- kezlere teksif edecektir. 
sılmaması içiR c.ŞU suali sorması ve 

( Yabancı bir bayrak altında ) 
2 

Umumi istek Üzerine 

(Kahraman süvari) 
Sergüzeşt ve heyecan filmi 
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Seyhan Barı 
VE 

Yazlık dansig 
lstanbuldan getirtilen mükemmel bir Caz ve alafranga Or

kestra modem bir konfürle el ele vererek Adanınm büyük ihtiyaç

larından birine cevap vermeğe başlamışhr . 

Müzik Seyhanm verdiği okşa)'ICI bir serinlik içinde , güzel bir 
• 

dinlemek, bir gün mütemadiyen bunalan, yorulan kafalarınızı dinlendirmek 

Şüphesiz, B. RuzvcJt'in müstak
bel rakibinin şahsiyeti epiy siliktir. 
Bundan ancak dört yıl önce Kansas 
valiliğine seçildiği cihetle politika 
hayatına geç atılmış olan B. Lan -
don,un şöhreti, son zamanlara ka
dar, idare ettiği hükumetin sınırla· 
tına hiç af111amışb. Bu hükumette de 
sıyasal görüşlerinin orjinal veya yük· 
s~ oluşundan ziyade, idare tarımın 
dirayet ve ekonomisi sayesinde gö
ıe ÇaJ>IJl!Şb • 

Gene bu balamdan, Amerika' da 
buhrandan önceki arilayıflar ve eski 
göreneklerle mücadele pek çetin 
olacağa benzemektedir. 

şu cevabı btzden atması kafi idi : Fransa bu muahede den bir çok 
ı - Bu ordunun ihtiyacı için sar şey kaanacaktar. Bu gün orada 160 

fedilmiyecek değil mi ? milyön frank İcab ettiren bir kuvvet 

imkanını ıtize Seyhan Barı hazırlamıştır . 

Her türlü istirahat ve dinlenme temini endişesile yapılan bu modem 

müzik dans Birleşik devletler so~alizmi is
tedikleri kadar tanımasmlar. Şimdı 

sosyal meseleyi ögreniyorlar. 

Le Repllblil, Parts • 1t8.8.938 Bununla beraber Cumhuriyetçi 
J>artide B. Landon'un genç ve libe
ral unsurları temsil ediyordu ve li· 

