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DERSiM HAREKATI 
Islahat, askeri hareki.ta muvazi 

olarak tatbik edilmektedir 
Sergerdelerin başı Seyit Rizanın karısı, kocasını ve 

bütün çapulcuları teşci ediyor 

Avam kamarasın 
da Türk ricali 
takdir edildi 

Ankara: 28 (Türk Sözünün hu
susi telegrafı.) - Tuncelinde asi 
Seyit Rıza etrafındaki çapuJculann 
datJlmamasa için Seyit Bik ferma· 
rnnı merasimle okutmaktadır. Seyit 
Rızanlll kansarun capulculan 
ve kocasını teşçi ettiği haber alın
mıştır. 

tarafından iııal edilmiş olan şakiler 
öteye beriye datılmışlardır. 

Takip neticesi yakalananlarla 
kcndilitinden teslim olanlar adliye· 
ye sevkedilmektedir. Kmruc ve Kon 
dacı köyleri teslim olmak için 24 
saat mühlet istemişlerdir 

tatbik olunmaktadır. Tunceli nafiua 
modern silindirlerler techiz edilmiJtir. 
Yeni ziraat progıamımn tatbikine 
de başlanmıştır. 

Köyleri ve yaylalan kıtalanmız 
Bayındırlık ve islihat programı· 

mız ukeri harekata muvazi olarak 

Keşif kollanrruı Se;it Rızanın 
izi üzerindedir. Haydaran ve 

Ahhashlardan yeniden 34 kişi teslim 
olmuştur. 

K. O. 

Suriye muahedesinin 
tasdiki meselesi 

Rüştü Arasın 
Bağdad ~eyaliatı 
hakkındaki resmi tebliğ 

Fransa iyan kariciye encümeni Fransa - Türkiye 
- Suriye muahedelerini tetkik ve kabul etmiş 

Ankara: 28 (Rapyo) - Hari. 
ciye vekilimizin Batdad seyahab 
hak~ında neşredilen resmi teblitd•; 
bu zıyaret esnasında yapılan müt,. 
addid mülakatlarda Türkiye • ll'llc 
münasebetlerinin derin ve pürüuijı 
~ir surette ceryan ve bu yolda rit· 
tıkçe daha ~ziyade inkişaf ettiPlfff 
görüldütü ve milletler cemiyeti ~· 
bumda semereleri daha fazla inlğ. 

Doktor Şehbenderin beyanatı 
dedikodusu hala bitmedi 

Şam : 28 ( Husuai muhabirimiz· 
den ) - Paristen buraya gelen ha· 
berlere göre ; ayan hariciye cncü· 
JDeai Eransa ve Türkiye ile Suriye 
arlllnda yapdmaş olan mu•bedeleri 
tedkik .tmiı ve bu hmuata hamla. 
nan ntazbatalan dinlemiştir . 

Encimen her iki muahedeyi de 
kaba) ederek nbab. barciye maz. 
batuiyle birlikte meclise vermiştir • 

Mecliste bunların kabul ve tas· 
diki L.uvvetle umulmaktadır . 

Burada , Şehbenderin beyanab 
dedikodusu kili kapanmadı . Akal· 
liyetler ve akaJliyetleri koruyan ga 
ıeteler müdhiş hücumlar yapmak· 
tadırlar . 

Löjur gazetesinin bu hususta 
yaEdıtı yU1lardan bir parçayı aşa· 
tıya n•klediyorum : 

Doktor Şehbcnderin verdiği bun· 
ca nutuklarda Fransaya karşı olan 
vaziyeti henüz tebarüz etmemiştir . 

Fransa aleyhinde geçirdiği hu
met de~resinden sonra nutukların 

da Fransa hakkında bir şey söyle· 
mekten çekinir gibi göründü . 

Fakat vaziyet açıktır. Eğer dok· 
tor Şehbender Hıristiyan akelliyct· 
lerin sempatisini kaZ3nmağı ve bu 
memleketin hayatına kanşmağı is· 
erse gözleri her vakıttan fazla Fran· 
zlara çevrilmiş olan bu Hıristiyan 
kalliyetler ıibi o da Fransanın Su· 

ak kabinesinde 
değişiklikler 
Batdad : 29 (Arap ajansı bildi· 

Yor) - Dahili bazı sebepler Jo. 
~ıilc kabinede değişiklikler yapıl· 
ttır. 

Maliye, adliye, münakalat ve ti· 
et vezirleri çekil~. bunlann ye
haıkaları relmiftir. 

.. ,1-1...iciye Vekili Naci Asil mev
hluhafüa etmiştir. 

Aınerikadaki Yahudi· 
cemiyeti 

Ne~yorlc : 28 ( Radyo )-Ame 
.~da~ı Yahudi cemiyeti Filistinde 

l udi Qleselcainde Amerikanın in· 
tere -..ı: _ _ı . ·-\QQQe t.vasautta bulunma· 

lltedi • 

• riye için en. kaymetli bir dost oldu. 
tunu bildirmeli ve Mı jırdan avdetin. 
de takip cdcceti siyaseti açıklama· 
Jıdır. 

Doktor • ba wmtayla :t.uiyede 

OJDIY.cala nallatda munffaki,et 
k•nnabilir . Ve ballan kendisinden 
beklediii vazifeyi rörebilir .• 

• • • 
Burada bir Temmuzdan itib.ren 

l>iliistilna polislerin şapka giyecek
lerine dair emniyet müdürlütü bir 
tamim yapmıştır • 

"' ..,. Oliııır... .... ... 
8Dda brlliıklAir nlı.-. n • Mm 
teeiline " he .,.. lmadi kGBIU ... 
ol.o brdq milletlerin ıiy~e 
daimi bir mubalesat rubunnn hikim 
olmasına ve bu yoMa lcendi •rala· 
nnda karplıldı yardmun .inkitafına 
matuf siyasetinin birbirine temamen 
mutabık oldutuna kanaat getirditi 
bildirilmektedir. 

lepany.- lhtlllU~I~ ı~l.;ketzedelerl 

İspanyada ihtilalci tayyareler 

Hükômet merkezi üze
rinde tehdit uçuşları 

ı yapıyorlar 
Cephelerde belli başlı bir hareket yok 

--~---·-·~·· .. ···-···-------
Londra: 28 (Radyo) - Nasyo· 

nalisl kuvvetler Vroja vadisinde ye· 
ni taarruzlar yaptDJflardır. 

Madrid : 28 (Radyo) - iki ıfin. 
dür cephelerde umumiyet itibarile 
sükun hüküm sürmektedir. 

Bafvekll lemet lnllnU 

Londra : 28 (Radyo) - Avam 
ki'8'a1m1n dünkü celsesinde, dev· 
let ricali mebusların sorgulanna kar. 
fi ~leni cevaplar vermişlerdir. 

Bu sırada söz alan Hariciye Na· 
zırt Eden demiştir ki : 

- Milli davayı Milletler Cemi· 
pıireti pakbrun çerçevesi dahilinde 
~ pzel bir müdafaada bulunan ve 
tı.Pkab gören, bir başvekil vardır, 
~il 1 Hazirandaki beyanatla Avrupa 
yqiyetini derin görüşle anlatan Tür· 
f P B~ş~kam ismet lnönüdür. Is· 
JD~ lnöou yaptığı beyanatla milli 
~ayayı en güzel bir müdafaada bu· 
p;_:tur. 

.... _._. LiCW• 
rin 2örifü ve biAb& daha eweldm 
haber tel lle ,..,.ım.. ilizanre
len itleri mlabnlf olcfatund-u Avam 
kamarasmda Eden ve arkada,ları 
tarafmdan ıiddetle aJlaflanm1ttır. 

~-----------· .... ------~~ 

Erkeğin ailedeki 
yeni vazifeleri .. -

Nevzad GUven 

Bir gtln, birçok Bayanların da ka· 
rı~ık bulunduğu bir mecliste 

söz - clucriya oldugu gibi - kadın· 
erkek mevzuuıın geçmişti. Aile ha· 
yatandan, ailede kadınla crkegin rol
lerinden, vazifelerinden bahsediliyordu. 
Kadının iş hayatına girişini, erkekle 
yan yana çnlışmasım mlldaf aa edenler 
bulunduğu gibi. onun e\•indcn sokagıı 
fırla.) ışını bir felaket telakki edenler 
de v:ırdı. Koyu hir feminist olmamak
la beraber yakın bir istikbalde bir 
realite halini alacak olan bugllnku va
ziyeti izah maksadiyle: erkek mektep
lerimiain programlarına da hiç olmaz
sa ev bnlumı, çocuk bakımı, tabahat 
gibi ~er~ler ko_ymnk lazungcldigini 
aöylemışhm. 

