
SAHfp ve BAŞM\JHARRIRı 

Kunalut T aribi 
1 Klnunuaanl - 19'l4 

•• Cumartesi 

7 Ağustos 937 
Onlçtincü Yıl - Sayı : 3899 

5 Kuruş 
ADANA: Telefon ı 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yalaıunda hususi daire Pk. 44 

• 

İKİ TEKERLEKLİ 
- ARABALAR 
VILA YETiN BİR TAVZİHİ 

TUrkı1;za Gazf!ttJi Mt!'ul Mlldii.t· 

li r : Gazetenizin 5-8-937 ta-
. nuıhaıının b' . . h'f . . ne· ırıncı sa 1 esının ( O'f •Otun unda bUyOk h•rflerle 
~tı t81cerlekli, dört tekerlek-
n b' ••••ı ) baılıOı altında 
a ır )tazı okunmuıtt.ır. 
h~li ~ını~ mOnderecatı ve tah

uat itibarıyle cereyanı hale ve 
• 

1
• kanuniyeyı uygunluOu gö- . 

et. i0"'"9eft Ye çiftçilerin zihinle-
. ~ht Yola eevkedecek bir 
it~ bulUftduiundan .,aOıda 
na~tın gazetenizin ilk çıka

i ,. 
1 ••ının aynı aCJtununa der

ıcı ederim. 

• lk· •• 
..,,

1 
tekerlekli arabaların hayvan

Yollar Ozerinde yaptıOı tah
(l-~OnOnde tutularak (Ziraat) 
~aıı ~) odalan gibi allkadar 
~ •rın_ ~ mOtaleuı alınarak 
~~••ı Untumi•iftin 24-2-

i'-t i toplanttaında mOttefikan 
fit ~~rla iki sene mühlet tayi

t ·~t Vit~t dahilinde mın't 
b;, :••rntt ve müddetin hita1111n~ 
-ı,k ..... ÇlftçiS...ln heriOz d&rt 

Jw..-..~ .....,. tedarik edemedis)in-
....._ bo :mGddetbi rbir Mri9 

,.c:tılma11 yolundaki muhtelif 
liı' .... ~ Viaty9t Umumf hin:: ••vkedilerek 26-6-936 

"2a •lınan kararla bir ıene 
. . ~t1tttttcf,, Bu ıaurette kararın 
1..ı ~tn ~OY9 Uç Mn• gibi 
utr rnn,,ı~ - ·ı . .n.aıı.~ 

•rleld' '"""9t wırı mtt ye ıuvr' 
ı _..,. 811tyt almak için ik· 

, ınollaid olmıyanlara da müaa
uzun vadelerle araba temini 

için husuat idare büdçeain• kAfi 
mikdarda tahsisat konmuf ve ~ç. se
nenin hitamında karar111 tat~ıkıne 
geçilmiıtir. Ayni zamanda tayın o
lunan mOhlet içinde Adapazarında
ki bOyOk Araba fabrikası mOdOrO de 
Adanaya davet edilerek mıntakamı
zın ve çiftçilerimizin ihtiyacına uy· 
Oun Araba tipi teıbiti için alAkadar
larla görOtOlmOt ve arzu . edildiOi 
tekilde bir araba nOmunesı yapıl
ması temin olunmuştur. BOtOn bu 
kolaylıklarfyapıldıktan sonra .. mem
nuiyet 24-2-9~7 den ıtıbaren 
tatbik edilmektedrr. 

Tatbikat sahaaına geçildikten 
nra Vek&fetlere ve vilAyete bir :ç itiraz iıtidaaı gelmif ve yau>ılan 

tetkikat Ozerin bu i~i~azların. tervici-
imkAn görülmedıs)ınden ımza sa-n• ·ı . hiblerine cevap verı mış ve cereyan 

eden muamele VekAletlerce de tas
vip buyurularak allkadarlara tebll
S}at yapılmıtbr. 

V·ı•yetler idaresi kanununun 1 
"b" i 135 inci maddes j mucı ınce umum 

mecJie kararları velinin tasdikty'e 
kelt.i kal'f)'et edet. . 

Bu kabil kararlar aleyhıne hare-
ke; VilAyet idat~i. kanunu~~~ 6~ 
· · -ddeıi mucıbınce mes ulıyetı ıncı , ... 
mucibdir. 

Hayvan neelini ve.memleket yol· 

1 nı tahripten korumak ve ment' 
arı ''h dk 
1 ket müdafaa11 ıçın er yer e a· 
b~ı· iatifade veaaiti nakliye temin 

11 • 1 etmek gibi hükumetçe pren11p o a-
,... ....,., edi ... '""" m••fmttarı 
g~ııönOnde tutuı.lak umufnf meclia. 

_ .. rl .. ikinci .......... -

tin iki bin hükôme.tçi 
asilere teslim oldu 

Pr!>fesOr Şimdiye kadar çarpışma 
Al11~1c~n lara muntazam Çin ordu 

şehrımızde su i tirik etmi de" ·ıdir 
Tetkik seyahatının birinci Ş Ş gı 

Uzak Şark müzake
releri askeri harekat
la muvazi olarak de-

vam etmektedir 

devresi ikmal edildi rı·nıı·ıerJapon hareka""' tına 
Budapeşte Etnografya müzesi ~ 

