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Dün Antakyada kanii çarpışmalar oldu 

lOrk - lngiliz 
dostluğu 

Akde:: ve biı:netice 
dünya sulhu için en 
nıühim bir unsurdur 

Alman denizalfl gemileri İspanyol 
· ticaret gemilerini torpilliyor 

NEVZAD &0YEN 

~ tal S,ki:z'nei Edvardın lstan
~ bula }fJ:h~ı ~<Fhlle h~lı
daki i Y.an lngili7-Ttık cc!f ı~ıın· 
lnonün'!_)cıtafın , Bc:ı~ bı lcınımız h nıet 
dah un sorı LCJndra seyaha rr.c~ 
1 

~ mesut bir safhaya airdiğiııe deır 
evınç . . e z b 

b Verıcı İ{a retler vardır · ate 
unun b '- .. d . k~ a~~a türlü olmasına. a ım· 
n Agoıulernez . 

koı ıalaıırca p}'nrcı:k h.ç ~ir 
bulunmayan ·ki rr.emlel<el mLna· 

•ebet' · ın n dcstça co<y• n eımen rs ne 
~~t;p }oktur. Bı'likis ıkı devleti ~ıkı 
f dostluk baK-ile bakhyac.k men-
aat b' 1'k 6 ır ı leri mevcuttur. 

t 
Akdeniz Büyük Brit .. nya impera-

orı • ı. U~unun en mühim parçalarını 
111etr B · ~k &rıt opola bağlayan yoldur . uyu . 
Ak an~a imparatorluğ"unun emnıyetı 

1
. denız üzerindeki hareket serbestr-
lhe hatlıdır . 

lier hangi siJAhh bir ihtilAf zuhu· 
~a lngilterenin mubaıımı olac~ 

r kuvuet veya kuvvetler Ak~enız· re hakimiyet teaiı ettiti takdırde ' 
•rilterenin karıılatacatı miifküllt 
~elenin neticesi üzerinde k~tf te
lltiııı yapacak derecede mübimdır . 

Bunun içindir ki , lnpiı impera· 

~tu tarihinin mttem~~1At-
··~ izhar .,_ _,.,,. ~-
deniz hakimiyeti) me1t1lesini -6rilyoruz. 

Batıanııcmdan lbuf6ne kadar " ' 
hatiliz imperatorluk politikasmın b.~
tin aıı ti" Akdenizdeki ' Strateıık .-yre , 
ehemmiyeti haiz bütün noktaıa;ı ya 
larilterenin elinde ve yahud nufu:u 
altında bulundurma yolunda tekbuf 
etnıiftir . 

Ak.denizin üç kapısı vardır · Bun
larctan ikisi (Süveyş ve Cebelüttarık) 
lnfilterenin elindedir . Üçüncüsü de 
Çanakkaledir . Çanakkalenin bizzat 
Akdenizdeki fevkalAde Stratejik ehem
miyeti qiklrdır . 

lngilterenin Akdenizdeki askeri 
Pozisyonlarının hemen , hemen orta
lllıda , bOtün tecavüzlerden masun 
bir aıtmak ve ravitayman noktasıdır. 

Bundan bqka umumi bir ihtilafta 
bugünkü menfaatleri icabı lngiltere· 
ntn bulundutu safta yer almuı çok 
llluhtemel olan büyük bir Avrupa 
devletinin Akdeniz yolu Çanakkale
den geçer . Binaenaleyh Türkiye ile 
dostlutunu uzun senelerin perçinleş
tirmiş oldutu bu devletle lngilterenin 
münasebetlerinde Çsnakkalenin en 
ehemmiyetli unsurlardan birisi oldu
lunda fÜphe yoktur . Bu bakımdan 
da Çanakkalenin dost bir elde bulun
'aaıınm f ngiltere için hayati bir ehem-
lllltyeti vardır . 

Atatürk Türkiyesinin yıllardanberi 
~~ip ettiği barış polıtıkası ve komşu
-nylc günden güne artan dostluğu ::a !akın şarkta , Avrupa dıplonıa-

lıun artık ehemmiyetle hesaba k~t
~ rnecburiyetinde bulunduğU hır 
~ecede büyük bir prestij kaza~dır-

ır. İnıperatorluğ"un yolu üzerınde 
elli esaslarla tekasüf etmeğe baş· in ı.._ •• "te .vu dostluğun da İngiltere ıçın 
~büyüktür . . . . 

~lt '11tarıda kısaca izah ettığımız 
~ e~'r Türk dostlutunun İngiltere 
~lllnıiyetini açıkça meydana çı· 

[ ,. t.dır. 
llaetı.ı\a he Oruth ] adındaki İngiliz 

,, lıı : 
i\' 8rita 'Yeti ita nya imparatorluğunun em-
~•rıin '1 1Yadan daha ziyade 1 ürki-
~e-~Oı vaziyete bağlıdır. , 

ı..· le mübalata yapmış de-
eb tiliı d .. 
'fıretin °•t1utunun Türkiye ıçın 
~ 'l'Gr1t1y e fefince ; 
11a:t;.. d~ ~lf politikasının ana 

r . bır cihan sulhunun te-
3' •1111hrıllıııo. 

