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\/ ATANİLERİN KAMÇI 
siyaseti devam ediyor 
Türkiye - Fransa - Suriye anlaşması peşinde 

Suriye Baş ve Hariciye Vekilleri 
Pa rise gid iyo rla r. Dönüşte Ankara 
da dostluk temasları yapacaklar 

Suriye hakikati anlamıştır Cenevrede 
Martel dün sabah Dirzora gitti Anayasanın tesbiti 

Rüştü Arasın gitme 
sile olabilecek 

Antakya : 7 [ Tür ksözü muha· \ 
birinden ] - Aldığım malumata gö· 
re; Irak Hariciye Nazın Ankaradaki 
temasları hakkında 'Şam hükiimetine 
rnalumat vermiştir. 

Cemil Merdem ve Sadu1lah Ca· 
birinin 12 Mayısta Ankaraya uğ· 
rayacakları söyleniyor. 

Türkiye-Fransa-Suriye ara
sında üç taraflı bir dostluk muahe
desi hakkındaki tavassutun neticesi 
0 zaman bdli olur. 

Vatanllerln tava••utu : 

VataniJcrin politikası icaplara gö 
re her gijn değişmektedir. 

" Vatanilerin, Lazlciye ve Halep 
hadiselerinden mahkfun olan suçlu· 
lar hakkında af talebinde bulundu· 
tunu yazmıştım. 

Bu talep kabul edilmiştir: 
Şu hale göre; Demirgömlekliler 

af edilecektir. Bu hareket muhalif 
le.~den ictinab edildiğini pek açık 
Rosteriyor. 

Kamçı siyaseti 

.. Bu gün aldığım malümata göre; 
d_un Şerifiye köyünde köy mektebi. 
rıın muallimi ve köy vekili Kırıkhan 
Ve lskenderun jandarma kumandan· 
ları tarafından kamçı. tokat ve tek 
ltıe ile ağır ~surette döğülmüştür. 
. .Hadiseye sebep; Kadri Mursal 
ısmınde birisinin evi taharri edilir· 
~e~, ~v sahibesi tarafından köy mua] 
I rnının eve çağırılması ve kocası bu· 

Sudnrnadığından nezaret işine bak'lla· 
ı ır. 

·r Guya bu hal jandarmaya karşı 
ı ırnadsızl .. .. . ıgı gosterıyormuş, ve zor-

-----··------
Hindistanda 

Veziristanda asiler çok 
Lo tel afat verdiler 

aian ndra : 7 (Radyo) - Royter 
sının Hi d~ b . b'ld' riyor· H· n ıstan muha ırı ı J· 
. ır•d' Vezir· t • ıstanın şimal batl!lnda 
ıs anda 1 • 

ler 20Q öl" 0 an çarpışmalarda ası· 
fngilizle . u ve 57 yarah verdiler. 

- rın zayiatı pek azdır. 

balat bundan kızarak ,köy muaJlimi · 
ni ve köy vekilini döğmüşlerdir. 

ı, Bankası fUbesl Antakyada 
açılacak 

Ankaradan şehrimize geldjğini 
ve ~etkiklerde bulunduğunu yazdığım 
iş Bankası Müfettişi Bay Seyit Ku
ran vazifesine devam etmektedir • 
Banka Müfettişi Antakyalılarla sa.. 
mimi temaslar yapmış ve ihtiyaçla
rı hakkında notlar almıştır. 

Haber aldığıma göre Bankanın 
Antakya şubesi bir ay zarfında açı· 
lacaktır. 

Martel Dlrzora gfttl 

Yüce Komiser tayyare ile Dirzo. , 
ra gitmiştir. 

Cenevre : 7 (Radyo) - Ha· 
tay anayasasını tanzime me· 
mur eksperler komitesi faall
yete:devam etmektedır. Bundan 
sonraki içtima Pazarte•I gUnU 
olacaktır. Önümüzdeki lçllma. 
dan sonra her gUn Hileden ev. 
vel ve Uiladen sonra olmak 
Uzere iki defa toplanılacak ve 
anayasa metninin tanzimi ı,ı. 

ne hız verllecektlr. 
Cenevre mahaflllnd• dal•· 

.,an faylaya göre; TUrklJ• Ha· 
rlclye Veklll RUftU Ara• ancak 
geldikten sonra yasa metni 
kesbi kaı~ıyet edebllecektlr. 

Peşte temasları 
İtalya Kral ve Kraliçesinin Budapeşteyi ziyaretleri 

ve Macar baş vekilinin mülakatı .. 

Pefteden Bir Manzara 

Milano: 7 (Radyo) - Papolo 
lialya gazetesi ltalya kral ve krali
çesinin pek yakında Budapeşteye 
yapacakları ziyaret dolayısile Macar 
başvekili bay Daranyinin. bir müla · 
katını neşrediyor. Başvekil bu beya· 
natında Macaristan hudutları dışın 
daki Macar ekalliyetleri meseles ih:ıl-

halledilir edilmez, Macaristanın Tuna 
devletlerile anlaşmasına mani olan 
sebeplerin orıadan kalkmış olaca· 
ğını söylemektedir. 

Ziya Gökalp 
• 

gecesı 

Budapeşte : 7 (Radyo) - Avus· 
turya Cumhur Reisi B. Miklas'in 
Peşteyi ziyareti müdasebeti)e, Ma· 
car ve Avusturya devlet adamları 
arasında bir çok mühim siyası mü
laka:lar vukubulmaktadır. Bu görüş· 
melerdc Avusturya başvekili B. Şuş 
nig'in, Macar devlet adamlarına, pek 
yakında Sinyor Musolini ile yaptığı 
Venedik konuşmasının neticelerini 
biJdirdiği haber veriliyor. Mülakat. 
ların gayesi, merkezi avrupadaki va. 
ziyet ve iki memleketin küçük an· 
tant ile olan münasebetleri üzerinde 
fikir teatisinden ibaret olduğu söy
lenmektedir' 

____ ....... ----
Ad•n· Halkevl Ustad için bir gece h•zırladı 

Şehrirniz H 1 . 
Halkevi 5 I a kevı bugece için 
b. z· a onunda ·ı k .. 
ı~ . 'Ya Gökalp ven me uzere 

mıştır. gecesi tertip et 
Büyük .. 

20;30 da b ust1adı anrna töreni saat 
• Bu t" aş ıyacaktır. 

orende .. d eserleri hakk d usta ın hayat ve 
lecektir. ın a konferanslar veri· 

:Hugece j · • kA çın Halk · · rış agıdları d evı parasız gı· 

ye aid progranııağıtrnaktadır. Gece· 
aşağıya alıyoruz: 

A _ Törene istiklal marşıyle 
başlanacak. . 

B _ Erkek Mualhm mektebı 
müdürü tarafından Ziya Gökalp,ı~ 
ilmi, edebi şahsiyeti hakkında bır 
müsahabe yapılacaktır. 

şiirC-Orta okul talebeleri tarafın· 
dan )er söylenecektir. 

D - Sıdkı Avcı ve arkadaşları 
üstadın bazı parçalannı muzikle 
okuyaçaklardır, 

Macar başvekili B. Daranyinin, 
Avusturya başvekili şerefine verdiği 
ziyafette Macar devlet ricalinden 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Kapi_tülasyonlar 
kongresi gelecek 
hafta toplanıyor 

Din ve mezhep hürriye
tide teslim edildi 

Kahire: 7 (Radyo) - Cenev
feden alman malumata göre kapitü. 
~asyonlar kangresinin gelecek cuma 
ertesi günü işlerini bitirib kapana
~ğı bildirilmektedir. Mısır-Fransız 
murahhaslan uyuşmuştur. 

