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1 KAnunusani - 1924 
GÜNDELiK SiY ASI GAZETE 

5 Kuruş 
ADANA: Telefon : 17 Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Endüstrimizin büyük davası 

IPAMUIK IVlilletler cemiyeti bazı meseleleri 
;--"~--

Isın et İnönü 
Ankarada 

Çok büyük mera 
simle karşılandı 

Başvekilimizle Ba
yan İsmet İnönüne 

güzel buketler 
takdim edildi 

Dün bütün vekiller ve binlerce 
halk Ankara garını doldurmuştu 
Ankara : 28 (Radyo) - Baş. 

Vekilimiz ismet lnönü ve Bayan is
met lnönü bugün saat onda hususi 
trenle Ankaraya :avdet buyurdular. 
Başvekilimize ve Bayan ismet lnö. 
ne buketler takdim ediJdi ve çok 

büyük bir karşılama merasimi ya. 
pıldı . 

Meclis Reisi Abdülhalik Renda, 
Riyasdi Cümhur Başkatibi, kuman· 
danlar, bütün vekiller ve mebuslar· 
Ja binlerce halk gan doldurmuştu. 

._____ __ _..........,._~--~..,..--~~..,,.,,_..........,...........,.~~~~ 

Suriye heyeti yeni bir 
enevre seyahatine çıkh 
ceneVI t:UCI 1 6""'""' • • ·-- -• 
Suriyelileri çok işgal edıyor 

1 LERININ SAFAHATINA DAiR BiR 

SURiYE HüKOM=~~ :::~:~ N~ŞREDIYORMUŞ 

~am : 26 ( Hususi ) - Cenev
"" 5 · halkı· reden gelen haberler urıye 

nın fikrini işgal etmektedir· Franı~ 

H t Cenevre müzakereleri es-
edye e Fransız heyetile temasta 

nasın a v 
- Oerlel ikinci sahifede -

halledemedi 
Rüştü Aras azalara konseyin 13 
Eylulda içtima edeceğini bildirdi 

----····· .. ·----
Cenevre' de İspanyol delege heyeti 

Dün akşam bir beyaz 
kitap neşrettiler 

Lokarno hakkında konsey azalarına 
verilen izahat tatmin edici değildir 
Milletler Cemiyeti ispanya işini de ademi müdahale 

komitesine terk etmiş bulunuyor 

Cenevre:28 [Radyo]- Rüştü Aras ispanya meselesinin halli de ade· 
Konseyin adi içtimaının 13 eylutda mimüdahale komitesine bırakılmış 
yapılacağını konseye tebliğ etmiştir. bulunuyor. 

Cenevre: 28 [Radyo] - lspan· Siyasi mahafil ispanya dölege 
ya murahhas heyeti bu sabah f tal· heyetinin beyaz kitaba bir zeyl ha. 
yanı ispanya işlerine filen karışması zırladığım söylemektedir. 
dolayısiyle bir beyaz kitap neşret. Cenevre : 28 (A.A.) _ Konsey 
miştir. Lokamo meselesini de görüşmüş ve 

Bu beyaz kitapta ltalyanlarm tedhi' hareketlerle mücadele için 1 
bu harba filen iştirak ettiklerine da· Birinci Teşrinde beynelmilel bir kon. 
ir birçok vesikalar meyanında bir ferans toplanmasına karar vermiş 
telgraf suretinin klişesi de vardır. ve Konseyin alelade açılma tarihini· 

Beyaz kitabın ana hatlarını bq de on üç Eylul olarak tesbit etmiş· 
madde teşkil etmektedir. ti. r • 

Dış ve iç pazarlar için 
yüksek kaliteli pamuk 

yetiştiriliyor 
---- .. ·----

Pamuk ; endüstrimizin en bUyUk davasıdır • Devlet ; bir ta
raftan kendi fabrlkalarına uzun elyafh ve yUksek kalltell pa
muk yetlftlrmek , dller taraftan da dış pazarlarmda iyi flatlar
la mUfterl bularak gellrlmlzln mUhl"' bir kısmmı tef kll eden pa
muklarımızı dalma aranır hale getirmek için kanun çıkarmıf 
tedbirler elmıftır • 

Bir kaç senedenberi dahili sa· 
nayi sarfiyatının artması . anlaşma· 
larımııla pamuk ihracatının himaye
si ve binnetice pamuk ihracatının 
yükselişi , müstahsili fazla istihsale 
sevketmiştir . 

1936 · 1937 mevsiminde buse-
. bepler altında 253,645 hf'ktar üze · 
rinc zeriyat yapılmıştır . Bu saha 
1921 • 1935 seneleri ekim sahaları 
vasatisindcniyüzde 35fazladır. Saha· 
nın genişliği ile mütenasib bir rekol· 
te beklenirken havaların müsaid git· 
memesi , yağmurların fazlalığı bazı 
tarlalan kısmen, bazılarım tamamen 
harab ederek rekolteyi 40 milyon 
kiloya kadar düşürmüştür , 

1936. 1937 mevsimi rekoltesin· 
de çukurova mıntıkası yüzde 61 , 
Ege mmtıkası yüzde 31 , Iğdır yüz· 
de 2 . Sakarya havalisi yüzde 1 , 
cenubu şarki vilayetleri Malatya ve 
Elaziz dahil olduğu halde yüzde 5 
hisse al'1lıştır . 

Bu dağılıştan görülüyor ki , çu· 
kurova istihsal sahasının genişliğine 
rağmen diğer senelerden az bir is· 
tihsal yapılmıştır . Bu vaziyetin baş· 
Jıca amilleri ise mıntakada mahsu. 
lün idrakine yakın zamal'\larda şid • 
detli ya~murların yağması ve fazla 
rutubet neticesi husule gelen pembe 
kurdun büyük tahribat yapmasıdır . 

Iğdır mıntıkasındaki ilk tahmin· 
ler , rekoltenin 1,500,000 kilo ola
cağını gösteriyordu . Yağmurların 

lesirile husule helen mildiyu hastalı· 
ğı rekolteyi 1,000,000 kiloya düşür
mü~tür . 

Adana mıntakasında mahsulün 
idrakinden sonra Seyhan nehrinin 
taşması da 3.500,000 kiloluk koza 
halindeki pamuğu hasara uğratmış· 
tır . 

...... ··---,, -------
1936 yılı zirai ıslahahnın pamuk 

üzerinde ilk geniş tesirlerini göster· 
meğc başladığı yıldır . Mezkur yıl 
yaud , a....:>ı.ı.;ı'"'uu ""'••-•u -- ··-.1 ·-.1 

Bu beyaz kitap Cenevre maha
u11. Cenevre: 28 [Radyo] - Dün 
Milletler Cemiyeti koridorlorında 
hararetli görüşmeler olmuştur. ~~ 
müzakereler küçük itilaf, Balkan ıb-

----------------- yeni cins Akala tohumu dağıtılmış, 

lafı üzerine olmuştur. 
Cenevre: 28 [Radyo] - Millet-

ler Cemiyetinde Lokarno hakkında 
verilen izahat Konseyin hiç bir aza
sını tatmin edememiştir. 

POLiS TEŞKiLAT KANUNU MÜZAKERELERiNE DÜN BAŞLANDI 
YE BAZI KANUNLARIN iKiNCi MÜZAKERELERi YAPILDI 

Adana ve civarında külliyetli mikdar · 
da Ktevlant cinsi ekilmeğe başlan· 
mış , keza üç yıl zarfında ilk defa 
olarak Malatyada Klevland tohumu 
ile zeriyat yapılmıştır . 

H . . . Akvam Cem1-
arıcıye Nazaretıne K 

yetine ve Pariste bulunan Ali . 0
." 

. 1 fi 1 çekılmış· rnıserc protesto te gra ar 
tir . 

