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İSKENDERUN MUKADDERATI ÜZERİNDE FIRILDAK ÇEVRİLİYOR 
Montröden çıkan 

neticeler 
4··-----

Dün içimizden gelen bir duyğu 
~fanı içinde sabahlara kadar kutla· 
ğımız Montrö'nün doğurduğu neti

~eler, yalnız zaruri ve mütebariz bir 
/kkın tanınmasından ibaret bir ha-
ıse değildir. Montrö 'nün milletler

arası hukuk bakımından olduğu ka· 
dar ınilletlerarası moral bakımdan 
da geniş bir portesi vardır. 
k Milletlerarası paktının biribirini 
ovalayan emrivakiler karşısında 

Yediği darbe ile de\•rimiz milletler
ar:ısı yaşayışının şüphesiz en yük
sek bir abidesi olan Milletler Cemi· 
Yetinin maddi ve manevi varlığının 
ne kadar sarsılmış olduğunu tekrar 
~mek istemiyorum. Yalnız arbk 

ılletler Cemiyetinin bize çizdiği 
Yol ile ve daha açıkcası karşılıklı 
d~Yan ve inan içinde hiç bir mesele· 
~ınl halli mümkün olmıyacağı ve Mil- 1 
~t er Cemiyeti fikrinin hiç olmazsa ı 
k enüz daha olgun bir fikir olmadığı 
b an,aatı yer yüzünde unıumileşmeğe 
aş aınıştı . 
.. Montrö , işte bu fikri sarsan ilk 

~uhim hadisedir . Montrö Hariciye 
d ekifimizin pek veciz bir tarzda ifa· 
~ettiği gibi • Yese düşen bir çok 

Ylirekleri kuvvetlendirmekte ve dün
~;a Yeni bir ümid ateşi vermekte-

• • 
r-ı~ Artık pekala anlaşılmışbr ki : 
1 

n tatbikine imkan kalmayan bir 
muahede ve bir mukavelenin cebri 
~asıtalara müracaat etmeksizin Mil
~tı ~_r Cemiyeti yolu ile de hallet· 

enin imkanı vardır. 
kırı Mukavelelerin akti ve feshi hak· 
hukda fertler arasında hakim olan 

uk prensiplerinin devletler ara· 
i:da tatbiki, devletler arası ihtilaf
ta rıııı yüzde doksan halleder. Ve bu 
ve'f1:ı haller milletlere inan ve itimat 

rır . 

.. Milletler meselell"rinin bu çerçeve 
:<;'.ndc halli bu işe iştirak edenler 
~!edakarlıklar ister. Karşılıklı fe
r· . arlık, milletler arası hukuk fik· 
~!: oldu~ kadar ahlak fikrinin de 
i . eklığine delalet eder . Çünkü 
:

1 
ve faziletli maksat ve gayeler 

y krllnda inatcı bir hudbinlikle da
s:Oraktan ve bir nokta üyerinde 
bufuanrnakt~n ziyade feda~rlık~a 
ve h~ak bıç şüplie yok kı temız t ki bir harekettir. 
ed şte Montrö konferansına iştirak 
atıen_ de~leOer bir çok milli menfa
şı]:rın bıribirile çarpışmış ve kar
a Ş'lJış olmasına rağmen milletler 
tası rnu""şt k d · · k""I lij _ ere me enıyetı ve u · 

::la~ menfaatine bugünkü hal tarzı 
il ·t uygun olduğundan konferansla 
ij~ı olan devletler böyle bir nokta 
let] nde bu fazileti göstermekle dev. 
bir er h~uku tafl"hinde yeni açılan 
Viiı:::ud'111anın güzel bir nümunesini 

i e getirdiler. 
ş nsanlık ve medeniyet davası kar-

1 
ısında k 1 b d k y . azanı an u zafer e en ço 
oJ:~ı°lan ve en çok öğünmeğe hakkı 

ar bizleriz . 

en ~ziz ve büyük şeflerimizin itinalı 
Ye: e hazırlanarak Milletler cemi
ltıill ~ sunulan bu eser, Kemalizmin 
e~ ~ lerarası hukuk telakkisinin bir 
dir_rı olmak itibarile de çok mühim-

td Yurda emniyet ve inan telkin 
bir ~e Türk medeniyeti tarihinde 
tııi . t olacak olan Cumuriyet reji
leij1n bu büyük armağanı Türk mil-

ne kutlu olsun . 

. Ulus 
·N. A KOÇOKA 

I• 

Iskenderun sancağının is-
tiklalı meselesi etrafında 

Bir Arap gazetesi 

Filistinde feryat ediyor 

Kudüste çıkan " Elliva • gaze-

Delegasyonumuz 1 

Istanbula geldi 1 
1 

tesi yazıyor : 

. " • Arap hükümdarları Filis- F ransada bulunan Suriye heyeti Antak-Hariciye Vekilimiz Belgrat ve Sofya 
da d~ sempati ile karşılandı tjnle alakadar olmıyorlar . • 

ı Esef edilecek fakat su götürmi- ya ve lskenderun Türkleri hakkında ekal-
.1 yecek bir hakikat vardır : 

--------~ 

Belgrat : 24 ( AA. ) - Türki
ye cumhuriyeti Dışişleri bakanı T ev
fip Rüştü Aru Belgrattan geçerken 
gazetecilere beyanatta bulunmuştur. 
Kıymetli bakan bu beyanabnda : 

Montrö işinin verdiği müsbet 
neticeyi tahlil etmiş ve duyduğu 
memnuniyetleri izhar eylemiştir . 
Rüştü Aras: 

lovakya elçileri istikbal ve teşyi et
mişlerdir . 

Ankara : 24 ( A.A ) -Montrö
deki Türk murahhas heyetimiz bu 1 

sabah lstanbula gelmişlerdir . j 
Türk delegasyonunu binlerce 

halk karşılamış , asker, askeri ban· 
do , polis müfrezeleri , heyetler bü 
yük bir karşılama resmi yapmışlar· 
dır . - imzadan sonra dostum Stan· 

diviçin bana gönderdiği telgrafa 
çok sevindim . Demiştir . Delegasyonumuz Sirkeci gannda 

Köseivanof doktor Tevfik Rüştü Atatürkün ve vekiller heyetinin na
Arası Sofyaya kadar geçirmiş ve mına karşılanmış , karşılamada Vali 
kıymetli bakanla trende uzunca bir ve Parti başkanı Muhittin Üstündağ, 
konuşma yapmışlar ve Türk - Bul- I saylavlarımız, erkin ve binlerce halk 
gar münasebetlerini bir kere daha 

1 

bulunmuştur . 
memnuniyetle müşahede etmişlerdir. Tevfik Rüştü Aras , Garden 

Rüştü Arası Sofya istasyonunda 1 doğruca Pera~sa gitmişler ve isti· 
binlerce halk ve Romanya , Çekos· rahat etmişlerdir 

12 Bin Façist Madrid 
•• • •• • • 
uzerıne yuruyor 

Şimdiye kadar asi ve hükumet kuv
vetlerinden 20.000 kişi öldü 

Asi dir tayyare, bir lngilzi gemisini de bombaladı 

Tanca: 24 [Radyo] - Bir isi 
tayyaresi hükumet harp gemilerine 
mühimmat ve erzak getirdiğinden 
şüphelendiği bir lngiliz ticaret ge
misine iki bomba atmıştır. 

Londra: 24 [Radyo] - Hüku
met iki üç gündenberi bütün çalış· 
malarına rağmen Madriddeki sefiri 
ile muhabereyi temin edememiştir. 

Alınan son haberlere göre, asi
ler Madridi suŞUzlukla tehdid etmek
tedir. 

Şehrin ancak daha iki mukave
met edebileceği söyleniyor. 

Londra:: 24 [Radyo] - 12 bin 
F açist Madrid üzerine yürüyüşlerine 
devam etmektedir. 

lspanyol hükumeti neşrettiği bir 
tebliğde, şehrin önünde şiddetli ve 
kanlı bir müsademenin artık gayri 
kabili içtinab olduğunu bildirmiştir. 

Madrid: 24 (A A) - lspan· 
yada ihtilal başlangıcından düne ka
dar ölenlerin sayısı 20.000 kişiyi 
bulmuştur. 

Bu 20.000 kişinin içinde bir çok 
kadın ölüleri de vardır. 

Madrid: , 24 (A. A.) - Hüku
metin sadık gemileri ve deniz kuv
vetleri sahilleri gece gündüz dolaş
makta ve muhafaza altında bulun 
durmaktadır. 