Bu sözlerime evveli BnYanlar 
ıulmUştu. Halbuki ben sözl~rimdc 
cidd!ydim. 

Bugun · Fransız gazetelerinden Li
.rinde okudu~um bir haber bana du
fUnce~de ne kadar haklı olduğumu 
öğrettı. 

Fransız gazetesinin verdiği bu ha
bere göre yakında, Marsilyada erl<ek 
çocuklarına ınansus olmak Uzere bir 
[mu.tbah me~tebi) açılacakmış.Bu mek· 
tebın gaycsı erkekleri aile havatla· 
rında kendilerine çok lizım ;lacak 
bir sanatla techiz etmek miş .. 

Bana kalırsa, bir çoklarımızın te
be.,umle karfılayacagı bu haber bi 
realitenin doğurdnı.u ihtiyaca ka r 

·ı . h -o rşı 
ven mıf ir cevaptır . 

.Modern hayat, kadım evinden so
kal~ .fırlattııı, ha.yatın içine attığı an

dan ıtiharen erkelin İfİ çok gUçle~mi1tir· 
Bqtın artık e.,. idaresi çocuk ti • • JC r 
tırme, gUnunan mtıh"ım b' '-

ır .. ısmını 

lnönü - Martel mülikab 
Suriye fevkalade komiseri ve 
Numan Menemenci oğlunun Ha
tay meselesi üzerindeki beyanatı 

~·-· 
Suriye Başvekili ve kont dö Martel bugün şehrimiz

den Suriyeye geçiyorlar 
lstanbul: 28 (AA.) - Fransa· 

nın Suriye fevkalade komiseri dün 
lstanbula gelmiş ve bu gün Suriye 
Başvekili ile birlikte Suriyeye gi!miş
tir. Fransız Fevkalade Komiseıi dün 
Başvekil ismet lnönünün öğle yeme· 
ğinde bulunmuştur. Yemekten sonra 
Hariciye Vekaleti Vekili Numan Me. 
nemenci oğlu bir muharririmize Su· 
riye Başvekilinin ve Fransız Fevkala 
de Komiserinin lstanbulda yaptığı 
temaslar hakkında verdiği beyanatta 
bu görüşmelerin esasını Hataya ait 
kararların·tatbikab ve Türkiye-Su· 
riye münasebatı teşkil ettitini şöy
lemiş ve bu mülakatlanmız Türkiye 
ve Fransanm Hatayın müstakbel 
rejimine ait kararları bunların ruh 
ve metinleri ihlal edilmeden vt. tam 

olarak samimiyetle tatbike karar 
verdiklerini bir kere daha göster· 
miştir , demiştir . Suriye ile müna. 
sebatımııa gelince Menemenci oğlu 
bu hususta şunlan söylemiştir : 

Komşu milletin refahile, tam is· 
tikla kavuşmasile yakından alakada
rız . Suriyeye karşı hislerimiz ancak 
samimi dostluğun ve büyük bir 
sempatinin ifadesidir . 

lstanbul : 28 (Radyo) - Suri · 
ye fevkalade Komiseri Kont dö Mar· 
tel bu gün lstanbula geldi. Martel 
ve burada bulunmakta olan Suriye 
Başvekili Cemil Mürdüm bu sabahki 
trenle Haydarpaşadan Suriyeye ha· 
reket etmişlerdir. 

Fevkalade Komiser ve Başvclril 
Haydarpaşa gannda merasimle utur· 
lanmışlardır. 

Filistindeki hadiselerin 
hili arkası alınmadı 

Araplar siyasi içtimalar yapıyor 
--~----111"!111 ..... •--------~~ 

CE1'DJ!llfN RAHLI TECAY0Zlıllf YM 8Afl ADI. UalaATI 
iMHA 81YA8El'I Dl!YAM EDIYOll 

Kudüs: 28 - Filistindeki Arap -
yahudi davası durmamış ve hadise
lerin arkası kesil!Demiştir. 

Dün Meçken isminde (birisi öl· 
dürülmüş ve şeyh Abdulkadir is
minde birisi de ölümle tehdid edil
miştir. 

Hele) mıntıkasının şimal cebhe· 
sinde çeteler, baskınlar yapmışlardır. 
Bu mıntıkadaki bütün telefon vesair 
tesisatın imhasına teşebbüs edilmiş 
ve telefon hatları kesilmiştir. 

Buralarda jandarma devriyeleri 
sık sık faaliyette ise de hadiselerin 
önü bir türl6 alınamamıştır. 

monopol olmnkfon çıkmıştır . Yavaş 
~yavaş erkek de ev işlerini paylaf" 
mnğn, çocuğun bu~·utulmesindc emeği 
gcf'meğe haşlamıştır . 

ltaraf.Jetmekten çekineceksiniz 
amma .. ~Çocukfsallamak için uykusuz 
gcçirdiginiz geceler, sofra hazırlamak 
için beceriksiz ellerinizin \'Orulduğu 
8aatlcr çok olmustur F.v~lb' · · 

) • J ısesını, 

gömleğini bizzat utuliyenleriniz, 
çorabının sökugunu bizzat dikenleri· 
niz kim bilir nekadar çoktur. 

Mamafih bu hal hugunku hayat 
cereyanının tabii bir neticesidir Kn· 
dım evinden alıp hayata attıktan ken· d . l 

i haklarımızı , imtiyazlarımızı onunla 
paylnşmaga rnzı olduktan sonra böy· 
le bir neticeyi de beklememiz lazım· 
dı · Çalışan, para kazanan kadın fi
nans bakımından evin idaresine işti· 
rnk edince, elbette erkeği de ev işle· 
rine iştirak ettirecekti. Bu, birn.z da 
kadının, tabiatin adaletsizliğinden in
tikamı olu.) or. Mesela kadının en mU

him vazifesi olan çocuk vetişt.' 
v ırme 

işinde, şimdiye kadar erkek h 
h h. b" h emen, 

emen ıç ır za mete katla 
nmıyor-

du. Onun çocuk sahibi ol . . . . . mn ışıne ış· 
tırakı maşterek bil" ıe-k' t t . . ... ın a mının· 
den başka bir şc_y de~di. 

Ço~u~ salınca~ının ipini çekmek 
dedclerımız, babalarımız için bir kıh· 
bıklık işareti idi. 

Kendimizi haklı ·göstermek için 
tabiatin bu işi kadına yüklemiş oldu· 
~nu ileri sUrerdik . 

O halde şimdi kadın da tabiatten 
intikam alı.) or . Hatta Sofyada• ' . 
karnından çocuk çıkan erkelin ha.sin 

lngiliz meb'uslarından Mister 
mardi Jozens buraya gelmiş ve A· 

rap - Yahudi siyasilerile görüş· 
müşlerdir. Mebus krallık encümeni 
tarafından yapılacak anlaşma proje· 
si hakkında fikir sormaktadır. 

Arap ileri gelenleri çok Sık içti· 
ma yapmaL tadırlar. 

Salahiyattar mcnbalardan sızdı
ğına göre, Araplar son bir teklif 
hazırlayacaklar, bu da kabui edil· 
mezse resmen tekrar grevlere (baş· 
lıyacaklar ve hatta silahlı isyana te
şebbüs edeceklerdir. 

Irak hükumeti 
memleketimize 

Tahsil için 300 talebe 
gönderiyor 

Bağdattan yazılıyor : 
Bura Maarif Vekaleti 300 Irakh 

talebenin Türkiye mekteplerinde 0 • 

kutulması hakkında yeni bir karar 
sureti kabul etmiş bulunmaktadır. 

1.ngili~ gazeteleri Napo
lıye gırmekten menedildi 

Londra : 28 ( Radyo ) - lngiliz 
., gaz~te~eri Napoliye girmekten me-
• nedılmıştir. Burada ispanyadan ge
len yaralı gönüllüleri görmeleri arzu 
edilmiyor . --................ ...._~~----~~--------
safsızlı~ını nnlndığı ve bu işi birazda 
erkeklere gördurme!e teşebbus ettiği 
anlaşılıyor . Dua edelim de o , bu 
kararmda ısrar etmesin .. 