Fransız-Alman 
Ticaret anlaşmasının ihzari müzake

releri başlamış bulunuyor 

Bundan maksad ilk seneler zar
fında Adana mıntakasında dejenere 
olmuş Amerikan nevi iane cinsinin 
yerine klevlandı ikame etmek, Eğe, 
Antalya ve Eskişehirde Akalayı ta· 
mim ve istihsalini temin eylemek, 
müteakip senelerde de yerli nevini 
kaldırarak yeni Amera an tiplerini 
bütün memlekete teşmil etmektir. 
Klevland cinsinin muhtelif senelerde 
rekolte içinde aldığı hisse,vaziyeti 
açıkça göstermektedir. 1933-1934 
senelerinde Adana rekoltesinin yüz· 
de 1 ini teşkil eden bu cins, 1934-
1935 de. gene yüzde l, 1935· 1936 
da yüzde 3, 1936 193 J de yüzde 13 
nisbetinde yer almıştır. Buna muka
bil iane cinsi 1934-1935 rekoltesin
de yüzde 26 hisse alırken 1936 1937 
deki hissesi yüzde 13 e düşmüştür. 
1935 senesiude klevland tohumu 
Adana pamuk ıslah ve üretme çift
liğinde 1350 hektar, Adana köylüsü 
tarafından 2,300 hektar ki, ceman 
3,620 hektar üzerine ekilmiş iken 
1936 çiftlikte 1,300, köylü tarafın
dan 200 ki, ceman 24,005 hektar 
üzerine zeriyat yapılmıştır. 

0 - 1 d bu··yu·'k nu··mayişler ougün er e 
yapmağa karaı verilmişti · Fakat 
geçen gün yapılan talebe içtimaında 
Cenevrenin kararım beklemeğe ka
r2r vermişlerdir. 

Suriye hükumet erkanı en çok 
bununla meşguldür. Cenevreden dön· 
müş olan Hasan Cabbari Cen.ev.re 

g.. .. I . h k'-mda baş vezır ıle 
oruşme en a ~ 

h . . . . uzun uzadıya ma· 
ancıye vezınne 

l.. t . e kararlaştırılmış uma vermış v . . . . 
o\an yasanın hülasasım bıldıkr.mıştırd. 

,. Tür ıye ra · 
Hatay yasası ahkamı J 

k.. şriyatın an yosunun pazar gün u ne 

da Öğrenilmiştir. . . ekille· 
Ha tayın müstakıl ıdare . ş~ d· 

rince, teşrii ve icraatı teşkılatı. a 
l. · · · ııbat ıyesini hukuku esasiyesını • ın 
işlerini, harici münasel>atmı, Akva·m· 
Cemiyetinin mürakabe şeklllerım 
T" k · · · ··m· ur • Fransız tevhidi mesaısını,gu• 
tük, lskenderun limanı ve mıntıkanın 
askerlikten tecridini dokuz faslında 
lcsbit eden ehti hibre raporu Ak· 
~arn Cemiyeti heyeti umumiyesinde 

u hafta rnüzakere edilerek son ka· 
rara bağlanacaktır. 
. Bu scbt>p)e Suriye hükumeti 
rıc ı· 

1 a 1 ve vatani kütle mütemadi top· 
antılar k . k · p .... h Yapara mhayet te rar a-
ı~e cyet göndermeğe karar ver 
tnışlcrd· B . · d ır. u karar Cumhur reısıne 

e arzedilrniştir . 
Bu rn.. S . 

h~ . . u:ıakereler olurken urıye 
. Y~tinın acele Jl arise hareket et· 

me~ · · f 
1 

•çın Paristen de bir telgra 
ge ıniştir • 

Doktor Şaht, Bay Blumla uzun 
müzakereler yaptı 

~--""""'= ... 

BAY ŞAHT 
VE BLUM 

R dyo ) _ Burada 
Paris: 28 ( ~lman iktiaad na· 

bulunmakta olan b ün maliye na· 
zınn Doktor Şaht ug . f r 

A
l .. ~ ziyaret ctmış ı . 

zın yoru - Alman 
Şaht yeni bir ~ra~sıı ,. üıakc 

t\caret muahedesinın ı~zadn;; 
. . pmak cmelm e · 

relcrını ya kil Blumu da 
Bu scbeble başve 

· t etm·ı~ ve uzun bir rrikat 

\ 

zıyare ~ 

yapmıştır. 

Yeni Alman - Fransız caret 
muahedesinin, istikraz faizle.ı azal~ 
mak neticesi temin edilıleceğı 
sanılıyor. • 

Bay Blum ve Şaht bu ~e katı 
karan vereceklerdir. 

:Kamutayın Kamutay Bahçesinden Bir OörUnu, 

Ankara : 28 ( Hususi ) - Ka
mutay bugün toplanarak polis tcş· 
kilit kanunu miizakeresine başladı . 

Hilmi Urann Başkanlıkında ya· 
pılan dünkü kamutay top1antısmda 
ruznamede bulunan muhtelif mad· 
deler müzakere ve kabul edilmiştir . 

Kabul edilen bu kanu:llar 
arasında tahlisiye posta telgraf 
ve telefon sahil sıhhiye umum 
müdürlüklt!rİ 937 bütçeleriyle vakıf· 
lar umuın nıüdürlüğli bütçesi vardır. 
Yine bugünkü toplantıda ikinci mü· 
zakereleri yapılan kanunlardan son 

Alman ticaret odasının dünkü 
ziyafetinde Şaht demişti~ ki: 

- Son seneler ;ıarfında ihracat 
itlerimiz bir çok müşküller karşısın· 
sekteye uğradı. Fakat gerek müşte. 
rilerimizin ve gerekse İşçilerimizin 

fedakirlı~ ile bu sakıntıyı çok ıükür 
izale etmiş bulunuyoruz. 

Şaht bundan sonra iptidai mad. 
deleri mcvzubahsederek: 

- iptidai maddeler meselesinin 
de mustakbel Alman - Fransız ti 
carct anlqmasilc yola gireceği ümi
dindeyim. Demiştir. 

ra polis teşkilat kanunu müzakere· 
sine başlanmıştır . 

Ankara : 28 (A.A) Bugün Fik
ret Sılayın başkanlığında yapılan 
kamutay toplantısında iktisad büd. 
cesi müzakere ve kabul edilmiş. Ve 
onu müteakib ziraat bakanlığı büd· 
cesinin müzakeresine geçilmiştir. Zi 
raat blıdcesi heyeti umumiyesi üze· 
rinde:söz alan bazı hatiblerin muta· 
laalarına karşı ziraat vekili Muhlis 
Erkmen izahat vermiş ve heyeti 
umu niyesi üzerinde müzakere kafi 
göriilerek maddelere geçilmiştir. 
'/aktın gecikmesi do!ayısiyle Liraat 
büdcc!si f uıllarmın müzakeresine ya
rın saat onda yapılacak topıantıda 
devam edilmesi kabul edilerek top· 
lantıya nihayet verilmiştir. 

L 

Son Dakika 

Akala tohumu da 1935 de Es
kişehir civarında köylü tarafından 
600 hektar üzerine ekilmiş iken 1935 
de Eskişehir civarında 1, 102, Antal· 

- Gerisi ikinci sahifede -

·- -
Sovyet - Japon hudutlarında müsademeler oldu 

Moskova · 28 (Radyo) - Bugün Sovyet Japon hudutlarında kanlı ç~rf· 
· · ld 111 nılan mu • pışmalar oldu. Sovyet hududunu aşan Japon kuvvetı o Uı.U sa k unla· 

rezelere silahlı mukabı-le mecburiyeti hasıl oldu. Yerlerde Japon urş 
rı bulundu . 



Süife 2 

Roma mektubu : 

Akdenizde Türkler 

Denizciliğimiz 
Hakkında Romada verilen 

mühim bir konferans 
çok 

Roma: MAYIS - Buradaki 
Şark dilleri mektebi profesörlerin· 
den Rossi Türk denizciliği tarihi 
hakkında arastırmalarda bulunmuş
tur. 

Profesör Rossi bu mesele hak 
landa dün akşam radyoda şu izahatı 
vermiJtir: 

•Mürk denizciliği tarihi İtalyayı 
yakından alakadar etmektedir. Bu 
mevzu hakkında şimdiye kadar eser 
yazan ilimler münhasıran Garp me 
bazlanndan istifade ettikleri için, 
mevcud eserlerin birçok noksanlan 
vardır. 