Türkiyat şefi doktor Alimcan Taga-

~~~~~~:~:~';:~~=akm:::e m~~::~ çetelerle karşı koyuuor 
Yalman Yangınla birlikte seyyahat il--
etmekte olduğunu yazmıştlk. Profc· 
sörle müze müdürü Tarsus, Mersin, 
Silifke, Gökbelen, Gözrıc, Tırnar, 
Dümbülck bogazt, Bulgar düzü, Bul· 
gar suyu, Bulgar boz oğlan, Kibike 
yolile Ayrancı istasyonuna enmiş ve 
birinci devreyi ikmal etmişlerdir. 

Japonlar beyaz Ruslardan bit 
Miliskuvveti teşkil etti 

Boranlı Bulgar dağında, Keşli, 
Yeni yörük, Karalar, Boranlı, Bak 
şış, Bulacalı oymakları arasında mad· 
di Etnograf y arun en zengin ve en 
orijinal kısımlarını tetkik etmiştir ve 
üçyüzded fazla fotoğraf almışlardır. 

Bu yılmaz müdckkikler oradan 
Buzantı, Kamışh, Bereketli madiln 
volile Üç kap1lıda ikinci tetk;k saha 

- Gerisi ikinci sahifede -

Tokyo: 6 [Radyo) - Japon res· 
mi tebliği, dün harekat sahasında 
vaziyqtte bir değişiklik olmadığını 
bildirJllcktedir. 

Diğer muhtelif mcnbalardan alı. 
nan haberlere nazaran tatil halinde 
bulunan Çin Parlamentoıu altı agus. 
tosta (dün) f evkalide toplantıya da
vet edilmiştir. 

Japon !ayyareleri Kalgan. Pa· 
kin demiryolu boyunce Çin kıt'ala
rırun ehemmiyetli hareketlerde bu. 

Har saat d•llf•n gUzal Zonguldaktlln bir mMzara 

kömltJıırüş 

lundukJanm görmüşler ve iki Çin 
zırhlı trenini bombırdman etmifler· 
dir. 

Japon kabineai meclisten 410 
milyonluk bir tahsisat istemeğe ka· 
rar vermiş ve ayrıca Şimali Çin ih· 
tilifı dolayısiylc vazedilmiş yeni ver· 
gilere aid hususi bir kanunu mecli
se vermiıtir, 

Londra: 6 [Rödyo] - Royter 
ajansı, Çin Maliye Naztrmm Londra· 
da Çin lehine bir İstikraz akdi husu· 
sonda bfr anlaşma elde ettiğini bil· 
dirmcktedir. 

Pekin; 6 [Radyo] - Bir zırhlı 
Japon otomobili zabtedilmiş ve iki 
Jakon tayyaresi de düşürülmüştür. 

Şanghay: 6 [Radyo] - Han
kaydaki Japon imtiyazlı mıntıkasına 
Japon kuvvetleri doldurulduğundan, 
Çinlilerin taarruzundan korkulmak
tadır. 

Pekin: 6 [Radyo] - Pekin ve 
T~cle aoınnİd ıh.,..~ et. 
miıae de kataat bu Uıralta.ra -doiru 
ileri hareketine tcvakkufsuz devam 
etmelCtcClir. 

Pekin: 5 [ Radyo ] - Şc\rlg · 
Hay • Şek ileri hatlara başıbozuk 
çeteler göndermekle ve· muntazam 
askeri bu suretle yorulmaktan kur· 
tarmaktadır. 

ti F 4 SSV\ * 4 

Irak notası 
Cenevrede okundu 

" Yahudiler Filistinde 
ancak akalliyet olarak 

oturabilir ,, 

· Cenevre : 6 (Ridyo) - lralc hii• 
kumeti, Cenevredeki mümessili va· 
sıtasiyle Milletler Cemiyetine bir 
protesto g&ıdererek Fihtinin taksi
mini haksız bulmakta ve lngiliz tek· 
liflerinin asli iyi OlmadJ!ita v~ lı:abil 
tatbik bulunmadığını ilen sürmek· 
tcdir. 

Nota mullteviyatı ezcümle şu 
noktaya temas etmektedir ve ~ö1le 
denilmekteCfir: 

.. Yahudiler Filistinde alCalliyet 
olarak kalmalıaır. Ve ancak bu ıu· 
retle yaşayabilirler. "' 

Tebrik felgrlfları teati 
J\nkar~: ,6. (Radyo) - Mısır 

Krah Majesle Faruk'un taç giyme~i 
münaıebctile tCümhur Ba~1carumız 
Atatürkle Kral 'Faruk arasında teb
rik telgrafları teati edilmiştir. 

Hitlerin kitabı 
liliz planının kabulüne doğru Zonguldak madenlerinde modern 

mahsus bir meyil var bir tesisatın inşasına başladı 

Tokyo: 6 [Radyo) - Japonya, 
askeri barclCitla muvazi olarak Çin 
ile müzakerelere devam edecektir. 

Pekin: 6 [Radyo) - Beyaz Rus 
lar Japonyanın müsaadesiyle Kolo· 
nilerden bir Milis ku yveti teşkil et
mişi erdir. 

Berfin : 6 (Radyo) - Hitlerin 
son neşr.etmiş olduğu lo1abmdan .sa· 
tılan mikdar ~,000,000 adedi bul· 
muıtur. 

demi müdahale komitesi canlanacak 

mevzilerini ıslahlır. meşpl olmuşlar· 
dır. Yüksek noktalar tahkim edil· 

miştir. . 
ôlıüversite mahallesinde şiddetla 

tüfenk ateti teati edilmiıtir. Asi 
hatlanna, ulcer arasıdda bir isyan 
hareketi de baş göatermif tir. 

l.ondra : 6 (Radyo) - 19 Tem· 
muz tarihli fngiliz plinının kabulüne 
dotru mahıuı bir tarakki vardır. 

Londra : 6 (Radyo) - fngiliz 
Hariciye Nazırı bugün Alman elçi
ıini .lcabul ederek ademi müdahale 
meselesi etrafında bir kanuşma yap-
mıştır. 

GARP PAKTINA DOGRU 
Rona_a : 6 (Radyo) - Ra1mr makamat, lngiltere !le balyan müzakere· 

Pl'llahıyeti hakkında ketumiyeti muhafaza etmektedar. 
1 

d k' 
..... I 1 ·ı· anla•ması yo un a ı -11 : 6 (Radyo) - Gazeteler talyan • ngı ız Y • • 1 

1 i haktunda mutalaalar serdin'e devam etmektedirler. İngılız • ta yan 
kerelerinden dolayı hiç bir suretle hiç bir devletin endi9eye kapılma· 

1 dotnı olamaz. 
Rolfta : 6 (Radyo) - Franaa tarafmdan ittihaz edilmekte olan tarzı ha· 

et lnawz • I~ müıaeratuu teshil etmektedir. . . 
it-. : 6 (Radyo) - Garbi Avrupada Nlh mivazenelinı temın cdec~k 
bir anlatmaya ftalya elini uzatmak~a bir an terecWüd pte~~yecekt.ır: 
Loıac1ra : 6 (Radyo) • lngiliz • İtalyan müzakerawıın çok umıd verıcı 
lafhaya telditl her iki devlet ricalinin ihiaslarından anl«tJdmaktadır: 
•nıq,. Garp paktını temin edecektirı Ve tlrp paktmm altdı 
de.wa.a· •1111111•. 

~----------·--------~-
Saatta yüz bin ton kö

mür alacağız 
Kömüriş şehri kuruluyor 

Zonguldak : 6 
.... ( A. A. ) - Zon-

~. guldakta üzülmez 
~ maden mevkiinde 

~. iş Bankasının Kö· 
~:~ müriş maden Sos

,.. .. 

yetesinin yeni tesi
sat ve inşaatı de
vam etmektedir . 
Burada Kömüriş 
adı ile yeni bir köy 
ve ayrıca bekar 
a m e 1 c mahallesi 
yapılmaktadır. Soı. 
yetenin 21 nunıa· 

rah kuyusundan saatta yüz bin ton 
kömür çıkaracak, olan içkip tesisab 
26 Ağustosta törenle açılacakbr. 

1
t Güzel Zonguldak artık bir mal den ve endüstri ıebri oldu , Maden. 
J cilitiJniz , Zonguldaiı bir kaç yd 

. ~ içinde tanınmaz bir hale getirecektir. 
M•llelllel'hftlzlri 1•8117......_ Lıpat :bwmnah bir faaJjyetle devam 

..,. .......... etmektedir • 

Ha tayda 
hazırlık 

• 
yenı 

filen __ ....._ ____ ...;;._ ______ _.... __ 

•• 
reJıme 

başladı 

. -- Jandarma kıtaları 
teşkiline b8şlandı 

Antakya : 6 ( Türksözii muhabi.•,ı Suriye kıtaatmda v~zife gör~ekte 
rinden ] - Sancakta sükünet hava· • olan zabitan birer bırer ve kunyele 
sı esmektedir . rile tesbit edilerek kendi lcrinderı San. 

Yeni rejim Sancağın istiklali ile cağ.a d~me~ mi, Suriyede kalmak 
birlikte askerlikten tecridini de ka. mı ıstedıklerı sorulmaktadır. Bu sor· 
bul ve tesbit etmiştir . 'Yeni yasamn tuya müıbct cevap verenler l<aydo-
tatbik mevkiine girmesin:en sonra lunmaktadır. 
ve manda vazaifile lcabili telif oJda· Şu kadar ki mevsukan öğrendi-
ğu nisbetle inzibat kuvvetleri de yer- ~imize göre bu zabitlerdm Su-