Cenevre : 7 (Radyo) - Mısır 
ıJcapitüJasyonları komisyonu dün Na

has Paşannı riyaseti altında toplanarak 
müzakereler yaptı, 

Anlaşmanın umumi hatları çizil
miştir. Dün din ve mezhep hürriye· 
tinin ahlaka mugayır hareketler ha· 
ricinde olarak verildi~ide anlaşıl. 
mıştır. 

Asamble içtimaının zamanı şimdi
den düşünülmektedir. 

Milletler Cemiyeti azalan şerefine 
büyük bir ziyafet verilecektir. 

Kapitülasyonlar anlaşması bey
nelmilel mahafilde büyük memnu. 
niyet doğurmuştur. 

İmparatorluk 
şenliklerine 

İtalya bütün devlet· 
leri davet edecek 

Zecri tedbirlere iştirak 
eden devletlerin çağrıl

mıyacakları haberi 
doğru değildir 

Roma: 7 (Radyo) - Deyli teleg· 
raf gazetesine göre, ltalya İmpara· 
torluğunun birinci sene şenliklerine 

zecri tedbirleı taraftan devletler 
davet edilmiyeceklerdir. 

Bu haber Romada tekzip edil
miştir. Bütün sefaretler erkanı ve 
ecnebi gazeteciler bu şenliklere res. 
men davet edilmişlerdir. 

lnönü Pariste 
Başvekilimiz Sofyadan geçerken 

Kral Borisle görüştü 

Delbosla miil8kat 
bugün yapılacak 

Bulgar Kral ve krallçesl 

Sofya; 7 (Radyo) Dün buradan 
Semplon eksperesile geçen Türkiye 
Başvekili Ekselans İsmet f nönü is· 
tasyonda Kral namına ve başvekil 
Köse lvanofla hariciye erkanı tara
fından resmen karşılanıp uğrlanmış. 
tır. 

Ekspresin hareketinden az evvel 
gara gelen kral Poris de Türk baş· 
vekiliyle kısa bir müddet konuş
muştur. 

Paris: 7 ( Radyo ) - lngiltere 
kralının taç giyme merasiminde bu· 
lunmak üzere Ankaradan hareket 
eden Türkiye Başvekili ismet lnönü 
bugün Semplan ekspresile Parise gel 
dı. başvekil ismet fnönünün yarın 
Bay Delbosla bir mülakat yapacağı 
muhakkak görülmektedir. 

Suriye ikilikten 
kurtulamıyor 

Suriye - Irak dostluk muahedesi 
Lübnana da şamilmiş 

Şam: 7 (Hususi)- Mebusan 
meclisi hükumet erkanının huzuriyle 
içtima ederek mebuslardan biri affı 
umumi münasebetiyle ( Hazeb Suri 
Kavmi ) · tahkikatmın kşriini ve bir 
çok gençlerin beyhude yere mevkuf 
kalmamalarının teminini istedi. On· 
dan sonra bağlann himayesi ve rakı 
kanunu müzakere edildi ve nihayet 

hir mebusun para kıymeti bakkında
kitakriri okunaı ak eucümenlerc ha
vale edildi . Bu celseyi nakletmek
ten maksadım başlıca Hazbi Suri 
fırkası gibi muhalefet fırkalarının 
harekete geçmesi yolunda bir tema· 
yüle işarettir . 

Meclisteki muhalifler ise vatani· 
lerin ayrı bir hizip teşkiline teşebbüs 
etmesidir . 

ihtil81cıların vahşeti 
Esasen vatani kütle eskidenberi 

şimal cenupi yani Şam ve Halep par 
·tileri olan ikilikten kurtulamamıştır. 

Çoluk çocukla dolu mülteci gen1ilerine ihtilalci 
torpidoları tecavüz etmek istediler 

Ali komiser Şama gelmiş ve 
Turiye ile Lübnan arası:-ıda başlayan 
mesalihi müştereke müzakeratmı aç
mıştır. ~~-------·-------~~-

UMUMiYET iTiBARiYLE CEH HELERDE SOKON HÜKÜM SORUYOR Mayıs ortalarında Parise gide· 
cektir . Ali komisere Paristen gelen 
talimatta intikal devresinin 1937 Salamanka : 7 (Radyo) - Düş. 

man siperleriııi tahkim etmektedir. 
Cebhelerde umumiyet itibariyle 

sükun hükümsürmektedir. 
Bilbao: 7 (Radyo) - Bilbaonun 

şimalinde Goro mıntakasmda italyan 
kollan çenber altından kurtulmuş· 
lardır. 

Londra : 7 (Radyo) - lngiliz ve 
Fransız harb gemilerinin himaynsinde 
mülteci taşıyan gemilerin sevkine 
devam ·edilmektedir. 

. B~r asi harb gemisi mülteci ge· 
mılerıne tecavüz etmek istemiş fakat 

İngilterede 
Grevler hala bi 'medi 

.. Londra : 7 (Radyo) - Kömür· 
culer grevi meselesi henüz hallol· 
m~~ı. ~aadin nazırı ile amele ittihadı 
re151 muzakereye devam ediyor. 

Baldvinin dünkü hitabesine ba 
kılınsa bir sureti tesviye bulunacak· 
tır. A~:le i~ s.aatlerinin müşkilatın. 
dan şıkayet ıdılmektedir. 

Kendilerine müzakere d d . evam 

ed
e ~lrk~n. ış başına dönmeleri tavsiye 

ı mıştir. 

kendisine yapılan şiddetli lhtar ne
ticesi geri çekilmiştir. - Gerisi üçüncü Sahifede -

= 

Ankara Telgrafları: 
936 tahsilatımız 219,486,288 liradır 

Ankara : 7 [Türksözü muhabirinden] - Finans Bakanlığı 1936 fi 
yılının 11 aylık tahvilatını tesbit etmiştir. 219 486 288 ı· b ) nans 
B 207 

. 
6 

f' ' ' ıray~ u muştur. 
. unun :380,644 lırası 193 yılı ınans ve vergiler tahsilata 12, l05,644 
hrası geçmtş senelerden tahakkuk edip te tahsil ed'l · ·ı d 
yapılan tahsilattır. 1 memış vergı er en 

1935 yılının 11 aylık tahsilatına nazaran b · 1 k h ·ı"'t 
2 

· · f ı l k .. u senenm ay ı ta sı a ı 
1,955,785 lıra bır az a ı gostcrmektedir 

İstanbul - Mersin hattına bu··y· u··k 1 . 1. k 
A k 7 [T

" k .. .. vapur arış ıyece 
n ara: ur sozu m h b' · d ] tatb'k d'ld'kt u a ırın en - Deniz yollarının y'!nİ tarifesi 

1 te 1 
w 

1 ehn sonra bilhassa Mersin limanının ihracat ve yolcu miktarı· 
mn ar ac~~. ta min edilebilir. 

En buyuk vapurla h'lh · k l d · · · · 1 ta b 1 1 . r ı assa yem gelece vapur ar an ıkısı Mersın · 5· 
n u yo una verılecektir. 

Türkçe istılahlar komisyonu 
Ankara: 7 ]Türksözü muhabirinden] - ilk mektep kitaplarındaki ıstı

lahların Türkçe karşılığını bulmak için bir komisyon kurulmuş ve bunun 
kurumunun ıstılahlar şubesi de çalışmaktadır. 
Çukurova amele sendikaları için bir heyet geliyor 

Ankara: [Türksözü muhabirinden] - Çukurova'da kurulacak işçi 
sendikalarını tetkik için bir heyet yakında Adanaya hareket edecektir. 

f(, o. 