Halbuki Türk gemiciliği Akde
nizde mühim bir rol oynadığından, 
Türk me'hazların tetkiki elzemdir. 
Aneak Türk me'hazlarının ekseriyeti 
elyozması vesikalardan mürekkep 
oldutundan ve Avrupada Türkçe 
bilen ilimlerin miktarı da çok mah
dt bulnduğundan, şimdiye kadar 
Tnrk kaynaklanndan istifade edile
memiştir. 

Şimdiye kadar Hoca Sadeddinin 
eseri lngilizceye , Naimanın bazı 
parçaiarı da ftalyancaya tercüme 
ediJmiştir. Bunlann haricinde Türkçe 
eserler hakkında hemen h~men hiç 
malumat abnmış değildir. 

Akdenizde, Kızıldenizde, Hind 
~izinde ve Okyanoslarda uzun se-

Türlc denizcilerinin yaptıklan 

bu uzun cesur seyahatleri unutma
mak, onları bizzat Türk me'hazların· 
dan öğrenmek lazımdır. 

Son zamanlarda Ankarada mey 
dana çıkarılan ve 1513 tarihinde 
Piri Reis tarafından çizilmiş olan 
Amerika haritası büyük ehemmiyeti 
haizdir . ltalyan coğrafya cemiyeti 
azasından profesor Almaja bu hari· 
tanın ehemmiyetini anlatan lciymetli 
bir ctüe neşretmiştir . ilmi bakım
dan çok kiymetli olan bu harita , 
Kristof Kolomb devrinde Türklerin 
büyük denizciliklerini isbat etmek. 
tedir . 

Maalesef bizzat Türkler de he· 
nüz Türk denizciliği tarihi hakkında 
asri bir eser vücude getirmemişler· 
dir . Ali Rıza Seyfinin yazdığı .. Tur· 
gud Reis ,, adındaki kitap iyi bir 
eserdir . Fakat genç Tiirk tarihçile· 
rinden daha mükemmel eserler bek 
lemekteyiz . 

Bu şözlerle Türk tarihçilerine 
nasihat vermek istemiyoruz . Yegi 
ne gayemiz aynı zamanda yabancı 
dillere de vikıf bulunan genç Türk 
me'hazlannda ilmi tetkikler yaparak 
Türk denizcilitinin şimdiye kadar 
karanlıkta kalmış büyüklüklerini 
dünyaya bildirmelerini ricadan iba· 
rettir . 
uı~ı'Luyu..-:·lonı "'W'1ai:ITi"yha~"iMi: 
metleri meydana çıkaracaktır , • 

Suriye heyeti yeni bir 
Cenevre seyahatine çıkb 

-----------·-----------
- Birinci sahifeden artan -

bulunacaktır. Ondan sonra kedorse 
de Suriye-Fransa muahedesini ta
kibedeceklerdir . 

S Haziranda da heyet üç devlet 
muahedesi müı.akerelerinde buluna
cakbr. 

Yine Bay Cemil Mürdüm ile Bay 
SadulJal Cabiriden mürekkep olan 
heyet perşembe günü tayyare ile 
hareket edeceklerdir. 

Baş vezir doktoı Şehbender şe
refine bir ziyafet vermiştir. 

Suriye mebusan meclisi büdce 
müzakeresini henüz bitirmemiştir. 
Bir takım itler muallak meselelerin 
hitamına bağlı olduğundan meclisin 
bir ay kadar temdidi karar laştınf
mışbr, 

•• • 
Ulus gazetesi muharrirlerinden 

h aberne·ır_n Şehir , __ .:._ ________________ !~-:--:-~ 
B 1 d• • Bütün memlekette Bölgelerde Pamuk 

e e ıyenın mahsulünün 
Mesai imar plinı Ekmekler vaziyeti 

Şehir meclisince tanzim edilmiş 
olan dokuz senelik mesai imar plim 
vilayet makamınca aynen tudik 
olunmuştur. 

Belediyenin hu yeni dokuz yıllık 
planı şehrin iman vadisinde çok bü. 
yük esaslara ihtiva etmektedir. Bu 
plinın tatbikile şehrimiz daha çok 
başkalaşacaktır. 

Bundan bir müddet evvel bu 
projenin ana batlarmm bazı kı.1mle1· 
rmdan bahsetmiş ve müstakbel bü· 
yük inşaata iid planlana bir kaç 
parçasımn fototraflamı da koymut
tuk. 

Gazözler iyice mu
ayene ediliyor 

Belediyenin meırubat 
üzerindeki kontrolleri 

için birtek 
• 

çeşnı 
Dün aldıtımız mal6mata göre; 

Bahçe, Osmaniye, Kozan, Kadirli 
kazalarındaki pamuk mahsulü vila
yet merkezi mahsullerine nazaran 
daha iyidir. Yapıurlar bu mıntaka 
)ara daha bolca Y•i<Ltı gibi bata
ratta bir zarar vermemektedir. 

Fakir yavrularımıza 
Bir fabrikatörümüzün 
yapbfı kıymetli bir 

yardım 

Şehrimizdeki Milli Memucat fab. 
rikası ubiplerinclen Seyit Tekin , 
otlu lbrabim Telcinin evlenme tö
reni dola)'llile Çocuk Esirgeme Ku
rumu ile Türk Maarif Cemiyeti ta· 
lehe yurduna beş yüz lira yardımda 
bulunmuftur . 

Seyit Tekinin bu hareketini tak· 
dirle ka11ılar , direr zenginlerimilin 
de bu yolda yürümelerini dileriz. 

Milli Mensucat fabrikası 
müstahdeminine yarın 

verilecek ziyafet 

29 

Ehramlardan 
çalınan kemik 

Bundan bir müddet evvel 
lizzenginlerinden Lord 
ni n evinde gayri tabii 

seler geçtitini ve bu bi · 
firavnlerin mezarlamdan 
bir kemik parÇUI yüzünden 
ru bu sütunda yazmııtık • 

Lord ve Liid Seton , e 
mutadın fevkinde ve barik 
rarengiz hadiseler Ç1U"""1 ... 

bu hususta gayipten utunuz 
ti Mııua , ehramlara iade e 
te ısrar göstcrmiflerdir . 

20 Mayıs gecesi , Lord 
Seton cam lanlmalanndın 
bir gürültü ile karyolai 
fırlamışlardar • Şatonun 
mini de aynı şekilde tatb uy 
dan aynlımşlardır. 

Gürültünün şeitlioe ıör ~ • 
da bütün pencerelerin 
bir anda kınldığına bükme 
ZllDIDlf • HalbQki ptoc:la 
yük salondaki şömine üze ' 
hman büyük cam fanus İl8İf 

Bu f anüsun içinde de 
firawn kemiği bulunuyonDUf. 

Yapılan arqbrmalarda , 
ve upnuz kemitin de bu 
ticesiııde parçalandıiJ r .. 
Sukut , mcak bir metre 
ten oldujuna göre , kemip 
lanma1'1 çok rarip görülm -

Evvelce Üzerlerinde menba su 
1arından yapıldığım havi eb"ket bu. 
lunduğu mallara selibet dereceleri 
çok yüksek oldutundan , idi ku~ 
sularından yapıldıtı anlaşılan ve dı· 
ğer evsafları formüle aykm bulun· 
muş olduğundan dolayı birer baha 
müddetle imalathanelerinin kapatıl· 
malanna belediyece karar verilen 
Ayran ve Kayadelen ve Çukurova 
gazözhanelerinin son hafta zarfmda 
tekrar kontrolleri yapılmış ve bu 
..left da vine Cnkurova Kayadelen, 
tfe UUdill&waıa '°ıcuru&UJUflUr , nayac 