General Mola ve arkadaşlarının cenazeleri gömüldü 

Kontrol gemilerinin masuniyeti temin edecek İngiliz 
projesi devletlerce kabul edildi 

~~~-----·------~~-

Cephelerde 
devletler bu projeyi kabul etmişler
dir. Yalnız Almanya bazı masraflar 
istemektedir. ltalya da Almanya 
ile görüştükten 1>orınl cevap vere. 

cektır. 
L ndra: 5 (ı~ .. tlyo M ırkôrl) -

Alın ırı lıJberlı re gort"; aJı:>miıııi.ıd ı 

- Gerisi lkln:l s21hlfede 

İcra vekilleri heyeti 
toplantısı 

DoJqland subayları CebelUttarlkde lnglllz gemisinde 
lnglllz aubaylarlle beraber 

Bilbae : 5 (Radyo - Mukoni) -
- Bilbao üzerindeki ui tayzik 

leri hafiflemiştir. 
Burada tam bir sükfuı büküm 

sürmektedir. 
Salamanka : S (Radyo) - Alı· 

nan haberlere göre şimal cephele· 
rinde milisler mevzilerini muhafaza 
etmektedirler. Belli başla bir hareket 

olmamışbr. 
Madrid : 5 (Radyo Markoni) 

_ Hüviyeti meçhul bir tahtelbahir 

bir lspanyol Cümhuriyet tica~et ge 
misine taarruz etmiştir. Gemı hasa
ra uğramışsa da gerek yolculara ve 
gerekse taifeye bir şey olmamıştı~. 

Madrid : 5 (Radyo-Mark?nı) 
- Dün akşam üzeri lspanyo~ tıca· 

. . e vaki taarruzun bır Al· 
ret gemısın ld 
man tahtelbahiri tarafından o uğu 
kuvvetle sanılıyor · 

Barselon : 5 (Radyo) - Gene-
ral Mola ve arkadaşlarının ce~aı.e 
merasimi büyük bir kalabalığın ıştı· 
rakile bu gün yapılmıştır. 

Burgos : S (Radyo - Markoni) 
- Bütün ordu General Molanın 

bin bir fedakarlık karşılığı olarak 
gozlerini dünyaya ve medeniye~e 
açan ·rur kiye, kısa bir zamanda bu· 
yük hamleler yapmıştır. . . . . . 

Yeni Türkiye asırların bırıktırdıtı 
ksiklcri süratle temamlamağa mec

~urdur. Bunun için de mutlak bir sü-

kfıne ihtiyacı vardır. 

l ·1· - Türk dostluğunun Akde-
ngı ız lh .. 

. b" netice dünya su u ıçın 
nız ve ın ~ 

k değerli bir faktör olduğuna şup-
ço s · yle bir barış elemanı· 
he yo\(tur. o çalışmak Türkiyenin 
ın taazzuvuna . d 

n ·ıı· menfeatları ıcabın an-
büyük , mı 1 

dır · • Avrupa muvazene· 
Diğer taraftan, l" .. oy-

.. dahi nazım ro unu 
sinde bugun . . başlıca kuvveti 

Akdenız.ın . nayan ve . . .. ük bir m,ııe-
olan lngiltere ~ıbı. bu~ ·n müstakillen 
tin dostluğu Turkıye ıçı 
ehemmiyeti haizdir. . 1 ğun Mamafih bu ananevı dost u. ·1 

eni bir kuvvet ve canlıl:kl~ d~rı. -
y . yalnız İngiltere ve Turkıye ıçın 
mesı b · · mesud 
değil bütün dünya sul u ı~ı~ 
bir bAdise olarak görülmehdır. 

ölümünden müteeairdir. 
Dün muazzam bir halk kitlesi ce

Hedleri selimlamışlardır. Cesedler 
dün Barselona götürülmüştür. 

Madrid : 5 (Radyo - Markoni) 
- Diyag<'jalara cephesinde hü. 

kiimet kuvvetleri 25 kilometre iler
lemişlerdir. 

işgal ettikleri saha 50 kilometredir. 
Londra : 5 ( Radyo . Markoni) 

Ademimüdahale komitesinin kontrol 
planını tatbik için çalışacak gemile
rin tecavüzden masuniyetini temin 
için İngiliz hükumeti tarafından tan· 
zim edilen proje Almanya, ltalya ve 
F ransaya gönderilmiştir . lngiltere 
kontrol gemilerine işaretler konma· 
sına teklif ediyor. 

Alman haberlere göre mezkur 

Bafbaken ismet lnönu 

Ankara: 5 ( Sadyo ) lcrave-
ktlleri heyeti Başvekil ismet İnönü. 
nün riyasetinde dün toplanmış ve 
muhtelif işler üzerinde kararlar al. 
mıştır. 

ANKARADAN 

Rogepa Ankarada renkll fotograflar ahrken 

~nkara : 4 ( Hususi ) - Amerikan milli coğrafya birliği Türkiyenin 
renklı fotograflarını aldırmak için Ankaraya bir mütehassıs göndermiştir . 
Gönderdiğim resimde mütehassıs Rogers Ankaranın renkli fotoğraflarını 
alıyor. 

ANKARAYA SELLER YAPAN YAÖMURLAR YAÖDI 

Ankara : ( Hususi ) - Dün Ankaraya gayet şiddetli ve üç saat süren 
bir yağmur yağmıştır· Yağmurdan bütün sokaklar dere gibi oldu bazı cad· 
delerde sular yar~m ~etro~u buldu bir" ~m e~le~in alt katlanm su basta 
uzun yıllardan ben böyle bır yağmur gorulmemaştır . Etf aiye ve heled" 

• · d b"t" sokak! mizledi ıye az zaman ıçan e u un an te yağmur bili devam etmektedir. 

. Şarki Erden Emiri 
lstanbulda tenezzühler yapıyor 

lstanbul: 5 (Hususi)
Maverayı Erden Emiri 
Abdullah dün öğle-ye 
kadar ikametlerine tah· 
sis buyurulan llf'y)crbe· 
yi sarayında istirahat 
etmiş ve öğle yemeğini 
yemiştir. Emir Abdul
lah öğleden sonra mo
törle lstanbula geçmiş 
ve otomobil ile şehirde 
bir gezinti yapm,~tır. 

Bu sırada Türk . lslam 
müzesini ziyaret etmiş· 
tir. Müze müdürü tara· 
f ından Emir Al::dullaha 
izahat verilmiştir. Bun 
dan sonra çar~ıyı gez· 
mi,tir. Bilahare otomo 
bil le Uryoğlunda bir 
gezinti ynpmışhr. Mi· 
safırimiz müteakiben 
motörle Büyükde-reye 
gitmiştir. Vaktitiyie 
orada ikamet ettiklerin· 
den bazı hususi ziyaret· 
ler yapmışbr. Akşama doğru Beylerbeyi sarayına avdet etmiştir. 

Kamutay da mllzakereler · 
Polis teşkilat kanununun kabu

lüne kar'ar verildi 
~~-------·4ml------~-

Meclis yarın tekrar toplanacak 
Ankara: 5 (Radyo) - Kanıutay· 

dün Fikret Sılayın başkanlığında· 
topl~narak polis teşkilat kanununun 
encümenden gelen maddeleri tas· 
vip edilerek kanunun heyeti umumi 
yesinin müzakeresi bitirilmiştir. Tür· 
kiye cümhuriyeli ziraat bankası ka
nununun ikinci müzakeresi yapılarak 
tasvip edilmiş ve ruznamede bulu· 
nan maddelerden ziraat vekaleti 
t~şkilat ve vaziyetine ait kanun li· 

Milletler Cemiyeti 
nin mu haf azası 