Salaife 2 

Garbi Avrupa mil ...... ILiıııı.ri 

Hayatiyetlerini 
Kaybetmek üzeredirler 

---------
IHTIYATLl_DAVRANAN ÇiFTLER ÇOCUK YAPMAclA YANA .. IYOR· 

LAR • DOclUM GiTTiKÇE AZALIYOR 

Z amammızın en ehemmiyetli 
mesele.i .. büyük irkm ge
rilemesi " dir . Dünyayı fet· 

hetmiş o]an ıarbi Avrupa mitletleri 
kudretli hayatiyetlerini kaybetmek 
üzere midirler ? 

Biz, gitgide bir şehirli ırk olmak 
yolundayız. lrkımızm daima artan 
bir kısmı köstebek yuvalarını andı~ 

ran şehirlerde ömür sürüyor. Me
seli İngiliz milletinin beşte biri , nef · 
si Londro şehrinde oturmaktaktadır. 

By sehizli halk har~ketsizleşmek· 
tedir . Konforuna ve emniyetine 
düşkündür . insan burada macera 
zevkini kaybetmektedir . ihtiyatlı 
davranan çiftier çocuk yapmaya ya
naşmıyorlar . Doğum azallyor . Tıb
bi ibtimamlar ölüm niebetini azaltı
yor . Çok doğurulan ve doğan ço· 
cuklann büyük bir kısmı büyüme
den ölen devir geçmiştir • Bir yan. 
dan ömürler uzarken öte yandan 
doğumlar azalmaktadır . Garb , ar· 
tık bir •ihtiyarlar kıtasa • olmaya 
doğru gidiyor . 

Bu felaketli inkişafı durdurmak , 
insan tipimizi kuvvetlendirmek ve 
güzelleştirmek , adaleleri işletmek 
ve sinirleri sakinleştirmek , bütün 
bunlar bugün , parti , sınıf ve millet 
kavgalannın üstünde , politik bir 
suret olmuştur . 

Bedeni terbiyeye , fikri terbiye 
derecesinde ehemmiyet vermek , 
beden terbiyesi rehberlerini , öğret· 
menler kadar lüzumlu addetmek , 
Musoliei ve Hitlerin meziyeti olmut· 
tur. 

Bununla beraber , ırkı artırmak 
için ltalya ve Almanyada kurulmuş 
olan teşekküller fazlaca askeri ma· 
hiyettedirler • 

İngilizler ve Fransızlar gibi millet· 
gençliğin spor birliklerinin askeri 
tarzda çok sıkı bir surette teşkilat· 
lanmumı hoş görmezler . 

lıten çıkbktan sonra , arkadaş 
ku1üb1erinde buluşmak ve ücretli 
tatillerden faydalanarak güzel müş· 
t ~rek seyahatler yapmak imkanını 
veren Dopo lauoro ve Kraft durh 
freüde gibi teşkilit1arın , bizde ka· 
bul edilmeleri için , daha az sert bir 
disipline tabi olma1an lazımdır . 
Domokratik bir memleket , dikta
törlük memleketlerini tak1ide mec· 
bur kalmadan , insan tipini kuvvet· 
lendirmek için çahşabi1ir mi ? 

lngi]tere Milli Terbiye Bakam 
8. Oliver Stanleyin cevabını verme· 
ye çalışbğı sual budur • 

lngiltere' de, hükumet, milletin 
bedence kalkmması ve ıslahı işine 
ilk defa olarak girişmek üzeredir. 

B. Oliver Stanley,, bu maksadı 
evvelden bir kanuu Avam Kamara. 
sanda müdafaa etmiştir. 

Deyletin vazifelerini telakki hu· 
susunda bir c-smfanberi ne büyük 
bir detifildik ifadesidir bul 

Bundan takriben bir asır kadar 
önce, Avam Kamarası, devletin ilk 
öğretmeni organize etmesi hususun
da Roebuck'un bir proje..mi enerjik 
sbrdtte reddetmişti. Millet mümes
silleri, devletin terbiye itiyle utrqa· 
mıyacajı hususunda mutabelc kal· 
llllflardı. Bugün yalnız fikirin detiJ, 
bedenlerin de, ibtimamlara mazhar 
olması lüzumu kabul ediliyor. 

B. Oliver Stanley, lngiliz cemi· 
yetine bu büyük yeniliti getirmek 

içi çok iyi intihap edilmiştir Kendisi 

muhafazakar partidendir. Cedleri 
arasında 17 Derby kontu sayan, in 

· giherenin eski Paris elc..isi meşhur 
Eord Derby'DİJI olu olan B. Stanley 
muhafazakar oldutu kadar, iyi bir 
organizatördür de. Münakale ve iş 
bakanlıklarında değerli yenilikler ve 
ıslahlar vücud getirdikten sonra şim
di milli terbiye bakanı sıfabyle bu 
davayı ele aimış]ardır. 

Bakanla meclise verilen k111un 
projesi baklanda görüştüm. lnriliz 
rençlitinin bedeni olgunlqlDUI için 
ne şekilde çalıpcaldanm sordum. 

- Bizim terbiye siatemimizi bi. 
liyorsunuz, dedi, .............., ki, 
bizde terbiye ile ..,... devlet de
iildir. 

lnıilterede fizik Wbiyeyi erga. 
nize etmek için, en ehemmiyeti ro· 
lü huauai tqebbüalere barllbn milli 
ananelerimİ7.e DJIUD hareket .lece· 
tiz. Hiç bir yerde, devlet, bizzat kea 
disi jimnutik lmliibleri açacak veya 
beden terbiyeai rehberleri tavzif ede 
cek değildir. Her yerde devlet ken
dilitinden kurulacak olan kulüb1eri 
teşvik edecektir. Kimae beden terbi· 
yesi yapmaya mecbur tutu1mıyacak
br. 

Fakat bir erkek veya katlan to~ 
luJutu bir jimnastik birliği kurmak 
arzusunu izhar edince, biz maddi 
yardımlarda bulunacağız. " 

Bakanlta yardım taleblerinin yağ .. 
dıtını ve müracatların birbirini ko· 
valadıtım tahayyül ediyordum ki 
B. Sta•ley izahmı tamamladı. 

- Bir bakanın, yardımlan da
ğıtmak zaruretinde kalmuıru önle
miye çalışıyoruz. Bizim projemizde, 
her türlü siyasi düpmcelerin dqında 
otuz bir azadan mürekkeb bir kurul 
teşkil ediyorum. Teşebbüsü idare 
edecek olan bu kuruldur. Burada 

vaktiyle meşhur bir atlet olan B. 
Rhi1ip Noel gibi muhalefet grupun
dan mebuslar vardar. Bu kurul, mıq· 
taka kollarına tayin edecek, ve bun
lar yardım müracaat1an hakkında 

kararlanm vereceklerdir. Başlangıçta 
kulüpleri faaliyete geçirmek için ilci 
milyon dört yüz bin iıterling icab 
edecektir. Bu para, kulüblerin kurul 
muı ve cihazlanm811 için lizımge· 
len sermayeyi teşkil edecektir. Ta· 
bii bun1ar, kendileri de para koya. 
caldudır. 

- Demek ki, projeniz, İngiliz 
milletinin, beden terbiyeme ihtiyaç 
ve lüzum hisaettitini farzetmekte
dir. Siz, bu ihtiyacı bırşalamak için 
yardımda bulunuyorsunuz, bu arzu. 
yu tatmin ediyorsunuz. 

- Projede, bu arzuyu propagan 
da vasatuile tahrik etmemize im. 
kin verecek hükümler de vardır. 
Hallan yeni imkanlardan faydalan
makta yavaş davranmtı yerlerde, 
kurul, bir telkin propagandasına 

eirişebilecektir. Bu. diktatörlük 
memleketlerinde kabul edilen sis
temlerden tabii ayrılır. Biz clemok· 
rat bir memleketiz. 