beraı temayülleri dolayisiyle nam· Mersı· nde 1• hracat 
da Zcd seçildi. Cumhuriyetçi partinin 

~~~i- azalan adetine rağmen, onun 
uyuk tröstlerle katiyen alakası yok· 

tur ( yahud hiç olmazsa şimdiye ka 
dar hiç bir alakası olmadığına bük· 
rn~iJdi ) ; Hatta ufak bir petrol 
tnustahsili sıfatiyle, Standard Oil 
kumpanyasiyle. epiy ciddi anlaşmaz 
Jıklan bile oldu. Diğer taraftan, Cum 
huriyetç.i olmasına rağmen, B. Ruz
Vclt'in idaresinden hoşnud olduğu 
da sık sık vakidir; bilhassa federal 
hükumetin yardım ve büyük baym· 
dırlak işleri politikasının, Kansas va-' 
!is.i olan kendisine, işsizlere yardım 
ıçın kendi hükümetinin büdcesin
dc açık vermemek imkanım bahşet
tiğini saklamamıştır . 

- Birinci sahifeden artan -

inşaatına başlanılmak üzere oldu
ğunu görüyoruz. 

Hangar yapıldığında İhracat eş· 
yalarımızın naklinde görülen zorluk 
ve girdikleri perişanhk izale edilmiş 
olacak ve tüccar malım bu : iangar· 
dan Liman şirketine teslim ederek 
makbuz alacak ve elde ettiği mak
buz ile Bankalardan para da temini 
suretile kolayhk görecektir. 

Ayni zamanda az bile olsa bu iş 
Liman şirketine ve ya Belediyeyt; 
bir varidat temin edecektir . 

Şu,halde görü~üyor ki B. Ruz ' 
velt'le mücadele için Cumhuriyet Emir Şekibin bir makalesi 
Partisi içinde ona en az uzak olan 
Ve böylelikle de ondan en fazla rey 
alabilecek vaziyette bulunan bir 
a<lam seçilmiştir. 

Çok mümkündür ki partinin es· 
ki azalan ve onlan sevkeden büyük 
hlenfaatler, B. Landon'un şanslarınm 
~:r şeye rağmen epi az olduğunu ve 1 
uoylece, Cumuriyetçi partinin, ken-
di kapanma kendisinin tutulmıyaca· 1 

iını görerek bu ustahğı bilhassa ko· i 
layhkla yapmış olsunlar. I 

Uvr gazetesinde matmazel Tabuy 
İtalyanın Suriye ve Filistin hadisele
rinde parmağı olduğunu yazmış, ol 
duğu Emir Şekip Arslanm, Filistin 
müfettişine mektup yazarak ltalya le
hinde p~opağanda tavsiye ettiğini ila
ve etmışhr. 

Emir Şekip aynı gazetede neşr
ettiği bir makalede bu mektubun içi· 
nin düzme olduğunu bu gün herkes 
biliyor. Matmazel geç kalmıştır. Su
riye ve Filistin hareketlerinin ltalyan 
parasından değil, Araplann milli u· 
yamkhğından do~duğunu kabul et 
melidir. Diyor. 

8. Landon'un Nev Deal'in has- 1 
nu olarak seçilmesi de, Nev Dcal'e 1 

dolaflsiyle gösterilmiş bir sayg1 dc
llıektir· 

Ruzvelt'in fevkalade tecrübesi 
birleşik devletlerde zihinleri uyah· 
dınnış, eski yankee endividüalizmini 
~~rsmış ve orada yalnız zenginliğe 
uatb olan prestiii yoketmiştir. 

r--------,ı 
Riyaziye dersi i 

1 

Birleşik devletlerin şimiki Cu. 
tııur reisinin ahn yaZ1sı ne olnrsa ol
~11_: o Amerikan zihniyetinde bir in-
11;ıJap yapmış sayılabilir. 

ilk ve Orta okullardan Riya· 
ziye dersi almak isti yenler Namık· 
kemal Başöğretmeni Ömer San
veri görsünler. 7033 

3-5 30-2-4-7-9 

Demi 1 D v '11 bulundurmagv a mecbur oluyoruz. Bir 
- 6 • • egı .. 
Görüyorsunuz ki ; zecri tedbir· harp olur olmaz oralarda da isyan 

ler lngiltereniu bize zafer vergisi ola· çıkaca;ı da muhakkaktır. F ransamn 
rıtk öğrettiği bir:şeydi. bu memleketlerdeki istifadesi de 

Dünya efkin umumiyesini endi- şayam ehemiyet değildir. 
şeye düşürecek bir mesele hakkm· Orada çalışan Fransız sermayesi 
da daha nazır bir sual sormak iste· 350 milyon franktar. Fransa ile bu 
dim 1 memleketler arasındaki ticaret 150 

Genç ltalyan fatihlerinin elinde m·lyon kadardır. Halbuki ordularımı· 
tehlikeli olabilecek muazzam bir za 160 milyon frank sarfettigv imizi 1 
kararenkliler ordusu _, Bu suale kar 1 ~ı nazmn verdiği cevap ! yazmışhk. Bir muharebe olursa yeni 