l..;ondra : S (Radyo) - İngilte
re lmperatorluk konferansı delege· 
lcgeleri Milletler Cemiyetinin muha· 
fazası ve otoritesinin cihanşümul bir 
hale getirilmesi hususunda anlaşmış· 
lardır, 

yihasile orman müdüriyeti umumiye. 
si teşkilatına ait layihada müataca
liyet kararile müzakere ve kabul 
edilmiştir. Yine bugünkü toplanbda 
bava yolları müdüriyeti umumiyeli
ne ait 1937 büdcesi de kabul edil
miştir. Kamutay pazartesi günü top
nacakbr. 

~~-------·-----------
İtalya - Almanya 
Arasında bir askeri ittifak 

yapılacağı haberi 
yalanlanıyor 

Roma: 5 (Radyo - Markoni) -
Almanya - ltalya arasında bir 
askeri ittifak akdine teşebbüs edil· 
diti hakkındaki şayialar asılsızdır. 
Bütün Roma gazeteieri de bugüdkü 
nusqalarında bu şayiayı ya1anlamak· 
tadırlar. 

------------------------------· Son Dakika 

antakyadakanh çarpışma 
Antakya : 5 ( Türksözü muhab"ırı· y ld 1 b"ld" . ) Antalc 
ı k d 

. ı mm a ı anyor - ya 
ve s en eı unda bır takım Araplar} E .1 Hat d . Ak 

C 
· . k a rmem er ay yasasına aır • 

vam emıyetı ararım pr t t k "'-'·.. 1 o es o ma amanda du~an arını kapayarak grev 
yaptılar. 

Bun~an başka Antakyada bir de arbede oldu : 
. Sun~~ hükumetinin ilan ettiği umumi aftan istifade ederek tabl,e 

edılen Turk mahkuslarım görmete giden akrabaları bük6met memurları· 
nın kurduğu asabetülkavmi kulübü önünde kulüp menaplarımn tecavl· 
ne uğramıştır . bundan d<>tan heyecana teskin ve asayifi temin için Fr.
sız askeri müdahale etmiştir. 

Bu kanşakhkta yaralananlar şimdi yedi Arap ve bir Tiirk olarlık • 
bit edilmiştir. tafsilit ponadadır. 



Sahile 2 

Sergilerde 
---.......... ___ _ 

••hlrde iki aergl açılmıf bulunuyor. Slrlsl; TUrk kUltUrUnUn 
.. tblkatçıhjını tebarUz ettiren "ilk okulla,. sergisi,, Dlgerl de; 
TUrk kadınlıjının lncellllnl ve zevkini manalandıran Akfam 
Kız 8•n•t mektebi ve EnstltUsU el lflerl aergl•I • • • 

Dün her iki sergiyi de gezdik , 
temiz reyonlardaki sa.1at sembol
lerini müşahede ettik. 

Enstitünün sergisindeyiz : 
Yünlü, ipekli roplar, bluzlar, iğ

ne işleri, zarif şapkalar, beyaz işler, 
brode ve armeler hisli bir kadın 
elinin zarif parmaklarından çıkan 
bOtün işlerle dolu rcyyonlarda yük· 
sek zevklerin mahsullan sıralan 
mış)ar .. 

Adana kızının bir yıllık göz nur
lan... Bir tek sözle; Adana kadınlı. 
tının kabiliyet ve zevkinin sem
IM>Jleri .. 

Bu güzellikler, zarafetler meş· 
berinin her parçasını ayn ayn yaz
mak, bu cazib hünerleri kalem hü 
ncrile anlatmak güçtür. 

Genç kızlarımızın sergisini bu· 
rada anlatmak değil, yerinde gös
termek için, vazifemiz teşvik ve 
tavsiyedir. 

c 2L 

Tıp llemlnde -

ilk okullar segisinde de ilk ted. 
risat programı ünitelerinin canlı 

yaprakları, zevkli sahneleri vardı. 

Genç öğretmenler sırasi)e ü~ite 
den aldıklannı talebelerile uğraşarak 
canlandırmışlar, sözlü malumattan 

maddeli malumat haline koymuş· 
lar,. 

Sıra sıra reyyonlar' kalem iş. 
!eri, kagıd işleri, örgü işleri, tahta 
işleri, alçı işleri ilah ... Çocuk kültü. 
rünün canlı safahatı hep orada ... 

Çocuk nerede okur? Nerede oy. 
nar? Nasıl okur? Nasıl okutulur ? 
Mektep sının dışında neler görür? 
~ Sergi bütün bu süallere karşılık 
verıyor .. 

Sergide ziyaretcilerin peşisıra 
dolaşan genç rehberlerde var, fakat 
ne hacet, sergi kendini anlatıyor. 

Nihat TangUner 

uzm:za: 

Olü gözleri 
Sayesinde körler iyileşiyor 

Odesada profesör Fillatown ida. 
resi albndaki göz hastalıklan klini · 
tinde , tabakayı zücaciyenin gayri 
şeffaf bir hal peyda etmesinden do 
tan zerka hastalığı neticesi kör ol· 
muı bulunan 400 kadar kimsenin 
bu körlükleri giderilmiştir • 

Dünya seririyabnda , yaşayan 
bir insanın karniyei lamiaamuı aşalan. 
muı ile körlerin iyi edildiği hakkın· 
da baıa Yakalar makimdur. Fakat 
bu tromatizm ve yahut vahim göz 
rabatsızhklan gibi ıözün derhal çı· 
kanlmasım icab eden çok mahdud 
vakalarda mümkündür . 

Profesör Filatova gelince , mu
maileyh , körlere , ölülerin gözleri 
içinden alınmış karniyei limia aşılı· 
yarak iyiletmektedir . Profesör , kör 
ıQzde 4 milimetrelik ufak bir delik 
açarak berrak karniyei limiadan bir 
parça akıtmakta bir kaç günlük da 
hi olp gene yaşamakta olan göz 
içinde yerleşen ve organizm ile bir 

Ceyhana 
amektep 
llzım 

Ceyhanda Kültür 
hareketleri 

Ceyhan : 5 [ Hususi muhabiri· 
mizden ) - Gerek kasabamız mer 
kezinde ve gerekse köylerdeki 3-S 
..Oı ilk mekteplerin imtihanlan 
bitmit ve sınıfı geçen talebelerin de 
ita..,. ftl'ilmiştir. 

Her yml oldutu gibi bu yıl da 
bölgemizde ilk mektebi bitiren yüz. 
lerce talebe vardır. Halbuki; on bin 
kiilar nüfuslu ve her ,.ı böyle yüz· 
leıce ilk mektep mezuna veren ve 
her balamdan kazanç ve ıeliri bol 
olm bir kaza merkezinde, bir Orta 
~P mevcut değildir. . . 

Blö bir türlü yoksuHuk ıçınde 
ilk taheilini ikmal eden yavrularımı

le; en bu mayi berraklığını muhafa
za ederek yaşayan fakat kör olan 
gözü gördürmektedir . 

Profesör Filatovun tesbit ettiği· 
ne göre , bir kadavradan alınan 
karniyei lamia yaşayan bir insan· 
dan alınandan daha ziyade müessir. 
dir . Zira , gene profesöre göre , 
yaşayan maddenin şahsiyeti , oriji
nal hususiyetleri . üzerine aşılanan 
madde iJe mücadele etmekt~dir . 
Halbuki ölü madded !: bu mevcut 