li hölcUmde devrolunacak, bu surrt- rıye kıtaatında kalmağı, mesleki in· 
le mahalli jandarma teşkilatı vücu· kişaflan için daha müsait buldulc-
de getirilecektir . larmdan Sancağa dönmt-te · t~r<!ih 

Nitekim, bu şartı tedrici bir su. etmektedirler. 
rette yerine getirecek olan Manda· --..;._---~-....-........ ?'""---..~ 
ter hülrumet makamatı, daha ~im
diden hazırbklara başlamış ve San· 
cak inzibat kuvvetleri kadrosunda 
yer alacak olan Sancalcb zabitlerle 
cf radın isimlerini v~ adedi erini tu
bi t ctmete baılanııştır. 

Bü 'ite lllc önce Suriye lcıtaatm
daki zabitanla bqlannuş bafunmak 
tadır. Aslan Smcalı:lı olup tll -.1..Jıi 

lçlruu 

Dersimli Sergerdenin 
Hikayt:si 

• , .. 



' 

Dersimli 
sergerdenin 

1 hikayesi 
Yürüyen 

Duvar 
Şeyh Cafer kız kardeşile 

evlenmek için halkı nasıl 

bir manevra ile aldattı? 

D ersim iki kısım farzcdilir. Bi 
ri Şeyh Hasanlılara mensup 
olanları, diğeri Dersimliler: 

Bu ayrılış şöyle izah edilir : 
Horasandan gelen Seyit Kal. 

mamsir Malatya civarına gelerek 
yerleşmiş. Yurt kurmuş. Fakat bura. 
da bir müddet kalınca oturulamıya. 
cak kadar çok cşkiyalık yapıldığını 
görmüş, tekrar göç ederek Dersim· 
de Nazimiye civarında bir köye yer. 
leşmiş. Bu yerin adına sonradan kal. 
mamsir demişler. 

Ka:mamsirin Şeyh Hasan adında 
bir hı:ı:metçisi varmış. Şeyh :Hasan 
efendisine son derece 1hürmet gös· 
tcrmekle beraber hizmetinde lıir an 
geri kalmıyor. Her iti büyük bir dik
kat ve itina ile yapıyormuş. Hasanın 

bu halini gözd~n kaçırmayan Kal· 
mamsir genç ve güzel kızı Kıncasırı 
ona vcrmcğe karar vermiş, bir gün: 

- Hasan demiş, sen bana çok 
mutisin, şimdiye kadar gösterdiğin 
hizmetten sön derece memnunum. 
Kı:ı:ım. Kıncasırı sana vereceğim .. 
Kabul eder misin ? .. 

Hasan Kalmamsirin ayaklarına 
kapanmış ve bu itimadından dolayı 
tetckkür ctmiı • Bir müddet sonra 
da • elbisesi kırmızı • manasına gc· 
len Kıncasır ile Huan evlenmişler. 

Şeyh Hasan evlendikten sonra 
çalışmağa, yerini yurdunu genişlet· 
meğe başlıyarak az vakit sonra zen
ginleşmiş. daha başka bir yere göç 
etmek lüzumunu duyarak çoluk ço· 
cuğu ile Ovacık kazasının l..artik 
mıntıkasına gelmiş. 

işte bu Şeyh Hasandan türeyen 
lcrc, Şeyh Hasanlı ve Kalmamsir· 
den kalanlara Dersimli Demişler. 

Yalnız, şimdi Şeyh Hasanlılar, 

Şeyh Hasanuı Kalmamsirin hizmet· 
çisi değil, Kalmamsirin Şeyh Hasa· 
nın hizmetçisi olduğunu iddia eder 
lcr • 

Dersimde ed büyük rolü oyna
yan 5cyitlerin yaşayışlarına geçme· 
den önce kısaca Seyipin manasını 

tahlil edelim • 
Dcrsimli , ne kadar vah(ı ve İp· 

tidai bir insansa o kadar hürafclcre 
bağlıdır • Gözleri karartan ve başı 
bulutlara karışmış dağlar , daima 
kar ve yağmur altında bulunan tepe· 
lcr , muazzam nehirler mukaddes 
birer mabettir • 

Dersimde en çok hürmet edilen 
sayılan kabile de Kurcyşandır . 

Birbirlerine düşman bütün Der. 
sim aşiretleri yalnız Kureyşan aşire· 
tine hürmet eder , vergi verirler . 
Ve hürmet gösterirler . Kurcyşan· 
dan başka aşiretler onların talihidir. 

Mamaafih Kurcyşanlar da Baba 
Mansuru sayarlar • 

Kurcyşanlara gösterilen hürme. 
tin ve Baba Mansurun üstünlüğü 
hakkında şu rivayet sö ·lenir : 

Lureyş , Dersimde Bağın nahi
yesinde halka kerametler gösterip 
yaşıyormuş . Baba Mansur çok son· 
ra Konyaya uğrayarak ve Hacı Bek· 
taş Veli ;i ziyaret ederek Muhindiye 
gelmiş • 

Kureyş, Baba Mansurun da kera
metler gösterdiğini duyunca : 

- Durun demiş • Ben ona bir 
keramet göstereyim de kendisi de 
görsün , demiş .. Derhal hazırlana
rak iM-arslana binmiş , yılam eline 
kamçı yaparak Muhindi yolunu tut· 
muş. 

Kureyş , Muhindiye yaklaşınca 
Baba Mansurun evinin önünde du· 
var örmekte oldu,tnııu görerek ars· 
lanı koşturmata , yılanı havada sal· 
laıNta baıtamıt .. 

Baba Mansur Kur~vsi bu halde 
görerek arslanı koşturmağa , yılanı 
havada sallamağa başlamış .. 

Baba mansur Kureysi bu halde 
j görünce vaziyeti anlamış ve : 

- Allahım sen beni utandırma!. 
diye duaya lıaşlamış 1 

Baba Mansur bu sözü söyledik· 
ten sonra yapmakta olduğu duvara 
bakmağa başlamış ve hayretler için· 
de kalmıştır . Çünkü duvarın kımıl· 
damakta olduğunu ileri doğru hare· 
ket etmek üzere bulunduğunu gör· 
müştür. 

Mansur derhal duvarın üstüne 
atlamış ve duvar harekete gelerek 
arslanla gelmekte olan Kurcysin 
üzerine doğru yürümüş .. 

Baba Mansur Kureyse yaklaşa
rak elini öpmek istemiş Kures buna 
meydan vermeden kendisi Baba 
Mansurun elini öpmüş ve şöyle de
miş : 

- Senin gösterdiğin keramet 
çok daha üstündür • Çüukü ben 
canlı hayvanla kerametimi göster· 
dim , halbuki sen cansıı duvarı ha· 
rekete getirerek keramet gösteri· 
yorsun 1 

işte bundan sonra Baba Mansur 
lar . 

Kureyşlcre tefevvuk etmişler . 
Dersimde en büyük rolü oynayan 

Seyitler beş dereceye aynlırlar : 
1- Seyit Sabun 
2- Seyit Sauk 
3- Baba Mansur 
4- Derviş Grer 
4- Şihik kabileleri Scyitleri.. 
Bütün Seyitlerin de Horasandan 

gelmiş oldukları, : Koııyada Hacı 
Bektaş Veliyi ziyaret ettikten sonra 
dağıldıkları rivayet edilir. 

Oniki Seyit şu suretle dağılmış· 
lar: 

Baba Mansur Muhindiye, Kurey· 
şen Nazimi yeye, Ağu içen Malatya· 
ya, Sarı Satılık Hozata, Seyit Sabun 
Paluya bilahare Çarsancağa, Cemal 
Efdal Palunun Belikan köyüne, Şeyh 
Ahmet Muhindinin Colek köyüne, 
Derviş Cemal diğer bir semte, Ur 
yan Sultan Perleğin Zeyve köyüne 
dağılmışlar .. 

Bu suretle dağılan Seyitlerin sa
yıları on ikiye çıkarılmaktadır. 

Yalnız içlerinden bir Seyidin kay· 
bolduğu söylenir. Bu da Mehdidir. 
Onun da yakında bir taraftan mey 
dana çıkacağına inanılır. 

Dersimde bu, nüfuzları her 
şeyin fevkinde olan Seyitlerden baş· 
ka bir de Kırık Seyitler vardır. Bun· 
!ar, babaları Seyit, anaları başka a· 
şiretten olanlardır. 

Son muhalefetin müşevviglerin· 
den olan Seyit Rıza Kırık ; Se. 
yitlerindendir. Onun annesi ağa kızı 
olduğundan Seyit Riza Dersimde 
hem Seyit ve hem ağalık vasflarını 
almıştır. 

Bu vasfı Rizadan 'başka kimse 
almamıştır. 

Seyit Hasanlının en büyük Seyi. 
di Yukarı Abbas Uşağından lbra· 
himdi. Seyit Riza işte bu Seyit lb
rahimin oğludur. 

Seyitlerin, za vatlı Dersimlileri 
nasıl soyup soğana çevirdiklerini mi
sallerle anlattığımız vakit, düny!lllltl 
hiç bir yerinde ve tarihin hiç bir za
manında dinin, '.insanın derisini so· 
yarcasına bukadar istismar edilme. 
diğini göreceksiniz. 

Yalnız şunu da ilave etmek iste. 
rim ki, bu Seyitler bilgi yönünden 