Madrid: 24 (A. A.) - Gece 
yarısından sonra Reisicumhur Azana 
radyo ile bir beyanname neşret· 
ıı .iştir. 

Azana bu beyarınamesiyle: Hal
kı, Cumhuriyeti korumağa ve kur· 
tarmağa davet etmiştir. 

Madrid: 24 (A. A) - Eski 
6.Jvekiliı\ dün gece öldÜ~ldüğii 
hakkındaki liabei-Ie~· yaiaııdır. ·. · . . . . .. _... . . . . . . 

Madrid: 24 (A. A.) - 500 ls
panyol kadını asilerin kurşunuyle 
yaralanan hükumet askerlerine bak
mak üzere Kızıay teşkilabna gönül
lü yazılmışlardır. 

Paris: 24 (A. A.) -· ispanya 
vaziyeti hakkında hali sarih hüküm· 
ler v~rilemiyor. Malümat yoktur. 

Asiler Madrid şimalirıdeki dağ· 
larda hükumet kuvvetleriyle karşı 
karşıya bnlunmaktadırlar. 

Hükümetin ba:ı:ı mevkilerde mu· 
zaffer olduğu muhakkak ise de va
ziyetin ·kat'i ve nihai şekli henüz al -
madığı da muhakkaktır. 

----···· ... ~---
DDkkatıeır: 

Dün bir okurumuzdan aldığımız 
mektupta hulaseten şöyle deniliyor
du : 

" Çocuğumu Almanyada okutu
yorum . Şimdiye kadar her ay Def
terdarlıktan aldığım döviz müsaade
s!le oğlumun tahsil masrafını gönde
rıyordum . 

Bu kerre Defterdarlığa müracaa
tımda bu gibi döviz müsaadesi için 
yalnız lstanbul, İzmir ve lçel Defter
darlıklarına müracaat lazımgeldiğini 
ve Seyhan Defterdarlığının ancak 
mal mukabili döviz müsaadesi vere
bileceğini öğrendim . 

Şimdi, Adanada oturan bir ada
mın buradaki Defterdarlık dururken 
kalkıp diyar diyar dolaşmaga mec
bur edilmesi doğru mudur ? Vatana 
faydalı bir unsur olarak yetişmesi için 
çalıştiğım çocuğumun tahsil masrafını ' 
ona yollayabilmek için uğradığım bu 
zorluğun bertaraf edilmesine deliile
tinizi dilerim . ,, 

Okurumuzun bildirdiği mevzu ha
kik?-tC11. -diı:.kat~ . .;!eğer l)lB~lY~ltedir. 

A~aka:iar '!\ ı'..:111h:-a saıı-Jyorıız. 

Arap hükümdarları ve idareci· liyet meselesi tatbik edilmesini İstiyormuş 
!eri Filistinin felaketi ile alakadar ol 
mıyorlar . Bağdat, Mekke ve Cenev· 
rede yapılan .. t~ebbüsler" rağmen 
maatteessüf lehimizde umduğmuz 
k,ımıldama olmamışbr . 

--~~--------~~--

Filistin meselesi; Arap davasının 
bir cüz'ü olduğu halde Arap mem· 
lcketlerinde fili veya diplomasi bir 
teşebbüse girişildiğini işitmedik . 

Suriye istiklali müzakeresi bazı 
mühim ihtilflar sebebile uzaya-

.... caga benziyor • 

Y alıuz Emir Abdullah ile Lon
dradaki Küveyt Emiri diğer hüküm
darlardan daha çok alaka göster· 
mişlerdir . 

Bunun mesuliyeti, Arap memle· 
ketlerinin başına geçip mesuliyetle
ri üzerlerine aldıktan sonra ancak 
şahsi düşünceleri ile hareket eden
lere aittir . 

Filistin hadisesi, ayrı parçalara 
bölünen bir milletin bir kuvvet teş· 
kil edemiyeceğini göstermiştir . 

Yabancılar, işte Araplar birbir
lerinden ayn ve uzak yaşayorlar di 
yecekler . Bunun şimdiki kurbanı Fi
listin ise, kurban olmak sırası diğer 
IVllp memleketlerine de gelecek
tir . 

Asırlarca sonra da olsa bu mu· 
kadderdir . Ey Ara(l hükümdarları 

burada ikinci bir Enduliis vardır . " 

Suriyede 

İtaly'!-n propagandası 
Berut - ltalyan ajanları son 

günlerde tekrar faaliyete geçmişler· 
dir . Bunlar, ltalyan işgaline geçen 
Habeşistanda mühim işler bulundu· 
ğunu ve herkesin Habeşistana gide· 
rek orada çalışması lüzumunu pro· 
paganda etmektedirler . 

Bir kısım gençler, bu propagaıı· 
daya kapılarak pasaport çıkarmağa 
başlamışlardır . 

Şam : 22 ( Hususi ) - Buradaki 
şayi.dara göre ; Paristeki Vatani 
heyet mesalihi müşterike işinin Lüb
nanla Suriye arasında halledilmesi 
ve buna Fransanın müdahale etme-
mesi tezini ileri sürmekte ve bu fik· 
rinde israr eylemekte imiş . 

Fransa ile Suriye arasında akd 
edilecek muahede hakkındaki konuş
malar henüz bir neticeye varmaktan 
uzak bir durumda imiş . 1 

Askeri meselelerin hallinden son· 1 
ra geriye üç çetin iş kalıyor ki; me
salihi müşterike, dört kaza ve ekal
liyetler meselesidir. Bugün Lübnana 
bağlı olan dört kazanın Suriye top
raklanndan addedildiği = hu.haa
lann Lübnandan ahnarak Suriyeye 
verilmesi üzerinde Vatani heyet israr 
etmektedir. 

En küç işlerden birisini teşkil 
eden akalliyetler meselesidir ve va· 
tani heyetin bu husustaki kanaati 
şudur: 

F ransanın nazarında bir akalli· 
yet sayılan lskenderun Türklerinin 
bütün haklarına hürmet etmekle be
raber onlar için hükumet içinde hü 
kumet şeklini andıran her hangi bir 
istiklal kabul edilemez . Ancak , 
kanunu esasinin haricine çıkmamak 
şartiyle lskenderun Türklerine la
zım gelen teminat verilebilir . Fakat 
hiç bir zaman bu mıntakada yabancı 
bir hükumetin himayesini kabul 
eyliyemez . 

Osmaniyede yapılan 
bayram 

Üniversiteli bir Türk kızının halka 
hitabesi çok müessir oldu 

Osmaniye : [ :-fosw-,i ] - Bo. 
ğazlar meselesinin tam istediğimiz 
şekilde halledildiğini haber alan Os
maniyeliler g<!celi gündüzlü coşkun 
bir bayram hayatı yaşadılar . Tabi
abn en güzel verimlerile bezenmiş 
olan bu yurt köşesinde kadınlı er· 
kekli binlerce yurddaşın bilerek , 
anlıyarak yapbkları bu bayram;vatan 
ve istiklal şuurunun yurddaşlar ara· 
sandaki derin manasını anlatması 1 

itibarile bilhassa kayde değer. 
Cumhuriyet meydanında yapılan 

büyük mitingde,Osmaniyede ilk defa 
görülen bir hadiseyi, bir Türk kızı· 
nin olgun ve ihatalı bir hitabede bu
lunuşunu da işaret etmeliyim.Emekli 
binbaşı Şülmi Tüzün'ün kızı , Üni· 
veriite edebiyat fakültesi tarih şu · 

besi talebesinden Bayan Nezihe Tü
zün, binlerce yurddaşın ortasında 
bu bayramın manasını, Boğazlar me
selesinin bizim için ve dünya için 
taşıdığı ehemmiyeti ve bu kadar mü· 
him, hayati bir işin büyük şefimiz 
Atatürkün işareti ve hükumetimizin 
hakka ve kuvvete dayanan teşeb
büsü ile nasıl halledildiğini anlattık . 
tıktan sonra büyüklerimize karşı 
besledi ~miz saygı ve bağlılığın bu 
vesile ile bir kat daha arttığını söy
liyerek halkın duygulanna tercüman 
oldu ve alkışlar arasında sözünü bi
tirdi . 

Osmaıjye gibi bir kenarda kalmış 
bir kaza merkezinde bir Türk kı· 
.ı~m ilk defa olarak böyle muvaf · 
fakıyet _g<!5t.erişi muhitimizde .bil-

Fransız heyeti ise bu hususta şu 
mütaliadadır : 

Muahede ile Suriyeden Fransız 
mandası ve bu manda ile F ransanm 
himayesi de kalkacakbr . 