delildir • Böyle bir maddede yalnız 
hayati kabiliyetler kalmakta ve bun
lar da derhal öteki nesiç üzerine ir
tibak ile ncşvünemaya başlamakta· 
dır . Tefessüh etmemiş bir ka· 
davradan alman karniyei lamia, ben· 
lığini ve yabancı nesiçlerle bioşimik 
imtizaçsızlıklannı kaybetmiş , fakat 
yaşayan ve yaşatabilen bir nesiç
tir . Ve kor gözün kamiyeL limia
sını şeffaflaştırmakta ve kör göze 
nur verebilmektedir . 

Alman Denizaltı 
gemileri 

- Birinci sahifeden artan-

ha]e komitesinin toplantısında Sov· 
yet murahhası, Almanyamn Almaria 
hadisesini çıkarmış olmasından do
layı Sovyet Rusyanın hasıl ettiği in 
tibalan anlatacakbr. 

Londra : S (Radyo) • lspanyaki 
hadiscle • etrafındaki telgraflar hü
kumet kuvvetlerinin Guderroua ceb· 
besinde 24 kilometre ilerlediklerini 
bildirmektedir. Almerianın Alman 
deniz kuvvetleri tarafmdao bombar
dım 1nı dolayısile ispan a hükumeti 
ademi müdahale komitesine verditi 
notada İspanyol sularında yapılan 
kontrolda yeni hadiselere meydan 
verilmemesi için alakadar devletler
den teminat istemiştir. Bundan mada 
ispanya doyçlandzırhlısmın bombar· 
dımanı meselesinin beynelmilel ma
kamlarca tahkik edilmesini ileri sür· 
mektedir. 

ZID bi, çotu lcaaabada Orta mektep ~~B9!!!11------~~~ 
olmam .. yüzüııden okuyamamakta· 
dar • 

Ceyhanda da bir Orta mektep 
olli; yoksul yavrular tahsilden mah 
~ blmıyacak ve bu suretle Cey· 
baD, Kültür sahumda büyük inici. 
pf Sfmerecektir . 

Ceyhan : 5 ( Hususi muhabiri. 
mizden ) - Her yal olduğu gibi bu 
yıl da şehrimiz ilk mekteplerinde 
Mayıs ayı ~onlarında açılan sergi 
çok rağbet görmüştür . 

Başta muallimleri olduğu halde 
küçük yavrularm bir sene zarfında 

1 ŞehDır ha • o rl 

Şehrimiz iş dairesi 
baş müfettişi 

teftişten döndü 

Haziran 15 de 
kanunun tatbikına 

başlanacaktır 

Ankarada, iş bölgesi amirleri 
toplantısına iştirak etmek üzere 15 
gün kadar Ankarada kalan ve mü
zakerelerin hitamını müteakip Mer
sin, Gaziantep, Maraş , Malatya d· 
betlerini teftişe giden Adana böl
gesi iş dairesi baş müfettişi Bay 
Mehmet Ali Nasfet dün şehrimize 

gelmiştir . 
Haber aldığımıza göre; bölgenin 

kanuna hazırlık faaliyeti ikmal edil
miştir. ikinci derecedeki formalite
lerin de bir haf taya kadar intaç edi· 
leceği muhakkaktır . Bölgede mev· 
cut fabrikaların anketleri de tamam
lanmıştır . 

Haziran 15 den itibaren kanu· 
nun tatbikatına derhal başlanacak
tır . 

Haşerelerin itlafın
da kullanılacak 

zehirler 
Mersine geldi 

Pamuk hqereleri mücadelesin· 
de kullaıulacak merital zehirleriain 
ziraat mücadeletine ~da gelece· 
ğini yazmışbk . 

Bu zehirlerden 100 tonu Menin 
gümrütünc gelmiştir • Bugünlerde 
şehrimize getirilecektir • 

Polislere lastik 
sopa verilecek 

Kıyafetler ayın 15 ine ka
dar tamamen değişmiş 

olacak 

Bütün polis amir ve. memur
lan Hazirana kadar yeni üniforma· 
lannı gezmit olacaklardır . 

Polislere listik sopalar verilme· 
si de düşünülmektedir . 

Bir kız çocu
ğu boğuldu 

Mercimek köyünden ( Ceyhan ) 
Huac otlu Şükrü isminde birisi ka· 
nsı ile beraber kazmaya giderek 11 
yaşlanndaki çocuklannı evde yalmz 
bırakmışlardır . Klçük kız evde ca· 
nı sıkılarak komşulan olan bir kadın· 
la nebire ymkanmata gitmişlerdir . 
Çocuk burada yıkanırken cereyana 
kap!)arak botulmuştur . Neden son· 
ra kOIDfU kadınan bidiscden haberi 
olmut fakat iş itten gcçmiftir • 

Küyük kızan cesedi henüz bulu· 
nama1D1ştır . 

bir çok emek ve gayret sarfcderek 1 
meydana getirdikleri bu sergi de 
cidden muvaffak olmuşlardır. 

On on iki gün kadar aÇ1k bu· 
lunan bu sergiyi iki binden fazla 
seyirci gczmiı ve görmüştür. 

Yap.tan tetkikat neti~sinde ser· 
gide iyi muvaffak olan talebeler 
mektep idaresi tarahndan aaükifat

landmlDDthr • 

Kız Enstitüsü 
sergisi dün açıldı 

Şehrimiz Kız San'at enstitÜ!ıÜ 
sergisi dün parlak bir törenle, kala
balık bir davetli kitlesi huzurunda 
açıldı. 

Genç kızlanmız çok muvaffak 
olmuşlardır. 

Sergi bir hafta kadar halkımıza 
teşhir edilecektir. 

Halk evi 
Ônümüzcieki yıl bütçesi 

1700 küsur liradır 

Şehrimiz Halkevi idare heyeti. 
nin toplandıAw ve önümüzdeki yıl 
bütçesi için müzakerelerde bulun
duğunu yazmıştık . 

Aldığımız malumata röre ; he
yeti idare , Halkevinin önümüzdeki 
yal bütçesini 1700 küsur lira olarak 
kararlaıbrmııbr . Bütçenin faallan 
taksimabnı da ayrıca bildirecetiz . 

Nafia faaliyeti 

Vilayet Nafia dairesinin önü
müzdeki yıl faaliyet progran çok 
büyüktür. 

Nafia tqkilib , kazalar arası 
ve Vilayet - kazalar yollanmn pro
je-deki tesbit edilmiş kısımlannan in· 
şa ve tamiratına başlanacakbr, bu 
meyanda Tanus yolunun iopab da 
başlayacakbr . 

Yeni k<>tU sabuı arkumdaki 
yolun tesviyesi yaplnuşbr • Bu yo· 
lun tq dötenme işi yalan bir gün· 
de başlayacaktır . 

Öğretmenlerin 
kıdem zamları 

Tazminatla beraber 
verilecektir 

Sokakları süpür 
• • me ışı 

Bir okuyucumuz f8ZIJOr : 

lzmirde yollann temizlitihi koru. 
mak için bir kuyruk torbam 
icadedilditini geçen yıl Türk
sömnün günün yaprafl köşesinde 
o sütunun kendine mahSUI alaylı 
dilile okumuştuk. 

Fakat sanınz ki bu icad latife· 
den ziyade ciddiyetle telakki edile
cek bir şeydir. 

Adanaya mahsus delil ya tanzifat 
memurlan bol olan her şehirde- bu 