- Yerli ordumuzun mikdanm iki (Etadolevan) hükmetleri F ransanın • 
arhrmağa hiç niyetimiz yoktur . müttefiki olacaklardır. Bize askef : 

J:iatta Eritr: o.rd.usunu lağvettik. g~ndermeğc mecbur değillerse de 1 
YeHılerde~ yem bırlakler teşkilini de hıç değilse memleketlerinde bize gö· 
a~cak tehh~e karşısında yani teca· nüllü yazılmak istiyenlere mümanaat ' 
vuze uğradıgımı zaman düşiinebiliriz. ' etmiyorlar. 

o 

o 

Gaz • 
• 

Benzin • • 

Develi 
Kanatlı atlı 

< 

Mazot : Socony- Vacum . 
Makine yağı : Ejderli Gorgoyc-Mobiloil 1 

Kilsect : Sinek- böcek öldürücü 
VE 

müessesede saat 18 den itibaren ve 
başlamakta ve 22 ye kadar devam etmektedir. Bu dört saatlık en 
zaman sadece ailelerimize hasredilmiştir . 

Bu müddet zarfında meşrubat ( 1 Ü ) kuruştur . 

Saat yirmi ikiden sonra Bar kısmı başlar Ve gece yarısından 
ikiye kadar devam eder . 7049 

D. Demiryo\ları Adana işletmesinden : 

güıel 

sonra 

Adana şehir istasyonunda 6, 11, 14 No: lu üç adet Antrepo bölmesi 
ayn ayn birer sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya kon 
muştur. 

Arhrma 27 Haziran 936 cumartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 
Her birinin muhammen bedeli icarı ayda 6 liradır. Bu husustaki şart

name parasız olarak işletme kaleminde görülebilir . 
lsteklileıin artırma günü ve saatmda muhammen bedeli icann senelik 

tutarının °/0 7 ,5 nisbetinde muvakkat teminat idaremiz vezne makbuzu ve 
~490 No:lu artırma eksiltme kanununda yazılı vesaiki lazimeyi hamilen 
ışletme A. Eksiltme komisyonuna müracaatları.6998 14-19-23-26 

Kozmin 

Nevrozin 

• 

Diş macunu 

laboratvannm bu yeni müstahzarı 

bu kerre Adanamızagelmiştir. Her eczahanede ve ıtnyat mağaza
larında bulunur . Fiah 15 kuruştur. 6806 45 

1 
ifil 

' 

Karataş plajı açıldı.Hem yayla,hem plaj 

. Tabi~ .manzaraları ve ince kumlu plajı ile dünyanın en güzel sahille
nnden bırı olan Karataş plajı yeni pavyon v~ malzemelerile aç.1ldı. 

Her türlü istirahat, temizlik, ucuzluk burada temin edilir . 
Arzu edenlere pavyonlar, hususi olarak ve ucuz bir fiatle kiralanır. • 
Lokanta kısmında mükemmel servisler, kaynak suları, gazozları, soda 

ara yını~ . ve her türlii içkiler rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur. 
Plajda Lüks lambalar ile tenvirat yapılmıştır. 

Goodyear : Otomobil - Kamyon 
lastiklerini 

Merkez kumandanlığı altında r atlı su duşları da her vakıt emre hazırdır. 

Klevlind toplantlsmda B. Ruz
~ liherMiın* !4\Tlimak için bir 

1 

Muharrem Hilmi 1 Her gün $aat sekizde A~anade Acem hanından ve saat altıda da 
5-8-10 -12--15-17-t

9
_

22 
__ 24-2

6 
_ 

29 
! Karataştan kamyonlar sayın yolculan ucuz fiatla götürüp getirirler. 

_.,..... _____________ -=--===-==~ ~--==m:::s-=--..... m==!!--=====~1!!11!991~ 1 7006 5 
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Adana Borsası muameleleri 
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-K ılo J<.,...,,-"-~",------------

CJ.i\~l Erı ttz J En \'Ol. 
Saıılan !\1ikılar 
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Kapımalı pamuk 40 I_ 
-Piyasa parlağı ,, -- ,-35 36 
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25 6 1936 fş bankasından alınmı-.tır. 
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Ankara Birası Fabrikası 
Ôz Türk sermayesile kurulmuştur 

ANKARA BIRASININ YÜKSEK EVSAFI : 
Yanm Jitre Ankara Birası 

1 105 Gram Ekmekten 
2 385 ,. Sütten 
3 32 ,. Tereyağmdan 
4 82 ,, Etten 
5 325 ,, Balıktan 
6 3,5 adet Yumurtadan 