Sağlık ve sosyal yardım bakan· 
1ıtı memlelcetin her tarafında yapıl· 
makta olan ekmekler için bir tek 
çeşni tesbit edilmesini düıünmüş ve 
bu husustaki incelemelere esas olmak 
üzre vilayet merkezlerindeki Beledi· 
yelerd"n şehirde ekmek yapdmuında 
kullanılan un ve buğdaydan birer 
oümune alınarak bakanhta gönde 
rilmesini ve hazırladJiı ekmek çefDİ 
an"eti süallerine cavap verilmesini 
istemiJter. Vilayetler istenilen nümu
ncleri Belediyelerin kendi bölıele
rinde yapdan ekmekler için kullanr 
lan undan ve unun çalc•nlc:btı but· 
daydan bir~r kilo mikdarmda ve tor
balar içinde ambalai yaparak bakan· 
lıta göndereceklerdir. ~deril~c~k 
un ve butday nüır.unelen hususı bır 
itina ve feçİm ile aynlmryacalc, u· 
hiblerine daha evvel hissettirilmeden 
alınıp gönderilecelctir. Anket bu~· 
lcü vifiyet merkezlerinde sarfediJC:O 
elemek ununun hakiki vasfını tesbıt 
etmiş olacaktır. Ankete Belediye böl· 
geai içinde ekmek yttprlmak için kul· 
landan unlann mahalli detirmenler 
de mi ütütüldüp, dctirmenlerin ~· 
111 detirmen oldufu, ütütme tem· 
sahnm na11l oldutu, ayıklama, yıka· 
ma ve elek tertibab olup olmadı· 
ta un mabaOi detirmenlerde ütü· 
_ı.,iJ " --1....d""' hdarik edllru "Ul.Y«l.k.. n.- .. -IC'ugr,·· plf'Cmuıı YC 

Milli Men111cat fabrikua sahipleri 
tarafmclan yann Demirköprü civa· 
rında kendi bahçelerinde memur 
ve müstahdemlerinden lSO kiliye bir 
itle Jltllleti v«ileeektir. 

Mamafih bu sukut ne 
bu etrarlı kemik de artık 
olmlktan ÇJlcmıı gibidir • 
kerine mevzu madeni etiket 
detli parmaklar arasuıda 
gibi bir tekil allDlfhr • 

ve Çukurova imalithaneleri pzöz· 
lerinin selibet derecelerine nazaran 
kuyu sulannJ;an yapıldıldan anlaşıl· 
mıı oldujundan Hayat gazözbane· 
sinin bir hafta müddetle seddine ve 
diter iki gazöz imalathanesinin de 
muhtelif para cezalariyle tecziyele
rine belediyece karar verilmiıtir, 

Belediye , gazözfer gibi , iyi au 
ve sodalar baklanda da esaah koa· 
troller yapmakta devam etmelctedir. 

Mahkemelerde: 
Küçük kumarcının 

duruıması 

ele1tikiyeti, Belediyelerin tetbit et. 
tikleri ÇCfl'Iİ ve çe,ninin tesbitinde 
istinad edilen esular fibi süalleri 
ihtiva etmektedir. 

Kuruköprü ile istas
yon arasındaki yol 
inşaat bu hafta baılıyor 

Şehrimiz Belediyesi Karuköprü· 
istasyon caddesinin parke ile döten 
mesi için inşaat karannı vermiş ve 
inpabn ebiltmesini yaparak işi bir 
müteahhide ihale etmiş bulunuyor. 
Şehrimizin eau caddelerinden biri 

ı ~aı ~A, CIACIUCl J.JV 

amele var 

Din Nitdeden tehranize 72 
amele daha gr.Jmiştil'. 

Kartıyakada hali hazırda 350 
amele mevcut bulunmaktadır , Bun. 
lann kiffesi bu hafta ic;Pıde ziraat 
mınblcalarma hareket edeceklerdir. 

icrada bir tayin 

Adana icra memur •uavinlitine 
Ayvalılc icra memuru S.y Ali Ga. 
lib tayin edilmiştir. 

Zabıtada: 

Zahiri aörüııiile ıöre ' 
--- .............................. J "'a.4 

ıidir . Ba fı&düıede •I 
lurdmış oımuma ıöre , 
veya rablann ~a. 
tcrlcetm eai linm gelmiyor 

Endüstrimiz· 
büyük dava 

yada 465 Nazilli pamuk 
üretme çiftlitinde 65 ve 
takasında köylü tarafından 
ceman 2,087 hektar Üzel'İI* 

Kumar oynamak suçundan maz· olan bu yolun inşaatına bir haftaya 
nun Mermerli mab•lleainden Meh. kadar ba;lanacaktır. Memleketmiizin pamuk • 

Y 1 • U "" k d ve fiaf hareketleri tellak med otlu Ahmed, Ali oğlu Mch· o un ınşa iti üç ay içinde ik•l mumı ev a ınını 

mitlit. 

med, Halil otlu Hidayet, Halil Oğlu edilmiş olacaktır. yaral 
911111 

diter taraftan yeni kurulm 

1. Jilcini de nazan dilckette tu haklannda cürmü meşbud kanununa Cret 1 orman Ha11r paıannda oturan Ahmet 

Ehlihibre raporu tanzim edilmiş 
olmalcle beraber Bayırbucak nahi
yeleri ile Arabcanında Turkcenin 
yanında resmen kabulü gibi bir ikj 
m9ele henüz halledilmemiş olduğun 
dan Fransız heyetinin buna benzer 
meselelerde Suriye heyetine istinad 
ebııek İstedikleri anlaşılıyor. Cenevre 
mebaliJinde bu işlerin de kolayca 

Bir zat ile Suriye gazetecileri uznn 
temaslarda bulunarak Türkiye Suri. 
ye münasebatı üzerine bahisler geç
miş ve iki tarafın anlaşması zarureti 
üstünde durulmuştur. Muharrir dün 
Suriyeden aynlmıştJr. 

Başvczir Irak petrol şirketi mü. 
dürlerile tekrar görüşmüştür, Hüku. 
met altı ~ne muayyen bir meblağ 
ve petrol lfleyince yüzde otuz hisse 

Mchmed ve Mehmed otlu Ahmed 

1 

Ü aanayiimizin artan bam ... _. 

tevfikan dün ikinci :ıulh ceza mah· ' otlu maranıoz blfaa Refik. hüseyin relctir. 1932 de ilk beş Rllll• 
lmneıiııde lıaklarmda yııpılan diıru,: 1nuhafaza memurları otlu berlıtr Muaanın tqvilıi ile •· llllyi ıırotnımile başt.yıın ,.. 
mada : 

1 

mumi bdmJardan İbrahim kızı A)·· nayi faaliyeti dahili pamuk Suçlulardaıt Hidaydin )'8fl ıw. ,.y; at lııılduıııd.n lnçalda Ylra· tını bü . ük nıilcyasıa ut 

luılledileceti Fransa . ~ürkiye dost
lufu llriitkilitın önünü alacağı umul
maktadır. 

istemektedir. 

Dört gün hapis 

çülc oldutundan tesbiti içih duruş Aldtu , • ...._. ,.clre; mu fıJDlfbr. 1932 de 7,647,888 kilo mikda 

ma batka bir güne ıralı:ıllllllbr. t G"fl ...... betli -~·- Suçlular b ti 
1 

bi ile 2,636,988 lira d<ferinde olan 

Lid~r doktor Abdurrahman Şeh
bender Suriyeye avdet ettikten sonra 
bir lasım siyasilerin onun hayratı 
altına geçeceli ıöylenmeJcte idi.Buna 
deJiJet edecek hadiseler olmuştur, 
Vatanilerden bir kısmı onu iltihak 
etmitlerdir. Bununla beraber ittifak 
ft ittibad ile hareket etmeke ilci 
tarafta ıayret etmekte ve Suriye 
mehafili bunun için çalışmaktadır. 

Suriye talebesinin Şehbenderin 
otlu terefine yaplıldan ihtilalde bir 
çok nutuklar söylenmiştir. lbtif alden 
IOllra talebe Şehbenderin evine gi
derek Lkenderun meaeleai hakkında 

Mcsalihi müştereke işleri de ne
ticelenmemiştir. 

Dün Suriye heyeti Başvezirin 
riyaseti albnda taplanıp hazırlanan 
rapo. u okumuştur. 

Suriye ve Lübnan heyetlerinin 
müzakere için birleşmesi ali komi
serin Paristen avdetine kalmıştır. 