Elhasıl crke:klcr için nahoş olmak· 
la beraber , kadın - erkek muna· 
sebetinde gayri kabili red bir realite 
gUnden gUne kuvvet bulmaktadır : 
Aile içinde erkelin de kadılllll ifle
rine iştirakı mecburiyeti . Londra ; 28 (Radyo) - Bütün 

asi tayyareler ispanya hükumet mer 
kezinin üzerinde tehdit UÇU1lan yap. 
maktadırlar. 

Salamanka : 28 (Radyo) - Son 
resmi tebJite göre, ihtilal kuvvetle 
ri yeni yeni mevziler işgal ve tahlc im 

- Gerili üçüncü sahifede - dafarda geçiren kadın içUı ku4et bir maceru ına balulıraa tabiatla 

Eğer oğullanıaızı yaruık.i hayatla· 
rında bedbaht etmek ve ltötll bir sar• 
prizle karfılattu'mak .istemiyor.ak on• 
ları hayatın bu ytfJU icablanaa .karıı 
techb etm .... lbamchr • 



Sahife 2 Türksözli 

Fenni bahisler : 

Ses dalgaları r 
Ses dalgalarile mikropları öldür- T kk 1 p 
mek, dumanları dağıtmak, şarap opra a e ~ a-
ve viskileri eskitmek kabil miş yas ve Islahıye 

Meydanı Ekbez ------·------
Son zamanlarda hava taarruz

larından korunmak için ortaya sürü. 
len bir çok tedbir ve çareler ara· 
sında şehirlerin tayyare hücumların ı 
dan se~ dalgaları ile müdafaası da 
da vardır. 1 

Bu tedbirler ve çarelerin son za· 
mınlarda tecrübesine başlanmıştır . 
Yeni bir tip bomba da İmal edil· 
mektc::lir. Bunun ses dalgaları o ka· 
dar kuvvetli ve şiddetli olacak ki 
yakındaki bir tayyareyi derhal par
çalıyacaktır. Bu bombanın tayyareye 
isabet etmesine ihtiyaç yoktur. Bom· 
baıun tayyarenin yakınında patla
ması kafidir . 

Tabii böyle bir keşif şimdiye 

kadar def ve tardı imkansız adde
dilen tayyare hücumlarının kuvve · 
tini kıracaktır. Alelade tayyare dafi 
toplarının pek müessir olmadıkları ı 
açıkça söylenmektedir. Çünkü bun· 
!arın müessir olmaları için atılan gül. 
lelerin tayyareye isabet etmesi la. 
zımdır. Halbuki bugünkü müthiş sü· 
ratlerine göre böyle bir isabet güç· 
tür . 

Şimdiye kadar hiç bir mühendis 
veya ses mütehassısı böyle kuvvetli 
ses dalgaları vücude getiren bir 
bomba keşfetmemiştir.Mamafi böyle 
bir keşfin imkan dahilinde oldutu 
kabul edilmektedir . ,. 

Ses dalgaları ile hava taarruz· 
!arını defetmek fıkrini bir çok fen 
adamları daha pek iptidai addedi
yorlar . Elektrik sanayiinin de bu· 
günkü inkişafına varmazdan evvel 
böyle iptidai günler geçirmiş oldu· 
ğunu unutmamak lazımdır. 

Mlkroplara kar,ı ses dalgaları 
Ses dalgalarının kullanılacağı İŞ· 

!erden biri mikroplardır . Mikroplar 
o kadar küçüktür ki her hangi bir 
madde ile tazyik edilerek öldürüle
mezler. 

Bir böceği iki taş arasına koya. 
rak ezer ve öldürebilirsiniz . Fakat 
hiç bir mikroba karşı lıunu yapama· 
yız. Birbirine yapıştırılınış iki düz 
sathın ortasındaki incecik su taba· 
kasında bile mikroplar y,aşamal\'a 

devam ederler. Bu sebeple mikrop· 
(arı öldürmek için kimyevi madde 
lazımdır . 

Öyle bir madde ki en ince ve 
küçük yarıklara , deliklere nüfuz 
ederek mikrobu öldürsün . 

Ses dalgalarının bu husustaki 
faikiyetleri mikroplara nerede bulu· 
nurlarsa buluusunlar yetişebilmeleri 
ve derhal tahrip etmeleridir . Şim · 
diki halde züyük rşehirlerde sütler 
mikropları imha edilmeden satılma· 
maktadır . 

Yeni sistemin tatbiki sterilizas · 
yonda çok daha basittir . 

Süt , içinde kuvvetli ses dalga
lan vücude getirilen tüblerden geçi·. 
rilir • Bu sesin harice akseıien kısmı 
gayet elıemmiyetsizdir . Onun için 
çalışanları izaç etmez . Dahilde ise 
süt öyle şiddetle çalkalanır ki mik· 
ropların çoğu bu çalkalanma neti· 
cesi ölürler . iddia edildiğine göre 
sütün kuvvei gıdaiyesinde ve lezze. 
tince de hiç bir değişiklik husule 
gelmiyecelr.tir . 

ropları da öldürmek tehlikesi var· 
dır. 

Ses dalgalarını dumana 
kar,ı kullanmak 

Ses dalgalarının mühim bir is. 
timal s"hası daha mevcuttur. Du. 
manı dağıtmak. . Duman ufak kül 
zerelerinin havada bir arada uçma· 
sından ileri gelir. Yarım metre mik· 
ahında bunlardan milyonlarca bulun· 
doğu hesap edilmiştir. Bu kül zerre· 
!erine hiç bir şey olmasaydı duman 
ebediyen kalırdı. Fakat tabiat bunu 
öyle tesbit etmiştir ki bu ufak zer. 
reler zamanla birleşerek büyük zer· 
reler halinde çöktük !erinden duman 
kaybolur 

Son yapıları keşifler, ses dalga
larının bn ufak kül zerrelerinin çabuk 
birleşmesine sebebiyet verdiğini mey· 
dana çıkarmıştır. 

Mülıendisler bundan bilistifade 
fabrika bacalarından duman çıkma· 
sına mani olunabileceğini ileri sürü 
yorlar. Bacanın dibine konulan bir 
"haut·parleur" dumana pek ala mani 
olabilecektir. 

Bu kül zerrelerinin kıymetli ol· 
duğu işlerde pek faydalı olacağı söy
lenmektedir. 

Harpte de bundan istifade etmek 
imkanı olacaktır. Malum oldnğu üzre 
bilhassa deniz harbinde kaçan tor
pidolar düşmanın ateşinden knrtul· 
mak için kesif bir duman kütlesi 
arkasında saklan'llaktadırlar. Hal· 
buki böyle bir ses dalgası derhal 
du dumanı dağıtarak torpidoyu mey. 
dana çıkaracaktır. 

• Viskiyi eskitmek için 

Şarabin eskisi gibi viskinin de 
eskisi makbuldur. Eski lngiliz ailele
rinin malikanelerinde yüz, •yüz elli 
senelik viskiler" tesadüf edilir. Bun. 
lar yüksek kıymeti haizdirler. 

Kimyagerler viskinin eskımesinin, 
yani ölme ameliyesinin bir çok kim 
yevi reaksyonlar neticesi olduğunu 
bulmuşlardır, Bu reaksyonların vu · 
kua gelmesi için yıllarca müddet 
geçmesi lazımdır. Halbuki ses dal 
galan tatbik edildiği takdirde viski 
ve şar:ıbı eskiten ve öldüren kim· 
yevi teamüller derhal vukua gelmek
tedirler. Yeni bir viski ses dalgala· 
rının tesirine maruz kaldıktan sonra 
yüz senelin viski garib bir lezzet 
alıyor. 

Alimler bu yeni enerji kayna· 
ğını tekamül ettirmek için çok ça· 
lışmaktadırlar. Her gün bunun için 
yeni ve faydalı bir istimal sahası 
bulunmaktadır. 

Yakında modernhayatta ses dal· 
galarının sade ı adyoya münhasır 
kalmıyarak başka işlerde de kulla 
nılacağı zannedilmektedir. 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, en 

ı hassas makinesidir 

1 

hatlarını yarın 
devir alıyoruz 

Cenub demiryollariyle yapılan 
anlaşma mucibi bu ayın sonuncu gü 
nü akşamı Toprakkale . Rayas ve 
lslahiye . Meyedanı ekbez hatlarını 

Fransız şirketinden devralyoruz. 