Fakat, Milletler cemiyetinin akal • 
liyetler hakkındaki beynelmilel ah
kamı meri kalacaktır . 

Cemiyeti akvam , istiklal alan 
devletlerdeki ekalliyetleri himaye et· 
mekte devam edecektir . 

işte bu üç mesele üzerinde ko· 
nuşmalar pek çetin bir şekil al11111 
bulunuyor . 

Binaeııaleyh bu sebeple Suriye 
- Fransa muahedesinin hayli uza· 
ma&ı muhtemeldir . 

Lokarnocuların 
karaıı 

Londra : 24 (Radyo) - Lokar-
• . no konferansından sonra neşredılen 

resmi bir tebliğde, lngiliz , Fransız, 
Belçika hükümetlerinin, beş Lokar
no hükümetinin iştirakile yeni bir 
Lokarno konferansı akdine karar 
verdiği bildirilmektedir. 

Ayni tebliğde üç hük4metin bu 
yeni konferansa iştirakları için AJ. 
manya ve ltalyaya müracaat edecek · 
feri de ilave olunmaktadır. 

Londra toplantısı-
A A 

nın manası 

Ankara; 24 (A. A,) - ltalyan 
siyasi mahafili Londrada üç devle
tin yapmış olduklan taplanbnın Ro
maya karşı hasmane bir hareket ni • 
şanes olduğu mutalaasındadır. 

Avusturya ile yaptığımız 
ticare1 anlaşması 

Ankara : 24 ( A. A. ) -
Türkiye Avusturya ticaret ve 
kliring mukavelelerinin temdidi için 
yapılan müzakerelar neticelenerek 
yeni mukaveleler Ankarada imza· 
lanmıştır. 

Kudüste yine bomba 

Kudüs: 24 (AA ) - · Telaviv 
mektebine dün bir bomba ablmış , 
6 kişi ağır yaralannıışbr · 

hassa alaka ve tal.:dir ile karşılanmıt 
ve bu milli bayramın neşesiııi artır· 
mışbr. 



Sahife : 2 Türk sözü 

Bir mahallesinde iki mil-: 
yon insan yaşayan şehir 
Nevyork şehri belediye nizamname 

sini niçin değiştiriyormuş ? 
----·-·-······. ----

Akıllara hayret verecek adetler 
Nevyork şehri kendisine yeni 

bir belediye nizamnamesi yapmağa 
karar vermiştir . 

Kırk sene evvel yapılan eski ni
zamname artık ihtiyaca karşılık ola
mamaktadır . 

Nevyork o kadar büyümüştür: 
O artık bir tek şehir olmalCtan 

çıkmış bir çok şehirlerden mür~kkep 
bir şehir yığım olmuştur . 

Her mahallesi bir şehir teşkil et· 1 

mektedir. 
Mesela Manhatton'ın nüfusu Fi 

ladelfiyanınk1 kadardır . [ İki mil

yon ] Bronks mahallesinin nüfusu 
Los Angeles'inkine müsavidir [ 600 
bin ] Dueen mahallesi ise Vaşington 
la [ 550 bin ] San F ransisko [ 7 50 
bin ] ikisinin mecmu nüfuslarını geç
mektedir . 

Brooklyn mahallesininki [ de ] 
Detroit [ 1 ] milyon ve Bostan 

[ 750 bin ] nun nüfuslarının 
mecmuu kadar bir kalabalığa ma
liktir . 

Hatta Nev}"ork'un en küçük ma
hallesi olan Richınond, Virgine hü
kumetinin merkezi olan Rişmond ka
dar niifusa sahiptir : 

[ '..WO bin J 
Görülüyor ki bir çok şehirlerden 

mürekkep bir [ fevkalbeşer ] olan 
Nevyorku tatmin edecek bir beledi
ye nizamnamesi yapmak pek kolay 
bir şey d~ğildir . 

Yabancı memleketlerden gelen
ler, ve Amerikalılardan bir çoğu bu 
şehri tasvir etmişlerdir . Fakat hiç 
birisi Nevyork'un bir çok çehrele
rinden ancak birisini •görebilmişler
riir . 

şehri, dokuzuncu da Alman sehri. 
dir . • . 

Nevyorkta 500 bin Polonyalı, 
330 bin Zenci, 43 bin Yunanlı, var
dır. Şehir yüz bin mağazaya, 770 
bin otomobile maliktir, 

Yalnız Manhatton mahallesinde 
günde 13 milyon mektup tevzi edil
mektedir. 

Şehirde 19 bin polis asayışm 
ve nizamın muhafazasına çalışır. 

Yedi Nevyorkludan dördü her 
gün muntazaman şehirde bulunan I 
2800 kilise ve diğer mabede devam 
eder. 

Garp ve Cenup eyaletlerinin hal
kı arasından bir çoğu Nevyorkliyi 
hiç çalışmadan yaşayan bir parazit 
talakki eder. 

Hakikatte hiç te böyle değildir. 

2,300,000 erkek Nevyorkh her 
gün müntazaman çalışır. Bu mikda
ra çalışan 863,000 kadını da ilave 
etmek lazımdır. 

Bizzat ev işlerini gören 1,408,000 
kadını da hesap haricidir. 

Çenesi açılan istatistikçi traşa 
devam eder: 

Nevyork 18,000 avukat, 31,000 
telefoncu. 55,000 kahve ve lokanta 
garsonu, 95,000 daktilo, 10_3,000 

şoför, 200,000 hizmetçi, 6,500 dişçi, 1 

12,000 doktor, 22,000 :diplomalı 
hastabakıcı kadın vardır. 

Her sene şehirde 67,000 çift ev-
1 !enir ve 1,750,000 Nevyorklı aile 1 

hayatı yaşar. 

Orta bir aile ev kirası olarak ay.1 
da vasati 46 dolar (57 Türk lirası) 
evdir. 

Beş aileden üçünde bir Radyo 
ve üç aileden birinde ise bir telefon 

Para sayımı 

1928 Teşrinde yapılan nüfus sa
yımı ile çensüs sözü bizim dilimize 
girdi. 

Kırk yıl .önce galiba Abdurrah
man Şereften ögrenmiştir. Romalılar 
beş yılda bir nüfus sayımı yaparlar 
buna çensüs derlermiş. 

Londradan Türksözüne gelen ln
gilizçe mektubun bir fıkrasında para 
çensüsü deyişini ğörünce bunun nu
füs sayımı gibi para sayımı demek 
olduğunu anladım. Bu yepyeni bir 1 

havadis olduğundan Türksözü oku
yucularına kısaca nakledeyim. 

Bir kaç gün önce lngiltere ban
kalarında para çensüsü yap.ıldı. Bü· 
tün kasalar sayıldı ve bunların tutarı 
bir raporla krallık para işleri bakan
lığına bildirildi. 

Hükümet bu raporla lngilterede 
para durumunu ihtiyat ölçüsünü ve 
daha nekadar yeni paraya ihtiyaç 
olduğunu anlamış oldu. 

Şimdi genel harpten evvelki ile 
karşılaştın· ınca sürümde daha çok 
para olduğu anlaşılıyor. Bu da bol
luk imi sanılıyor. , 

1913 sayımında Bankalarda gü
müş akça olarak 7 ,000,000 sterlin 
vardı. Şimdiki sayımda bunun iki 
katı 14,000,000 çıktı. 

Bakır, nikel ufaklığın sayısı da 
artmıştır . Tutarı iki milyonu geçi
yor. 

Altın akçaya gelince genel sa
vaştan sonra pi yasadan çekilmiş ln
giltere Bankasına toplanmıştır.Başka 
bankalarda ( 52,000,000 ) sterlin 
vardır. Harpten evvel 69,000,000 
idi . 

İngiltere bankasında ise ( 210, 
010,000 ) altın vardır. 

Nisanda lngiltere bankasının yap· 
tığı istatistiğe göre banknot tutarı 

( 462,000,000 ) sterlindir . Banka
lardaki sayılarak halk elindeki para 
tutarı ( 400,000,000 ) tahmin edili
yor ki üst üste adam başına ( 1 O ) 
lira demektir. 

1920 de lngilterede gümüş para 
nisbeti indirilmiş olduğundan şimdi 

gümüş akça daha azdır. 

M. S. 
Bazıları için Ncvyork bir Grat

siyeller şehri, diğerleri için, bilhassa 
Vallstrcct ve diğer bazıları için ise 
bir modern Babilondur . 

Lenin Nevyorka ( kapitalizmin 
vardır. İ 

Görülüyor ki; Nevyork kendini ! Stetnbulda 
bir (fevkalşehir) saymakta haklıdır. 1 kalesi ] adını vermişti . tı 

Pol Horan ise Nevyork'u bazan 
büyük bir mağara, bazan bir harp 
meydanı vey(\hut ictim;.ıl bir labo
ratvar olarak görmüştür . 