Hmlasa bütün işler Cenevre ve 
Pari, müzakerelerinin neticelenme. 
ıini ve heyetin ve ili komiserin Su
riyeye dönmesini beklemektedir. 

Şam: 28 ( Hususi ) Buradaki 
resmi mabafiJde söyJeadiiine göre, 
hükümet bir lteyanname ile isken
derun meselesinin gecirditi safahat 
ve Suriye hükümetinin teşebbüsle
rini ve bu meselenin biJihere neden 
Türlciyenin istediti şekilde balledil
clitinin sebeblerini halka nefir ve 
ilin edecektir. 

Bundan bir kaç gün evvel mem· 
ket hastahanesi hademelerinden Meh 
med lazi Fatma Aymana sötdüiün· 
den dolayı sulh ceza mahlcemesinde 
cürmü mt"fhud kanununa göre yapı. 
lan durUf ~ saounda dört gün ha. 
pis ve 130 ıcu. ejlr para cezuı· 
na ma~kliDJ olmuş olan has
tahane hemşirelerinden Pakize Pan
zan balçlandaki evrak dün Temyiz 
mahkemeıinden tudik edilerek iade 
edilmiştir. 

.,._...,.n bir lıaiıandan ulanarak adli:ey ~ 1 ~·ı Y~· rikalarınuZJn pamuk sarfiyah 1 
en ~tir. yaraL tedavi altma aldmJın.,br: IDlf de milcdarca 14,217,810 lcil 

• Wtlifeler .....- •ı ılı mu· metçe 6,210,095 lirayı bul 
1 ta,,., 'sa gör&- Komtusunun evine mrmi• Bu •rbş 1922 senesi isfiWA 

Acçalı uşatı köyünden ( Kadir
li ) ,+nec1 otlu ~ babuı 
ve a~ lbrahim, kendi lcöylerin. 
den !!11arlı lc~yene .Jid~l~rken ay· 
nı kö~en Ked11 Ômer ııminde biri· 
si öııl~ne Ç1karalc Ahmedi ve lb
rahimi \l<fürüp lcaçmııhr. 

• • ,. ve laymeti 100 lcabul edi 
"-=--- --L-Re-=-~- tiyle aşaj1c:fa gösterilmiştir. ~e w.tM~ 91uran 

Ka,,erli Ômer otlu A& ıecele,in 1932 1933 1034 
kof11181U Nuh otlu Mehlllt!din evine miktar 10000 139,58 182 58 1 
gfredı: Mlandıfı röriilmiif Ye 111• lcıymet 10000 15210 192 31 
kalanaralc hakkında bnuni muame- Fabriblanm1Z1n 1936 ya' 
le yapıllDlfbr. Utihlllc milrdan henüz tesbit 

i L • k • • b• d melcte beraber geçen senelerden 
aı 1§1 ır a amı yaraladı la olacatı muhaklcakbr. 

reyini aormuşlarlfda Akvam Cemi
yeti kararından evvel bir ıey töyle
yemiyecetini bildirmiftir. 

Suçlunun davUI c:ürmü eıeffaud 
kanunuoa. tevfikan ~müı oldu
tundan evrakı alb gün İçiRcle. Tem 
yiz mahkemeaine gidip relmiştir. 

Suçlunun cezuı çelctil'ilmek üze
re haldandaki ilim din .,.., mr 
kama verilm ittir. 

Janarma Ômeri takip etmekte· 
dlr. Har.enin iç )\izü henüz ma-
10 'JJ detdir. 

Karıtaf nahiyeainiü Kadı kö
yünden aıoeJeden Elbistanlı Hüse. 
yin otlu Kalender, Hacı otlu Kaıo 
ve otlu Bekir tarafından yaraJan. 
mlfbr. 

Halihazırda iatilılö edilen 
dara, EnfU ve NUilli fi 

Suçlular baklanda .,.. • ...,tar. 

ile kurulmaa mutasavver Ma 
ve lj'<Lr fabrilcalan mabamıaea 
fiyab da ilive olunma, ,U 
manda fabriblanauzm J'UIUk 

kanuni icap yatı 26.000.000 ki1o111 ba191cMl!I. 
-Gerili içüDcii ..... ,... 
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çiftçisini mutavassıtlar 
den kurtarmak için 

BORSA 
Kurmak ihtiyacı şiddetle 

hissedilmektedir 

elin 

riıı Ceyhan : 28 [ Hususi muhabiri- 1 
0ıııd rnizden ] - Ceyhan, Çukurovanın 

Şimdilik pazarlara gelen arpa 
mahsulü olup bu da kilosu 2 -2,5 
kuruşa gitmektedir. tı en ınünbit ve verimli toprakları üze

' ne kurulmuş bir çiftçi yurdudur. 

Türksözft 

Baldvin dDn 
istifasını 

krala verdi 
Yeni kabineyi teşkile 

Çemberlain memur edildi 
Yeni kabine DUn teşekkUI etti 

ispanyada 
çarpışmalar 
durmadı 
Barselon: 28 (Radyo) - Cenub 

cebhelerinde eHslı bir hareket yok
tur. 

Sahife: 3 

Asri sinema 
Bu akşam 

36-37 senesinin en muazzam ve en muhteşem eseri olan 
I ' 

BARKAROL , 
. 

Venedik Şarkısı 
\ ' 

filmini sunar 
OYNAYANLAR 

Kadınların perestişkarı : Güstav Fröhlich 
Cazibedar yıldız : Lida Baarova 

"tı~ Bu münbit toprakların verimi 
e et hakkında şu rakamlar iyice malii· 

ileride piyasanın yükselmesi ile 
çiftçilerimizin yüzünün güleceği umul· 
maktadır. 

Selçuk 

Londra: 28 ( Radyo:) - Bay 
Baldvin krala istifasını taktim etti. 
Kral Bay Çemberlaynin yeni kabi
neyi te~kile memur edildiğini bil
dirdi. 

Salamanga: 28 (Radyo) - Gu· 
dajalarada hükümetçiler dün seri 
hücümler yapmışlar fakat bu taar
ruzlar şiddetle püskürtülmüştür. 

Asturidc topçu muharebeleri 
olmuştur. 

Venediğin latif manzaraları . . .. Göz kamaştırıcı sahnelerle dolu ... 
Ruhnevaz bir ses .... Mest eden musiki .. • . ince hazin bir aşk macerası 

a llıat verebilir . 
eı111 936 senesinde ekilen saha ve bun ------·------
e; dan hasıl ohm mahsulat . 

Ekilen çıkan mah çıkan-mah 
ı} saha sul mik sulün cinsi 

ot". hektar darı ton 
cb l8432 15000 buğday 

ah 19214 16000 
laf" 9772 14000 

arpa 
yulaf 
fasulya 
mercimek 
nohut 

513 1460 
279 420 

74 102 
813 1000 
83t 2000 
2000 .1250 

mısırdarısı 

kumdansı 

sisam kün 
CÜ 

ab" Yukanda mikdarları yazılı hubu· 
bat ton maada 28000 hektar saha. 
Ya ekilen koza ve pamuk tohumun· 
dan da 9 bin ton koza, 6 bin ton 

üş da Pamuk mahsulü alınmıştır. 
se~ Yine 936 senesinde bölgemizde 
p.n' ZÜrr.alanmız {tarafından zer edilen 
ur çeltıkten de 8 bin ton mahsul mey
'J/ dana gelmiştir. 
e~ Bunlardan maada 935 ve 936 
ıJ.. senelerinde kasabamızdaki ihracatla 

e 'd de ı halat mikdarmı da ,burada ayrıca 
ol bildiriyorum . 

936 

J1 

l 

-

fö' 
ştır 

od 
fab 
9.3' 
kı1 

ı 

dıl' 
lkd; 

re 

35 
g461 

935 
ihracatı ihracab 

4113991 lira 3106836 lira 
ldhalat idhalat 

1886800 lira 2001905 liradır. 
işte bu rakamlardan da anlaşı

lacağı veçhile CcyhaA bölgesindeki 
Yetişen mahşulat bir çok vilayet ve 
kazalarda yetişen mahsulattan fazla 
Ve bol olduğu halde kasabamızda 
~imdiye kadar bir borsn açılmamış· 
tır . Ve bu suretle mutavassıtlar eli

ne bırakılmıştır. 
Tüccarlarımız Ceyhanda bir bor· 

sa açılmasını sabırsızlıkla beklemek· 
tedirler . 