Dersimli kadar cahil ve onlar kadar 
medeniyete geridir • 

Meırutiyetten sonra Dersime 

Tlirlı:ıözll 

r 
'----------------· ... --------------·-----------., 
Şehrin 
Kadastro 
işleri 

Şehrimiz Kadastro teşkilatı ta 
rafından açılan Cemal Paşa ve Kur 
tuluş mahallesinin plan ve esami 
cedvellerini gösteren askı indirilmek 
üzeredir. Şimdiden bu mahallelerin 
yeni sicil deftı:rlerinin tanzimine baş 
lanmıştır. 

Sarıyakup mahallesinin çapları 
ve senetleıi hazırlanmıştır. 

Tepebağ mahallesinin tahkik 
ve zeminindeki İş de ikmal edilmek 
üzeredir. Bu mahalle de biter bit 
mez belediyenin imar, istimlak sa
hası olan Kasapbekir mahallesine 
başlanacaktır. Yansen planı tatbiki 
için şehir ve istimlak işleri için de 
Kadastro planları lazımdır. Çünkü 
geçecek yol, kesilecek ev veya arsa 
ancak bu iki plan sayesinde sıhhat· 
lı olarak yapılabilir. 

Şehrimizin bu sebeple imar sa· 
halarında Kadastronun ikmali çok 
faydalı olacaktır. Bilhassa istimlak 
işlerinde Kadastronun verdiği planlı 
senetler her işte aid olduğu daire 
!erce tetkiki kolaylaştırmış olacak· 
tır. 

yapılan bir seferde bulunan Erzin
can Mutasarrıfı Şefik o vaktin mül· 
kiye mecmuasında neşrettiği bir ma· 
kalede Seyitleri şöyle tarif diyordu: 

•Başlıca Seyiti erden biri de, Ka 
raca karyeli Seyit Kasımdır ki ilmen 
cümlesine faiktir.Halbu ki kendisiyle 
görüştüm: Cehli azım içinde boğul· 
muştur .• 

Dersimde imam Bakır Cafere 
hürmet çok fazladır. Hürafeyi nakle· 
deyim: 

imam Hasan ve Hüseyinin şe· 
hadetlerinden sonra Yezidler evladı 
Resulü imha etmek için her tarafa 
da6ımışlardı. Rastladıklarını öldü· 
rüyorlar. aramadık yer bırakmıyor 
lardı. 

imam Caferin annesi bu havadi
si alınca oğlunu gizlemek için çare. 
ler aramağa başlamış, hemen büyük 
bakır kazanı boşaltmış, Caferi içine 
sokarak üstüne de çamaşırları koy
muş. Cafer o vakit dahaa sahiymiş .. 
Yezidler gelip evi sarmışlar; her 
tarafı aramışlar; fakat Caferi bula
mamışlar. Bu esnada içlerinden biri: 

- Remil alalım ... 
Demiş, diğerleri de: 
Muvafıktır .. Diyerek derhal remil 

atmışlar .. Hayret, remilci şaşırmış, 
gözleri •rerinden fırlı.yarak etrafa 
bakınmağa başlamış· Ne olduğunu, 
Caferin nerede bulunduğunu soran
lara da bu cevabı vermiş: 

- Ne yerdedir, ne gökte ... 
- Nasıl olur .. Ne yerde, ne gökte, 

o halde boşlukta olacak .. 
Demişler, remilci : 
- Hayır, demiş bir bakır der· 

yasındadır. Tabii bakır deryasının 
ne olduğunu anlayamamışlar ve Ca· 
feri bulamamışlar .. 

Dersimliler Seyitl.-rin annesi ta· 
rafından bakır kazana kapatılan 
imam Caferden olduğuna mutekittir • 
ler. 

Bu Efsane bukadarla bitmiyor. 
Crferin güzel bir kızkardeşi varmış; 
çok küçükken ayrı düşmüşler. Cafer 
gurbete gitmiş ve kızkardeşini sene. 
!erce görmemiş. 

Birçok yerler dolaştıktan sonra 
tekrar köyüne dönmüş, burada rast
ladığ bir kızla evlenmiş .. Fakat bir 
müddet sonra bu kızın çocukluğun
da bıraktığı hemşiresi olduğunu an·; 
!ayınca düşünmeğc, bunun bir çare· 
ıini aramağa başlamış .. 

Bir adam tren 
altında kaldı 

Hareket eden treni kaçırmamak için acele 
eden zavallı yuvarlandı ve ... 

lstanbuldan Adanaya gel mekte olan 4.8 numaralı Katar Karapınar 
l s tasyonuııdan hareket ederken vagonların tekerlekleri altına yuvarlanan 
bir adamın tekerlekler altında bir ayağı kesildi . 

Haber aldığımıza göre; Bu feci kaza şöyle olmuştur : 

Maarifte: 
Orta Okul öğretmenliği 

imtihanları 

Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü 
okuluna girmek istiyenlerin imtiha
nının Kızlisesinde yapılacağını 
yazmıştık . Öğrendiğimize göre ; 
imtihanlar 9-10- 11 ağustos ta
rihlerinde öğleden evvel saat 8,5 ta 
başlıyacaktır. 

Çalışırken bir 
adam öldü 

Dün erkek oğretmen okulu civa· 
rındaki bir bağda Tevfik · adında 
birisi , kazma ile toprakta çalışır· 
ken düşüp ölmüştür ~ 

Cesed hükumet doktorluğuna 

muayene ettirilecektir • 

Hazine namına tapuya 
raptedilecek fener yerleri 

Bütün sahillerdeki fener yerleri· 
nin hazine namına tapuya bağlan· 
ması için vekaletten alakadarlara 
emir verilmiştir. Bundan böyle bü
tün sahillerdeki fener yerleri hazi · 
nenin malı olacaktır . 

Ziraat mücadele 
müdürü döndü 

Prince bucağı , Örence çiftliği , 
Mihmandar, Topraklı , Kırık Hasan 
ve daha bir kaç köyde penbekurt 
mücadelesini tetkik etmeğe gitmiş 
olan vilayetinıiz ziraat mücadele 
müdürü bay Sadettin Sarıkaya dün 
tetkik seyahatinden dönmüştür . 

Hemşiresi olan karısına: 
- Ben gidiyorum .. Ne vakit ge. 

[ leceğimi bilmiyorum. Eğer köylüler 
beni ararlarsa helayı göster .. 

Ve: 
- Şuradan gitti, bir daha dön

medi de Demiş. 
Cafer bunu söyliycrek evden çı· 

kıp gitmiş .. 
Muhakkak bir çare bulmağa az

metmiş bulunan Cafer bir ormana 
girerek kitap yaLmağa başlamış • 
eserini hazırladıktan sonra bir ko· 
vuğun içine saklamış, tekrar köye 
dönmüş. 

Köylü imam Caferin etrafını 
tophnmı~: 

- Ey ahali demiş, ben imam 
Aliyi düşümde gördüm. Bana dini· 
mizin ahkamını havi bir kitap yaz· 
dığını ve ormanda bir ağaç kovuğu
na sakladığını söyledi. Gidip hemen 
o kitabı bulalım. 

Köylü Caferin peşinden doğru 
ormana giderek kitabı aramağa baş. 
lamış, uzun bir aramadan sonra Ca 
fer sakladığı kitabı bulmuş. 

- işte buyruk .. Diye halka gös 
terdikten sonra okumağa başlamış. 

- Gerisi üçüncü sahife(le -

lstanbul - Adana Katarının 
Karapınar istasyonunda tevekkufun
dan bilistifade su almak üzere va
gondan aşağıya inen, Malatyalı Ab
dul oğlu 41 yaşlarında Osman adın
da bir zavallı istasyondaki çeşmede 
fazlaca kalmış ve trenin hareketini 
görünce biraz evvel indiği vagonuna 
binmek isterken tekerleklerin altına 
yuvarlanmıştır. 

Kazanın çok ani olması dolayı 
sile katar bittabi vaktinde durduru · 
lamamış olduğundan , Osmanın sağ 
ayağı üzerinden geçen tekerlekler 
ayağını diz kapağından aşağıya ikiye 
bölmüştür. 

Yaralı derhal şehrimiz memle· 
ket hastahanesine getirilerek teda· 
vi altına alınmıştır. Kaza hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Sıtma Mücadele 
faaliyeti 

Sıtma Mücadele Vilayet teşki. 
!atı faaliyetine aid, resmi kaynak. 
!ardan aldığımız rakamları aşağıya 
koyuyoruz: 

Mart iptidasından Temmuzun 
on beşine kadar Adana Sıtma Mü
cadelesi merkez şubesine 13932 
hasta müracaat etmiş , bunlardan 
507 4 sıtmalı çıkarak tedaviye alın. 

mıştır. 

Yalnız Adana merkez şubesinde 
gerek sıtmalı ve gerek şehrin da. 
bilinde seyyar bir halde bulunan ya· 
bancı ameleye bu müddet zarfında 