Şimdi biz de Nevyork'u tayya
reden bir kuş bakışı olarak göre
lim: 

Nevyork denizin kenarında 768 
kilometre murabbaı bir arazi üze
rinde yayılmaktadır . 

Tayyarede bizimle beraber bu
lunan amatör bir istatistikçi bize 
şunları söyliiyor : 

" Bütün Amerika şehirleri içinde 
Los Angelesten sonra Nevyork ka· 
dar geniş bir saha üzerinde yapıl· 
ınış bir şehir yoktur . 

Nevyorkta 162 umumi park 662 
mektep ve 500 hastahane vardır. 

Nevyorkta vergi verenlerin mec-I 
mu servetleri 16 milyar dolardır . 
[ 20 milyar Türk lirası ] . 

Şehir Öüdçesi ise 550 milyar do
lar, [ 688 milyon Türk lirası ] dır. 

Şehir bir günlük su sarfiyatı 
4,320 milyon litredir .. " 

.. Artık kafi .. Bu traşçının ya· 
nında daha fazla kalmamak için pa
raşütle atılıyor ve büyük bir kala- l 
balığın toplandığı bir yerde iniyo . 
ruz. 

Bu inişimizin bir reklam için ol
madığı anlaşılır anlaşılmaz, halk da
ğılıyor . Fakat istatistikçi de para· 
şütle atlamış bizi takibetmiştir. Ve 
gevezeliğe tekrar başlıyor : 

" NevyÔrk şehrinin 7 milyon 
niifusu vaı dır . Bu kadar banliyofa 
rı ile beraber 11 milyona çıkar. Ve 
dünyanın <:n büyük Yahudi ve İrlan
dalı şelıı ı, dtinyanın ikinci İtalyan 

Binaenaleyh yeni belediye nizam- Kırk gün kırk gece eğlen-
namesini hazırlayan mutahassısları l celeri için hazırlık 
bu vaziyeti nazar itibara almak mec- 1 
buriyetindedirler. 

------·------
Tütünlerimiz 

Bu yıl elli milyon kilo 
rekolte tahmin ediliyor 

Bu yıl Ege mıntıkasından geçen 
senekinin iki misli olarak 28 milyon 
kilo tütün alınacağı umuluyordu. Fa 

kat son yağmurlar ve dolular yü
zünden bu mahsullerin dip ve dip I 
üstü yaprakları bozulduğundan mah· 

sul miktarı üç milyon eksilmiş ve 
25 milyon kiloya düşmüştür . 

Bunlar kunıyuncaya kadar yağ
mur yağmazsa çok nefis tütün alı
nacaktır. 

Bu yıl bütün memleket tütün re
koltesinin geçen seneden 12 milyon 

kilo kadar fazla olarak 50 milyon 
kiloyu geçeceği ve hepsinin satıla

cağı temin ediliyor. 

Amerikalılar her sene memleke
timizden üç milyok kilo Samsun tü-

tünü alırlar ve harmanlarını Rus tü
tün]erile tamamlarlardı . 

Bu sene Kırımdaki tütünler bo
zulduğundan Amerikalıların Samsuna 

katacakları tütünleri de memleketi
mizden alacakları umuluyor. Bu tak
dirde bir milyon kilo kadar daha 

fazle mal almaları ihtimali vardır. 

lstanbulda kırk gün , kırk gece 
namile yapılacak eğlencelere Ağusto
sun ikisinde modadaki deniz yanş

larile başlanacaktır . İstanbul sezo· 
nuna ait hazırlıkları yapan komitenin 
bu işle uğraşan kolu dün son defa 
toplanmış, hazırlanan programı göz· 
den geçirmiş ve kati kararlarını 
vermiştir . 

Bu kararlara göre 2 Ağustosta 
hakiki bir deniz bayramı yapılacak 
ve bu bayramın herkes tarafından 
görülebilmesi için Moda ve Kalamış 
köyünde tedbirler alınmıştır . 

Deniz bayramının en heyecanlı 

yeri can kurtaranların yapacağı ya· 
rış ve manevralarla aquaplane 
denilen deniz kız::ığı yarışlarıdır . 

Bu yarışta esas ayaklarına kızak 
takan ve ellerile motöre bağlı ipi 
tutan sporcuların 1600 metrelik 
mesafeyi hiç düşmeden suda ayak 
üstü katetmesidir . 

Bundan başka İzmirden meşhur 
yelken kullanan Kim ve Kiga kar
deşler gelerek yelken yarışına gire· 
ceklerdir . Profesyoneller arasındaki 
kanca ve Alman yarışları da ehem· 
miyetli olacaktır . 

Gece biri Ege vapurunda, diğeri 
Moda kulübünde olmak üzere iki 
büyük balo verilecek ve vali ve be
lediye reisi Muhiddin Üstündağ irat 
edeceği bir nutukla lstanbul sezonu· 
nu açacaktır. Yarış gecesi sahillerde 
ateş oyunlan da oynanacakhr . 

-T-AN -

Havale mektupları 1 Beledi~e Seyhanpark . 
1 yanındakı parasız bahçeyı 

Damga resmine tabi 1 tanzim ediyor 
değildir 

Maliye vekaleti, banka şubeleri 
arasında taati edilen mektupların 

damga resmine tabi olmadığına dair 
defterdarlıklara şu emri göndermiş

tir : 
Şubeleri arasında teati olunan . 

havale mektuplarının bazı yerlerce 
damga resmire tabi tutulduğu cere · 
yan eden muamelelerden ve vaki 
müracaatlardan anlaşılmaktadır. 

Damga resmi kanununun 11 inci 
maddesinin 24 üncü fıkrasında yazıh 
keyfiyetin münakale ve tediye emir
lerine tealluk ettiği halbuki, banka
ların kendi şubeleri arasında bu mü
kellefiyete lüzum yoktur. 

Unutulan cüzdan 
Kayserili Salih oğlu Nuh Meh· 

met adında birisi dün polise müra· 
caat ederek , içinde 40 lira bulunan 
cüzdanım Konyalı Ahmedin büfe
sinde unuttuğunu ve biraz sonra git
tiğinde bulamadığım söylemiştir . 

Zabıta hemen Konyalı Ahmedin 
dükkanına giderek araştırma yap
mıştır. 

Bu taharriyat neticesinde polis
ler cüzdanı dükkanın bir köşesinde
ki bir kutu içine saklanmış olarak 

bulmuşlardır . 
Mesele hakkında tahkikat yapı

lıyor . 

Küçük hırsızlar 

Hacı bayramda dün Duran 
oğlu Ali ve Memiş oğlu İsmail adın
da iki çocuk Melekgirmez mevkiin· 
deki Adana kulübünün duvarından 
atılayarak bir çok boş şişeyi çalıp 

kaçarlarken yakalanmışlardır. 

Eşyaları çalınmış 

Memili mahallesinde oturan Ömer I 
oğlu Azizin, dün evinin kapısı açı-

1 

larak içeriden bazı eşyaları çalınmış·: 
tır. 

Zabıta sirkatı yapan meçhul §ah
sı aramaktadır. 

Şehrimiz Seyhanparkı yanında 
belediyenin aynca parasız bir kısım 
açtığını ve bu suretle fakir halkımı
zın istifadeleri düşünüldüğünü evvel
ce de yazmıştık. 

Belediyenin burası için yaptır 

makta olduğu kanepeler ikmal edil

mek üzeredir. 
Belediye bu kısma elektrik tesi

satı da yapmağı kararlaştırmıştır. 
Bir kaç gün içinde bu bahçe gü

zel bir surette tenvir edilmiş olacak
tır. Önümüzdeki yılda da bahçenin 
toprak kısımları tanzim edilecek ve 
bu suretle burası küçük bir park ha
line konulacakbr. 

Feci bir kaza 
Seyhan mahallesinde oturan Ali 

og)u Cafer adında birisi, dün, cere
yanla çalışan su tulumbasının ianu
nunu sıkıştırmakla uğraşırken yerin
rinden kurtulan kayış Caferin elin
deki kerpeteni gözüne savurmuş -
tur. 

Caferin gözü çok ağır yaralandığın
dan hemen tedavi altına alınmıştır . 

İki yerde kaçak kereste 
yakalandı 

Dün Reşadbey mahallesinde o-
1uran Abdurrahman oğlu Ahmed
den 66 parça kaçak kereste yaka
lanmıştır . 