937 yılı mahsulü dündenberi 
kasabaya gelmekte ve pazarlarda_ sa
tılınaktndır. 

Diyerek evden ayrılmıştı. Puvan 
şimdi nereye gidebilir? Diye düşü· 
nüyordu. Herhalde şurada bir taksi · 
ye binecektir. Diye düşündü. Oto· 
mobil durağına gitti. 

Allah sarhoşl arın yardımcı ıdır 
derler. Gazek muhabirlerini de ko 
rud1Jğu ol k'ı orada bir ta· 

uyormuş , 
nıdık şöf öre rastgeldi. 

- Bidaş seni Allah yolladı 
buraya.. ' 

~ - Vallahi Mösyö Bigulo iki 
aşık çift orınunda dolaşmak istemiş. 
Onları g t' . . e ırmıştım. 
tak -:- Ne olursa olsun dostum, sen 
babı· hesabının üstüne beş papel de 
birkşış alacaksın, dostluğumuz da 
bir at daha artacak. Otomobili bana 
iç.~z ver, git istediğin' kadar şarap 

- Peki emredersiniz .. 

Endüstrimizin 
' büyük davası 
- ikinci sahifeden artan -

Pamuk sarfiyatının bu artışı da. 
bili fiatlar üzerinde kendini göster· 
mekte ve dünya fiatlarının fevkinde 
tahavvül etmektedir. 1936 senesi 
ilk yarısında 1935 senesine nazaran 
düşüklük gösteren pamuk fiatlarımız 
senenin ikinci yarısında yavaş yavaş 
yükselmektedir. . 

1935 senesinden 1936 senesıne 
devredilen stok lzmir mıntıkasında 
822.000 kilo, Mersinde 11.011.000 
kilo mikdarmda idi. Tesbit edilen 
bu stok dahili fiatlarımızın 1936 
ilk yansında düşük bulunması hase· 
bile ağustosa kadar tamamen ihraç 
edilmiştir. Rekoltenin idrakine ya
kın Adana mıntikasmda stok hemen 
hiç kalmamış; fabrikalarımız, bilhas· 
sa Kayseri fabrikası yeni rekoltenin 
idrakine kadar pamuk sarfiyatını 
karşılayamıyacağı endişesine düş· 
müş. İ7mir pamuldarından mübaya· 
atta bulunmuştur. Son aylarda ih· 
racat yavaşlıyarak fabrikalar müba. 
yaatı çoğaltmıştır. Bu devre dahi· 
)inde pamuk müşterilerimiz arasında 
Macaristan ve Çekoslovakya da bu· 

lunmaktadır. 

~--------·--------
Seyhan Ziraat Mücadele 
müdürlüğünden : 

Pamuk böcekleri mücadelesinde 
kullanılacak traktörlerde çalışmak 
üzere Ziraat Mücadele müdürlüğü 
tarafından makinist aranmaktadır . 
Bu işlerde çalışacak makinistlerin 
mezkiir müdürlüğe müracaat etme· 

leri ilan olunur.8159 

937 

an 
kat şimdi vaktı değil; hele avımızı 

takib edelim de, sonra elbet Limase 
ile başbaşa kalırız dedi. 

_ Sakizinci fasıl -

[Kupa beğl ZebUlon] 

İlk şaşkınlık geçince Lim ~s~ kah_-

l d. iyi yapılan ışlerı 
k hayı sa ıver ı. 

a d' Ve Bigulonun da şimdi va. 
sever ı. ~ .. onu 

. . . . . yaptığım gorunce 
zıfesını ıyı . . 1 d 

Bu sabah çıkan bütün gazett'ler 
baş makalelerini bay baldvinin ka· 
bineden çekilmesi meselesine tah
sıs etmişlerdi 

Gazeteler Baldvinin çekilmesin· 
den çok müteessirdirler. 

Bütün matbuat ve bilhassa Mo· 
ring Post gazetesi. Baldvin bir dev
let adamının bütün meziyetlerine 
tam malikti. Baldvin eşi az bulunur 

Endülüs ve Katakı cebhelerindc 
muhtelif yerlerde devamlı hava hü
cumları yapılmıştır. 

Valansiya : 28 ( Radyo ) - Va
)ansiyaya hücum eden ihtilalcı tay
yareleri beyann'\meler atarken at· 
tıkları bombalardan 20 maktw 100 
yaralı düşmüştür . Ve şehirde yan· 
gın olmuştur . Bir f tal ya gemisi Ma· 
jorta civannda torpile çarpmıştır . 

Ayrıca:Ekler Jurnal yeni dünya havadisi 
Dikkat: Sinemanın dahiline müteaddit Vantilatörler 

v az edil nıiştir 
PEK YAKINDA: 

.- Siyah Güller ,.. 
Lilian Harvey - Willy Frich 

8148 

bir şahsiyettir. Baldvinin kabineden ,..,-------·----
çekilmesi yeri doldurulmaz bir boş· , \ 1 
Juk meydana getirmiştir. Demek· TÜRK8ÖZi'J BELEDİYE İLANLARI 
tedir. 

Hemen bütün gazetelerde ayni Gündelik siyasi gazete ._ ________________________ _., 

mealde ittifak etmektedirler. 
Londra: 28 (Radyo) - Başve· 

kaletten istifa eden Bay Baldvine 
Kont ünvanı verilmiştir. 

Londra: 28 (Radyo ) - Bald· 
vinin son icraatı kabine azalarının 
maaşlarını ( 400 ) den ( 600 ) lira· 
ya iblağ etmek olmuştur . 

Çemberlayn yeni kabineyi 15 
muhafazakar 4 ihrar 2 amele parti 
!erinden mürekkep olarak teşekkül 
etmiştir . Bay Ecden Samoel Hor 
yeni kabineye dahildir . 

Londrada otubüscülerin 
grevi son buldu 

Londra: 28 (Radyo) - Otübü.s· 
çülcr grevi bırakarak iş başı yap. 
mış bulunmaktadırlar. 

Meksikoda grev 

Meksika: 28 (Radyo) - Meksi. 
koda birkaç amele sendikası yevmi
yelerin· n artırılması için grev yap· 
mışlardır. 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

ı - Dış memleketler ic;in Abone 
bedeli değişmez yalnız. posta masrafı 

ınmmedilir . 
2 - İlanlar için idareye müra· 

caat edilmelidir . l., ________ J 

Seyhan defterdarlığından 
Ver2'inin miktarı: 10 lira 16 K. 
Senesi : 933 
Verginin nevi : Kazanç 
Mükellefin ismi : Arif oğlu Şa 

hap Azmi. 
Mevkii : Hankurbu. 
iştigal nevi : Asri Sinema . 
Yukarıda ismi, iştigal nevi, tica· 

rethane mevkii ve vergisi miktarı 
yazılı Arif oğlu Şahap Azminin mü. 
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Nakledenler 
M. Bakşı - Nihad TangUner 

girmen okadar şık kaçmıştı ki.. Ne: 
1 yazık sonu gelmedi. 

- Ne yapalım .. Sen beni yaka
lamak için kapıda bahçevan kıya · 

· f etiyle bekledikten sonra ... 
, Galiba s~n de benim gibi eli boş . 
dönmüş olacaksın!.. Bu Puvan de· 

~ dikleri adam da Kirpi gibi birşey .. 
Yanına yaklaşılmıyor .. 

Limase Elodinastan öğrendikle
rini saklıyarak: 

1- itfaiye arazözlerinin bir senelik ihtiyacı olan 400 tcıneke benzin 
açık eksiltme ile satın alınacaktır • 

2- Muvakkat teminatı: Yüz otuz beş liradır. 
3- ihalesi: Mayısın 31 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye en· 

cümeninde yapılacaktır . 
4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
5- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile birlikte 

Belediye encümenine müracaatları ilan olunur .8104 15- 19- 23- 29 

1- Belediye zabıta memurları için 30 takım yazlık elbise ile 30 çift 
kunduranın yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Elbiselerin mU\·akkat teminatı otuz bir lira elli kuruş ve kundu
ralann muvakkat teminatı da on üç buçuk liradır . 