tanzifat işlerinin nuıl yapdcLt1na dik 
kat ediniz. 

Vakıtla vakıtsız caddelerde bir 
elinde süpürge bir elinde koca bir 
kürek taru:ıf at işçilerine rastgelirıi
niz . Bu işyarlar sokaklan te
mizlerler . Ondan sonra aa · 
zozlar da gelir aokaklan ·..ıar. Be
lediyelerin faaliyetini takdir eder re· 
çeniniz. 

S.zan da bu ameli,at üzerinde 
tevakkuf etmete lümm ıöriinüniiz. 

Çünkü aramı solcaklarla bera-
L - • • d ::.-""-::....: b -·I UCI" 111111 e \19-.-u ~ .......... a. 
DUfbr. 

Süpriintii ilÇiline ıelince o da 
sokaldan temizlerken havayı kirlet
miftir. 

Sokaktaki süprüntüler röze ba
tar. Fakat imamn burnuna pmez. 

ltÇi koca süpürplini •vura ... 
wra kürefini doldurarken hava ku· 
raklık olunca bütün tozlar plip re· 
çmlerin a....,... oradan da citer· 
lerine per. 

Bana bir çare difiinürlkm lzmi
rin lmyıuk torbul --. alayla re· 
çiftirilecek bir icacl ........ habr. 
lanaz. 

Belediyeler bu gibi itleri m&m. 
kün oldutu kadar sabahleyin erkenden 

ve sokaklar tenha iken · yaptmnayı 

düıünürler. Fabt tanzifat itçileri 
böyle ıeyler dütünmezler. Onlam 
bu işi takibeden ve iıletea çawtlan 
belediyelerin tanzifab münasip va. 

ôtretmeclerin 936 ymbna lid la· katlarda ve münasip şekillerde yapma· 
dem zamlan baklcmda V ckaletin al· 11111 da takibetseler ve buna ibtisu· 

dıtı kararlara göre ; iadem zamja 
nnan tediyesine 15 Hazirandan son· 
ra başlanacakhr . V c kıdem zamlan 
tazminatla beraber verilecektir . 

Hataya 
vapur· 

Postaların önümüzdeki 
hafta iılemesi muhtemel 

lıtanbul: S ( Busaai ) - Hatay 
anayasa11nın tesbitindea 10Dra Met
sin hattına ifleyen vapurlann Jiı1cea. 
deruna da utnmasa bnmfmqta. 

Aoayua tesbit edilmit oldu· 
tundan bet sad veületinia.bu husus
taki ımri beklenmektedir. Emir ge
lir plmez ilk aefere çakacak vapur 
lskenderuna da utrayacakbr. 

Emrin önümüzdeki hafta içinde 
gelinesi çok muhtemeldir. 

Gece bekçisi 
aranıyor 
--·--·- -

Matbaamızda gece bekçiliği· 
yapacak birisine lüzum vardır. Ma 
baamıza müracaat edilmesi. 

lan ve vazifeleri dahilinde çareler bu· 
lup amirlerine raporlannda arz et· 
seler iyi olur. En kolay çare timdi· 
lik şu ela gerektir : 

Süpürıecilerden evvel küçük 
splama arabalanndaa biri &ide ıe· 
çip te ,oUara biraz • _...,... ve 
yoller onan arkemcl• liprllla toz· 
lar havaya icanflDU sonra bana da· 
ha fenni, daha modem çareler dilfi · 
nülür. 

----------···-4lm---------
Malatya da 
Malatya - Sivas 
hattının birleşmesi 
münasebetile yapı· 

• lan tören 

Hattı 15 haziraacla S.. 
vekilimiz açac•k 

Malatya: 5 ftluausi İlluhafairimia.. 
den) - Şehrimizde bugün ötfeclen 
sonra, Malitya - Sivas batbmn IOn 

demir raylannm birlepnesi miinae· 
betile bir merasim yaı)Jfaqbr. Hui· 
ranın 15 nde Bapelril ismet fııöaü. 
tarafından bu hattm aÇ1lma töreni 
yapalacakbr. Her iki Vdiyette de 
bazırbklar bathıdı. 

6 

Türk 
lngiliz 
dostluğu 

" Büyük BritanJ 
ticaret Ye em • 

Türkiyeye baf 
-·-

Londra ..... lmlt•TM 
mecmua• 11 1ngtı1z
lu..,..... ..._ ..... ,..~ 
fll Y•ZIYI .... ıre1tm411d ... 

1 ngiliz ve Alman meni 
karfılafhlı cephe admı 
cegim yer , Çanakkaledir • 

nufuzunun bu cepheye kadar 
mcsine Iusumsuz fUphe ve 
du,meden seyirci kalabiliris • 
herkes bilir ki, Almanya , hi9 
ekonomi bakımından , geni,t 
Uıımı bulamadJiı takdirde • 
mek mecburiyetindedir . 

Fakat Britanya 1.1'1 ..neıı;w 

için yakın Şarkta tampon 
görecek bir devletin bul 
ten önceki zamanlara göre 
buyuk bir hayat veya memd 
lesidir. 

Berlin-Bagdad demiryo 
jesi gibi bir hareketin yenid 
bulmasına İngiltere hiç bir 
yummaz. Bu itibarla Bay 

günlerde Turkiye BqbakaDı 
olan konUfmuı bilhassa kayM 

C\>ir ehemmiyet t&fı 
Britanya imperatorlupnun 

ret ve emniyeti İtalyadan 
ziyade, TUrkiyenin alaca&ı 
bağla bulunmaktadır. 

CumhUriyet TUrkiyeainiıı 
reisi Kamil Ataturk öteki l' 
görmege alışmadıpmas kıyme 

kendi fahsmda toplamıf bul 
Tevazu, ehliyet, muvaffakiyet 

Ataturk, aeui&, aada11•, 
ıhterife lrapal•adan A:vııııaalllll 
ta Adamından .kuvvetli bir 
kiye yar&tmıt ve Yakın Ş. 
çak deYletJeriD muadd.. • 
ba yarda etefli w miWtr 
a)'Qi umanda mllaen• v• 
bir mahiyet vermiftir, 
ve teca.us emelleri 
politikan prhde Balllan 
kunılmasında yeni ve muhim 
mil olmUf ve fU'kt& da lr• 
ile erifilen anlatmaları me 
tirmiftir. GörUlUyor ki, Turki 
vetli bir bitaraf blokun nUY 

kil ediyor. Tttrk dostluiu 
hayati mnneka1At hatl.nm 
altında bulundur&ea11 pbi 
de İngiltere ile te•is ettili 
mUnaaebctlerden sarar delil, 
göreceli qikhdar. 

iyi •al6mat alan b 
buyuk memnllDİyetle 

göre Bay Eden ile Bat~ 
araamda geçen görUfmol.
ce samimi bir hava içinde 
etmif ve TUrkiyenin de 
yakın ve daimt bir anı.,... 

maaı arauauada oldaiu te 
ribni,tir. Jarna1 d8 Jene~in 
de aordaiu fU suali birçok 
buytık bir a1Ab ile sormakta 

- Aceba geçea aene. 
Edvarduı temellerini ~ • 
bagtın neticelenmekte oldua
buere mi bulunuyorm? 

Tt:İRK 

Abone prdarı 

12 Ay .. 
6~ 
3Ayhk 
~yhk 

1 -Dit memle'letler 
eU cletlfmez yalpa nm_.. 

zammedilir • 

2 - lllnlar içia 
aat edilmelidir • 

Bugece oabetçi 
Yeni otel chw•St 

Tahsin 
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Türbôd Sahife : ~ 

1 Asrı sinemada 
'---------------~·-----------------------------

BELEDİYE İLANLARI 