1 Temmuz sabahı bu hatlar Dev· 
let demiryollarının malı olarak işle. 
meye başlıyacaktır. 

Vilayet ehli 
hayvan sergisi 

Bu yıl vilayetimizde yapilacak 
ehli lıayvan sergisinin, 3 teşrinevvel 
937 tarihinde açılacağı ve ikrami· 
yelerin geçen sene programının ay· 
nı olduğu, bu maksad için vilayete 
2400 lira tahsisat gönderildiğ; zira
at vekaletinden vilayete ôildirilmiş. 
tir. 

Mıntıkada yeni bir nahiye 

lçel vilayetinin kazanlı köyünde 
bu adla anılmak üzere yeni bir nahi. 
ye teşkil edilmiştir. 

Tarla içinde 
bir erkek 
cesedi! 

Dün Akkapı mahallesi civarında 
Caferin tarlası içinde bir erkek ce. 
sedi bulunmuştur. 

Cesedin hüviyeti henüz tesbit 
edilememiştır. 

Zabıta tahkikata devam etmek· 
tedir. 

Aile biletleri 
Hakkında yeni bir karar 

Devlet Demir yollarında aile 
biletlerinden halkın çok istifade et. 
tiği nazarı dikkate alınarak bu bilet. 
!er teşmil etmişlerdir. 

Biletlerin üzerinde muayyen hat. 
larda büyük tenz,lat yapılmış . ve 
aynı soyadım taşıyan ferdlerin akra 
balık aranmaksızın aile biletlerin· 
den ıstifadesi temin edilmiştir. 

Yeni şekil 1 temmuzdan itiba 
ren başlıyacaktır 

Bir kadını döğe
rek çocuğunu 
diişürtmüş 

Şeyh Mustafa mahallesinde otu. 
ran Kasım karısı Fatmayı , Mustafa 
adında birisi sopa ile döğerek çocu· 
ğunıı düşürtmesine sebep olmuştur. 
Suçlu Jandarma tarafından yakala, 
narak polise teslim edilmiştir . 

Mustafa hakkımda adli takibat 
da başlamıştır . 

Ses dalgalarının mikrop öldürü · 
cü diğer bütün maddelere karşı bü. 
yük ve ehemmiyetli bir faikiyeti 
daha vardır , 5es dalgaları bazı' 
mikropları öldürüp diğerlerini ha
yatta bırakacak tarzda ayar edile 
bilir • Malum olduğu üzere iki nevi 
mikrop vardır . Sıhhate ve hayata 
ziyankar ve sıhhate nafi mikroplar . 

Hitler bir nutuk ~ Yfj 
verdi tt-rk· .. 

Mikrop öldürücü kimyevi bir 
madde kııllanıldıtı takdirde nafi mik· 1 

Berlin : 28 (Radyo) - Bay Hit· 
ler, bu gün, Almanyanın ekonomik 
siyaseti etrafında uzun bir nutuk ver 
miştir. 

Dün şehirde en çok sıcak 31,7 
santiğrat dereceydi. Ôğledn ıonra 
hava bulut'u geçmişti. Zaif bir rüz 
gar gece yarısına kadar devam etti, 

-
Şehrimiz belediyesi 
Nehir kıyısında modern bir yüzme 

havuzu yaptırıyor 

Dünkü Belediye encümeni kararları 
--~-·---

Şehrimiz Belediye encümeni Reis 
Turhan Cemal _Berikerin başkanlı· 
ğında toplandı. 

Encümen, ruznamesini başlıca 
altı madde teşkil ediyordu. 

Encümen, narhtan fazla fiyatla 
ekmek satan bakkal Nuhun tecziye 
sine, nehir kenarında yapılacak yüz 
me havuzu inşası işinin talibi olan 
müteahhit Mustafaya ihalesine, itfa· 

Radyolar 
ucuzluyor 

Bir Ağustostan itibaren 
fiatlar dörtte bir İnecek 

Telsiz kanununun 1 Ağustostan 
itibaren meriyete gireceğini bildir· 
miştik. Bu kanunun meclis encü
menlerinde müzakeresi sırasında Na
fia vekaleti. radyolardan eski şirket 
tarafından alınmakta olan yüzde yir 
mibeş aidatının. indirileceğini tamin 
etmişti. 

Bu teminatın ne zamandan itiba 
ren tatbik edileceği hakkında • posta 
telgraf, telefon umum müdürü de
miştir ki: 

- Radyoların gümrük resmiyle 
beraber tahakkuk ettirilen maliyet 
fiyatları üzerinde alınmakta olan 
yüzde 25 resim, kanununun meriyet 
mavkiine giteceği bir Ağustostan 
itibaren alınm·ıyacaktır. 

Bu suretle bir ağustostan itiba· 
ren ratlyo ücretleri kendi! ğinden 
yüzde 25 nisbetinde ucuzlamış ola. 
caktır. 

Abdurrahman Nafiz 

Saylavlarımızdan Abdurrahman 
Nafiz dün şehrimize gelmiştir. 

Zabıtada: 

Bir çocuk arkadaşını 
bıçakladı 

Dokuz yaşlarında Said oğlu Ali 
isminde bir çocuk, Ahmed oğlu Mus· 
lafa aında bir çocuğun verdiği bir 
çakıyla Hasan oğlu Ali ismind.-ki 
arkadaşını koltuğundan yaralamıştır. 

Kü~ük suçlu yakalanmıştır. 

Boğa~•n1 telle sıkinış 

Alidede mahallesinde HüseY.İn 
oğlu Ahmed, Fski Hamam malialle 
sinden Halil lbrahim isminde birisi 
sinin teşvikiyle Gaston Mızrahi oğlu 
Alberdin boğazını telle sıkmış \<e 
bu suretle fena halde yaralamıştır. 

Suçlu zabıtaca yakalanmış, hak 
kında kanuni muamele yepılmıştır. 

Hırsız bir 'kadın 

Postacı Mustafa adında birisinin 
çekmesinden 100 lirasını aşıran I b· 
dullah kızı Remziye İsminde bir ka 
din yakalanmış ve yapılan lahaıri 
yat neticesi üzerinde mezkur para 
nın 98 lirası bulunmuştur. 

Hırsız kadın hakkında kanuni 

icap yapılmıştır. 

iye için bir Arazoz ve Kanaradaki 
buz fabrikası için son sistem bir tas· 
fiye cihazı satın almak üzere şartna
menin tanzimiyle bu işlerin açık ek· 
siltmeye konulmasına, birinci nevi 
ekmeğin kilosunu dokuz kuruş iken, 
dokuz on paraya ve ikinci nevi ek 
meğın kilosunun sekiz buçuk kuruş 
iken sekiz otuz paraya satılmasına 
karar verilmiştirr. 

Ücretli memurlar 
Ücretleri bütçenin masraf terli· 

bindeki tahsisattan verilen ve kad· 
roları icra vekilleri heyeti karariyle 
tatbik edilmekte bulunan dairelere 
yeniden ücretli msmurlar hakkında 
bir kararname n·eşredılmiştir. 

Bu kararnameye göre bugibi 
memurlara barem k<-nunu hükümle. 
rine tevfikan verilebilecek derecenirı 
bir derece maaşının emsali basılma 
tekabül eden ücretle alınabilecekler 
dir. 

Bundan başka tahsil dereceleri 
icabı bir derece geçirilmesi meşrut 
olan müddet geçmedikçe bunlar terfi 

· edemiyeceklerdir. 

· T·abanca ile · 
bir adamı 
yaral~dılar 

Toktamış köyünden Halis oğlu 
Mehmedin , ayni köyden Mehmet 
oğlu Hasan adında birisi , araların· 
da çıkan bir münakaşa , neticesi:ıde 
bacağından tabancasiyle yaralamış· 

tır . 
Suçlu yakalanarak hakkında ka· 

nuni icab vap:lmıştır . 