3- ihalesi Haziranın yedinci pazartesi günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

4- lstt"klilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ihale günü de muayyen saatta teminat makbuzlarile birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 8133 22-26- 30-4 

kellef olduğu kazanç vergisine ait t'usul muhakemeleri kanununun teb. 
ihbarnamenin tebliği için aranıldığı l ligata ait 148-114 maddele~i mu. 

halde bulunamadığından tebligat ya· ı cibince tebliğ makamına kaım ol. 
pılamadığı anlaşılmıştır . Hukuku mak üzere keyfiyet ilan olunur.8157 

Sana bir nasihat vereyim. ister misin. 
- Söyle bakalım. 
- Öyleyse buradan kalkar, 

Sen'mandede Cumhuriyet caddesin· 
de tütüncü kulübesinde bir Madma· 
zel Senil var. Büyük ikramiye kaza. 
nan bileti Puvan'a o sattı. Madma. 
zelle görüşmeğe benim vaktım ol
madı Onunla gidersin görüşürsün. 
Gazetene güzel bir yazı çıkar. 

- Güzel fikir doğrıısu ama sen 
bu adamın yakasını bırakacak mısın? 

- Otel kapısında kırk yıl bek
liyecek değilim ya .. s~nin arkandan 
ben de çekilir giderim. 

- Eh öyleyse gidip arabayı sa· 
hibine vereyim. Oradan da koşup 
Sen'mandeye gideyim. 

E 

rek motoru işletti. Lion caddesine 
doğru otomobili sürdü. 

Az ötede kalabalıiın arasında 
Limase'nin yeşil Lötr şapkasını ta 
nıdı. Hayvanat bahçesine gideceği· 
ne kıvrılıp geri döndüğünü anladı. 

- Haydi göreyim seni Şeytanın 
pabucu yine görüşürüz. Diyerek ma· 
kineyi sahibine götürdü. Soyundu. 
Şöförün bahşişini verdi. Otomobi· 
lin içine kendi bindi ve: 

- Haydi bakalım. Dedi. Lion 
garının karşısındaki Pavi oteline .. 

Altta kalmıyacaktı . Rakibinden 
daha üstün, daha yüklü malumat 
toplama\c1.lazımdı. 

Limase Maymun se} retmiye gi
derken Bigulo Paris otelinin kapı
sına yanaşmışb .. Hemen asansöre at. 
ladı. Asansör garsonuna l O frank· 
lık bir bah~iş uzatarak. 

3ss0 
aıd 
dil' 
fat' 

biz k Dur daha iş bitmedi. Seninle 
graf ılıklarıda değişeceğiz. Şu tel. 
han <;.~nın e1biselerini .. Onları telgraf· 
Şu e e 14 numaraya teslim edersin. 

kdir etmekten kendını a ama ı. . 
ta H de ortada ne vardı? ~akı-

b
. . ed~Puvan'ın evini teıkettıkten 
ı şım ı 1 d Asıl .... renmiş o uyor u. 

dm. Ben senin oyunlarını bilmem. 
Hiç boşa gitmez. Tebrik ederim. 
Dedi. 

- Öyle dostum öyle .. Peki şi n· 
di ne yapalım .. 

- Vallahi bilmem. 
- Bak beni dinle dostum. Sa. 

- Hiç durma .. Tütüncüyle gö. 
rüştükten sonra Pu van'ın çıktığı eve 
de uğrarsın, kapıcının başına:topla . 
nan ~ülakatçılann da halini tasviı 
edersın .. Fena olmaz. Bana g~lince: 
Şurada hayvanat bahçesine Oran
gotanlar gelmiş, onun açılma mera· 
si~i. yapılacak, ancak oraya yetişe· 
bılınm. 

- Ufacık bir işim var. Onu 
göreceksin yavrum. Olur mu, dedi. 

- Eğer güç birşey değilse .. 

nilc' 
ılafl 

ıtf 
sar 
ıır 

~'" ır. 

sırtınd k' -f . . . b Ver b k a ı şo ör elbısesını ana 
1 a alım, 
şte bö l l'kl "f" l nıuş ve p Y e ,' e Bigulo şo orb.0

1
. • 

arka uvan ın bindiği otomo ı ın 
sında "L Li noıJete geçmişti. 

kib et nıase gelip te, "şu taksiyi ta 
d. ' sana b h · · d ıği za a şış vereceğım,, e-

tllan cevab verecek oldu, fa. 

başka ne og yanaşama-
mesele Bigulo'nun ona 

masıydı. . . .. d f bile at 
Bigulo kendisını ıkı e a 

latmış olsa artık birdaha aldanma 
...... d" t açmağa karar 

mağa ve gozunu or . k 
· b r ·ıs· 

verdi. Bununla beraber ışe ı 
kançhk ve riya girmeden: 

- Bravo Bibi oyunu iyi oyna-

- Canım sen, de bu daha sana. 
tın ilk adımlarıdır. Bu işde asıl sen 
beni atlattın. lık havadisi senin ga. 
zet!n verdi. Ben şimdi onu meslek 
namına takib etmekten başka ne ya· 

pıyorum. .. . 
_ Telgraf müvezzıı kıyaf etme 

na açıkça söyliyeyim. Ben bu işi bı
rakmak istiyorum. Alacağımı al· 
dmı. Y azacağlmı yazdım. 

- Do~ru .. F c-kat ben kendi ga· 
zeteme birşey yazmadım. Senin yaz 
dıklarına ilave olarak birkaç hava
dis vermiye mecbur değil miyim? 

- Bu bir gazetecinin hakkıdır. 

Böyle konuşarak iki ahbab ra· 
kip taksiye kadar gittiler. Limasc 
ağzına bir sigara sıkıştınp arkadaşı· 
nın elini sıktı ve kalabalığa kanştı. 

Bibi: 
- Galiba bizim çırak yine ba

na bir oyun oynamak istiyor. Diye· 

- Yarım saat evvel buraya ge · 
len yolcu hangi katta? Hangi numa· 
rada bana söyle .. 

- Ne kıyafetteydi o adam? ... 
- Kıyafeti ne olacak canım. Bır 

hasır şapka altında göğsüne kadar 
inen simsiyah bir sakal... Bunun da 
ha ötesi var mı?. 

- Sonu var -
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Seyhan defterdarlığından: 
Ticaretha- Takdir edilen 

Tarh ne kapu icar bedeli 
Mahallesi Mükellefin adı Sanatı No. No. Lira 
Konakoğlu Kürt Ali Bakkal 368 o 10 

n " 
Emin usta Arabacı 273 o 20 

n n Mehmet oğlu Manifaturacı 298 o 30 
Bekir 

n " 
Hasan o.Hulusi Hububatçı 488 o 5 

Ceyhan Malmüdürlüğünden 

Tarholunan vergi 
11 

10 35 
18 98 

2 75 

Tmk~ ------- 29 M•Y" ~: 
TÜRKSÖZÜL Verginin 

ait olduğu sene 
933 0/0 15 zam 

" 
GAZETECiLiK VE MATBAACILll< 

Yukarıda isimleri, İştigal nevileri, ticarethanelerinin mevkii ve numarası ve vergileri miktarı ya:ıılı kimselerin 
mükellef oldukları kazanç vergisine ait ihbarnamelerin tebliği için aranıldığı halde bulunamadığından tebligat 
yapılamadığı anlaşılmıştır. Hukuk muhakemeleri usulü kanununun tebligata ait 114-148 maddeleri mucibince 

lla ... nlar Rek_lam. bir.~icareth~- / 
n.:nın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- ~ 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz. 

C l• ı d 1 e Kütüphanenizi güzelleştiı1' r istiyorsanız kitaplarınızı fııı' 
sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bi'..~ 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türkso 
yapılır . tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 8156 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

Kapım alı pamuk 

PAMUK ve KOZA 
Kilo 

En az 
K. S. 