İngilterenin tecrübesi, biç şüp· 
hesiz F ranau da en büyük birı 

alilcayla takib edilecektir. Büyük ırk 
ın malUlliyetini tehdid eden bir teh
like ~ ~ demokruiai· 
nin buldutu çare kifi derecede te· 
sirli çıkacak madu? 

Asri sinemada 
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Şehir haberHern 
. . • • • Nevyork dans·· 
ıstanb~ı .has;>•s-: l Şehrımız Halkevı yazl mahkemehuzur 
hanesı fır:arılerı f 1. 1. b I dans edecekl 
Buıün sevkediliyor aa ıye ıne aş ıyor -
lstanbul hapishanelinde ap ha 

pislerden dolayı mevkuf amca katili 
Tevfik1e lstanbuJ postahanesi vezne. 
danrun katili Abdullabın bir müddet 
e~vel fstanbu1 tekifhanesi parmak
lıklamı kesip firar ederek tehrimiz. 
de gizlenmek isterlerken yakaLm
dıklarım ve bunlann lstanbaJa sevki 
için tahsisat beklendiğini yamuttık. 
Dün, şehrimiz Müddeiumumilitinden 
aldığımız malUnıata göre; beklenen 
tahsisat ıelmiJtir. Firari katiller 
bugün lstanbula giden 7 poatuiyle 
jandarmalann nazareti albnda 1evk 
edileceklerdir. 

N~hir kıyısında 
mahmuzlar 

Belediye bahçesi yanın
da ki mahmuzun inıasıaa 

başlandı 
Şehrimiz belediyesi tarafından 

yapbnhlasma karar verilen ve açı· 
lan münalcua neticesinde bir milta· 
ahhide iha1e olunan belediye bah· 
çesinin yanındaki mahmuzun yapıl· 
muna baılllllDlfbr. 

Günden güne nehrin akıntısı ile 
yıpranan Ye bu suretle SU)'UD kasa
baya dotru ilerlemesi yüzünden k6-
çülea beledi)IC bahçesi, bu mahmu· 
zun yapıhnasiylo kısmen kurtanlmış 
olacaltbr. 

Bahçenin iki üç metrelik kısmı 
bir kaç sene içinde mahmuz olma. 
maamden nehrin içinde kalnq l>ulu
nuyor. 

Belediye büdçesinin yava~ ya
vaş artması neticesi bahçenin bo. 
yunca ırmağın içerisine sed yapıl· 
mak suretiyle bahçe tamamen lcur
tanlacakbr. 

Şehrimizde 

Orman işletme 
büt osu kuruluyor 

Aldığımız malumata göre; yeni 
Orman kanununun tatbiki için 
Adana merkezinde bir işletme büro
su teşkilitı hazırlı klan başlamışlır. 

Sahtekarlık suçluları 
ağır hapislere mah

kum oldular 
Sahtekarbl.tan suçlu Dörtyol 

malmüdürii Zeki ve arludaJI Narinin 
muulaemesi sona enniıtir . Muhte· 
lif çok tarihlerde başka başka plus. 
lara ait evraka sahte imza atarak 
para çeken bu memurlann suçlan 
tebeyyün ettitinden şehrimiz ap 
ceza mahkemesince malmüdürü Zeki 
3 sene sekiz ay ve arkadap Nuri de 
on sene bir ay beş fÜD ata' hapse 
mabküm ohnutlardır • 

Simitleri muayene 
etmek lazım 

Fırınlarda ve seyyar sabcılarda 
sahlan susamlı simitlerde, 11bhati 
bozacak kadar fazla mikdarda kar
bonat vardır. 

F unmculara bu h~aun ihtan 
lizımdır. 

Kırk kiıilik bir kafile yarın Misis 
mıntıkasına gidiyor 

Köylülerimiz muayene edilecek, dit tedavileri, 
doğum yapılacak, köy şarkıları okunacak, kitaplar 
dajıblacak, köy sporları ve hasbihaller yapılacaktır 

Y ann, Halkevi köyciWik komi· 
tesi tarafmdan 40 kişilik bir kafile 
ile köylerde seyahata çıkılacaktır. 

Gençler evveli Milİa nahiyesine 
gideceklerdir. 

Bu kafileye Ha1kevi bandosu, 
halkevi doktoru, balkevi dişçisi ile 
ltir ebe iştirak edecektir. 

Bu kafile mmbkalarda dolaşa -
rak parasız basta muayene edecek, 
dit tedavi edecelc, cl<>tunı yapacak 
iliç verecektir. 

Y" me bu kafilenia içinde bulunan 
ötretmenler, köylülere Türle harsı 
baklanda telkinler yapacaklar ve 
sporcular da köy gençleriyle koşu
lar tertip edeceklerdir. 

Ar komitesi gençlen de köylü
lerimize halle prlcalan alruyacaklar, 
öpetmeliler param lcitaplar dati· 
tacaklardır. 

Gençlerin bugün ıezisine ait 
programı aşatıya koyuyoruz. 

Mlala •ulel pregra1111 

A - Adlan bath listede ya2ılı 
HalkeYliler, 9 nisan pazar glinü sa
bah~ saat f1, 30) da Halkevinde 
bulunacaklardır. Buradan kamyon
Jara binilerek hareket edilecektir. 

B - Halkevliler köy meydarmı 
bandonun iştirakiyle cümhuriyet 
marşı söyliyerek gireceklerdir. 

C - Misiste: Saat (6) da Dok. 
tor, diıçi ve ebe kendilerine nahiye-

Vali teftişe çıktı 

Vali Bay Tevfik Hadi Baysal 
dün mülhakatta teftiş ve tetkiklerde 
bulunmllk üzere şehrimizden kazala· 
ra hareket etmiftir. 

Bir kadını 
öldürdüler 

Cesed tarladaki otlar 
arasında bulundu 

Karaıöçe köyünde evvelki gün 
bir cinayet meydana çılcmışbr. 

Aynı köyden Hasan otlu Retit 
Dolaph köyünden Kiza unsı ve 
kendi bald17.111111 yanına gitmek ni· 
yetilt kan• Asiyeyi alualc lcöyden 
çıkmış ve bir daha dönmemittir, 

Köylüler merakta kalank Do· 
laph köyüne gitmiıler f alcat Ret-idi 
ve kanaım bulamam1tlardlr. 

Nihayet etrafı arqtmrken kör 
liiler Aliyenin bıçakla muhtelif yer
lerinden vunılmuf cesedini bir tarlı 
d~ki otlar ar11ında bulmuşlardır. 

Köylüler hadiseyi derhal zabıta. 
ya haber vermiflerdir. 

Şimdiye kadar yapılan taharri· 
yata ratmen Reşit bulunamamııtır. 
JanJarma katili ısrarla takibetmek
tedir. 

ce tahlis olunan yerlerde hastalannı 
parasız kabule başlayacaklar, para· 
sız ilaç verecekler ve ij'ne yapa
caklardır. Hastalardan tehir satlak 
evlerinde tedaviye ihtiyacı oJanlann 
adresleri alınarak şehirde teşebbüs. 
lerde bulunulacaktır. 

Ç - Bu öğretmenler bir heyet 
halinde köylü kadınlar arasına gi
rerek onlarla irşat konuşmaları ya• 
pacak1ardır. 

D - saat IO da bir öğretmen 
toplanan köylülerle yurt işleri hak· 
landa bir konuşma yapacaktır. Bu 
konu~madan önce ve sonra bando 
parçalar çalacaktır. 

E - işini bitiren doktor köy]ü. 
lerle köyün sıhhi vaziyeti, köycü· 
Jülcten bir arkadaş kisaca köycülüfe 

· ait bir konuşma yapacaklardır. 
F - Saat 16 da spor yanşlan 

yapılacak ve kuananlara ikramiye. 
ler dağrtılacakbr. 