Tavuk kovalaıken 
düşerek ölmüş 

AVTat mezarı köyünde Bay Os· 
man çiftlitinde aşçılık yapan Ala· 
sonyalı Mehmet Emin isminde birisi, 
çiflikt.! Tavuk kovalamakta iken 
düşorc:k başından yaralan'lllş ve on 
dakika geçmede1ı ~ijştür , 

Si6"rt""r nıal ;am>ıta k•1bo/ur • Sif'>r"'1 nıal 1 
yarııMa; ktlı:lı. da~ 6Jenfr 
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SÜMER 8ANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 

Kurumudur 

Güven' e güveniniz. Ve ; Si. 
gortafarrnızı güvenerek variniz . 
Müracaat : Rıza Sulılı Sam} 
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Hitler niçin ihtilalci· 
lerin zaferini istiyor 

Berlin: 28(Radyo) liltler ispanya 
meselesinde Alnıanyaııınalakasıııı anla 
tırken ihtilalcilerin zaferini ticaret iş. 

. . ' . . . . . 
krının yoıuna gıı mesı ıçın ıste. 

diğini söylemiştir . 
Hitler Lunun'a ispanyada körniir 

madenlerini işletmek arzusıınu gös· 
!ermiş oluyor. 
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Bir benzey • 

fecaati 

(E5) irleşik Amerik8:d!' 
(g)Üç sene evvel Fıl~ 

rinin milyonerler• 
Kok'un 18 yaşındaki oğlu 
yaşında gayet dilber bir. 
sevişmiş -ve izdivaç etmiştıf• 

Büyük bir aşkla başla 
divacın saadeti ancak oıı 
devam edebilmiş ve bun 
genç karı koca dehşetli b~ 
dan sonra birbirleri aleyh 
davası açmışlardır. 

Kavga esnasında ikisi 
sarıldıkları için kadın sol 
dan ve erkek de omuzuıı 

kurşun yarası almı$1ardır. 
işin buraya kadar olan 

yet basit ve tabii .. Fakat 
iç yüzü çok orijiaaldiı; : , 

Haminin sevgilisi Mart 
lıdır. Mari jan izdivaç giiııİİ 
dairesine yanında kendi . 
tıpkısına benziyen bir 
beraber gelmiş ve bunu 
kız kardeşim ( jan Mari ) 
dim etmiştir. 

Delikanlı bir ona bir 
bakmış ve iki güzel kız . 
hayli döndürmüş olmalı lıi 
nin kendı sevgilisi ve hali 
dızı olduğunu unutturmu 

Unutuş işte bu unutuf., 
sonra iki kızla birlikte 
ııpartımana yerleşen Hart' 
türlü toparlayamamış ve 
zelle evlendiğini zaman 
ve çok defa baldızını karıSl 
öpmeğe, yanlışlıkla odası 
başlamıştır • 

Bu yanlışlıklar evveli 
sında eğlenceli bir latife 
mışsa da gün geçtikçe r 
dunu geçmiş ve Harrinin 
bir erkek gibi yaşadığı ı( 

Bunun üzerine kavga 
taraf silaha sarılmış ve 
mahkemeye intikal etnıiş . 
· Karının kocasına isnaı 
rüm şudur : 

" Kocamın çok defa 
şi mi ben sanarak yan 

· mesi .... 

Kadirı· 
Bahçe köyü mua 

değerli ese 

Kadirli : 28 [ Hus~~ J 
zamızın Ba\ıçe köyün~e, 
ret.men Sabri ,Demir Al 
sayesinde-bir külüphaoe 

~abçeli Kadirli ilçe · 
lometre güne•, Osmanit' 
lometre, kuzey doğusun 

yüksek ve arizalı,.suyu 
sının nisbeten iyiliği dol 
teknik ve fiziyolopk ha 
lıklarır. ~ğmen vakıtııız • 
olacak, sağlık baromett 
halde tutacak kadar ö 
ğere malik" yapılmış sa~ 
gelişi güııel serpi.!ın~71 
ni çit örgiiden ibaret W 
nüfusa yU\ a olan QU k" 

· ?bir ilçe 'b'an 'O.;maniye 
miİriaıeb tına ve kayna$ 
daki Ceylian ırma~ı ki 
olduğu gibi bağlı buluıı 

li ile olan .mün~ebalı 
fenin uıakhğıiıa 1lnaeo 
hada toplan~a'fi ildır. 

. , 
bulmuş ve fakat ne 
ne de Kailirliyi gÖrm 
rına raslgelinir. lş!e b 
evi kurulmuştur .. 

Küçük nıiky~sta ol 
!ianeyi z6ıı~nleştirme1' 
cüz'i yardımht kafi 
den kültür direktörlü 
el koyması temenni 
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• 
1 anın 

id an Yur
du - Toros 
Spor 1-1 

lr kın 
Türkiyeden sonra İran 
ve Mısır ile de münase
ba tı faaliyet sahasına 
girmiş bulunuyor 

Cihan iktisad kon
gresi,Alman murah
haslarJ n beyanatı 

Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşamdan 
itibaren bu senenin en güzel ve en muhteşem 

iki filmi birden 

Aljolson-Ruby Keeler 
Casino de Paris 

1 

berabere kald lar 

Ankar .. : 28 ( A.A. ) - Hariciye 
Vekilimiz dün Tahrana muvasalat 
etmiştir. Bağdattan bildirildiğine gö. 
re Türk heyetinin Bağdadı ziyareti 
ve Irak hükumetile yaptığı müza· 
kerelerden :;;.onra Irak hükumeti 
büyük bir diploması faaliyetine gi· 
rişmiş bulunmaktadır 

' Saat 16,50 geçiyor. stad~?~ 
oldukça kalabalık, senenin en muhım 
maçlanndan birini seyredeceğiz, bu 
maçta galib gelecek takım Ç~kur 
ova futbol şampiyonluğunun yuzde 
otuzunu garant: etmiş olacak. s~.ha· 

• nın içinde ve dışında köme, kome 
toplanan halk bir haylı tahminlerde 
bulunuyor. Oyun saati yaklaşdıkça 
taraftar arasında heyecan fazlalaşı· 
yor, sağa, sola koşanlar ta~ımlarının 
ne tarzda oynayacağına d~ır ta~ım 
kaptanına direktif veren ıdarecıler 
pek çok: Yakıt temam. Hakemin. 
düdüğü oyuncuları sahaya davet edı· 
yordu. 

Mutat merasim. Para atılıyor. 
Kaleler seçiliyor. Kale seçiminde ga 
ib eden ve rüzgar altına düşen Ada-

na fdnıan Yurdu forvedleri ilk düdükle 
oyuna başlıyorlar. Etraf ta yapılan 
tahminlerin yüzde sekseni Yurdlular 
lehinde. 

Çünki denilebilirki Yurdlular 
bugün sabaya tam kadrosiyle çıkt~k
ları gibi rüzgarın da bütün şiddetıle 
esmesine rağmen takımları cidden 
teknik ve seri oynuyor. Fakat ne ya. 
zık ki blitün bu hakimiyet ve güzel 
oyun ancak haftayımın yirminci da
kikasına kadar devam edebiliyor. Ve 
bu yirmi dakikalık güzel oyundur, ki 
Yurdlulara ilk ve son gollarmı ata· 
bilrnek imkanım veriyor. Bu andan 
İtibaren yavaş, yavaş takımda bir 
durğunluk hissediliyordu. Ve . bu 
durğunluk oyunun bütün müdd~t~nce 
şahsi bir kaç akın istisna edılırse 
devam edip gidiyor. Yurdluların bu 
vaziyate düşmesinden azami dere
~ede is'tifade etmek isteyen Toros 
sporl~lar oütün enerjilerini sarfede
tek Yurd kalesine var kuvvetleriyle 
yükleniyorlarsada gerek beklerinin 
ve gerekse kalecisinin büyük feda· 
karlıkları sayesinde haftayımı 1 · O 
vaziyette galib çikarmağa muvaffak 
oluyorlar. 