1'ürk ·Japon ticaret 
anlaşması 

Sivil tersane 
v 

yapacagız 

Ankara : 5 ( Radyo ) • lıtanblda 
Ankara : S ( Radyo ) .;_ 23 Ma- haliçte bir sivil tersane yapılacağı 

)'la 937 -.ribinde Ankarada imza· haber almmışbr. 
ı.._ Türk - Japon ticaret muka· Amerikanın 
Yelesi bir sene müddetle meriyette • 
kalacaktar. Bu müddetin hitamı~- siyasetı 
dan dört ay evvel feshi ihbar edıl- D ... • ek değ ildir 
lllediti takdirde anlaşma aynı müd- egışec d Markoni) 
detler İçin lcendilijinden uzatılacak· Vaşington: 5 (Ra yo 1 t lan· 
tır • Ruzvelt bugünkü gaz~teca e~ doı;,. _ 

d . Amerikanm sıyaseb e5ışe 

1- Belediye buz fabrikasmdaki suyun seli bet derecesi 0-1 Fransız 
sertlik derecesine düşürecek ve saatta asgari 1500 litre su tasfiye edecek 
bir adet tasfiye cihazı açık eksiltme ile sabn alınacaktır . 

2- Muhammen bedeli yedi yüz liradır. 
3- Muvakkat teminatı 53,25 liradır. 
4- ihalesi haziranın 28 inci pazartesi pnü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan pa 

rasız alabilirler . 
6- isteklilerin ihale günü muayyen saata kadar teminat makbuzları ile 

birlikte belediye encümenine ya şahsan ve yahut teklif yapmak suretile 
müracaatlan ilin olunur . 8180 6- 10-15-19 

, Bu anlqma mal taka11 esasına bsm 1 ' k b. takım ma-
lb.. . • . ,.Jri h klanda ça an ır ,. 
uıtenıttir . Ve takaslar ııf kıymet· ~a· a 

1 
. t k ·betmiş ve Ame- ı 

ler üzerinde yapılacaktır . AnJqma • nisız ha~r en~ ZI biç bir detifik 
Sıcaklar başladı 

Ya bath iki liste vardır • Birinci liste rikamn sayaaet ite 'bi böyle bir ta· 
Türkiyeye serbestçe aokulacak Ja· lik yapdmıy:- ~mittir 
Pon mallarını ikinci listede Japonya· savvur da y tçr. o· 

ya Yeril~ lcontenjanlan ihtiva et- Blumberg ve uçe 
=tedar. Japonyaya sif 100 kıyme- R S (Radyo - Markoni) -

e Türkiye menşeli mal ihracına oma: · zın Blumberg 
ınukabil Japonyada sif 95 kıymetin· Alman .. barbıfe~: sonra 15.000 
~~. ~I idhal edilebilecektir • Müte· ve Duçe d~~ 6! nutik hareketle-
~ S serbeat döviz olarak Türki· fatiıt genamn. 'ımd' Mütaakiben 
Ye Cumb '- --'-· · · ıeyretmlf er ır. uriyet merku oan-SI em· rını b' · af t ver-
rine veriJecelctir. Türkiye menşeli Du~, Blumberge ar zıy e 
1Dallar Japonyaya mezkOr memle miftar. 
~ette hilen meri ahkime tevfikan ___ ...... . 

•thaı oıunacakbr • Açık eksiltme 

IÇECECINIZ SU 
Ayran Menba suyu 

olmalıdır 
Sıhhatinizi korumak, susuzluğunuzu gidermek için her yerde mutlaka 

Ayran •uyu içiniz . 

Mide, bağırsak, ve böbrekl~rinizi korumak, hayatınızı uzatmak ve neşe 

ile iztirapsaz geçirmek isterseniz her türlü mikrop ve televvüskn ari 

AYRAN MENBA suyunu tercih ediniz . 

8086 1-3 
1 numaralı Alman 

düşmanı 
"Katolik papazları,, 

Ceyhan ilçesi jandarma 
komutanbtından : ----------------------ıw----------------------------

l.ondra: 5 (Radyo) - Sund•Y 
Ek.pres gazeteainin bugünkü başma· 
lcaleaincl; pmlar yazılıdır: • 

"Hitler, zaten beynelmilel bır 
diitlDPn lcazanautb. Bu dü~ y ~
badilerdir. Şimdi de, daha nüfuzu 
'>ir beynelmilel clDpnM daha kaza· 
lllcata benzeyor. Bu, Roma kato· 

lilc kilisesidir. . . 
Gabbels bu kiliseye şiddetb bar 

hücumda oo'ıunuyor. Fakat hücumu 
l•ribtir. Ve zekicedir. 

Kilisenin akidelerine hücum et· 
etıneyor da papazlardan bazılan~ı~ 
leciyesini karanbk göstererek kilı· 

· itibanm düşürmek yolunu an. 
Yor. Gobleı, asi bir Nazi olan yüz
ba,ı Rom'un öldürülmesi esna,.nd 
böyle söylemişti. Fakat arada bir 
farkvar. 

Goblea Nazilik ettiti zaman Rön 
llliftii. Katolik kilisesi ise yaşa-

Panarinin kanadı o kadar kuv
etli idi ki, onu fU ıarada aarmata 
laımak bir az müıküldü. Sonra, 
ten bunada valutda • kaJmamaıb. 
.. .. tam o sarada yeni grub he. 

·--..... odıdan içeri girdi Bu gru 
başında resmi lcıyafetile ev ope 

amirallan gibi 'sivri sakalile ote
bat garsonu bulunuyord~. : a~ın. 
da siyah fistanlı beyoz gotusluk· 
bir kadıncağız vardı ki, . ~çk~a, 
çkıra atlıyordu. Otel sahıbı mos· 
kapu, kaşlaruu çatarak: 
- Nevar? Ne oluyor: diye 

1- Ceyhan jandarma dai~esi ~e: • ,. " • • • • • • w •• 

lefon tesisab için Osmaniyenm Kotü Seyhan Mıllı Emlak mudurlugunden: 
Kız ormanlarından (63) metre mikap T Muhammen 
(700) telefon direti kesilecektir. bu ap~ .. 
miktar diretin resmi verilip ruhsa.. No. Mevku Müstecirin ismi Cinsi bedeli 

Y Dükkan 50 tiyesi ahnmııbr . 17 Keçeciler asin 
2- Direklerin boyu 6-7 metre, 9 Babıtarsus Duran ,, 71 

dipde kalınhtı 40-45 santimetre 10 Kemeraltı Kunduracı Dede • 25 
olacaktır. 24 Abidin pa§8 caddesi Haa otlu Ali • 100 

3- Direkler yontulmut ve soyul· 20 Karasoku Mustafa • 15 
muı olarak lasazca lcöyü istasyonun· 18 • Boştur .. 15 
da vagona bindirilecek ve Ceyhan 24 .. Silihçi Ahmet işgalinde • 15 
istasyonund11 teslim edilecektir. 29 Kömür pazın Hulüsi .. 15 

4- Katiyat ve nakliyat prtna· 186 Kapalı çarşı Bahri Akm .. 150 
meye göre yapılacakbr . 118 Y atcamii civara Dokumacı Edip ,, 80 

5- Beher direk için (120) kuruş 120 " Mehmet " 280 
k 53 T ka Sadettin 100 muhammen kıymet onmuştur.. .. aşçı n " 

d t 2 Müze civar1 Ahmet oğlu Hüseyin Mağaza 120 6- Talipler en şar nameyı gor· Abd··ı f Du"'kka·n 130 
mek iıtiyenler 24- 6-937 gününden 18 Siptilli u ga ur 

1 Ceyhanda jandarma komutan- 4 Karşıyaka Bekir " 15 