G - Saat 17 de ar komitesi 
tarafindan lcöylülere halk şarkılan 
okunacak ve köylüler dinleyecek. 
tir. 

H - Halkevlfler bu arada köy. 
lüye faydah olan kitaplan puasıı· 
olarak dağıtacaklardır. 

1 - Merasim hitam bulunca 
Halkevliler kamyonlarla Bay Hulu
sinin bahçesine gidip yemek yeye· 
cek ve dinlenecektir. 

ızzı:z ~ == === 

Göçmenlere tahsis 
edilen ormanlar 

ihaleler yapıldı 
Kozan ; Saimbeyli , Osmaniye , 

Tanua ci....wcl ormanlarda göç
menlere ihllyeelM tefrik edilen or
manların miit.hhidlerine ihalesi ya· 
plnuı ve bu ihaleler sıhhiye veki. 
leti tarafından tasdik edilmiıtir • 

Şişe buhranı 
Şehirde , 10D hafta içinde bir 

Jimba fişesi bubram bat gij$termiı· 
tir • Halk bakkallarda Jimba şişesi 
bulamamaktadır • E:vlennc henüz 
elektrik alamamış olan büyük bir 
kısım halkın bu ihtiyacını göz önüne 
almak ve tüccarların nazarı dikkati· 
ni celp etmek lazımdır . 

Bir adam 
. 

~eçhul eller tarafından 
vuruldu 

Tuzlanın Çavuş innaplı köyürden 
45 yaşlannda Cemal isminde birisi 
dün gece evinin önünde yatarken 
gece yansı meçhul bir adamm attıtı 
kurşunlarla dizinden atır surett.! 
yaralanmıştır . Jandarma faili ara· 
maktadır. 

B ir hafta sonra, Nevy 
mahkemelerinden · · 
enterassan bir davayı 

lacaktır. Adaba mugayir 
tiklerinden do1ayı Nevyorkun 
telif dansinglerinde icrayı 
144 dansöz mahkemeye • .....,,. 
dir. 

Bazı dansiglerde artisti 
vq çın1çıplak denecek de 
yunmalan ve halkm huzurun• 
kilde çıkmaları buı hidi 
biyet vermiştir. 

Adliye bu hadiselerin .. .. 
mak için behemehal dans 
ancak yan vücutlanna kadar 
malarını talep etm~, fakat bu 
yerine getirilmeyince iş aleni)' 
külmüştür. 

Mahkemeye verilen tanın 

tistlerden Eddie reiıi.ı bir 
kll'fl ıu cevabı vermiştir : 

.. - Biz dansözler sey 
telakkilerini timir etmek Pi 

yetinde deiiliz. 
Sanat bakımmdan mabkdif 

diğim zaman karekctlcrimde 
suç olmadığı anlaşılır. 

Hallan çıplak vücutlan 
kat sanatkar hareketleri se 
zannediyorum .• 

Hakim genç lazm bu .. 
itimad etmeyince, Mis Eddie' 
katı, bes kişilik bir iüri h 
genç kızların soyunmalannı, 
ziyetleriylrı tetkik edilmelerini. 
adaba mugayir bir şekil o 
zalandınlmalarlDI teklif e · 

Mahkeme reisi bu talebi 
fık bu1muş; ancak genç k 
keme huzurunda değil, hikİID 
sında soyunmalannı ve jürinİJI 
rarma intizar ettneletini k• 
mışbr. 

Genç daniii>zler; 12 Mayii 
şamba günü jüri huzurunda -
rak karara intizar edecekl 

Dün sabah gele 
ameleler 

Şehrimize dün sabah El" · 
16 amele gelmiştir 

Malatya, Kırşehir, Mardine 
amele gitmiştir. Gece karşıyı 
ki amele çadırlannda 248 
mevcudu tesbit edilmiştir. 

Belediye talimat 
aykırı hareket 
suçları azalıyor 

Son bir hafta içinde belediye 
aaklanna aykırı bir ha] .. -
belediye mevki komiRrlikle · · 
tiı rı.porlanndan anlaş11nı1tit'. 

Zabıtada: 

Cüımiiaaeıhut hali• 
yak ndı 

Amelelerden Kırıehirli 
otlu Bekir isminde bitlsi , M 
otlu Arslanın geceleyin evine 
rek bir ceket ye bir yeleti · 
kuruşunu aşırarak kaç.rken 
meşhut halinde yakalanmış ve 
kmda kanuni mumnele yaımhWlll" 

Saadet Cumartesi 1 gündüz 
C&arley boyer. - GaJ>i Morlay matinesinden itibaren 
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başka, Alman ve ltalya elçileri de 
hazır bulunmuşlardır. Mu.. .... 1 d yaşamak ne güzeldir 

nzevı orman ar a 
- Birinci sahifeden artan -

____ ...... Macar krallık naibi Horti ve ba. 

Bu f·ıkı·rde bir genç kadının yanı tarafından Avusturya Reisicum· 

kanunusani başından başlayacağı 
bildirildiğinden muahede maddele. 
rine göre yapılacak devriteslim işle· 
ri ve teşkilat işleri hakkında ali ko· 
mis~rle Suriye hükumeti temas ha· 
lindedir . 

huru şerefine verilen ziyafette bay 

geçirdiği macera Horti bir nutuk vererek iki millet 
arasındaki kardeşlik bağlarından 

Dudaktan şehir kadınl•n üs· 
l~bundan boyalı Lond~lı d~k· 

k tılo kız Hilda , Garbı Afn 
ada büyük av aulamakta olan ko· 

t:'11 Frcd Nerfild'le buluşmata git 
tıti zaman kendisini çok garib bir 
IUrctte karşıladılıu • 

Başlarında yapraktan ta;lar bu· 
lunan , yari çıplak yerli kadınlar , 
ilerini hayret içinde çırpıyor ve bir 

çok kanlan olan siyah vücudlu ka 
·ıe reisleri , bu lekesiz beyaz de. 
ili kadının vücuduna hayretle ve 

dirle bakıyordu . 
Bu hadise dört sene evvel ol

uştur • Gayet süratle seven Hilda 
· mli lngiliz kızı , sevdiği erkeğin 
atın için Londradaki yazıhanesini 
ırakıp Afrika ormanlarına koşmuş· 

Şimdi bu iki kişi , dokuz aylık 
hir de bebeğe malik olmak bahtiyar· 

a ermişlerdi ; ve bu yavrucağın 
~ Yakın arkadaşı ve hazan müreb· 
h1Ycsi " Jok ,, isimli ehli bir goril 
lrllYnlunudur , 
.. Ehli maymun jok , Nerfild aile 

..... .lciiçüçük kızım kucağına aldıtJ 
~illan neşe ile mmlda111r . Kendisi
~~ lanı manasiy1e itimad .edilmekte 
ır · Kadın bir muhafız ve yılanları 

~e diğer hoşa gitmiyen hayvanları 
h~Pı dışan etmekte fevkalade ma· 
ır ve kuvvetlidir . 

Orrnan hayatı a~la yekne~ak ve 
can sıkıcı değildir . Her sabah Hil· 
da ' kütüjiin üzerinden kristal gibi 
~rlak göl içerisine dalıyor · Üze. 
nndeki deniz kostümünü - 0 da 
eğ~, varsa _ t~nkid edecek kimse 
Yo~tur . 

maalesef, hastahaneye gitmek Cızere bahsetmiş umumi harpteki silah ar-
yola çıktığı zaman sel basb. Bu sı· arkaşhğını hatırlatmış ve Macaris· 
rada ne yapabileceğini tahmin eder- tanla Ayusturya dostluğunun kuvv· 
siniz ? vetini temin eden bağlardan başlı. 