59 kilo 334 gram kinin komprimesi 

ve 8073 ve kinin komprinesi ve 2420 
adette kinin albusi sarfedilmiş· 
tir. 

Diğer taraftan şehir dahilindeki 
sürfe mücadelesinde kullanılan ilaç 
miktarı 76 kilo 800 gram saf Paris 
yeşili tozu ile 4 ton 73 gram mazot 
sarfedilmiştir. 

Mahkemelerde: 

Beraet etti 
Saracan mahallesinden Hacı Ali 

oğlu Saibin geceleyin rızası hilafına 
evine girmekten suçlu Harapbahc;.e 
mahallesinden Bekir oğlu Yusufun 
Seyhan ikinci asliye ecza mahkeme 
sinde meşhud suçlu kanununa göre 
yapılan duruşması sonunda suç sa 
bit olmadığından bcraetine karar 
verilmiştir . 

Adliyede: 
• 

Asliye ceza hakimi 
Amasyaya gitti 

Şehrimiz ikinci asliye ce:r:a haki· 
mi Tevfik Özdöl bir buçuk ay me· 
zuniyetle Amasyaya gitmiştir • 

Doktor Ekrem Baltacı 

Mütdıassıs doktor Ekrem Bal· 
tacı , dünkü trenle lstanbula gitmiş· 
tir . Doktor Eyliil iptidasında şeb 
riınize dönecektir • 

7 Ağustos 

iki tekerlekli 
arabalar 

- Birinci sahifeden artan 
• 

ce verilen ve icra vekiline bı 
kararın gazetenizin yazdıl 1 

(Bir muvaffal(iyetsizlikle. ka~ 
mak) ihtimali varid olmadı~'. 
Millet tarafindan müntahap b ~ 
yetin kanunun bahşettiği sal~ 
dayanarak amme menfaatini 
mak icin verdiği kararın (M~~ 
ve yerinde olmıyarak verilrrııŞ 
karar şeklinde tavsifi ve efkırı 
miyeye bu surette teşhiri yert' 
kanunlarımızın hiç bir surette 
saade ve müsamaha etm iyecel 
hareket olduğundan keyfiyeti~ 
hih ve tavzihi gerektir. 

Şey ya 
Öyle b 
de taş 

M 
çok 
esasen 
Yük bi 
llıaya , 

Seyhan Val-_ 
T. H. Batıl 

Profesör Alimc3 
şehrimizde 

Bi 
Yın pc 
3iikun 

H 
alkışı 
bulun 

M 
Birinci sahifeden artan 

, 

· sına gecmişler ve buradanda ~ 
hacılı. Kacar, Harman dalı, ~ 
gibi oymaklar arasında yine ii~ 
den fazla fotoğraf çekmek ve 
ile inkilap ve maddi EşbografY' 
rinde çok faydalı etüdlcr yaP' 
Niğde ve Bor yolile şehrimize 
müştür. 

kadar 
için , 

eırıri 

istiyo 

M 
rak h 

Yapılan tetkikler müze Jllİİ 
ile müştereken olduğundan bird 
reti müzede kalmıştır. 

tu ile 
l<raı 

Profesör yakında etüdlerİll' 
makalelerini gazetemize verce~ 

1.,......-_,,,,..,,..,,.....,,._,,,_..,......_.,,,, 

Bir azğın adaın 
yaşındaki bir kıt 

saldırdı 

Yayla yolu Karakolu yanıııİ 
bağda oturan Ali oğlu Rami 
kı:r:ı 13 yaşında Hatice adında 
kızı Cumali oğlu Hacı Bayram · 
de bir adam kaçırara~ Karaoğl 
köyüne götürmüş ve zavallı ya• 
tecavüz etmiştir. 

Hadiseyi haber alan jarı~ 
derhal takibe koyularak at n ' 
mı yakalamış ve adliyeye tcsli~ 
miştir. 

Bir kumarcı kafi) 
si tutuldu 

Güneşli mahallesinden Sülel 
her 

oğlu Sadık, Diyap oğlu SüleyJll' 
Ali oğlu Bedir , Diyap oğlu f 
durrahman ve Süleyman oğlu EJI 
adında beş kişi sokakta zarla k~ 
oynarlarken cürmü meşhut hali~ fer 
yakalanmışlardır. te 

Bekçiler yeni Kıy 
f etlere hazırlanıy ~~ 

Bölgemizde 297 köyde köy ~ 
çilerine yeni modelde, tam t.a~ 
elbise ve şapka geydirilecektir. 
biseler bir terziye verilmiştir. Jk.; 
edilir cdilmeı bütün bekçilel' Y 
nesek bir halde geyeceklerdir. 

•' Bir kadına tecavıl 
ettiler 

Helvacı köyünden Befir ol 
28 yaşlarında Bayram isminde bİ 
Kesik koyünden Hamza karısı ı 
yet eca vüzde bulunmuştur . 

Ilı 

Suçlu yakalanmış ve hakkı 1 
kanuni muamele yapılmıştır • , 

.,4~ 
_./:' 

Dün şehirde hava evvelki g~ 
künden iki derece fazla sıcaktı: 
Terometre , 38 santigrada kadl 
çıkmıştı • 
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~t il~~ - lçer<le geç IC:ahrsam bana bir f 

ÔŞcyl Yaptıklarını anlarsınız , demişti. 
Ye b' 

~
ah! d ır şey olacak olursa Napoli 
'ış c taş ta .. t" b k M ş _us une ıra mayın . 

~
rı ok asanıello , hakikaten , içerde 

er ç geç kalmışb • Bunun üzerine , 
e esasen m k b b" ~ce4 Yük b' er~ ta ulunan halk , u-

ıı tin tn ır endışeye kapıldı ve bağnş-
aya .' reislerini çağırmağa başladı. 

alil Bıraz sonra Masaniello sara· 
Yın . ' ' yJ Siik llenceresınden göründü ve halltı 

Gtaete davet etti . 
alk Halk kendisini görünce sevinçle 
b 

1 
•şlarnaya , dehşetli tezahuratta 

u Unmaya ba~lamıştı . 
,, k d Masaniello ; halkın kendisine ne 

i ~ ar bağlı olauğiınu göstermek 
çırı ' kral vekiline döndü ve dedi ki: 
c :- Bu kadar halk benim her • 
ınrııni ya s· . ı· . .. k İsf par • ır mısa mı gorme 
'Yor musunuz ? 

tak Masaniello tekrar balkona çıka
halka döndü ve : 

H Geri çekilin 1 diye bağırdı • 
tul alk , derhal , büyük bir uğul-
1\ 1 

e kaynaşarak , geri çekildi · 
nuraı vekili , hakikaten , Masaniello· 

.? halk üzerindeki nüfuzunu gör 
lhi~t" ..... u. 

1\ ~ günkü müzakerelerden sonra, 
~~ vekili Masanielloyu hükumette 
r klan mümessili olarak k:abul etti. 
I 11 at , Masaniello • Kendisine veri-; t1 ve halktan göreceği bağlılıkla 

JJ tn~~Yetlenen selahiyeti daha geniş 
t l Y•~ta kullanmağa başladı • Ade
k: şehır İçinde kendi başına bir bü· 
uınct kurmuştu : 

dtir A~~asında yine balıkçı elbisesi, 
J eaının penceresine çıkıyor , ayak· 
~uu Pencereden aşağı sarkıtip ga • 
~p bir vaziyette oturarak , halkın 

1
• endisine bulunduğu şikayetleri din· 

' ~Yordu . Halk arasındaki davaları 
.a Masaniello görüyor ve gayet kati, 
§•ddctıi cezalar veriyordu • 

Masaniellonun bu hareketleri 
gerek halk arasında fena karşılan. 
mıştı . 

Hakikaten , Masaniello de-
li gibi bir hale gelmişti · 

Bir gün , halka : 
" Beni yirmi dört saate k~d.ar 

öldürecekler 1 " dedi ve korku ıçın· 
de koşarak Santa Maria kilisesin.e 
kaçtı kilisede ayin vardı • Masa~~· 
ello ayini bozarak , patırd~ .v~ g~
rültü ile içeri girdi . Kendısım takıp 
eden hükumet adanılan üzerine ateş 
ettiler . Fakat yedi kurşundan hiç 
biri Masanielloya isabet etmedi · 

Masaniello kendini rahibin yam· 
na attı. Günlerdenberi uykusuz olan 
MasanieUo burada , uyı...uya daldı . 

Masaniellonun bu vaziyetinden 
istifade eden asilzadeler harekete 
geçmişler , sokaklarda : 

• MasanieHoya kim itaat ederse 
öldürülecek r "diye adamlar bağır
mağa başlamışlardı • 

Bu. suretle halkın muzaheretin
den uzaklaştırılan Masaniello mag. 
Jup edilme::ıi kolay bir düşman ha· 
Jine gelmişti • 

Kilisede uykuya dalan Masani· 
ello ancak yarım saat sonra uyandı· 
ğı zaman , kendisine seslenen arka. 
daşlarını gördü • 

Bunlar , en sevdiği arkadaşları 

idi • 
Masaniello : 
- Beni mi istiyorsunuz ; diye , 

kollarını açarak , onlara doğru iler· 
)edi • 

Onun bu sualine silahla cevap 
verdi : 

Arkadaşları kendisine ateş et-

mişlerdi · 
Masaniellonun ağzından en 