evve ·· 24 lcadiye hatlar yolu Veli işgalinde Mağaza 75 
lığında toplanan komisyona mura- Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlakin birer senelik icarları 15 gün 
caat etmelidir · .. . .. 1 ·ı .. d k J lh 1 1 14 6 

7_ Sürülen pey haddi layık go- müddetle açık artırma yo u ı e muzaye eyeçı arı mıştır. a e eri -
"ld"ğü takdirde 24-6-937 per· 937 pazartesi günü saat 14 de defterdarlık satış komisyonunda icra kılı-

ru beu gu'"nü saat l4 de kati ihale nacaktır. isteklilerin °/o 7,5 teminat akçalarile müracaatları ilin oluuur. 
şem 8162 30 - 3-8-12 
yapılacaktır · 8179 

937 

- Benim suçum yok. diye söze 
karıştı. 

Size her şeyi söyleyeceğim fa · 
kat beni galiba timarhaneye aollar 
lar fakat gördüklerim bul Dün ~ir 
d m geldi. Gazeteci olduğunu soy· 

~ed~ ~e aşağı rarsohlardan birinin 
erine geçmek istiyordu. y . 

Panan: .. 
- Pardon •. Sen bU adamı ror-

sen tanırllllllll? o 
_ Be onu eskidende tımnm. 

d d b• ·m hanım Madmaıel evvel en e ıza . . 
Klayoruun yanma gelip gıderdL 

_ y 
1 

demek siz evvelce Mad-

1 Ki run hizmetinde bulunu· maze ayo 
ordunuz öylemi? O halde bunun ya· 

Y bu adam mut nma fidip gelen genç 
lak onun ahbabı olmalı? 

- Or8Slm bilmem. 
- Ne ise onun ehemmiyeti yok. 

Anlat bakahm bu delkanbnm ilmi 

ne idi? 

T0RK8ÖZUNUN ZABITA ROMANI No. 18 

Nakledenler 
M. B•kfl - Nihad TangUner 

- Madmazel Klayorun yanına 
geldiği zaman onu çiçek vazosu diye 

çatJrırlardı. 

Panari: 
_Tabii öple olacak. Derken 

Bı lö arkadaşı ve rakibi Limasenin 
bu~üstear admı bildiği için " tilki 
adamakılb kapana giriyor,. diye dü. 

fÜDÜyordu. 

Panari sordu: 
Onun başka adı yokmuydu. 

- Ben onun başk'a adını bilmi· 
yorum .. 

- Peki nerede oturuyordu Bu 
dclikınlı. 

- Bursol sokagmda 56 numa. 
rada .. 

- Buna emin misin? 
-Tabii 

Madmazel Nini bu cevabı verir
. ken biraz kızarmıştı. 

Bigulo de, bu Limase çapkmını 
galiba eski metresi tatmin edeme
miş, öyle anlaşılıyor ki. Diye dii· 
şündü. 

Panari sorğusuna devam etti.! 

- Peki sen bu çiçek vazosunu 
otele aldıktau sonra bir daha kendi
sini görmedinmi? 

- Hayır e(endim. Benim biz. 
melim gündüzdür. Akşam olunca 
yatmata giderim. 

Bu akşam iki film birden 

-1-
Lilian Harvey - Willi F richin 

Şaheseri 

( Kara Güller ) 
2-

...-Intikam---
Macera filmleri. Bijyük artisti " Tom Miksin • heyecan ve sergüzeşt filmi 

DIKKA T : Fiyatlarda mühim tenzilat YAZ T ARiFESi 
Localar 150 Balkon 25 duhuliye 15 

Bugün gündüz matinede 

Kara Güller - intikam 
PEK YAKINDA: 

Esrarengiz dağ 36 kısım 3 devre 
8181 

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

YAZLIK sinemada 
5-6-937 

Bu akşamdan itibaren 

JUANiTA 
Bütün dünyada ismi çalkalanan Çigen orkestrası üstadı ALFRED ROD 
ile kırk kişilik Macar heyetinden mütctekkil muazzam orkestruırun 

iş lirik ettiği ve sizi bir kaç defalar seyre ve dinlemeye getirecek 
olan bir film. OYNIYANLAR: 

Mireille Perrey- Andre Berley- Coroy - Miliy Math • 

Bütün haşmetile bir RAPSOOJE HONGROISE ... Don Alonso Cu· 
tro'mm Kuba orkestrası Lusien Gofdey'nin Senfonik cazı Scharye Melh~
do 'nun 36 dansöz ve dansör~. Her cihetçe fevkalade ve Karyokadan d 
üstün olan bu filmi muhterem halkımıza mutlaka görmelerini tavsiye ede · 

8178 

r--DOKTOR-j-.., 
Ziya Tümgören 

Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 
Abidin paşa caddesi numara 225 hergün hasta kabul eder 

3-15 g. A. 8150 

Peki çıkarkende görmedinmi. 
Hayır. 

- Bütün bildiklerin bundan iba· 
retmi? 

- Çovet efendim, yetişmczmi? 
Panari, otel sahibi Kapoşe dü· 

nerek: 

- Ümid ederim ki otel n.üdürü 
bu kusurn mazur görecektir. Fakat 
b~n ~iç~k .. v~.zosunun bir seyyahı öl 
durduğunu oğr«-ndikten sonra ... 

Kapoş: 

- Ne ise o he-sabı şimdi bın· 
:kalım madamki emrediyorsunuz. 

Ne komiserin tavassutu nede 
mösyö Kapoşun sözleri kendesini 
temin etmeyen Nini ağlaya ağlaya 

otel baş ğarsonile beraber dışarı çık. 
hktan sonra Panari etrafındakilere 
şu izahatı verdi: 

Şimdi mesele artık her tarafı 
temamlanmış ae açık bir vaziyet 
aldı. Çiçek vazosu büyük ikramiye 
kazanan adamın evini ve yerini öğ 
rendikten sonra onun oturdu~u otele 
geldi, orada bekledi, peşine düştü, 
.buraya geldi, garson kıyafetine gir-
di. Çünkü bu adamda kiyafet değiş· 
tirmek ibtilisı var anlaşılıyor. Gar. 
son kiyaf etine girince yukarı çıkh, 
49 numeroya girdi, Puvaru öldürdü, 
cesedini 51 numeroya götürdü, ora· 
da da ihtiyar kadın kıyafetine pdi.. 

Komiler bu izabab v • 

temin edecek bir hadise daha çıkbl 
Otel kapıcısı("! asansör gar.onu 

soluk söluğR İçeri girdiler. Bay Ko
misere soyleyeceklerimiz var. Diye 
mınldandılar. 

- Söyleyin sizi dinliyorum. 
Asansor garsonu: 
- Bu sabah saat altıya doğru 

belkide bir az evvel, iyice tayin ede. 
mem, merdivenden evvelce bu otele 
çıı mamış olan bir adamın sükunetle 
aşağı inerek kapıdan dışarı çıkıb git. 
tiğini gördük. 

- Nasıl nasıl? 
- iri yan. Kuvvetli, yeni trnt 

olmuş; Amerikanvari ve kareli bir 
kumaştan tam bir seyyah elbisesi 
gemiş bir adam .. , Elinde de bir ba
wl var.' ı. 

Fakat geydiji elbise vücuduna 
uymuyordu. ~Aarkasınd• bluzunun 
halkası aşağı sarkıyordu. Kaliba terzi 
ölçüsünü almamış olacak .. 

Panari bunlara duyduktan IODt'• 