Ayrıca Demirköprü civarında da 
sahibi meçhul yine 34 parça kaçak ' 
kereste yakalanmış ve orman idare
sine teslim edilmiş . Ahmed hak
kında icabeded kanuni iş yapılmış
tır. 

400 Santigram es 
rarla yakalandılar 

------
Pamukpazarında dün, ameleler

den Feyzullah oğlu Riza ve arkadaşı 
Ali oğlu Fethi isminde iki kişiden 
zabıta şüphelenmiş ve üzerlerind..! 
yaptığı taharriyatta 400 santigram 
esrar bulmuştur. 

Riza ve Fethi derhal adliyeye sevk 
edilmişlerdir. 
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Dolandırıcı kadın 
1 

İzmirde bir çok kızları 
kafese koymuş 

1 
1 
1 
1 

lzmir - lzmirde muhtelif n:m. ı 
1ar altında dolaşarak saf bazı genç ı 
kızları dolandıran ve hırsızlık eden t 

45 yaşlarında bir kadın yakalan
mıştır. 

Saniye, Emine, Ayşe ve Fatma 
adlarını ayrı ayrı taşıyarak faaliyet
te bulunan bu kadın adliyece tevkif 
edilmiştir. 

Evvela bir doktora müracaatla 
Avrupada büyük şehirlerden bazı
larındaki müesseselerde aşçılık etti
ğini söylemiş ve aşçı olarak oraya 
alınmıştır. 

Bu sırada adlnın Emine olduğu
nu söylemiştir. 

Doktorun evinde altı ay kadar 
çalışan kadın, bu esnada genç bazı 

kızlara, oğluna aid olduğunu söyle
diği bir fotoğrafı göstermiş ve: 

- Oğlum doktordur. Kendisi
ne kız arıyorum. Demiştir. 

Bu suretle genç kızlan mevhum 
oğluna nişanlıyan ve cihaz hazırlat
tıran ve onların bir m ktar parasını 
alan bu kadın, doktorun bazı eşya
smı da çalarak ortad~r. kaybolmuş. 
tur. 

Halk havaları 

Mütehassısın raporu 
teikik ediliyor 

Ankara - Mütehassıs Hin -
demitin halk koroları hakkındaki ra
poru tetkik ediliyor. Mütehassıs ra
porunda bu korolardan beklenecek 
faydanın daha ziyade halka musiki 
terbiyesi aşılamak olduğunu bildir
mekte ve bunların senede bir iki kon 
ser vermelerini tavsiye etmektedir. 

Maarif vekaleti halk havalarile 
milli nağmelerin plaklara ve sesli 
filime geçirilmesine karar vermiştir. 
Vekalet bu münasebetle konservatu
var müdürü Yusuf Ziya ile Mesud 
Cemili buraya çağırmıştır . Bazı 
esaslar tesbit edilmiştir . 

Bir müddet sonra Bergamada . 
Fatma olduğunu söyleyrek babası 
Bergamada, kendisi lzmirde oturan 
bir kadına müracaat etmiş ve: 

Baban Bergamada benim yanım
da kalıyor. Akrabayız,Diyerek evin
de on gün misafir kalmış ve sonra 
Bergamaya gideceğini söyliyerek 
babasına götürmek üzere bazı eşya 
ve para almış ortadan kaybolmuştur. 

Şimdi hapishanede bulunan bu 
kadın (Torbalı kazası · belediye ebesi 
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Delik tabaka 

G izli müzeler de vardır . Bir 
tanesi Berlindedir . Bu müze· 

ye halkın girmesi yasaktır . 
Bu müze kaçakçılık alat ve eda' 

vat müzesidir . 
Kaçakçılann ne gibi şeyler kul

landıklarını , mallannı nasıl ve ne· 
relerde sakladıklarını gösteren her 
şey bu müzede mevcuttur . 

Küçük bir vagon da vardır. Bu 
vagonda kaçakçıların nerelere ka· 
çak eşya sakladıkları görülmekte· 
dir. 

Bir de delik tabaka vardır . 
Bu tabakayı müzeye pir kaçak· 

çı hediye etmiştir . 
Bir kolcu ateş etmiş, kurşun ta· 

bakaya isabet ederek kaçakçının 
hayatını kurtarmış 1 ••• 

İltimas istemem 

R oman ya V eliahtı Prens Mişel a 
sınıfının birin.cisi değilse de, 

sonuncusu da değil . 
Kral ikinci Şarl, oğlunu lisede 

okutuyor . 
Muallimlere emretti : 
- Kralzadedir diye iltimas ediF \j 

hakkı olmadığı numaraları vermiye· 
ceksiniz ! 

Muallimler bu emri tekrar ettir- s 
mediler . k 

Tevzii mükafat merasiminde 
prensin üçüncü derece ile sınıfı geç
tiği anlaşıldı . 

Hava fişekleri 

B ayranı ve donanma geceleri s 
havaya fişenkler atılır; bu fı· 

şenklerin renk renk gök yüzünde 
hevenklendiğini göriiyoruz . 

Bu renkler nereden çıkıyor? 
Hava fişenklerinin içinde, kur 

şun fişenklerininkinde olduğu gibİ 
barut vardır . 

Bu baruta krom karıştırılırsa fr 81 

şenk koyu kırmm patlar . v 
Demir tozu kanştınlmış barut• ç 

tan penbe renk fışkırır . l'l 

Çinko tozu mavi renk verir. s~ ın 
pelenen yaldızlar baruta karıştırıl· Vi 
mış mikadır . Sarı renk elde etme~ 
için baruta toz kolofan, oksalat db d· 
sud karıştırılır . ğ 

Kedi aklı 

Le Petit Parisien yazıyor: 
Pu hab~r kedi seveıleri alaka 

eder: 
Seville şehrinde, günlerden b' 

gün, yaralı bir kedi bir hatahane 
geliyor, ilaç sürüyorlar. 

Ertesi sabah kedi yine geliyor 
yine yarasını temizlettiriyor, pansı M 
manı yaptırıyor. b 

Üçüncü, dördüncü günler yin lu 
geliyor ve r.arası aparuncıya, teın'l 
miyle iyileşinciye kadar muntaza~ 
hastaneye ğelip tedaviye devanı e 
yor ve yarasını yalnız, ilk günü te ~ 
mizliyen ~doktora temizletiyor, baŞ lıs 
kasına sokulmuyor. se 

bi 

Erkekleri bilmez misioiı 76 
rn 

Pazar akşamı sokaklar ka1abıal S 
Kaldırımlarda iğne atılsa yere cW tin 
miyecek. Pa 

Bir serhoş, kafayı adamakıllı çel 
miş, gelene geçene saldırıyor. Karf hır 
tanımadık bir kaç kişi sarhoşu t~ bi 
kine çalışıyorlar. imkanı yok. Nih bin 
yet polist çağırıyorlar. Polis serh0 111 
şun karısına çıkışıyor: 2s 

- Mademki dokunuyorn, ne d bin 
içmesine mani olmuyorsu?.. ~o 

Kadın boyun büküyor: 
- Erkeklerin ne olduğunu bı l'ılu 

mezmiş gibi söylüyorsunuz 1.. ~ a~ 

Mediha] namı altında telefon tAe lı te 
vasıtalarla bir çok doktorları fllu 
müdnrlerini dolandırmağa teşebbi' he 
eden kadın olduğu tahmin edilme!' 
tedir. St 

Bu' nokta üzerinde tahkikata(/ 
vam olunuyor. 
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Hindistanda garip biı· 
tenasuh hadisesi olmuş 

Dokuz yaşında bir kız çocuğu ken
disinin 1925 te ölen bir kadın oldu

ğunu iddia ediyor. 
-------~ .......... ~-

r Çoçuk, eski kocasını ve çocuğunu tanımış 
a· Ve bütün söyledikleri doğru çıkmıştır .. 

•. ilnıi bir heyet bu işi tetkik ediyor. 

Yeni bir ev 
modası 

Adanamızda, hele her ilk teşrin 
sonunda başlıyan ev buhranını düşü
nürsek, başka milletlerin ve bilhassa 
Amerikalıların buldttkları [ Seyyar 
ev] usulüne imrenmemek elden gel
miyor. 

Filhakika otomdbillerin arkası· 
na takılarak çekilen seyyar evler 
modası en ziyade Amerika da [almış 
yürümüş. 