Mukadderata razı olup kalmak casının komşu kudretli Alman inpa-
dekil mi ? .. ratorluğuna olan dosça münasebat 

Fakat hu, öyle bir yclculuk idi olduğunu söylemiştir. 

Ali komiser Parise gidince Su· 
riye ve Lübnan muahedelerinin 21 
Mayısta Fransız parlamentosuna 
arzedileceği söyleniyor . Eğer bu 
devrede bu iş bitme~se 1938 kanu· 
nusanisine kalacaktır . 

ki hiç gecikmeğe gelmezdi. Bay Miklas ise cevabı nutkunda, * 
Bayan Hiks, kocasile birlikte harice yaptığı ilk resmi ziyaretin, Geçen Mart ; 0:unda bitaraf mü· 

küçük bir kanu içerisinde sulan aşa· Macaristana oluşunun bir tesadüf şavirler lskenderuna gittikleri zaman 
rak yola çıktılar. eseri olmadığım beyan etmiştir. Rei 

k 
- Türklr:r tezahurat yapmış ve Suriye 

Kanu isimli ağaçtan oyma a· sicumhur, iki memleket arasındaki 
V k d vatanileri aralarında vukuat çıkarak 

yık. iki defa ters çevrildi. e i i e dostluğun yalnız iki milletin sükun asker de müdahale etmiş, neticede 
bir ağaçlara, öteberi manialara çarp. ee refahım det il, bütün Tuna hav· 

be b. bir kaç maktul ve yaralı olmuştu . 
mak da caba .. Bununla bera r, ır zasınm bir sulh ve saadet garantisi Bu işi ali komiser askeri mahkeme· 
kabusu andıran bu seyahati tamam· olduğunu söylemiştir. ye havale etmiştir . 

ladı~:stahaneye vardıktan otuz da· mtı!~C:;a:a~~~~ ~~r zi;~;~~iy:~ Bu mevkuflardan 43 genç aske-

kl.ka sonra da çocuk doğurdu. k b' k 1 ri hapishaneye nakledilmiştir . Müs verere ır ço sütun arım mülakat· 
Son zamanlarda fskoçyanm Edin I hl 11 h tantık ifadelerini almağa başlamış 

ann ta i erine asrctmektedirler. ve haklarında tevkif müzekkeresi 
burg:şehrinden Harison isimli bir 
kadın Belçika Kongosunda lbami ka· kesilmiştir . Laz kiye hadisesi de as· 
bilelt"ri arasında misyoner olarak ça ,----------------~ ktri mahkemede görülmektedir. 

lışmakta iken hastalandı ve kendi 
kendisine : 

" - Seni ancak bir Londra dok· 
toru kurtarabilir ,. dediler. 

Kadın tam üç gün hemen hemen 
hiç balta girmemiş Juba ormanla. 
rınd• seyahat ederek ve sonra tay
yare ile Mısır Sudanı ve Libya qölü 
üzerinden geçerek 6000 mil mesa
felik yolu yedi günde katederek 
Londraya geldi. 

Avustra~ya civarında Klifs ada. 
sında insanJardatı uıak bit şekilde 
yasamakta olan bir fener bekçisinin 
karısindan bir gece yarısı, S. O. S. 
işareti alındı. 

Fener bekçisinin konsı bir çocuk 
dünyaya getirmişti. Fakat kendisi 
iyi detildi. 

TiJRKSÖzt;J 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Ayhk 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 

bedeli dekişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - lıanlar ıçin idareye müra· 

* "' * Suriye g&zeteleri Irak Suriye 
dostluk ve komşuluk muahedesinin 
metnini neşretmişlerdir. Bu dostlu· 
ğun Lübnana ,amil olacağına İşaret 
edilmiştir. Muahede de aşiı etler ve 
göçebelerin rei ve ziraat ihtiyaçhrı 

dolayıs!yle iki memleketlerin hudud· 
lan arasında gidib gelmeleri hak· 
kında ahkam vardır. 

Bu münakalat esnasında hudud
dan ne gibi vesikal nla geçecekleri, 
ne gibi eşya nakledecekleri yazıl· 
dıktan sonra gümrüklerde kendile
rindrn bir resim alınamıyacağı ve 
vergı meselesi kendi tabi olduğu 

caat edilmelidh- . devlete ait bulunduğu fakat altı ay· '-------------.J dan fazla ikamet ederse geçtiği dev 
Jet vergilerini vereceği yazıl · 
mıştır. Nihayet iki taraf tebaası ve 

8 Mayıs cumartesi gündüz matinesinden itibaren 
bu senenin en nefis ve en muhteşem filmini 

sunmakla kıvanç duyar 
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Daima en büyük filmlerin en büyük yaratıcıları 

FREDERIC MARCH Mf.RLE OBERON HERBERT MARCHALE 

Tarafından misilsiz bir tarzda yaratılan ve uz.un zamanlardanbcri sinema 
perdelerinde hiç görülmiyen ve sessiz sinema zamanında üç defa filme çekilerı 

ACIKLI iÇLi HEYECANLI MÜESSiR BiR MEVZU TAŞIYA!' 
senenın en büyük filmi olan 

ÖLÜM PERİSİ 
filmini sunar 

İlaveten : Çok güzel b · r 

( Silli Senfoni ) 
8079 

Rahat isude ve bütün gözlerden 
tlıalc bir yer .. 

londralı kadın Hilda , Afrika 
orrrıa 1 . • . 

narında zenci kabıle reısıerıne 
ve onların büyük dans kafilelerine , 
gram f d·x.· 
0 

o onlu ziyafetler ver ı!iı zaman 

Köpüklü d\mizlerin ötesinde bir 
gemiden bu işaret alındı. Ve Rutter 
isimli doktor bir motor içinde sür. 
atle fen ere zetişti. 

Is bununla bitmiyordu. Gürültülü 
medeniyetten uzak deniz feneri bek· 
çisinin, ıztırab içinde inliyen karısı 
ve çocuğu bir sepet içerisinde 13 
metre irtifadan doktorun kollarına 
indirildi. Ve doktor, sahil !stasyonu· 
na varmaya kadar t biçare kadına 
baktı. Oııun motör içinde ıztırabını 

l nhisarlar Adana tütün 
fabrikası müdürlüğünden 

1- Fabrikamızın 30,000 sandık 
tahmin edilen bir senelik nakliyatı 
bir sene için eksiltmeye konulmuştur 

2- Nakliyatın muh:tmmen be

bilhassa daima gidip gelen aşaırın 1 1 
irtikap edecekleri ceraim hakkında BELEDi• YE ı· LA~ NLAD·'I 
yapılacak muftmeleler tesbit edil· 1' 
miştirki iadc:i mücrimin ah~amı umu· ·· ________ ..._ _______________ ...,.._ ___ ._...__ıiıııiiıı .................... 

'inanlar ~şeden inler . 
. liilda vahşilere lngiltere kralının 

1ts1ni d· l Z b"·t·· f . I' ın eriyor . aten u un ngı· 

,11.cc plaklar , onlara Jngiltere kra· 
ının . .b. l k d" sesı gı ı ge me te ır . 

Bu suretle Hilda , Londrayı 
asla d- .. - d d uşunmuyor ve orman o ya~a-
•tına hiç esef etmiyor . ' 
. Bununla beraber kendisi , mede· 

~'Yet hayatına sırtını dönmüş yüz· 
erce beyaz kadından biridir. 

. Onların başcna. bazın : tasavwr 
;:ıklrniy~cek müşlcil hadiseler gel· 

e tcdır. 