~ 

En çok 
K. S. 

= --==-

Satılan Miktar 
Kilo 

Piyasa parlağı • 
Piyasa temiz_i_ ~,~, --ı-----ı---------------

1----
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGl 

Beyaz 1 1 ı-..-Si'"""'y-,ah ______ , ____ ---- --------

Ç!GIT 

iane 
Yerli "Yemlik,, ı --
Ekspres ---ı-- 1 

"Tohumluk,, ----ı--
;; U B:~U:-:--:B:--:-A-:T~...!-------I 

Buğday Kıbrıs 

•--':.:..' _..c.Y,,.::.er"'li'----- 5,50 __ _ 
,, Mentane -'------ı------1--------

Arpa °2,32 2,45 
ı-"'Fa~s-ul;-y-a_____ --l---''-'--=---1---------, 
ı-Y"u'ıa•r'-"------I---- -----

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu --·1-----'-·-------

---ı-~~-lı-~~~-
Mercimek 
Susam 

UN 
f Dört yıldız Salih ı 770 

... _ l_üç .. .. -,740---
:.ö ]! Dört yıldız Doğruluk 1775 
-" - ÜÇ'~----'"'-----""'--------1745----I " c -= ] ~ Simit ,, 1000 
:;c 1; Diirl yıldız Cumhuriyet f ııoo 
~ <>,-üç .. " ı'-7-50 __ _ 

Simit ,, 1 1000 

Liverpol Telgrafları 
28 I 5 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

ı---------..:CSa::.:n::.:lin::...• -'--'P~ne 
Hazır ı 

7
7 1 26. _ı;,;;"°-="-. ------ı ı 

l
ı.......,M,...,.--ay-ıs_v_a_d-el-i --- -ı 07 .- Rayışmark -1- 97 
-~------

7 09 
Frank ( Fransız ) -T7- 73 

Temmuz vadeli __ 

1

_ Sterlin ( İngiliz ) 623- 66 
_H_in_t_h_a_zır_____ _ 6 _ _Q! Dolar ( Amerika ) 1 79 _ -oıı-. 

Nevyork 12 66 Frank ( İsviçre ) . . 

• 
ilaçlarınızı, reçetelerin izi 
mutlaka Yeni Eczaneden 

yaptırınız 

Yeni eza ne 
Taze ve temiz ila·ç yapan ve ucuz 

satan bir eczanedir 

Yeni Eczanede her türlü lastik eşya,kolon
ya, pudra , lavanta ve bilumum yerli ve 
Avrupa parfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

8100 14 

YENİ ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

Renkli işler r~n~~n~:v; a blar Resmi evrak, cedveller, def 
!er, çekler, karneler kağat.J 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir za 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla TürsöıiİI" 
yapılır . 

Zayi tasdikname 
Adana Orta okulundan aldığım 

tasdiknameyi zayi ettim . Y eııisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olma· 
dığını ilan ederim. 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otomatik makinalanr;da yaptı
rabilirsiniz . B 

Gazeteler Türksözü ıııı; h 
Osman oğlu 

HASAN ÇETINKA YA 

Kl•taplar ~~e-~Ierinizi Türk-
sozu matbaasında baası"Türk~ 

zünden,,başka her boyda gazete,ııı" 
mua, tabeder . 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. eın 

Satılık bahçe ve mağaza 
TÜRKSÖZÜ 

Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı b 1 .~ 
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. tin: 

ıııu 

Yaı 

Adanada Verayicisirde Cumhu
riyet fabrikası karşısında arsasile 
beraber sekiz yüz üç arşına terbiinde 
bir bap taş mağaza ve yine Vera
yicisirde Memleket hastanesi arka
sında ve Seyhan nehri sahilinde 
eşcarı mütenevviayı havi on sekiz 
dönüm bir bahçe satılıktır . Talip 
olanların Doktor Operatör Bay Ah· 
met Erzine müracaatları . 

Kiralık yurt ~~ve 
Bürücek yaylasında Yoğurtçu ,- Rahmı· Nı·had AysaJl';eirtat·ıt 

yurdu mevkiinde Doktor Ahmet ı 
Remzinin yurdu kiralıktır. isteklilerin şebr 
istikamet Eczanesine müracaatları. nub 

Birinci Noter re 1-5 8158 8147 3-3 

Seyhan defterdarlığından: 
Kazanç vergısı 

Mükellefin ismi işi Mahallesi No: Sene Lira K. 
Berber Mehmet Hayvan simsarı Hanedan 2/65 933 5 60 
Arap Hüseyin Hayvan canbazı Hürriyet 2/67 933 5 60 
Hacı Mehmet " " Camızcı köy 2/68 933 5 60 
Mehmet Nuri Sığır " Hanedan 2/69 933 13 25 
Öksüz o. lbrahim • • Hadırlı " 2/ 70 933 13 25 
Hasan çavuş • • Camısçı " 2/71 933 13 25 
Arıcı o. Recep • " Hanedan 2/73 933 13 25 
Toluk oğlu Mehmet Merkep ,, • 2/78 933 5 60 
Arap Mustafa • " Hürriyet 2/79 933 5 60 
Tekeli Mehmet " " Kireç ocağı 2/80 933 5 60 
Hacı Süleyman o:lsmail Sığır " Köprü sokağı 2/81 933 13 25 
Sütçü Yusuf " • Karşıyaka 2/82 933 13 25 

• " arkadaşı Mehmet • " • 2183 933 13 25 
H. Mehmet o. Mehmet " • Kasapbekir 2/84 933 13 25 
Hacı Mehmet Şe. Ali • " • 2/85 933 13 25 
Erzurumlu Kürt Mehmet Koyun • Sucuzade 2/86 933 5 60 
Antakyalı Ali Merkep • Sugediği 2/87 933 5 60 
Abdullah Cello • • Hanedan 2/88 933 5 60 
lskenderunlu Ahmet Muakkip 2/ 12 932 12 12 
Arzuhalcı Hüseyin Arzuhalcı 1/70 932 12 19 

" Ya.sin " 1/73 932 12 19 
Kamil oğlu Yusuf Dıvarcı 2/34 932 10 75 
Ali oğlu Hamit • 2/:;5 932 10 75 
Adanalı Fehmi Nakliyeci 3 /2 933 10 70 
Kör Abdullah Z. Hacı Simsar 1/8 932 37 40 
S~yhanlı Recep Sims~.r ı ~· 932 37 40 
Serçe Mehmet Sığır canbazı Hacı sofu 3 4 933 13 25 

dar, 

_Y_eni ta~ı?acağı Ziraat Bankası karşısındaki binaya 7-Haziran-93~ ~ao:ı 
rıhınden ıtıbaren bu yeni yazıhanede sayın müşterilerini kabul etıı"' 
başlıyacaktır. 8151 1-3 _.,Tür 

/keti 
refe 
lerd 

Ver ____________ ....___________ tesli 

1 ara 
lstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleke ca~ 

hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı ~i 

Doktor Osman Bozkutt ~~ 
Hastalarını kabul ve 

7990 
tedaviye başlamıştır 

21-2c _/ 

v 

Zeynel oğlu Fahri Marangoz Kargılı 2/59 933 34 50 
Yukarıda isimleri, iştigal nevileri, ticarethanelerinin m~vkii ve numa 

rası ve vergileri miktarı yazılı kimselerin mükellef oldukları kazanç vergi 
sin' ait ih'>arna nelerin tebliği için aranıldığı halde bulunamadığından teb 
ligat yapılmadığı anlaşılmıştır. Hukuk muhakt>meleri usulü kanunun tebli· 
gıta ait 114-148 maddeleri mucibince tebliğ makamına kaim olmak üze-
re keyfiyet ilan olunur . 8155 

,/ 
~' den 

sin 
da 
uy 
ne 
sa 
şa 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Ka yad elen Bir su dt"ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadeleu 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıciır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

• 

TiR 

223 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 

A.. 
i 
t~ 

e 

7953 42 
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