olarak şu iki kelime çıktı : 
u Nankör haydutlar 1 ,, 

........ Son -
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Yürüyen duvar 
- ikinci sahifeden artan -

h Bu buyruğun bir maddesi de 
crkc~in kendi kız kardeşi ile evle

tıcbileceğini bilairmekte imiş. 
A Tabii halk bu emrin Hazreti 
. ~i tarafından geldiğini duyduğu 
~Çın darhal kabul etmiş ve Cafer de 
f '?1şiresj ile evli kalmış.. Yalnız Ca· 
,:rk~ hemşiresine, helayı ıöstere-

- Buradan gitti de .. 
d h ~mesi Dersim. evlerinde bir: 
ttı a a hela yapılmamasına yol aç · 

ış .• Onun 'çin evlerde heli yapıl
ttıazrnı• 

:--....., "I' 

Kiralık ev 
Reşdbey mahaf1esinin yeni salcı. 

larda 8 numaralı ev on beş aylık 
kiralıktır . Müteahhit Hakkıya mü 
racaat.8380 5-1 

Dersimde sayısız Şeyhler ara· 
sınd:ı kerametini gösteren bir de 

Şeyh Delil anılır. Şeyh Delilin _bazı 
yerlerde Nasrettin hocaye da ız.a~e 
edilen kesilip pişirilen kuzuyu dırıl. 
ten kahramandır. 

Şeyh Delil Bebrice müritleri ile 
beraber kuzuyu kebap edip yedik· 
ten sonra tekrar diriltmiş. 

YAZLIK sinemada 
Bp akşam 

(TAMARA) 
Gözler kamaştırıcı bir lüks muhteşem sahneler en güzel kadınlar 

tatlı ve şakrak bir müziki 
Muzilc-Hol- ve t.oclionun iki büyük yıldızı 

Erank Porker ve tamora 
Bu filmin l>ir msmı Fransızların son yaptıkları seyyar şehir NORMONDIE 
~ran~~tJ.aııüği üzerinede geolmektedir ıre bu meya_n~a ak!ınızın tasarla.~ığı 
u ~;ük eyhoh şehrini de ~akında göreceksınız . ilaveten çok guzel 

1 tenklı P~k ••;;k;~ld: pr:gram. 

Hepinizin 6Öyliyeceği şarkı ve dansedeceği 

Mari Nelladır 

Küçüklerin ve büyüklerin filmi bir çocuğun hayat mücadelesi 

Küçük Lort 
TATLI BELA ŞOV BOT 

8383 

istanbul 
festivali 

lstanbul : 6 [ Türksözü muhabi
rinden ] - Festival neşe İçinde de
vam etmektedir. 

Dün Fatihte itfaiye bandosu ve 
Beyazidde askeri bando halka kon
ser vermiş, gece saat 21 de Kadı. 
köyde şehir tiyatrosu " Tosun " pi
yesini oynamıştır. Bu akşam saat 21 
de Taksim bahçesinde Halk opere 
ti bir temsil verecektir. 

lstanbul festivalinin en güze) nu
maralarmdan biri de 8 ve 29 Ağus· 
tos akşamları Fransız tiyatrosunda 
verilecek olan klasik Türk musikisi 
konseridir. 

Bu konserde neyzen Tevfik de 
ney çalacaktır. 

Saz heyeti de muhtelif fasıllar. 
dan seçilmiş parçalar çalacaktır. 

Ayrıca festivalde Türk musiki 
konserleri de verilmektedir. 

İpekli kumaşlar 

Ankara: 6 r,(Radyo) - ipekli 
mamulatın asgari vasıflarım tayin ve 

yüzde yüz halis ipekten kumaşları 
sun'i ve karışık ipekten tefrik için 

lktisad Vekaletince hazırlanan ni
zamname Heyeti Vekile kararına ik· 
tiran etmiştir. 

Bu nizamname mucebince ipekli 
namı altında satılan kumaşlar üçe 
ayrılmıştır. 

Yüzde yüz tabii ipekten olanlara ı 
(ipek), suni ipekten olanlara (suni 
ipek) ve karışık olanlara ( karışık J 

ipek) ibaresinin kumaş imal edenler 
firma ve rumuzlarını kumaşlara vaz· 
edeceklerdir. Nizamname tesbit edi. 

len vasıflara göre; memleket dahi- 1 

linde imal edilecek kumaşları halen ı' 
mevcut, memlekette imal edilmiş 

stoklardan ayırmak için bu stokların 1 

üç ay zarfında ticaret odalan veya j 
bulunmayan yerlerde belediyeler tara
fından kurşunla damgalanmasını em
retmektedir, 

Teşekkür 

On dört aydanberi muhtelif te. 
davilere rağmen artan eşimin has. 
talığmı iJk görüşte teşhis ederek 
kısa bir zamanda yaptığı tedavi ve 
kürtaj ile iyi eden Kadın hastalık· 
ları Doktoru Hamdi Onara, gördü. 
ğümüz temizlik ve ihtimamdan hu
susi hastane sahibi Doktor Ahmed 

Erzine, mütemadi ilgi ile başucun · 
dan ayrılmayan hemşire Halet Ünala 
açık teşekkürlerimizle saygdarımızı 
sunmamıza muhlerem ( Türksözü ) 
nün tavassutunu saygılarımızla di· 
)eriz. 

Mersinli 
C. ŞEREF GENÇ 

Seyhan Defterdarlığın -
dan : 

Ceza evindeki inşaat ve tami
rattan arlan ve 70 lira muhammen 
bedelii tuğla taş vesair enkaz açık 

artırmaya çıkarılmıştır . lsteklilerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde temi. 
nat akçasi)e 23 Ağustos 937 pazar. 
tesi saat on dörtte Defterdarlıktaki 1 

lromisyona gelmeleri ilan olunur. 1 

8397 7- 12- 17- 21 

Sahife : 3 

, 
TURKSÖZiİ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

IYunanistanda ba yranıl Kuruş 

--
Elen yeni rejiminin yıldönümü 

büyük heyecanla ~kutlandı 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memlekcller için Abone 

c deli değişmez yalnız posta masrafı 

Metaksas'in · ~el lzammcdilir • 

pTOe,l(Qml 2 ~ tıi~ı·.· için idareye müra· 

Çalışma, sükun ve ~aat cdılmelıdır • -
l'.>isi plini amirdir ... , .................... .. 

Atlna : 6 (Radyo) - Evvelki gUn ve dUn bUtUn Yunanistan 
yeni rejimin yıldllnUmUnU bUyUk bir heyecanla ve candan göa
terllerle kutladı, 

Ba~anlar 1 Baylar ı 

Meşhur lsviçrc saatları gibi dünyanı.,n en 
küçük • modorn , güzel • şı k , portatif vo BUtUn Yunan ••f?lrlerl gibi Atlna da daha bir kaç gUn evvel 

donanmıftl. Her tarafta bayraklar sallamyor, her ev, her bl. 
na, her dUkkln sahibi binaları tUrlU tUrlU çiçeklerle sUsle
mlftl. 

saglam . • 

Hermes 

Yunanlstana huzur ve refah ---·---------- YAZI 

MAKiNESi 
gotlren, enu iç polJtlka bakı· 
mandan oldui;iu kadar dıf po
litika bakımmdar da kuvvet· 
lendlren yeni rejimin birinci 
ylldönUmU emsalaız göaterller. 
le kutlamyordu • 

Gündüz stadyomda büyük bir 
geçid resmi yapıldı. Bu resimde bü 
tün Yunan devlet adamları bulun
dular. 

Halka evvelden bedava bilet da· 
ğılmıştı. Koca stadyom hıncah'ınç 
dolmuştu. Muhtelif vilayetlerden 
milli kiyafetlerile gelen heyetler ge
çid resmine büyük bir neşe katı
yordu. 

Yeni rejimin yıldönümü münase· 
betile bir sene içinde başarılan bü-

Kiralık ev 
Bebekli kilise civannda 50 numa

ralı 4 oda, iki salon , bir mutbak ve 
bir hamamı bulunan ev 938 teşri-

alınız 1 
Müracaat : 

nievvel nihayetine kadar on beş ay- Rıza Salih Saray 

ı k f Posta kutusu 95 ) ( Telefon No. 265 ) ı 
ı kiralıktır. steyenlerin içindekilere 16-30 8305 

veyahut müteahhit bay Hakkıya mü· .. ı----•--ı--••--• 
racaatları .8385 3 - 7 

'--DOKTOR---" 
Rifat Sözaltun 

yük ekonomik faaliyetlere ve bayın- Muayenehanesini bu kerre Yağcamii civarında Eski Hamam malialle. 
dırlık hareketlerine ilave olarak bu sinde 35 numaralı haneye nakletti. Saym müşterilerini her gün burada 
gün Faler limanını Sepola'ya bağlı- kabul edeceğimi bildirir . 8389 2-4 
yacako~n bü~k4 Ağu~os bulv~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rının inşasına başlandı. 