• * 
* ikinci haftayıının başındayız. To· 

ros spor idarecileri Yurdun entre
ınansızlığmdan aıami 'derecede isti
fadeyi düşünerek btigünk~ ~yunu 
kendi kulübleri lehine çevırebılmek 
için takımlarını cidden iüzel tertıp 

t . 1 ;.ı· · Yurd forvet hattının ~n. e mış ~r"'J. fı l 
kuvvetli ve t~hlikeli tara o an 

1 f dl rmı temameo sol açık ve so o say a 
muattal bıra~IJ)ak için takımlarının en 
kuvuetlı def*ısı oyuncunlannı hep 
sağa al ıJi)ftar ve aynı zamanda rÜZ· 
garın Yqtİilul4N nazar.ın soldan es 
rnesi hüc~u.. me1Jçeı sikleti~~n .. sol ta· 
rafa inliişa' ıe'lftceğini duşunerek 
heman, lieiııau ~ tarafı boş bırak
mışlardı .. ~tp.ifalııf,ınının sol t~rafı·. 
ııın iyi b~r ~ide marka edılmesı 

dakikasında Yurd sağ haf bekiniu 
oyuncu marka etmemesi yüzünde.o 
elde edilt?n galibiyeti Yurdlular gaıb 
etmişlerdir. 

Fakat bütün bunlara rağmen her 
iki takım oyuncularının memleketin 
en iyi sporcu elemanları tarafınydan 
vücude getirilmiş olmalarına rag~1en 
zaman, zaman kale önünde yekdığe. 
rile rekabet edercesine yapmış ol
dukları falsolar denilebilir ki en 
müptedi gençler tarafından bile ya
pılaınıyacak kadar büyük hatalardan 
başka bir şey değildi. . 

Bu vaziyet bize gösteriyor kı her 
sene geçtikçe memleket sporu te
rakki edeceğine tedenni etmekte· 

dir. 
Bundan iki üç sene önceye gelince· 

ye kadar lstanbulun tanınmş üç ku
lübü müstesna olmak üzere diğer 
bütün kulüplerle boy ölçüşebilecek 
vaziyette olan Adana takımlarının 
bu gün düşmüş oldukları bu fena şek 
lin amilini memleketimizde spora la· 
zımgelen ehemmiyetin verilmemesinde 
aramak gerektir. Bu gün denilebilir 
ki Adanadan gayrı bütün mınbka. 
lara Türkspor Kurumu umumi mer 
kezi tarafından gerek maddi ve ge· 
rekse manevi bir çok yardımlar ya· 
pılırken Anadolunun lzmir, A~.kara 
gibi şehir1eri müstesna olma~ uzere 
en başta gelen Adananın bu ışde u
nutulmuş bir vaziyette bırakılmasını 
bir türlü anlamıyoruz. 

Sırası gelmişken şurasını da kayd 
etmemiz lazımdır ki bu gün gençle. 
rimizin beden terbiyeleri i~in tahsis 
edilmi .. olan ( eğer tabir caizse ) 

~ ~ 
stadyom dediğimiz oyun ala~ı ta .~a~~n 
vücude getiridği gündenben en kuçuk 
bir himme-t görmiyen bu toprak par· 
çası gençlik için bir s~~r .. meyda~ 
olamıyacağı gibi bu gunku med~nı 
dünyada dört tarafı tahta perde ıle 
ka anmış ancak ve ancak tarafın
dapyetiştirel.ıilmek için bir sebze ye· 

ri olabilir. . 
Bu acıklı hal karşısında ı~san 

Irak hükumeti bu faaliyete bir 
başlangıç olarak lran ile olan müna. 
sebatın heyeti mecmuasını tevdi 
ve tayin edecek bir ihtilaflar ve mu· 
kaveleler projesi akdetmek üzere 
Tahrana bir heyet göndermek üze. 
redir. Irak ta büyük iskan işleri yap· 
tırmak üzere Mısırlı mütahassıslara 

müracaat edilmiştir. 
Irak ile Mısır arasındaki dostluk 

münasebetlerin Nahas paşanın ilk 
teşrinde yapacağı bir' ziyaretle tak 
viyesi ihtimal dahilindedir. 

Türk heye'i Berline 
hareket ett\ 

Ankara : 28 (Radyo) - Alman· 
ya ile ticaret anlaşması müzakerele
rini icraye memur heyetimiz dün ak
şam lstanbula hareket dmiştir. Ya· 
rın Berline gidecektir. 

İstanbul : 28 (Radyo) - Berline 
gidecek Türk heyeti bu sabah şeh· 
rimize geldi. Heyet Türk · Alman 
ticaret anlaşması müzakereleri için 
Almanyaya gitmektedir. 

-----·--------
ispanyada ihtilalci 

tayyareler 
- Birinci sayfadan mabad -

etmişlerdir. 
Asilerin bir de mühimmat fahri 

kası ele geçirdikleri kayd edilmek
tedir. 

Londra: 28 (A. A.) - Alman 
Harbiye Nazırı Budapeşteye gelmiş· 
tir. Madrit ve Bilbao cephelerinde 
harp devam etmektedir. 

Bilbaonun şarkındaki Santande 
rin sivil ahali de tahliyesine başlan
mış ve bu mkasatla birçok lngiliz 
vapurları gelmiştir. 

Valansiya Milli müdafaa Nazırı 

hüviyeti anlaşılmıyan bir denizaltı 
gemisinin bir lspanyol vapurunun 
torpillediğini ve tayyarelerin teca· 
vüz mahallinde cenubuna beş Alan 
gemisini gördügnü bildirmektedir. 

Halen ispanya sularında ondokuz 
Alman harp gemisi bulunmrktadır. 

gençlerden daha fazla bir şey ıste
meğe dili varmıyor. Zaman, zam~n 
üç, beş gencin bir araya g~lmesıle 
ayaklanndan çıkan toz . sut~~la
rı rüzgarın tesirile saha ıçerısınde e: ı: LL!!d ... 

dağılarak kalın bir sis tabakası şek- gerek saha mesele.si ve gerekse Ada· 
line giriyor ve prtada dola~an genç na kulüblerinin lazım geldiği kadar 
ler tıpkı çocuk oyunudaki gözü ~ağ- himaya görmeleri ve geçen sene 
lı ebeler gibi topun nerede oldugu- Türk spor kurumu umumi merkezi 
nu el ve bacaklarile aramağa çalışı- tarafından tertip <!dilerek birincilik 
yorlardı. Ve ne kadar acıdır ki top müsabakaları yerine kaim olmak 
oynanan saha haricinin b~yu aşkın üzere üç memleket arasında tertip 
ve dikenlik haline gelmesınde~ za· edilen milli küme maçları da Ada 
~ Czaınan dışarı kaçan top hır hay l}anın lıariçk bırakılması bugünkü 
uıan, b'I' ki' d ~ 
l. alardan sonra buluna ı ıyor. şe ı ogurmuştur . 
ı aranı .. Ç 1~ Ve haklı olarak sey.ircilerin gulme- ünkü Adana kulüblerinin ma ı 

,1 • e sebebiyet verıyor, vaziyetleri müs~id olmadığı iı_.in ha-
Jarııı · · · üksek rice çıkamadıkları gibi halkımızın da Büyük inkilap partısının kyk"ll . 

. . aldığı spor teşe u en lazım geldiği kadar spora ehemmi· 
bımayesıı~e h t afında medeni yet vermemesi yüzünden dışarıdan 
Türkiyenın er ar . ~ 

· · k !de asrı getirtilebilecek takımların cığır mas· 

Londra : 27 ( Radyo ) - Eko· 
nomi kongresi kırk devletin murah filminde 
hasiyle toplandı . Doktor Şaht dev Göz kamaştırıcı sahneler .... Muhteşem rekor ... Yüzlerce figüran cazip 
}etler arası iktisadi münasebatın ge· musiki ... Hazin ses ... kuvvetli mevzu 
nel harpten evvelki şekilde tanzimi iLAVETEN : Sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı Tom Miksin en 
lüzumundan bahsetti . güzel ve en heyecanlı filmi 

Altunun~beynelmile1 mal kıymet· K ı • t•k 
ğıt para siyasetinin yanlış yollara 
lerde bir ölçü olmaktan çıktığını ka· -- an 1 ın ı am 1 
saptığını ve kıymetlerin eskisi gibi ~---------------------8_2_6_3 __ _ 
sabit şeklini almasını icabettiğini 
izah etti . 

Göring Alman iktisadiyatınm 
müstemleke mallanna ihtiyacını tek· 
rar ederek sulh meselesinde Alman· 
yanın silahlanması bir mani t--şkil 

etmiyeceğiui , Almanyanın hukuku· 
nu himaye için ve hudutlarını mu 
hafa için silahlandığını ve bir teca 
vüz maksadiyle olmadığını söyledi . 