• Pariste çıkan (Lu) mecmuası 
Mornig .. Post gazetesinden iktibas 
ettiği çok şayani dikkat bir haberi 

A vnıpada bu tarz evleri yalnız 
yaz mevsiminde gezmek ve hava 
değiştirmek için kullanıyorlar. Hal
buki Amerikada bu biçim evleri 
kendilerine daimi ikametgah yapan
ların mikdarı 1936 da 300,000 i 
bulduiunu bu hafta gelen bir Ame -

daha bir çok tafsili.t vermiş ve söy- rika gazetesi yazıyor. Hatta mühen 
}ediği doğru çıkmışbr · disin biri: 

Söylediğine göre ilk defa 1902 "Bu hareket böyle devam eder-
doğmuş ve kendisine Lüdgi adı ve· se 30 seneye kalmaz bu memleket 
rilmişti . Oğlu da 1925 de dünyaya nüfusunun yansı seyyar olur.,, Di-
gelmiştir . Ve kendisi 1925 de Ag· yonnuş. 
rada ölmüştür . Şimdi Amer!kada bir otamobil 

Bu haberler bütün Delhiyi hatta satın alındığı gibi bu seyyar evler-
Hindistanı büyük bir heyecana dü den bir tanesi de kolaylıkla ve tak-

neşretmektedir. · 

b _çok meraklı bulduğumuz bu ha-
erı tercüme ederek naklediyoruz : 

Sanat mekteplerine mual .. 

1 1 
lim yetiştirmek için BELEDİYE İLANLARI 

bir tedbir 
1 
1 

,;....----~----------·~-----------------~·----------------~ 
Sanat mekteplerine muallim ta- 1 

yin etmek müşkilab karşısında kalan 1 

maarif vekaleti, sanat mekteplerine 1 

=muallim yetiştirmek üzere yeni bir 
tedbir almiştır. Verilen karara göre 
İstanbul sanat mekteplerine tedris 
müddeti iki seneden ibaret olmak 
üzere ihzari sınıflar ilave edilecektir. 

31-Mayıs-937 tarihine kadar Kanarada kesilen kasaplara ait hay
vanatın sakatatı satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur . 

İhalesi Ağustosun 6 mcı perşembe günü saat on bt-~te belediye encü
meninde yapılacaktır. Muvakkat teminatı dörtyüz elli liradır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 
ihale günü de teminatile birlikte Belediye encümenine gelmeleri ilan olu-
nur. 7118 21- 25-29-2 Bu ihzari sınıf fara lise veya orta 

mektep mezunlaı, kabul edilecek 
ve bu iki senelik ihzari kısmı ikmal 
edenler Ankarada lsmetpaşa ensti
tüsüne gireceklerdir. Enstitüden me· 
zun olanlar sanat mekteplerine mu
allim olarak tayin edileceklerdir. 

! Tanzifat ve tenvirat vergi mükellefleri dikkatine 

Seyhan Vilayetinden : 
Vilayetimizin Kozan , Karaisalı 

1 ve Kadirli Kazaları Hususi Muhase
belerinde(20-25) lira maaşlı tahsil 
müfettişlikleri ile ( 25 ) lira maaşlı 
Adana Merkez tahakkuk memur mu-

1- 936 senesi tanzifat ve tenvirat vergi ve resimlerine ait tahakkuk 
müfredat cedvelleri, Çınarlı : Asfalt cadde buz bayii kahve duvanna : Ka
yalıbağ : İtfaiye dairesine; Camiicedit : Çukur kahvesine : Türkocağı: Şa
fak lokantasına, Mestan zade: Mestan zade camisine, Hürriyet: Eski Bay
ram yeri Hürriyet ocağına, Sarı Yakup : Alemdar mescidine , Alidede : 

el 
1
. ..Delbide büyük doktorlardan ve 

e, a 1nılerden mürekkep bir komisyon 
Çok garip bir tenasüh hadisesinin 
tetkik. d"I . . ıne memur e ı mıştır. 

Mevzubahsolan şahıs, Şanti Devi 
~~ında; dokuz yaşında ve mütema
bıyen ebeveynine eski hayatından 

ahserlen bir kızdır. 

sitle tedarik edebiliyormuş. 
şürmüş ve yeniden bir tecrübe yap- işinizi değiştirir, başka bir şe- 1 

mağa karar verilmiştir · Bu karar 'bire gitmeniz lazımgelirse, yahut 
üzerine Şanti Devi Mutraya götürül- komşunuzdan memnun kalmazsanız, 

avinliği açıktır. 
Bu memuriyetlere Mülkiye, Hu-

kuk, Yüksek Ticaret veya Maliye 
mektebinden mezun olanları imti
hansız, Lise veya muadili yedi sene· 
lik idadi mezunları da imtihanla alı
nacaktır. 

Hasan ağa camisine, Sucuzade : Sucuzade ocak binasına, Karasoku Cum
huriyet otelinin altına, Kocavezir : Hayvan, Sebze pazarı tahsilat evine , 
Tepe bağ: Kürt Hasanın oğlu Sadullahın dükkanına, Kuruköprü: Şerbetçi 
Mehmet Alinin dükkanına, Hanedan : Hacı Bayram kuyusu meydanlığına, 
istiklal: Eski istasyon: Belediye buz bayii Adil Doğanın dükkanına, Dö
şeme : Doğum hane karşıst, Reşatbey : Yarbaşı polis karakolu civarı, Ce-

Delbide doğan bu kız çocuğu, 
~ık sık, bir elbise tüccan olan eski 
ocasını görmek için Mutraya git· 

e tnek arzusunu izhar ediyordu. 

'h Çoeuk o kadar ısrar ediyor ki, 
~ ayet ana ve babası bu hususta 

a~ın gelen yerlere müracaat etmek 
s~retıle malumat almışlar ve kızın 
s~~lediklerinin doğru olduğunu gör 
ınuşlerd· 

ır. 

d Eski kocası olduğunu söylediği 
~ anun :akrabalan Delhiye gelmiş 

r l Çocuğu bu adamları derhal tam
llltştır 

' 
Sonra bir gün ansızın eski koca

sı da Delhiye gelmiş ve hiç haber 
Verzneden kızın evine gitmiştir . Ço-
ı;uk bu d .. .. .. b a amı gorur gormez, oy-
nuna atılmış ve - kocam beni al
~ağa geldi .. Dive coşkun bir se
Vın . h 

ç 12 ar etmiştir . 
- d.. Bundan sonra , ilk hayatında 
~nyaya getirdiğini söylediği çocu-

t nu da görmüş ve derhal tanımış
ır 

müştür. Kendisi orada istasyonda yahut ta bulunduğunuz yerin iklimi-
olan eski kocasının ailesini derhal ne alışmadınız mı hemen evinizi iı-
taıumıştır · ' tediğiz yere çekıp götürebiliyorsu-

Bundan sonra kendisi bir arabaya nuz. 
konmuş ve gözleri bağlanmıştır. Bu Bu seyyar evlerin mükemmel bir 
şekilde kız çocuğu takib edilecek mutfağı , akar suları , buz dolapları 
yolu mükemmel surette tarif etmiş var . Bir ayda altmış dolar masraf· 
hatta yolun üzerindeki abideleri de lan aluyormuş . Günde 250 mil yap: 
birer birer söylemiştir. Nihayet bir mak üzere benzin ve lastik parası 
yerde arabayı durdurmalarını söyle. 

1 

gibi masraflar dört dolar imiş . Böy-
miş ve: le bir arabanın fiatı 400 dolar ka-

- işte evim buradır. Demiştir. darmış.· Geçe~l.e~de Sarasotoda bun-
Gözleri açıldığı zaman içeriden çıkan lann bı~ sergısmı kurmuşlar , 50 
bir ihtiyarı görünce; muh~e!ıf model teşhir edilmiş ~~ 

1 k b b d
. .