Bir çok yerlerde yeni temel at
ma törenleri yapıldı. Bunlar arasın
da güzel sanatlar mektebi binası da 
vardır. 

Bütün halk sevinç ve neşe için
dedir. Gece Pirede büyük deniz ala· 
yı yapıldı. 

Limandaki gemiler baştan aşağı 
donanmıştı. Gemilerden havai fişenk 
atılıyor ve Atik . denizinin durgun 
suları bin bir renge ve ışığa bürü. 
nü yordu. 

Bütün sahil şehirlerinde aynı su
rette deniz alayları tertibetmişti. A
tin1da gece bütün halk sokaktadır. 
Umumi meydanlıkta mızraklar, or-~ 
kestralar çalınmaktadır .• Halk yeni 
rejimin yıldönümünü layık olduğu 
ehemmiyetle kutlamıştır. 

Çünkü yeni reiim Yunanistanı 
büyük bir zaaftan kurtarmış, ona bu 
günkü kuvvetli mevkii temin etmiş
tir. 

Yunanistanda Meteksas tarafm· 
dan alman tedbirler sayesinde buğ· 
day ihtisali yüzde 73 artmış, dış ti
caret yüzde 22 fazlalaşmıştir . 

4 ağustos 1936 da 2.573.000.000 
drahmi olan milli banka altın stoku 
1937 nisanının sonunda 3.285.000.000 
drah miye çıkmıştır. 

Muhacirlere yapılan yardım 23 
milyon altın drahmi fazlalaşmı tır. 

Diğer büLün ekonomik sanalarda 
mühim bir kalkınma göze çarpmak
tadır. 

Bugece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

İstikamet eczanedir 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Yeni nizamlar 

Adana Belediye ReisliğinCJen gönderilmiştir. 
Kanun No: 3222 Kabul tarihi : 9/61.1937 

( Dünden artan ) 
Madde 26 - Gemilerdeki telsiz tesisatını idare edecek muhabereci

lcr Türk vatandaşı olmak, hüsnü ahlak ashabından bulunmak ve muhilli 
haysiyet Vft namus cürüm ve alelıtlak ağır liapis veya 6 ay<ian fazla fi~pis 
cezasını müstelzim bir fiil ile mahkum bulunmamak şartbr.Bunlara Posta, 
Telgraf ve telefon idaresince imtihanla iki sınıf üzerine şehadetname ve
rilir. Bu şahadetnamelere malik olabilmek için aranılacalC şartlar milletler 
arasındaki telsiz mukavele ve nizamnamelerinde yazı1ı olanlardır . Bunl~r
d~n başka münhasıran Türk sularında sefer yaparak memleket dahilinde 
bır telgraf merkezine veya Türk sularındaki gemilere çekilmek üzere tel
graf alan veya memleket dahilinde öir telgra merkezinden ve Türk su
larındaki gemilerden kendisine telgraf çekilecek olan gemilerde çalışan 
memurlar için dahili servise mahsus bir şahadetname verilir . 

Madde 27 - Liman içinde muhabere etmek yasakhr.Ancak limanın 
en büyük deniz amiri kara :le irtibat imkanı olmıyan ahvalde yalnız gemi
nin idare ve seferine dair olan kısa müddetle muhaberesi için izin vermek 
salahiyetini Haizdir . 

Cihazların ayarı için tecrübe işaretleri verilmesi kıyı istasyonunun mü 
saadesini almakla mümkün olur. Liman içinde eşhasa aid muhabere ka· 
bu 1 edilmez. 

Madde 28 Gemiler, cereyan etmekte olan diger muhaberalın ka· 
rışmasına mahal kalmamak üzere muhabere ıaman ve sırası hususunda 
kıyı istasyonunun taUmatına riayete mecburdur. 

Madde 29 - Gemi, kara sularında ve 28 inci maddede yazılı şart· 
lara riayet etmek kaydile limanda bulunduğu mfüldetçe yalnız en yakın 
bir Türk kıyı istasyonu ile m~Habe~e e<l~bilir . Kara sularında gemiler 
ayni kumpanyaya mensub ge~ı~erle ışletmıye aid muhaöereleri kıyı ista~-
yonunu tavsit etmeden yapabılırler • ~ 

Madde 30 - 27, 28 ve 29 uncu maddeler hükümleri tehlike ve ha
yata taalluk eden halJere şamil değildir . 

Fasıl: VI 
Ecnebi deniz ve hava gemilerile lanarelerinin 

muhabereleri 
Madde 31 -:21, 28, 29 ve 30 uncu maddeler hükümleri Türk su

larına veya limanlarına giren ecnebi gemiJerile Türk havalanna giren. veya 
uçuş alanlarına inen ecnebi hava gemileri ve tayyareleri haklCınCla aa 
tatbik olunur • 

Ancak bu gibi gemi ve tayyarelerin limanaa, havada veya UÇ1!.f ,Jao· 
larında bu kayıtlar haricinde dahi muhabere edebilmelerine lüzum!-' halj~-
de icra Vekilleri Heyetince karar verilebilir • . 

- Sonu var - 8303 
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Adana Borsas M ameleleri 
PAMUK v~ kozX 

·------~~~~ Kilo Fiyab 
CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

•-~K~ap~ı=m5ahı:==-=:p~am~uk~~·ı-~K~. ~~s~.ı-~K~. ~ K~ 
Piyasa parlaA"t • 

-ı>lyasa tcmizi:~ .. '--~-ı-~~~~ı--~~-~~·~-~~-~-
iane 1 39 
iane 2 
Ekspres 
Klcvlant 36 

YAPACI 
-..Be_y_a_z~~-~----.~- 1 1 

Siyah ------- -

ÇICIT 

Tllrkıı6zll 

VİKTORYA 
Bisiklet ve Motosik-

letleri rr~·' 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

7 Atustas 

L_e_E_LE_o_iv __ E_i_LA_ .. N_L_A_R_ı __ 
1- Taşı belediyeden verilmek şartile yalnız imali müteahhide ait ol· 

mak üzere 2000 metre tul Bordur taşı yaptırılma ı açılı: eksiltmeye lıt' 
nulmuştur . 

2- Keşif bedeli (1100) liradır. 
3- Muvakkat teminatı (82,50) liradır . 
4- ihalesi Ağustosun 23 üncü pazartesi günü saat on beşle belediyt 

encümeninde yapılacaktır • 
5- Bu işe ait şartname, ke~f ve projeler frn işleri müdürlüğündedir 

isteyenler oradan parasız alabilirler • 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuılarile birlikl' 

belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 7-11-17-21 

Ekspres 1 
•~iane =--=---•-~ı-------'-- 1 Yerli "Yemlik., 
ı-~ .. -~ .. ~T~oh~u-m~lu~k-.. ~-ı-~·-

~-1 
HUBUBAT 

1 - Balediye dairesinin bir yıllık kırtasiye ihtiyacının satın alınııı-' 
açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (954) lira 22 kunıştur. 
3 - Muvakkat teminatı (65) liradır. 
4 - ihalesi Ağustosun 23 üncü Pazartesi günü saat on beıte bel 

ye encümeninde yapılacaktır. 
Bui!'day Kıbns ---:---~-~~-

,. Yerli 
---ı 5,30'- -

.. Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

eten tohumu l 
~cr=cime~k~~ı~--ı-------~~-

UN 
Dört yıldız Salih 650 
üç .. " 625 

~ i - Dört yıldız Dojtruluk ,_6_50 ______ -_ 

11 ~ ü~ç:.....,,__,"'----'''-' ----=1600900 
]•ı-~Si~m=n:.......-:--:<r~·~·-.--,.~-
~ ~l-~..:.çö_rt_yı""'.~_ız_c_u_~~~u-r-iy_e_t __ -ı---=-~~::.:;'----I 

Simit ,. 

Liverpol T elgraflan 
6 I 8 I 1937 

S.nıı.. p, .. 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Hazır 6 ff LiTeC 
__ 1 l 96 _ 

Temmuz vadeli 6 04 
ayişmark 

Frank ( Fransız ) 21 08 
lk. Kanun vadeli 6 08 Sterlin ( İngiliz ) 633- oo· 
Hint hazır 5-130 Dolar ( Amerika ) 78- 95-

10 95 
--- -

Nevyork rank ~ isvi~re 

-
Çiftehan kaplıcası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük liitf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 

muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 
Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu fcyzindtn müsttfit 

ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur • 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