Kutup heyeti 

Moskova: 28 (Radyo) - Şi· 

mal kutbunda ilmi heyete yeni aza
Jar iltihak edecektir . Bunlara ü· 
yük mükafatlar vadediliyor . 

----·······--
Hayat P' halılığına 
karşı petrol, benzin 
f iatlarında ten\6zzül 

Halkı hayat pahalılığından kur· 
tarmak için Cümhuriyet hükumeti 
yeni bir teşebbüs daha yaptı. Tuz 
ve ,şekerden sonra petrol ve benzin 
fiyatlarının indirilmesi için tedbirler 
alındı. 

iki gün önce benzin ve petrol 
fiyatlarındaki tenezzülün mikdarını 
yazmıştık. Halen aldığımız maluma. 
ta göre Bunu biraz daha indire· 

bilmek için hükumet petrol kum· 
panyalarını bu teşebbüsü takviyeye 
davet edecektir. 

Petrol ve benzinin ucuzlaması 
için gümrük resimlerinde yapılan 
tenzilat Düyük Millet Meclisinde bü· 
~ük bir memnuniyet~ kabul ve tas· 
dik edilmiştir. 

Ancak bu tenzilat bütçenin mü
saadesi d:ıiresinde yapılabilen bir 
iştir. Petrol kumpanyaları fiyatları 
biraz daha düşürebilirler ve saı fiya
tın çoğalmasiyle ayni zamanda 
karları da artar. 

Kilosunda şimdilik benzinden 
1 O buçuk ve petroldan 7,5 kuruş bir 
tenezzül vardır. Petrol kumpanya· 
lan himmet ederse birinin 12,5 öte· 
nin de ( 10) kuruş daha düşmesine 
bir engel yoktur. 

Nakil vasıtalarında benzin sarfi· 
yatı daha bir misli atmağa müsait· 
tir. 

1935-36 istatistiklerine göre 
gazyağının (30) milyon kilo sarfi · 
yatı olduğu halde petrol 25 milyon· 
dan 27 milyona çıkabilmiştir. 

Halbuki her memlekette benzin 
sarfiyatı gaz sarfiyatından yükseklir. 
Benzinin bahalılığı biz de buna mani 
olmuştur. 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Viyana operasının altun sesli güzel muganniyesi 

MARIA COBOT ARI 
iV AN PETROViÇ JORJ ALEXANDER 

ın iştirakile vücuda getirilen ve en büyük opera parçalarile ıüslenen 
muzikal filmlerin en mükemmeli 

( Beyazlı kızlar mektebi ) 
in<le her cihetçe muvaffak olmuşlardır. Maria Cobotari bu filmde Toska 

ve daha bir çok nefis opera parçalarını altun sesiyle bütün seyircilere 
dinletecektir 

GELECEK PROGRAM : 

Hayat mücadelesi 
PEK YAKINDA : 

MAUR[CE CHEVALİER ve dilber yıldız MARI GLORI nin 
yarattıkları şaheser film 

( Neş'e ile) 

Büyük romancı VELSIN akıllara durgunluk veren harikuride escrı 

100 sene sonra 

Gümrük geçiş karnelerin
den faydlanacakvasıtalar 

nelerdir? 

Ankara: 28 [Hususi] - Triptik 
ve gümrük geçiş karnelerinden isti. 
fade edecek nakil vasıtaları hakkın· 
da bir talimatname hazırlanmıştır. 

Talimatnameye göre _memleke· 
timize muvakkat muaflık yoluyle gi. 
recek nakil vasıtaları arasında kara 
ve hava seyyahlarına ve yolcularına 
aid olanlardan gümrük ve sair resim
ler teminat karşılığında alınacak pa· 
ra ve banka mektubu yerine tanın· 
mış beynelmilel otomobil kulübleri ve 
beynelmilel turizm birliklerine men· 
sub Türkiye Turing kulübünün ve 
bu kulübün kefalet ettiği talimatna· 
mede isimleri ykrılı turing kulüble· 
rınin, hava seyyahları için de ulus· 
lararası hava kuliiblerinin ve Türk 
hava kurumunun verecekleri triplik 
ve gümrük geçiş karneleri kabul olu. 
nacaktır. 

8266 

Şam : 28 (Hhsu!i) - Bura~ 
ve Lübnandan gelen bazı gazetelena 
yazdığına göre; Elcezirc?~ki 1 ~:~ 
Nasturi açlık ve hastalık ıçmde olüme 
mahkum bir halde bulunmaktadır. 

Milletler cemiyeti hesabına Nu
turilerin iaşesini üstüne alan müte. 
ahhidin hırsızlığı neticesi bu binlerce 
kişi aç ve bakımsız kalmıştır. 

Seyhan Valiliğinden 
(20) lira maaşlı Hususi Muhasebe 

kaza tahsil memurluklarile (40) lira 
ücretli yaya ve yine (40) lira ücret 
ve ayrıca (10) lira hayvan yem be. 
deli tahsisatlı atlı tahsildarlıklar ve 
( 2 ) lira yevmiyeli katiplikler için 
temmuzun dokuzuncu cuma giiui 
saat on beşte müsabaka imti\ıeet 
açılacaktır . 

Müsabakaya kanuni evsafı haiz 
olmak şartile Lise veya Orta mek· 
tep mezunları veya bu derecelerde 
tahsil görmüşler girebileceklerdir • 

isteklilerin imtihan gününden 
evvel evrakı müsbitelerile Vilayete 
müracaatları ilan olunur • 

8260 26-29 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

ve sağ t.atşfrnda gerek rüzgar tesi · 
rile topu Oe\tildiği şekilde kontrol 
edemem~!~ ve gereks'e \lerid~nberi 
oynatılmaya~ bir oyuncunun yeoi'den 
oynatılmas~ Yurd forvet ha.ttını te· 

dünyanın kabul ettığı şe .1 • • 
I k Adana gıbı zengın raflarımda ödeyemiyecek halJe olduk· 

sahalar yapı ır enl'k 't'b ·yıe yüz !arından Adana sporundaki bugün-

Petrol ve benzinden başka pet
rol müştakkatı da çok sarfedilen ve 
sanayide istifade edilen maddeler. 
dir. bunlcırın fiyatlarında daehemmi. 
yelli tenzilat yapılacağı anlaşılmak. 
tadır. 

Bu muaflıktan is ifade edecek
ler Türkiyeye muvakkat bir zaman 
için seyahat veya sair bır maksatla 
geien ecnebilerle asıl ikametgahı 
ecnebi bir memlekette olup muvak
kat bir zaman için Türkiyeye dönen 
Türklerdir . Türl<iyeye nakli hane 
suretiyle gelen ecnebilerle kati ola
rak Türkiyeye dönen Türkler ( ta· 
lehe , memur , tüccar ) bu muaflık 
tan ve usulden istifade edemiyecek
lerdir . Muaflık usulünden istifade 
eJecek nakil vaşıtaları ve eşyalar 
şunlardır: 

maaıen' felce u~ratcnı_ştı. •. . . 
BirCU bana Yurd haf beklennın 

saha iı;crisind ... yok denilebilecek bir 
va.ıiyetıc. <>lınaları Toros sporlulara 
b~yUk bir avantai hazırlamıştı. Nit~
kım bu avantajdan istifade etmek ıs 
teyen Toros ikinci b.Jtay~mın beşinci 

nüfus ve genç ı 1 ı arı . 
'hinlik bir şehrin hala böyle bır yer:. kü durğunluğu ha~ııl etmiştir . 
d 1 . . yapmalarına mu· Temenni ederiz ki bundan böy 

e genç erının spor .. le alakalı makamlar kulblerimizin 
saade etmek onların körpe vucu~-

h t b bu acıklı haline bir çare bularak on· !arını terbiyeden ziyade as a ır 
k b. ları memleket çocuklarına daha fay. şekilde hazırlamaktan baş a ır şe. 