Mesela; Birmanya ormanları dr 
~~da bir karakol olan E. Hai'de Hiksı 
IS&llll' bi 1 r kadının ağrısı tuttu. Ve 

hafifletmeğe çalıştı. 
Kapınızın bir adım ötesindeki 

doktoru hemen bulabilmek veva te 
)efona sarılıp bir tanesini ~irk~ç da 
dika içinde otomobille getirebılmek 
ne mutlu!. 

Jnsanlardan uzak olan hayatın 
belki kendine göre zevkleri var. Fa. 
kat hiç hastaJanımyacaklar için. 

Ceyhan Köprüsü 
kurulu ne~ 

K~abada büyük bir imar 
hamlesi başhyac~ktır -Şehir, nehrin iki t rafına y-ayılacak 

\ 

••• 
Ceyhan: 7 [H • 

den] - Ceyh ususı muhabirimiz. 
an k b kurulalı ka•"b asa ası kuruldu 

._ a ve k·· 1 
Irmaktan koricu oy er halkının 
). suı ve t hl'k 
ıp geçebilmele . e ı esiz ge. 

n ve n kr yapabilmeleri için 8
_ ıyatlarmı 

köprünün kurul ırma~ uzerine bir 
d .. - ··ı .. ması bırçok d f 1 

UJUnu muş ve t bb·· e a ar · ı . . eşe use dah' . . 
şı mış ıse de ıimd' k ı gırı-
tice çıkmlftll.ı. ıye adar bir ne 

~ .. r. 
Halbuki halkın .. 

iptidai şekilde ve gcçtıti kayıklar 
ve ayni zaft1anda ~taçtan mamul 

Qt:J' an ~ek 

b 
k t hlikesi de mevcuttur. 

ve atma e zaman· 
H tta ırmağın normal aıı. tığı 
) ada bile bu kayıklar } üklü olara~ 
• 'l~ ken devrilmiş ve bu yüzden bır 
ış er . 1 da telef olmuştur. 
çok ınsan ve ma aktı,ı,ı 

t kın ve azgın ıs 
Hele umağın aş h. birisi 
vekıtlarda bu kayıklaun ıç 
işliyemez. · d bir 

Et.-er bu kayıkların yerın e 
ıs b··t·· halk 

k .. ·· lsaydı o zamann u un opru o 'd' 
k k Z 

ve serbest olarak gı ıp 
or usu 

. ·· - den de kalmaı. 
gelir ve ış gucun.. .. _ ali· 

Bu vaziyeti gozoounde tutan 

miyesine uygundur. 
Üçüncü faslında da yine aşairin 

intikali hakkında umumi emniyete 

b taalluk eden hususi ahkam vardır. 3- Şartname parasız olarak fa 
rika müdürlüğünden alınır. Bunlar hangi devlet arazisinde ise 

deli bin liradır • 

4- Muvakkat teminat 75 lira· o devletin emniyet nizamlarına ta. 
hidir. 

dır. V d 
5- Eksiltme Haziranın yirmı e ördüncü~fasılda iki tarf aşi · 

retleri arasında vukubulacak müna. üçüncü çarşamba günü saat 13 de 
fabrikada yapılacağından isteklilerin zaaların muhtelit hakem heyetleri 
fabrika müdiirlüğüne müracaatları . vasıtasiyle halledileceği yazılıdır. 
8016 23-8-23- 8 Beşinci fasılda da Irak ve Suriyc-

kuvvetlerinin birbirine evvelce haber 
& :san E -· vermeden hududu geçıniyeceği, hü· 

kadarların ilgili makamlarla yaptı~ı kumet meınurlarımn iki devlet aşairi 
temaslar neticesinde Ceyhan ırma~ı ve tabasile muhabere etmeyeceği 
üzerine ve kasabanın civarında bir ve muahedenin üç ay sonra tatbika 
demir köprünün inşası muvafık gö· başlanacağı yazılmıştır . 
rülmüştü. Tarihi 24 Nisan 1937 dir. 

Bunun üzerine köprünün inşası 
için Nafıa bakanlıfi tarafından mü 
nakasa ilinı açılmış ve ihalenin de 
12 . 4 937 tarihinde 'yaptlacagı ga. 
zetelerin sütunlarındaki ilanlardan 
anlaşıhyordu. 

Şu halde ihalenin 14 Nisanda 
yapılmasına nazar.an kurulacak köp 
rünün de temel atma merasimi önü. 
müzdeki aylar içinde yapılması kuv· 
vetle muhtemeldir. 

Töprü kurulduktan sonra kasa· 
bamız Çukurovanın tam manisiyle İŞ· 

lek bir merkezi olacaktır. 
O zaman Karşıyakada yeniden 

evler yapılarak mahalle kurulacak 
ve bu suretle kasabanın güzelliği bir 
kat daha artacaktır, 

Hele bu tarafta ve Belediye bah· 
çesinin yanından başlayıp köprünün 
yanına kadar ırmak boyunda bir sed 
yapılacak olursa bu, Ceyhan ve Ccy. 
hanhlar için büyük bir saadet ola. 
caktır .. 

~~--------·~----~~-

Ticaret odasından 
Merkezi lstanbulda bulunan Ana· 

dolu inkişaf ticaret limited şirketi· 
nin Adana şubesini bu defa gördü· 
ğü !uzum üzerine heyeti idaresinin 
~.4 937 tarihli içtimaında verdiği 
kar neticesinde ve lktisad vekale 
tınce musaddak nizamnamesinin 20 
inci maddesine dayanarak 1 mayıs 
937 tarihinden iti aren tasfiye ey. 
!emiş bulunduğu ve mezkur şirketin 
badema Adanada unvanı ticarisinin 
mevcut bulunmıyacağı lstanbul mer· 
keıinin 30-4·937 tarihli yazısiyle 
bildirilmiş ve Odaca siciline işaret 
edilmiş olmakla keyfiyet ilan olu. 
nur. 8082 

Bugece nöbetçi eczane 
Tarsuskapııı civannda 

Halk eczanedir 

1- Kanarn ihtiyacı için 12000 kilo arpa ve 15000 kilo saman açık ek
siltme ile satın alınacaktır . 

2- Muvakkat teminatı (60) liradır. 
3- ihalesi Mayısın 24 üncü pazartesi günü s•at on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - isteklilerin şartnamesini görmek için her gün belediye yazı işleri 

kalemine ve ihale günü de teminat makbuzlarile birlikte muayyen saatta 
belediye ~ncümenine müracaatları ilan olunur.8078 8-12-16-20 

1 -Asfalt yolların tamiri için iki yüz metre mik'ap Hacıları kırma tqı 
açık eksiltme ile satın alınacaktır . 
2-Keşif tutarı (1105,80) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (83) liradır. 
4-lhalcsi Mayısın 24 üncü pazarte,i günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır . 
5-Şartnamesi belediye yaZJ işleri kalemindedir. 
6-lsleklilerin ihale günü teminat makbuzlarile' birlikte belediye en· 

cümenine müracaatları ilia olunur. 8077 8-12-16-20 

1-Kanara et ve buz nakliye kamyonlarile belediye hizmet otomobili· 
nin bir yıllık ihtiyacı olan 900 teneke benzin açık eksiltme ile satm alı 
nacaktır. 

2-Muvakkat teminatı (293) liradır • 
3 - ihalesi Mayısın 24 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye en 

cümeninde yapılacaktır . 
4- Şartnamesi yazı işleri kaleminded'ır l t 1 ad ·· b·ı· ı 

1 
. . . .. .. . s eyen er or a gore ı ır er. 