Alınacak gıdayı temin eder . 

1 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi

rasını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

Adana Acentesi : Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. No. 11 B. Telefon No. 265 

6984 14 

Ay,da on lira ile 

Sıcak havalarda İllSflnlar asabi olurlar . Cehennem gibi qıev.simlerde 
yiyecek ve içeceklerin iyi muhafaza edilmemesinden bağırsak ve mide bo
zulur, ve en nihayet hastalık baş gösterir.Her ay vereceğiniz on lira ile 

alacağınız en sağlam ve en mükemmel birKelvinatÖr Elek-

trikli bu~ dolabile yıllarca her türlü iztiraptan kurtulursunuz . 

Satış yeri : Adanada Belediye karşısı Ş. Rıza lfCCIL 
Mersin : Muhittin Şefof ve Satel Belediye karşısı . 

23--26-30 7032 

Türksözü 

l-~RKiVE 

Z:IRAAT 
BANKAS I 

.·D~oA .-. 
-- - - .... :.. - ,-

, ~iRiKTi~N . 
RAl-IAT ~~Q 't 

... -

Nf!vı-ozi 

26 Huiran 1956 

Erkek Lisesi Direktörlü· 
ğün~en : 

Kamp 6 Temmuzda başlayacak· 
tır. Son gelen emirde her talebe 
kendi mektebinin kampında bulun
mağa mecbur olduğundan o gün sa· 
bah saat altıda bütün ikinci devre 
talebemizin mektepte hazır bulun• 
malan. 7050 

Adana sulh birinci huku 
mahkemesinden : 

No: 320 
Adana lnhisarla.ı- idaresine iza · 

fetle vekili avukat Cemal Er,ın ile 
tütün inhisan tahrir memuru sabtkı 
mütekait mülizım Ali Nihat arasında 
mütehaddis alacak davasının Adana 
sulh birinci hukuk mahkemesinde 
cari duruşması sırasında, müddea· 
aleyh namına çıkanlan davetiyenin 
mahalli ikametinin meçhul bulundu
ğundan bahsile mübaşir tarahndan 
bili tebliğ iade kılınmış oldujundan 
ilinen tebliğat ifasına ve muhake
menin 7-7-936 tarihine müsadif 
salı saat dokuza talikına karar 
verildiği cihetle müddeaaleyhin meı" 
kur gün ve saatta mahkemeye gel
mediği veya bir vekil göndermediti 
takdirde muhakemenin gıyaben de· 
vam edeceği malumu olmak üzere 
ilan olunur.7048 

Kaçakçılar vatan 
h a inidir 

.... ----------------------·· 
Satılık bağ 

Yılanlı mezı'aasında Telli deresi 
denmekle maruf derenin üzerinde 
( içinde muntazam çardatı, Batı ve 
diğer meyveleri ) bulunan dört dö
nüm bağ satılıktır. 

isteklilerin Adana Ziraat Mensu
cat fabrikasında Bay Tahsine müra· 
caatlan. 7041 3-3 

Adananın ya~laz..-ı.mrnı geldi. Yayla)a gideceklere tavsiye eder. 

her evin tabii doktoru olan Nevrozini herhal-
Çiftehan Kaplıcası 1 

de beraberinizde yaylaya crötiirünüz . 
F a~la sıcak baş agrısı yapar . . O mniçin her halde 

Nevrozİn kullanmız. 
On taneli ktüpleri 60 kun1ştur . 1 6805 45 

, 
ı..-. 
IM.Ulf 

v .......... 

67413 49. 

Açıldı 
Tabiatın bu bu yük li'ıtf ·ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaphcalarınınkinden 
yüksektir 

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

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatır2nm bu feyziiıden müstefit ve 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosu,lokantası,fınnı,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardı 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tre:ı ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlnr Kuruş 

dır : 200 Bir gecelik J Odalar dört kişiliktir . 
Fazlasından fark alınır. 

125 Bir gecelik 1 
taş odalar 

75 Birinci baraka 

otel odası 

50 ikinci • 
30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde iki 
15 Umumi • ( d f ı,; d , e aya &a ar 

1 
Yazın Çiftehanll gelmiyenler kışın a~ardan uyuyamazlar. Kışın çek· 

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
8 

Umumi neşriyat mi ri 

Celil Bayer 

~Tiıluf~ 