1 l daL olabilmelerini temin ederler • ye yaramaz . şte en başta ge en 

Karataş Altınkum 
plajı açıldı Otomobiller, bisikletler, moto· 

sikletler, trisikler, rulatlar, tayyare 
ve diğer hava nakil vasıtalan, mo-
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

•------- ---- Kilo Fi)atı 
Sıcakl~rdan korkmayın 11 _____________________ , __________________ ...... ...-: BELEDİYE İLANLARI 

CiNSi En az '--ı::-·n_ç_o_k_
1 

Satılan Miktar 
S. K. S. Kilo 

I< apımalı pamuk 
Piyasa parlağl " 

---:~--
iyasa temizi ,, 

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz ------1------'1 Siyah 

ÇfGIT 

Evlerinizde her dakika buz gibi yiyecek ve içecek bulundurmak ve 
sıhhatinizi korumak, hastalıklardau sakınmak istiyormuıunuz? Mutlak ha-

kiki ve elektrikli buz dolabı olan Kelvinator buz dolabı alınız. 
Peşin para vermtden 18 ay vade ile ve evinize her gün aldığınız buz 

parasile bu mükemmel dolabın bir tanesine sahip olursunuz. 
Beş sene zarfında bozulursa bili ücret tamir ve tebdil edilir. Elektrik 

sarfiyatı iki misli noksandır. Yeni Mağazaya telefon edi-

niz derhal evinize teslim olunur. 

8966 10 

Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin Sesi "Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye civannda, ADANA 

-----------------------------------------------------

-------1~---------------------------- --------Fasulya 6,50 
ı-üY~uı~aff-------ı-_:.:::..:....__ --- -- Akdeniz K~rataş Altun.I •-o~eli.,...·c_e ______ -----
,__,,,K.-.---------- ----ı------• uş yemi 

kum Plijı açıldı s-K:-:-'et~en"--to~h-um_u ______ --- ---- -----·-------

Mercimek 
•--=s-us_a_m------•---•----.--------

U N Her türlü konförü haiz, usta aşç.ılar tarafından ihzar edilen nefis yeme 

1 
?ört yıldız Salih ı 620-675 ve mezeler, her türlü içkiler ve buzlu ml'şrubat, kaynak ~uları, hurnsi ya 
u~ç::-:---.-".-~"-::--=-=-----'57ç-- takla odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

:S ~,-~ört yıldız Doğruluk 1675__ lstiıahat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. 
~ c uç " '' 650 Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartl'si günleri saat 
:§ ii 1 Simit ,, 900 d K 1 d :iC ~ D5rt yıldız Cumhuriyet - 65ö=75il 116 da Orozdibak civann a o aylık evi önün l'n hususi kamyonlar hare· 
~ e>,-üç ,, ,, 6 25 ket etmektedir. 8194 H 15 

ı------S~im~i_t __ ~~~,,~--·------!--------...:...---------------I ---------------------------------------------------
Liverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 

1 

28 I 6 I 1937 lş Bankasından abnmışbr. 

ÇIKTI Santim Pene 

Hazır 7 100 -Liret _ ı_I 96 r 
Temmuz vadeli 6 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 17 68 

, 
B. Teşrin vadeli 6 

183 
00 

100 
Sterlin ( İngiliz ) 627- ocf Bürücek vE Kayabaşı 

RAKILARINI 

Hint hazır 5 
Nevyork 12 1-u 

Siyah 

Bira 
DA 

Dolar ( Amerika ) 
Frank ( isvi~re ~ 

,.. ,, ... rı.. .. -u-, 
!r-..,,, •• :· ·- - _ ... ., 

' •"' 
• "ı : • 

•• lllJı 
L'CUl"'W~~B • flQl/I 

1 78 - -75 

.. ·. 

Geldi! .. ' ~ ANKIARA BIRASt 

Ankara birası 
Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu 

içiniz ! . Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANT ASI : 

( Telefon No: 265 ) 

Ankara Birasını 

Rıza Salih Saray : 
13-26 

( Bebekli Kilise sokak No: l 1 A ) 
8206 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile dolduıulanbir kristald1r 

İçki bayilerinde bulacaksınız 
H. 8193 16 

__________________________ _. .................. _______________ _ 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aıksiyotesi bütÜ'! dünya kaphcalarınınkinden 

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

muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 
Senelerce çocuğu ,>lmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit 

1 İ ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 
Her tGrlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şı-yi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilithdır 
Fiatlar şunlar· Kuruş 

<lır : 200 Bir gecelik 

otel odası 
125 Bir gecdik 

taş odalar 
75 Birinci baraka 
50 ikinci " 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo ı Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi 

" iki defaya kadar. 
Yazın Çif tehana gelmiyenler laşnı atrllardan uyuyamazlar. Kışın çA .. 

titiniz iztirabı unutmayınız.8264 2 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıblır r·-----
Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

DOKTOR---, 
Kayadelen Bir su df'ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana KayadeJen depolandır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 67 

Ziya Tümgören 
Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 

Abidin paşa caddesi numara 125 hergün hasta kabul eder 
14-15 g. A. 8150 

1- Atatürk parkında yapbnlacak kirgir umumi heli inpab 
siltmeye konulmuştur . 

2 - Keşif bedeli (2272) lira 11 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı (170) lira 40 kuruştur. 
4- ihalesi Temmuıun 12 inci pazartesi günü saat 15 de 

cümeninde yapılacaktır. 
S- Bu işe ait keşif, şartname, proje ve sair evrak fen itleri 

lütündedir. lstiyenler oradan parasız alabilirler • 
6- Eksilt1J1eye girmek istiyenlerin ihale tarihinden en az bir 

vel belediye encümenine müracaat ederek bu gibi işleri yapa 
dair ehliyet vesikası almaları mecburidir. 

7- isteklilerin ihale tünü muayyen saatta teminat makbuzl • 
likte belediye encümenine müracaatları ilin olunur.8250 24-

1 - Hal içerisine yapılacak beton döşeme ve lağım 
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 689 lria 94 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminah (51) lira 75 kuruştur. 
4 - ihalesi Temmuzun 12 inci Pazartesi günü saat on 

ye encümeninde yapılacaktır. 
S - Bu işe aid kl'şif, şartname veıair evrak belediye ftn · 

dürlüjündedir • lstiyenler orada görebilirler. 
6 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale tarihinden en aı 

evvel daimi encümene müracaat ederek bu gibi işleri yapabi 
dair ehliyet vesikası almalan mecburidir. 

7 Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat mak 
likte belediye encümenine müracaatlan ilin olunur. 

8252 24-29 

1- Daire bademe ve bekçilerile kanara toförleri için 42 takd 
elbisenin yapbrılmuı açık eksiltmeye lconulmu~tur. 

2- Muvakkat teminah yirmi iki buçuk liradır. 
3-lhalesi Temmuzun 5 inci pazartesi günü saat on beşte ya 
4- lıtekliler şartnamesini görmek üzere belediye ym itleri 

müracaat edebilirler • 
S- isteklilerin ihıle günü teminat makbuzlarile birlikte belediye 

menine müracaatlan ilin olunur.8236 20-24-29-3 

Seyhan C. Mü ddei Umumiliğinden : 
1- Adana ceza evinde bulunan mabküm ve mevkuflar için 

bir senelik thıek ihtiyaca (165) bin kilodur. Münakua düz kırma 
yıldız tabir edilen ikinci nevi ekmek üzerinden yapelacakttr. 

2- Bu işe ait yapılmış olan şartname ve sonradan yaplm 
rasız olarak ceza evi müdürlütünden verilecektir • 

3- Ceza evinin yolcanda yazılı ekmek ihtiyaca 24-6-937 
itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
olup 9-7-937 cuma günü saat 15 de C. Müddei umumiliti ma ... 
toplanacak komisyon tarafından ihale edilecektir. 

4- Şartnamedeki tarifat dairesinde üç yıldrı: un üzerinden ek 
talip olanlardan (1113) lira ve düz kırma için de (866) lira muvı 
minat alınacaktır • 

. S- Kapalı zarf usulilt yapılacak teklif mektupları arbrma , 
ve ıhale kanununun 32 inci maddesindeki şartlara uygun olarak 9-
cuma günü saat 14 de C. Müddei Umumiliti makamına verilmif 

6- Teklif mektupları hangi nevi yani düz kırma veya üç yaldls 
rinden eksiltmeye iştirak edilditini ihtiva edebileceti gibi bir 
bunlardan ikisine de talip olunduğunun bildirilmesi caizdir . Mektu 
verilecek ekmetin cins ve fiatı 111rahatan yazılmalıdır. 

8254 25-29-2-6 

AZ 

• 

Umumi Neıriyat MildUIW 

(M. Baktı 
Adana lurbözi matlı" 

tı 