5- steklılerın ıha\e gunu ve muayy ..:&."- _...._: t kbu ı ·ı b' . . en saan• ~na ... z arı e .,. 
lıkte beledıye encümenine müracaatları ilan olunur.807 5 8-12-16-20 

ı-ltf~iye amir ve efradı için yirmi bir takım yazlılC elbise açık eksilt· 
me suretıle yaptırılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı yirmi beş liradır . 
3-lhalesi Mayısın 24 ünoü pa2ar'tesi günü saat on ~e beledi~ f!!ft

cümeninde yapılacaktır. 
4-Şartnamesi ve kumaş ömeji yazı isleri kalemindedir.I.teyen1er ora· 

da görebilirler. 
5-.lateklilcrin ihale günü teminat makl>ulzile biılikte bcluli)rw.,... 

8-12-16-30 menine müracaatları ilin olunur. 8076 



PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyab 

CiNSi En az En çok Sablan Miktar 

ı~~K~ap=ı=ms~Fı===p=am~u~k==~l~K~·=~~-s~·="·l·~K~.==~s~.=I ===~K=i~======~I 
Piyasa parlağ'ı " 
Piyasa temizi ., 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

32,50 35 ___ , 
30 30,5:_0:___, ______ _ 

YAPAGI 

Seyhan defterdarlığın -
dan : 

1-=Be,,,y~a_z ------1 ı----1 
1 

Oyun alatından alınan rüsum hak· 
ı-;;;S•iy;;;ah~-----..ı.ı.....--=-:--f-:----.l.-------- kındaki kanun mucibince her şahıs 

Ç 1 G 1 T tahtı isticar ve idaresindeki kahve, 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik., 

" 
"Tohumluk., 

3 
--ı=--=--------ı gazino ve emsali oyun mahallerinde bulunan bilardo, tavla, dama ve sat· 

ranç tahtalarının miktarını maliye 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 

Yerr ---•-5·62·---1-•5""so"'---~--------
ı--~"---' ----ı--- • 

den alacakları beyannameye yaza· 
rak bu ay içinde imza mukabilinde 
iadeye mecburdurlar. Aksi takdirde 
ileride yapılacak kontrol esnasında 
resmi ödenmemiş ve fiş yapıştın!· " 

Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

mamı~ oyun alatı asıl resmin bir 
misli derecesinde cezaya tabi tutu 

GAZETECiLiK VE MATBAACILI~ 
ilanlar Rek_lam. bir.~icareth~-

nenın, hır muessesenın 

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

Renkli işler r!'i:~n~:v; 
türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otomatik makinalarında yaptı
rabilirsiniz • 
Kitaplar ~~e.~lerinizi Türk-

sozu matbaasında 
bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene
cektir . 

Cildler Kütüphanenizi güzelleş~ 
.. .. .. .. . .istiyorsanız kitaplarını~ 'f İ

sozunun mucellıthanesınde yaptırınız. Nefis bır • 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksoıu 
yapılır. · 

Tablar Resmi evrak, cedveller, de~ 
ler, çekler, karneler kağal,ı? 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir ı•_ ~ 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsöı0~ 
yapılır , 

Gazeteler Türksözü IJ1•! 
baası"TÜr"'O' 

zünden,,başka her boyda gazete,ıııe 
mua , tabeder • 

' Keten tohumu -- 1 
• _cM~e=rc=im_e_k _____ 11 _____ 1 ___ ===·-~------
• Susam ·-

UN 

lacağından alakadaranın hemen iki 
numaralı maliye tahakkuk şubesine 
müracaat ederek matbu beyanna· 
meyi almaları ve mevcut oyun alat
larının miktarım yazarak beyanna
meleri mezkur şubeye iade eyleme· 
\eri ilan olunur .8070 6-9-12 

TU-RKso·· zu·· • Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bV 11 
--------··--··-tu.·n-iş.lerde büyük bir tenzilat yapmaktadır."' 

Dört yıldız Salih 

... _ üç " " :s ~ Dört yıldız Doğruluk 
~ ~ üç " ,, 
] ..; Simit ,, 
;;;: Ei Dört yıldız Cumhuriyet 

~ "'I üç .. .. 
Simit ., 

Liverpol Telgrafları 
7 / 5 / 1937 
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775 -745---· 
1000 
800 
750·--

1000 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından abnmışbr. 

l-::-:---------,,.2:Sa~n~tim::_~Pene 
Hazır 7 4f-Lir.ı 

ı-.,-M,-ay.:..ı_s_va_d_e_li ____ , __ 7;......-ı 24 Rayişmark -1- 97 

Temmuz vadeli 7 28 Frank ( Fran.,s,..ız+) --ı_,,,1;.:7,--.ı..;5.;.7-11 
ı-----='----ı-6_ Sterlin ( irrı_li~z.:.) ___ 

1 
622 50 

1_.-H_in:.;:.t..:.h=az=ı'-r _____ 1 _ __::__ 08 Dolar ( Amerika ) 1 78 _ 95 
Nevyork 13 15 Frank ( İsviçre ) . 

Kelvinator 
Sağlığın mi· 

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da
ima taze gıda 
verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unu tturur,evinize 
sıhhat ve neş'e 

verir. 

Kelvinator 
Buz dolapları 

yiyecek ve içe. 
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has
talıklarına mani 
olur,ateşli hasta· 
lıklarda en bü· 
yük yardımcısı· 
dır. 

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

DOKTOR 

Aslan Yakup 

26 

7966 

Türkiye ve Rusya Tıp Fakültesinden diplomalı ve Almanyada tahsil etmiş 

Viladiye ve Cerrahi Nisaiye 
Mütehassısı 

Fakir olanlar Çarşamba günleri öğleden sonra parasız muayene olunur 

Mersin : Yoğurt pazarı Hastane caddesi No: 1 
9-9 7949 

Adana Ziraat mektebi 
müdürlüğünden : 

Mektebin damızlık hayvanatından 
muhtelif yaşta dört dişi ve dört er· 
kek dana satılmak üzere 26-4-
937 tarihinden itibaren (15)giin müd 
detle açık arttırmaya konulmuştur . 

12 - 5- 937 çarşamba günü saat 
(15) de Ziraat mektebinde müteşek 
kil komisyon huzurile satılacaktır. Is. 
tekliler bu müddet zarfında her gün 
hayvanları mektep ahırında görebi· 

lirler . 
ihale günü 0/o 7 ,5 teminat para· 

(arını beraber getirmeleri ilan olu· 
nur' 27-2-6-11 8130 

Zayi şahadetname 
1925 senesinde Adana Cumhu 

riyet ilk okulundan aldığım şaha· 
detnamemi kaybettim . Yenisini çı· 
karacağımdan eskisinin hükmü ol· 
madığını ilan ederim. 

Adananın Hankurbu ma. 
hallesinden Ahmet oğlu 

C. MEHMET UZ 

.------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

D. demiryolları Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli (42000) lira olan 100 ton üstüpü 24-5-37 pa· 
zartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
sarın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5- 936 gün ve 3297 No.lu nüs 
hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek· 
liflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (210) kuruşa Ankara,Haydarpaşa, lzmir ve Adana vezne-
lerinde satılmaktadır. 8081 8-11-12-14 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Ka yadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarım alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

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

Hüsnü Ergüven 
Mevsimin en yeni ve en güzel şapkalarını aıı'' 

Moda pazarında bulabilirsiniz 

Yüksek bir zevk 
İyi intihap 

Güzel desen 
Hayret veren ~ı:I 

Elyevm lstanbulda bulunan Hüsnü Ergüven en son moda yazlık çeŞİ~ 
[yüksek zevkli] :~~:e~ilerine mağazasında teşhire 

8013 8-15 
1 ______________________________ _..,/ 

. . 
·~_,, 

st 
7953 25 • 

----------·---·--------------;;.....--.;.;;.. __ ___.; 

TiR 

lstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 
hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

7990 11-26-;... ____ _ 

208 

Umumi Neşriyat Müdiiriİ 
M. Bakşı 

Adana Türksözü matbaBsı 

n 
b 
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