125 
otel odası 
Bir gecelik 
taş odalar 

75 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi Ücreti günde 
15 Umumi 

" iki defaya kadar • 
yazın Çifte hana gelmiy,nler kışın ağrılardan uyuyamazlar, Kışın çek. 

tipiz iztirabı unutmayınız.8264 36 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarırıt kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su d~ğil, sıhhat ve gürbüzlü~ün iksiridir 

Kayadelen Gazozlannı alırken şişelerdeki kırınız• Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayade\en Transitleri: Mersin ve Adıma Kayadelen depolandır 
Büyük daniaeaııalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

1953 91 

Müracaat : Rıza Salih Saray 
(Telefon No: 265) 
(Bebekli kilise sokak No: 11 A) 

24-26 8286 
~----------------~~ 

Bor-Kemerhisar içmesi 
1- Sayın halkımızın memnuniyet ve rağbetini knanan Bor-Kemer. 

hisar içmesi bu sene de büyük bir itina ile açılmış ve halkın her türlü za· 
ruri ihtiyaçları temin edilmi~tir. 

2- Bu içmenin Böbrek, Karaciğer, Mide , Mesane , ve Kum hastalık· 
larına karşı tesiri katileşmiştir. 

3 - Halkın teveccüh ve rağbeti dolayısile tahlil ettirilen Bor Kemer· 
hisar Maden suyuna ait Hıfzıssıhha genel direktörlüğünün 30/7 /934 tarih 
ve 570 sayılı tahlil raporu sureti berveçhi ati arzolunur. 

Sadık Gllk••I 

- Berrak 
- Renksiz 
- Kokusuz 
- Milhi 

Görünüş 
Rengi 
Kokusu 
Tadı 
Teamülü 
Tortusu 

- Hafif kalevi 
-·Yoktur 

Kaleviyeti 100 E. 
N 10 He!. Miktarı 
Kuru hulasa 

C. suyu sarfolunur . 

Kil 
Sulfat 
Klor 
Nitrat 

Amonyak 
Silis 
Demir ve 

Koclsium 
Majtnazyum 

Müttehit hamızı karbon 
Serbest hamızı 
Bilhesap Bulunan kalori 
No. üzerinden 

(SO) 
{CL)4 

(No 3) 
h 

(No 3) 
(Si 02) 
Eliminyom 

(CA) 
(M~) 
{Co 2) 
(Co 2) 

38, LC. C. 
Litre 6,0972 GR. 

" 
5,7492 GR. 

.. 0,4365 .. 
.. 1,9825 .. 

.. Yoktur 

.. Yoklur 
., 0,0140 Gr. 

Ee o Al o 
2; 3.2 3 o, 0042 

,, " ,, O, 2622 
" o, 1988 
.. o, 8382 
.. o, 8092 
.. 1, 6142 

8 - 10 8371 

Algopan , Algopan ... 
Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirabında 

en iyi deva Algopan dır . 

Algopan bu hastalıkları ,rahatsızlıkları alır koparır ve atar. 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur . 15 8966 

5 - Alınacak kırtasiyenin müfredatını gösteren liste jile şartnadJ41111 
belediye yazı işleri kalemindedir. istiycnler orada görebilirler. 

6 - Taliplerin ih:>le günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bir 
likte belediye encümenine miiracaatları ilan olunur, 8395 7-12 - 18-1 

1 - Atatürk parkında yaptınlaeok olan elektrik tesisatı açık olar.l 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (3995) lira (45) kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (300) ;liradır. 
4 - ihalesi Ağustosun 23 üncü Pazartesi günü saat on beşte beledi· 

ye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Bu işe aid şartname, keşif ve projeler belediye fen işleri müdür• 

lüğündedir. lstiyenler oradan parasız alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte ~!celiye eıı· 

cümenine müracHtları ilan olunur. 8394 7-12-18-22 

1 - Belediye itfaiyesi İçin kapalı zarf usulilc bir arazöz satın ah' 
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli altı bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı dört yüz elli liradır. 
4 - ihalesi cylülun 6 ıncı pazartnsı günü saat on beşte Belediy• 

daimi encümeninde yapılacaktır, 
~ .- Şartnamesi Belediye yazı işlerindcdir. isteyenler oradan parasıı 

alabıhrlıır. 
6 - Taliplerin tekliflerini teminatlarile birlikte ihale günü saat oıı 

ikiye kadar Belediye Reisliğine vermiş olmalan lazımdır. 
8349 24-29-3-7 

1- Şehir asfalt yollarının tamir ve inşasında kullaıulmak üzere açık ek• 
siltme ile (30) ton soğuk asfalt satın alınacaktır • 

2- Muhammen bedeli: (3313,50) liradır • 
3- Muvakkat teminatı (248) liradır • 
4- ihalesi Ağustosun 19 uncu perşembe günü saat on beşte Belef~yt 

encümeninde yapılacaktır . 
5- Şartnamesi Belediye fen işlcıi müdürlüğündedir. isteyenler oradaıı 

parasız alabilirler • 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminatlarile birlikte Belediye 

encümenine müracaatlan ilan olunur.8360 29-3-7-11 

1 - Yeni is~a~yon asfalt caddesinin Y ansen planına göre şimal kısmınd• 
yapılacak tadılat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi ( 6299 ) lira 20 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı ( 472 ) lira 50 kuruştur • 
4 - ihalesi Ağustosun 12 inci Perşenbe günü saat on bfşle beledi 

ye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ihale tarihinden en az bir gün evvel be· 

lcdiyeye müracaatla ehliyet vesikası almaları lazımdır • 
6 - Şartnamesi belediye fen ~lcri müdürlüğündedir, lstiycnler ora• 

dan parasız alabilirler. 
7 - Teklif mektuplarının usuluna tevfikan hazırlanarak ihale giinii 

saat on ikiye kadar belediye Reisliğine verilmesi ilan olunur. 8348 

Seyhan Çocuk esirgeme, 
Türk Maarif kurumları 
ve Spor gençlik teşkilatı 
Eşya piyangosu tertip he
yetinden: 

Çocuk esirgeme,' Türk Maarif 
Spor ve Gençlik teşkilatı menfaati· 
ne tertip edilip 13 kanunuevvel 
1936 tarihinde çekilen büyük eşya 
piyangosuna aid hcsabat evvelce 
~?rülmüş ve keyfiyet gazetelerle 
ılan olunmuştur. 

Bu defa da hcsabatın tasfiyesi 
yapılarak nctitedc 2100 numaradan 
1278 bilet hamili 'müracaat ederek 
ikramiyelerini almış ve mütebaki 

24-28-3-7 

Zayi Diploma 
1935-1936 senesi Kıbrıs Turk 

Lisesi mczunlanndan olup oradan al· 
dıtım diplomamı zayi ettim. Yeni

sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

3-3 
8384 

lcadiye mahallesinde 
No: 4 de oturan 

RAŞIT AKIL 

KT 
822 adet ikramiyenin de sahipleri ,.------ DO OR ----·--""'"" tarafından müracaat edilerek alın
madığı cihetle plan mucibince heye· 
timize hibe addedilmiş olduğundan 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, en 

• Ziya Tümgören 
Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 

AbidiQ paşa caddesi numara 125 hcrgün hasta kabul eder 
30-30 g. A. 8150 

bunlar da satılarak tutan olan 360 
lira 11 kuruş irad kaydolunmuş ve 
bundan 17 lira 68 kuruş masarif 
bittcnzil bakiye kalan 342 lira 43 
kuruş da Çocuk esirgeme, Türle 
Maarif kurumlariyle Spor ve gençlik 
teşkilatına taksim edildiii ilan olıınr. 

8393 

1 hassas makinesidir 1 

Umumi Ncıriyat Müdürü 

M. Baktı 
Adana 'l'ürkııözü matbanl 