keşf ınin bir kat daha teeyyüd ~ 
andıran matrur bir tebeuümle br· 
şisındakilere: 

- işte fimdi bir eksili lra&n .... 
Bu adam çiçik vazosuydu. Tekrar 
bir daha lnyafek dejiftir~İf· Jsc-'la· 
mı sallaya sallaya otelden 91kJP ıit• 
miştir. 

..... .. ",,-.ld 
.5-1 v.;. 
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CI IK VE MATBAACILIK 
ııa ar Rek_lam. bir.~icareth~- [ Cildler ~~tüphaneniz~ güzelleştir~ek 

nenın, hır muessesenın ıstıyorsanız kıtaplarınızı Turk 
en büyük propagandasıdır. Reklamla- sözü~ün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 

·ı,... l h d k j renklı ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
rınızı , ı an arınızı er yer e o unan ' yapılır . 
Türksözüne verınız . 

Re r Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niln Otomatik makinalannda yaptı
rabilirsiniz . 

Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eserİ1'İZ daha kıymetlene
cektir. 

abla Resmi evrak, cedveller, defter· r !er, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

azete er Türksözü mat
baası"Türksö-

ztinden0başka her boyda gazete,mec
mua, tabeder . 

• Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü-
11 tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK KOZA ve 

- Fiıatı Kilo 

CiNSi 
-

En az En çok Satılan Miktar 

- K. s. K. s. Kilo 
Kapımalı pamuk -Piyasa parlağı;-- 34 -35 

-
Piyasa temizi " 

30,50 
iane 1 
iane 2 r 

-------------------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

CLETRAC 
6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLER 

Sağlam , uzun ömür ve ışı çok ucuz temin eder 
O. T. r. A. S. 

Beyoğlu: İstiklal caddes~ İstanbul 
M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi A D A N A 7949 12-16 

Ekspres . 
Klevlant Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden: KELYİNATllR 

YAPAGI BULUNJ1AYA.N EV KASASI 

Beyaz 

1 1 1 Siyah 
Muhammen 

Müstecirin ismi Cinsi b~deli 
DL HAYAN BAll l<A.YA BtJSZ. 

-=-o--------""-'Ç_f _G-;--l_T _________ _ 
Ebp~ 1 1 

Kapu 
No: 

11 
13 
59 
55 
50 

Mevkii 

Zifirciler Boştur Dükkan 10 Mikrop hı~sızdan d:ıha kork!Jludur. 

Paranızı kasada sakladıi:nıı: elbl 

ylyoceklerinizl de iane n " " 
10 

Köşkerler Köşker Ziya n 50 
n Şükrü ,, 40 

:; U B U B A T 
" 

Mehmet o. Ahmet 
" 

50 

D 
ar~ 

ler 
~a 
de 

tiy; 
na 

" 
Mehmet ,, 50 
R~şat işgalinde 50 

Buğday Kıbrıs 63 
,, Yerli ___ 3-70- 4-

, ·-------, 61 

iki 
sotuk hava dolaplarında muhafaza o~i"ıı. Ci 

n " 
Arpa " 

Men tane !'ekmez pazarı Rahmi 
" 

20 - --1!----1 76 
2,70 

Fasulya -- - 127/85 Un pazarı Boş 
" 

20 

Yulaf ~-~- 6 ,, Abbas işgalinde Mağaza 50 

l
'--=-~-=-~-~i_c;-em--.,-i ---- •----ı----

Keten tohumu 
--

Mercimek -·-~l'--Susam 
ı----------------------~-------------UN 

Dört yıldız Salih 1 770 
üç ,, ,, -,--ııo __ _ 

:.S -g D~-ö-.r-t -y-ıld..,..ı-z -=o~o-ğ_ru....,..lu....,..k----ı775 

...:.ı: ı.:: üç " " - 745---
::ı ı:: s·. -o ; ıınıt ,, 1000 
~ E; -Dört yıldız Cumhuriyet BOO 
~(.)o,-M _,_ 
f' uç " " 750 ----

Simit ,, 1 1000 

Liverpol Telgraflan 
5 I 6 I 1937 

Santım l'ene 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Hazır 1 7--1 f8 -Lıret '--ı-
ı--M-ay_ı_s -va-d-el-i --- 7-ıoo· Rayişmark l__ ı_ Y6 

Temmuz vadeli 1 7 -12 ı-:rank (__Fransız ) 1_!7--6~ 
ı--------- __ -,- _S~erlin ( iııg~0 __ 626 __ oo_ 
~ ~-az_.ır__ j 6 - ı~ üolar ( Amerika ) \ 78 65 

Nevyork j 12 7 5 Frank ( isviçre ) -- --

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

K y ELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 
Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtıhr 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyqr 

Ka yadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapaları na dikkat ediniz. 

Kayadeleri Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
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1 

8 
2/11 

53 
37 
17 
15 
11 

" 
" 

Sipahi pazan 

" 
" 
il 

,, 
Karasoku 

-•• 
Durmuş Fakı 
Çukur Mesçit 
Sugediği 

Hıdırilyas 

Mustafa 
Berber Selim 
Boştur · 
Mahmut 
Boş 

il 

lbrahim işğalinde 
Muallim Münire 
Hayriye 
Kokucu Galip 
Mehmet Emin 
Fırıncı Ziya 
Eski İdman yurdu 

Ahır 50 
Dükkan 20 

,, 10 
n 20 

" 
10 

" 
10 

il 25 
Hane 85 

il 79 

" 
60 

Hane 35 

" 
35 

" 
200 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlakin birer senelik icarları 15 gün 
müddetle açık artırma y,>lu ile müzayedeye çıkarılmıştır . İhaleleri 16-
6- 937 çarşamba günü saat 14 d~ defterdarlık satış komisyonunda icra 
kılınacaktır. İsteklerinin % 7,5 teminat akçalaril ~ müracaatları ilan olunur. 
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fstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 
hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

7990 24~2E 

T uğl :;ı alınacak 
Açık eksiltme İl6 iki yüz dli bin 

tane tuğla alınacaktır. Eksiltme Ha· 
ziranın yedinci pazartesi günü saat 

on altıda Ziraat Bankas? Mensucat 
fabrikasında yapılacaktır. lsteklile· 
rin şartnameyi görmek ve izahat al. 
mak üzere her gün mezkur fabrika
ya müracaatlan .8172 4-6 
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Umumi Neşriyat MüdÜ,a 

M. Bakşı 
Adana Türksözü mat~ 
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