1
.. sergıyı gezenlerden çoğu bu gezıcı 

- şte ayın a am. ıye ı ave l · k · · ı · ı . . ev ere ımrenere sıparış er zermış er. 
etmıştır. . . .. . 1 Bu Sarasoto şehri Florida yarım 

Şantı Devı Ludgı ye çehre ve adası üzerindedir . 
endam itibarıyle pek benzememekte 1 Dünyanın en çok seyyar evının 

' ise de sesi ve karakteri tamamıyle bir araya toplandığı yer burası imiş. 
ölen kadına müşabihtir. ! Burada şehir büyük bir sahayı sey-

Bunlardan sonra eski koca da bu yar evler için ayırmış . 
kız çocuğunun ölen kansı olduğuna Buraya gelen arabalar su , elek 
tamamıyle kanaat getirmiş ve ken · trik gibi her türlü kolaylığı buluyor -
disini almak için babasına müracaat lar . Büyük bir de kulüp!ve istiraj}at 
etmiştir. yeri yapılmış, halta kendi çamaşır· , 

Şimdi eski koca bu ilmi komis· larmı kendileri yikamak istiyecek 
yonun kararım beklemektedir. ev kadınları için bir de çamaşır evi 

Bu suretle anası dokuz ve çocu kurmuşlar. On beş gün içinde bura-
Şanti Devi ille hayatı üzerine ğu onbir yaşında olacaktır. da 1094 seyyar ev toplanmış. Bura-

! da iki kişiden Sarasoto belediyesiihaf-
c:a ==='*' ı -- rn==Em 1 tada 1,35 dolar yer kirası alıyormuş. • • h t • ti• Bu arabalarda kış için ısıtma 

ıyasa ve ı raca vazıye tert~batı bulundağu için bunun için-
dekıJer kışı da burada geçiriyorlar-

'l• Bu ayın 11-17 gu··nleri arasında 
~vıer · 
b b sın ve Adanada pamuk ve hu-
l"u at vaziyeti hakkında aşağı ma
Utnat J a ınmışbr: 

Pamuk ihracatı 
Çe:lınanya, Japonya, Macaristan , 
lisr oslovakya, ltalya, Romanya, Fi-

s ın ve Amerikaya 1934- 1935 
ene · b· 51 tnahsullerinden 7 milyon 82 
7~~ 6~0 lira kıymetinde 16 milyon 
..... hbın 412 kilo ve 1935- 936 
··•a su)" s . atından yine bu memleketlere 
ti ~ılyon 124 bin 950 lira kıyme
~ e 14 milyoFl, 31 bin , 348 kilo 

tnuk ihrar d"I · ti" M. veımışr. 
1 ersın limanlarından iç liman· <l ra · 
bin ~se ~34-935 mahsulünden 928 

b. 72 lıra değerinde 2 milyon 328 
ın 297 k· 11ıah " ılo ve 935 - 936 senesi 

254 s~Iatından 1 milyon 268 bin 
bin ~ıra değerinde 3 milyon 27 5 
~Önduç. 1~z yirmi iki kilo pamuk 

erı mıştır. 

?tıu~u. sene dış ülkelere yapılan pa 
aıdı/~racatımız geçen seneden daha 

te~albuki bu seneki pamuk rekol· 
?tıu~ ~eçen senenin 10, 800 tonuna 
he bıl 28,800 tonluk bir yekfuıla 

lllen h " . l"d' ı li emen uç mıs ı ır . 1 

mış , Hasdı seyyar evler daha az 
devresinde bir evvelki devreye na- 1 masraflı ve pek idareli olduğu için 
zaran daha az ihracat yapılması şu günden güne bunlara rağbet eden-
sebeplerden doğmuştur: ı ler çoğalıyormUf. 

1- Bir evvelki devrede geçen se- ec --l~ZZE~-~!l!!IU1'9!1D !!!!!"!!m!!ll"-~Z~~!!"!!'!S!:!Z!!!~~ 
nelerden kalan stokların ihraç edil-
miş olması. 

2- Milli fabrikaların pamuk sar
fiyatının hissedilir derecede çoğal
ması . 

Buğday 

Mıntıkamızda geçen haftaya na
zaran buğday fiatlan hafifçe yük 
selmeye başlamışbr. 

Bunun başlıca sebeb} taliplerin 
fazlalığıdır. ihracat vaziyetinin mm· 
tıkamızda henüz fiili tesiri yoktur. 

Mersin borsasında bu hafta buğ
day üzerinde pek canlı muameleler 
olmuş ve geçen haftanın 170 ton 
buğday sabşına karşı bu hafta 831 
ton buğday satışı yapılmışbr. 

Adana borsasında ise yerli ve 
Kıbns buğdayları kilo başına 0,5 
kuruş yükselmiştir . 

Piyasa durumu 
Mersin 

Buğday Anadol Payas v a, t 5 
" " Dörtyol " 4,SO 

" Kıbrıs Mersin " "3,81 25 
" Yerli " " " 3,687 

" " Payas vapur " 3,60 

Adana 

Buğday yerli 
" Kıbns 

Diyarbekir 
Konya, 

Beyaz buğday 
Sert 
Mahlut 
Sunter 

Elaziz1 

Buğday 
Ereğli (Konya) 
Buğday 

3,~5-450 

3,10-4,75 
3,85 

5,141 
5,197 
4,875 
5,155 

5,5 

5-6 

Burcak, mercimek, pirinç 

Yeni Çukurnva mahsülünden olan 
ilk burcak piyasası hafta içinde açıl· 
mış ve kilosu 4 kuruştan 45,000 ki
lo burcak muamele görmüştür. 

isteklilerin memurin kanununun 
4 üncü maddesindeki evsafı haiz ol· ı 
malan ve hesap işlerile mali kanun
larımıza ve Hususi idare mevzuatına 
bilgilerini müsabaka imtihanını ka
zanmak suretile isbat etmeleri lazım
dır. 

Müsabaka 5-Ağustos - 936 
çarşamba günü Vilayette yapılacak-
tır . 

• mal paşa : Su deposu karşısındaki meydanlığa, Cumhuriyet : Cumhuriyet 
mahallesinde Halil lbrahimin dükkanına, Karşıyaka : Karşı yaka ocağına, 
Mirza çelebi : Kamil Kara zencir masarasına. Seyhan : Süleyman dükkanı 
civanna Mıdık : Hazım Alinin dükkanına, Akkapı : Bakkal Alinin dükka · 
nma, Köprülü köy : Köydeki kahveye asılmışbr . 

2 - Birinci taksit Ağustos, ikinci taksit Teşrinisani, aylarının sonu ol· 
mak üzere iki taksitte alınır. Taksit müddetleri içinde ödenmeyen vergi 
ve resimlere yüzde 0/ 0 10 ceza eklenir.Bu cedveUer 16-7-936 perşembe 
gününde asılmış ve 27-7-936 pazar günü kaldırılacaktır. 

itirazı olanların bu on gün zarfında istida ile Belediye Riyasetine mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. 7107 16-21-25 

Taliplerin bu tarihten evvel ve- ""- ===-""'""=~...,.....=~=~~==!!!!!'!!!!="!====~~~==~

sikalannı ve hal tercümeleri hülasa-
larile birlikte Vilayete müracaatları. 

19-25-31 7115 

Adana 3 üncü icra me
murluğundan : 

Müflis pamuk ve nebati yağlar 
sanayii T. A/ şirketine ait Belçika
lılar fabrikasında mevcut hurda bir 
halde üç kamyon ile tahminen (30) 
ton miktarında ŞiF in ( koza ka· 
buğu ) 27-7-936 pazartesi günü 
saat 14-den 17 ye kadar birinci 
artırması yapılacağından alıcı olan
ların muayyen gün ve saatta mez
kur fabrikada hazır bulunmalan ilan 
olunur . 7133 

Rıza Salih Saray 
Komisyon evi 

[ Bebekli Kilise Sokak N : 11 A ] 
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Lugagne 1929 Kod: Bentcey's 
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Gaip aranıyor 
Kuvvei milliye zamanında arka

daşım Adanalı Yusuf ve üçüncü 
Kafkas hücum taburunda Selarukli 
Yusuf isimlerind_e iki arkadaşımı 
kaybettim. Bende bir kaç kuruş ala
cakları olduğundan gelip beni bul
malarının gazetenizle ilanını istirham 
eylerim. Beş gün zarfında müracaat 
etmeleri . 

iş Bankası karşısında Anadolu 
Otelinde Mersin bahçe M. 

den Ali Haddat Oğlu 
ISMAIL 

7127 2 - 5 

Hizmetçi aranıyor 
Evde hizmet etmek üzere bir 

hizmetçi aranıyor . ldarehanemize 
müracaat edilsin . C. 

Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden : 
Çok miktarı Az miktarı IIkteminat muhammen 

Erzakm nev'i kilosu kilosu Lira K. Fiat 
Koyun eti 7000 6000 236 25 45 
4 yıldız ekmek 25000 22500 168 75 9 
Sade yağ 2500 2500 140 62 75 
Zeytun yağı 650 600 29 25 60 
Pirinç 4000 3500 54 00 18 
Yerli şehriye 500 450 8 25 22 
Kesme şeker 800 700 18 30 30,50 
Toz şeker 1500 1300 30 66 27,25 
Çay 25 22 6 56 350 
Zeytun 650 600 16 06 35 
Edirne peynırı 600 550 12 37 27,50 27 Temmuz 
4 yıldız un 1500 1300 10 91 9 70 1936 pazar-

ince tuz 700 650 2 62 S 1 tesi saat 14 

Kuru soğan 1500 1400 6 75 6 de 

" 
fasulya 1750 1600 14 43 11 

T omates salçası 350 300 5 25 20 
Yerli makama 450 400 7 42 22 
Sabun 1000 900 27 25 37 
Soda 650 600 6 19 13 
Patates 30(l0 2500 13 50 6 
Samırsak 30 25 5 17 23 
Nohut 250 200 1 41 7,50 

Mercimek 200 150 1 35 9 

Meşe kömürü 3500 3000 7 87 3 
Çam odunu 6000 5500 6 75 1,50 
Zonguldak maden 

28 Temmuz kömürü 45 ton 43 74 25 2200 
Benzin 150 teneke 130 50 62 450 

1936 salı 
saat 14 de 

Gaz 60 50 17 55 390 
Mazot 150 130 19 12 170 
Vakom yağı 15 10 4 50 400 

1 - Adana Ziraat ve makinist mekteplerinin 1937 senesi Mayıs ga
yesine kadar ihtiyacı olan ve yukarıda nev'i miktarı ve şartnamesine göre 
ilk teminat miktarlan gösterilen yiyecek ve yakacaklar açık eksiltmeye 
konulmuştur . 

2. - Eksiltme Vilayet Ziraat müdürlüğünde müteşekkil satın alma 
komisyonu tarafından hizalarında gösterilen gün ve saatta açık eksilbne 
usulü ile yapılacakbr . 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 1936 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı 
kanunun 2-3 cü maddelerine göre lizımgelen vesaiki birlikte getirmeJ~ri 
ve teminatlarını eksiltmenin yapılacağı gü ve saattan rvvel Malsandığına 
yatırmaları lazımdır. Eksiltme şartnamesini görmek istiyenlerin bu müd
det zarfında Adana Ziraat mektebi müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. Sl k ali hazırda mıntıkamızda pamuk 

1 

0 
U kalmamış gibidir . 
~a rağmen 935- 936 seneleri " " Mağza · " " 4,!53 

Yine Mersin borsasında Çukoro
vanın yeni ve eski mahsülünden ki
losu 10 k. 25 santimden 6 bin kilo 
mercimek kilosu 13,375 kuruştan 
15 bin kilo pirinç ve kilosu 3,1875 
kuruşt~n otuz bin kilo kum darı sa · ı 
tışı yapilriuştır. .iıımll!'/f--.. ·----. ... - ... ._ 1095 12-16- 21-25 
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Türksôzü 

Seyhan Posta,telgraf ve ·ı 
telefon b::ışmüdürlüğün
den : 

Adana ile istasyon arasındaki 
postaların taşınması bir sene müd
detle açık eksiltmeye çıkarılmıştır . 
Eksiltme 5 Ağustos 936 tarihinde 
çarşamba günü saat 16 da Adanada 
po!-ita ve telgraf başmüdüriyeti bi· 
nasında yapılacaktır . 

Tahmin bedeli aylığı 200 ve te
minatı muvakkatesi 180 lira olup 
birinci derecede ipotek olmak sure
tile kefaleti bin liradır. 

Bu işe girmek istiyenleriı:"ı kanuni 
vesikalarının ve muvakkat teminatın 
yatırıldığına dair sandık makbuzunu 
heyete ibraz etmeleri lazımdır.Daha 
ziyade malumat almak ve şartna · 
meyi görmek istiyenlerin her ·gün 
saat 8 den 12 ye ve 14 den 17 ye 
kadar başmüdüriyete müracaat et
meleri ilan olunur . 

21 - 25-30 - 4 7116 

Çukurova harası direk
törlüğünden : 

Ceyhan kazasının Tumlu köyünün 
Kesik köprü mevkiinde binbaşı Meh
met Hulusi zade Mütekait binbaşı 
Ömer Abdülkadir ve kardaşı Ab
dülbeia ait : 

Şarkan şif, garben Hasan dede, 
şimalen keli, cenuben Mehmet kahya 
hududu ile mahdut 45 dönüm . 

Şark an şif, gar ben yol, şimalen 
şif, cenuben şif hududu ile mahdut 

1 43 dönüm . 

,..6 Liret ı Hazır j 'Y .) - -- ·---------
------ - 7 - 1-02 _Rayşmark _ J 

Temmuz vadeli r. --- -- - -- Frank « ı' ransız » 
Birinciteşrin vadeli _6_ i_5_ SterJ:n « İngiliz »--~1- 25 j 

Şarkan şif, gar ben şif , şimal en 
Mehmet kahya , cenuben Hüseyin 
tarlasile mahdut 100 döniim. 

Şarkan yol, garben Arap Ali , 
şimal en şif, cenuben Arap Ali tar 
Jasile mahdut 50 dönüm ki : Dört 
kıtada ceman 238 dönümden ibaret 
tarla Seyhan Vilayeti idare Heyeti
nin 10-6-936 tarih ve 1023 nu
maralı menafii umumiye kararına is 
tinaden Çukurova harası müdüriye
tince istimlak edileceği ve Ceyhan 
Belediyesi muhammen heyetinin 12-
7-936 tarihli mazbatası ile de mez
kur tarlaların beher dönümüne üçer 
lira kıymet tahmin edilmiş olduğu 
ilan olunur.7128 23 - 25-28- 30 

,-Hil hazır 5 190 Dolar « Aınerik·-.a-»--
' Nevyork Frank « isv .. iç:..,r_e_» _______ 

1 

Adana Acentesi : 
• 

Rıza Salih Saray ·. 

Bebekli Kilise so ~k No.1 1 

A. No. 11 B. Telefon 

No. 265 

Öz Türlr "f.>vma; <!sile kurulmuştur 
ANKARA BİRASININ YÜKSEK EVSAFI 

Yarım litre Ankara Birası 

1 105 Gram Ekmekten 
2 385 " Sütten 
3 32 ,, Tereyağından 

4 82 il Etten 
5 325 " Balıktan 
G 3,5 adet Yumurtadan 

Alınacak gıdayı temin eder . 
Herkes gibi fİZ de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi-

1 
rasını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada loptan satış yeri : 

6984 38 

____________ _,., ____________________ ....,,. _________________ .._._ 

Evinizi, Mobılyanızı, Fabrikanızı. Pamuk ve her çeşit tüccal'i eşyanızı 

- Yangına karşı -

Sümer Bank 

-
.. ı --~ 

-· 

.. "- -- ~ 

Sıhhatmızı koruyunuz ve 1936 mo 

1 

deli yeni bir F rigidaire 

F • •d • Soğuk 
rıgı aıre'hava do-

labında muhafaza edeceğiniz 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlnr . 

alınız. 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyabnı 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

kompresörü ile mücehhezdir. 

Ek .. .. F • • d • sahip olanlar elek· 
OVat Kompresorlu rıgı aıre trik faturası gel-

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

F rigidaire' den ~~f:ı,~~~ktu;~ daha idareli soğuk hava 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir-
dikten sonra satın alınız . 7101 

Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesine 

Sigorta ettiriniz . 

Rıu Salıh Saray 1 . 7078 9-10 11 Adres: AbidMuh;;;;;••H;ı:•j karşısında. 10 1 Muralilat . Adana'da 

===~?=-=-...... ~--~-:ııs-.~----------------=-(-.~-----------------~--·----------OS'!""l_ll ....... --~ .... ._. . . 

25 Temmuz 1936 

Tl'.J R K iYE: 

llRAAT 
BANKASI 

• 

d 
d 

6748 32 hitj~ 

----------------------------- !S?'•l tı 
Adana 3 üncü icra me
murluğundan : 

Müflis pmnuk ve nebati yağlar 

sanayii Türk Anonim şirketine ait 
yazıhane eşyasının 28 - 7-936 salı 

günü saat 15 den 18 e kadar bi
rinci ve 29-7 ~936 çarşamba günij ı 

i~· 
Seyhan Valiliğinden : ıe: 
Kuru köprüde eski mahfeli aske arı 

binasındaki deri ve tenasül disp9 :~il 
serinin hir tarafında da sıtmalı h9 ırı~ 
taların muayene ve tedavileri iC 
kılınacağından her gün sabahlc.>'1 

saat 7 den 11
1 

e kadar 
olunması . 7135 

ayni saatlarda ikinci arbrmast yapı· ı ___ --------------
lacağından alıcı olanların muayyen 1 

gün ve saatlarda Belediye mezat so - ı 
!onunda hazır bulunmaları ılan olu· 
nur_. 7134 

Umumi neşriyat müdürii 

Celal Bayer 
. 

Adana Türk sözü matbaası 


