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ıpanyol meclisinde yum 
ruk yumruğa kavga 

İspanyada şimdiye kadar tam 
15000 kişi asılmış 
---~·····~---

1 O mebusun ağzı burnu kanadı ve 
bir çok yerlerinden yaralandılar 

A$ilerin İ§gal tehdidi altında bulunan Madrit'den bir görünü.§ 

l?ndra : 10 (Radyo ) - Tali 
tını ınüdahale komitesi bugün top· 

r~k ademi müdahale komitesi me· 
'annın denizden ve karadan kon· 

trol işini nasıl yapacakları hakkında 
görüşmeler yapmışlardır. 

Vıilansya : 10 (Radyo) -Bugün 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Kırık not aldı diye 

ir talebe muallimini 
nerdivenlerden aşağıya 

sürükledi 
-

Mersin Orta mektebinde çirkin bir hadise 

Parti gurubunda 
Aras izahat verdi 

Ankara : 10 (Hususi) - Dün 
Hasan Sakanın başkanlığında top
lanan Kamutay gurubunda; Cenı:v. 
reden dönen hariciye vekilimiz Tev
fik Rüştü Ar as; Cenevre, Milano ve 
Belgrad görüşmeleri hakkında iza· 
hatlar vermişlerdir. 

Türk - Felmenk 
Ticaret anlaşması 

parafe edildi 

Ankara : 10 ( A. A. ) ·- Fele
menk hükumeti mümessillerile An· 
karada devam etmekte olan ticari 
müzakereler iki tarafında m~mnuni· 
yetini mucip tam itilafta bitmiş ve 
vücuda getirilen anlaşmalar bugün 
parafe edilmiştir. 

Felemenk heyeti bugün lstanbul 
yolu ile memleketlerine hareket et 
mişler ve istasyonda Türk heyeti ta· 
rafından teşyi edilmişlerdir. 

Antenesko ve Aras 
arasında 

Ankarı : 10 ( Radyo ) - Ro· 
manya Hariciye nazırı Antenesko 
ile Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras arasında telgraflar teati edil 
miştir. 

Antenesko telgrafında, rahatsız. 
lığından bahsetmekte ve yakın bir 
bir gün-le Ankarayı ziyaret gününü 
tesbit edeceğini bildirmiştir. 

Rüştü Aras bu telgrafa samimi 
bir karşılık vermiştir. 

------·------
Seyhan 50 santim 

yükseldi 
Dün gece yans111a doğru Sey. 

han nehri 50 santim kadar yüksel· 
miştir. 

Suriye hükUmeti .. 

muahedesinde bazı Suriye - Fransa 
tadilat ve tavizat mı isteyecek? 

Suriyede vaziyetin takarrürü , Suriye heyetinin Paris 
ve Cenevre müzakerelerini bitirip Suriye - Lübnan mü

zakerelerine ve muahedenin tadiline bağlıdır 

Şam : 9 ( Hususi muhabirimiz
den ) -Bura siyasi mahafilinde, 
Suriye eğer lskenderun meselesine 
bağlı yeni müzakerelerde istediği 

menafii kurtaramazsa buna mukabil 
Suriye - Fransa müahedesinde bir 
takım tadilat ,aparak tavizat iste· 
mek niyetinde olduğu söyleniyor . 

Fransa bu muahedeyi henüz 

Edvard 

Evlenme gününü henüz 
tayin etmedi 

Eduard 

Londra: 10 (Radyo) 
kral Edvardın ::ıimpsonla evlenme 
merasimi Nisan ayı içinde olacaksa 
da günü henüz tayin edilmiş değil· 

dir . 

kendi parlamentosunda tasdik etme· yeti döndükten sonra 10 Ma ·tta 
miş ve muahede bu yüzden henüz başlamak üzere şimdiden iki taraf 
tatbik sahasına konmamış olduğu komisyonları marifetile müzakerale · 
halde lskenderun meselesinde mua- rin muhtaç oldukları vesaik hazır· 
hedeye menafi teşkilatta bulurıunca !anmakta bulunmuş olduğuna göre,. 
buna karşı Suriye hükumetinin de Fransa Komiserinin nezaret edece 
bazı mııddeleri yeni imtiyazlar te. ği bu müzakerelerd ~ Trablus mese· 
min edecek şekilde kendi lehine tef· lesinin araya sokolması imkanı var-
sir etmek hakkı olması icap edece- dır . 
ği Suriye efkarı umumiyesinde iddia Suriye muahedesinin henüz Pa-
olunuyor . riste tastik edilmemiş olması nor· 

Suriyenin muahedede yapmak mal bir surette tatbikatına geçilme· 
istediği bu tadilat şimdiden tasar- ğe mani olduğu için idari teşkilat 
lanmıştır : Parise giden Suriye he· birdenbire tamamlanamamaktadır. 
yeti Fransa hariciye nezaretinde bu Başka tabirle, yeni muahedeye 
tadilatı mevzuubahs edecektir . göre Suriyenin alacağı şekil ve ya· 

Suriyenin istediği tadilattan biri pacağı işler peyderpey tesbit edil-
şudur : mekte olduğundan bu yüzden 1937 

Ali komiser yerine kaim olan bütçesini hazırlamak imkanı hasıl 
F'ransanm Suriye sefiri yeni devirde olamamıştır. 
de siyasi kültürel bir takım saliihi· j Yine eskisi gibi 12 aylık muvak· 
ydlerin S·•riye Cumhuriydine dev· kat bütçelerle idare edilecektir. Hü-
. · t kı· 1 kCımet yeni bütçeye milli müdafaa 

rı ıs enece ır . 
icin hsis~t k ~tır. 811 

Tavız ofllralt da Surıyenın"Tıraö- f 'kt k ·· k i b·u-.,ıı'-· -~ 
mı arı anca uç aya aı ar e ı 

lusgarp limanını isteyeceği anlaşıl- l kt 
o aca · ır. 

maktadır . S · b' d h f'I 
urıye ır e ava ı osu yap-

F ransa mandater olduktan son· mak niyetindedir. Bunun için bir 

ra eJk! Lübn~nı • ıkdeni~. kıyısın· komisyon teşkil edilmiştir. Ayrı bir 
dan bır kaç lıman daha ılave ede· k · d S · d t k'l"t 

omısyon a urıya or usu eş ı a ı 
rek büyük Lübnan hükumetini teş· · · 'h t kt d . ıçın ı zara yapma a ır. 
kil ederken Surıyeyi sahilden mah. S · t l · p · 'd 

b k 
urıye gaze e erı, arıse gı en 

rum ıra mıştı . h t' T" k' d k .. . . eye ın ur ıye en geçer en gor· 
lskenderun lımanından Surı}e· düğü iyi komşuluk ve misafir se'ler-

nin de istifad" etmesi vaad edilmiş lik muamelelerinden memnuniyetle 
olduğu gibi Ber~t li_"'~nında. da .. bir bahsetmektedirler. Gazeteler, heyet 
serbest mıntıka ıle ıstıfadesı mum- reisi Cemil Merdemin Anadolu ajan-
kün olmakla beraber Suriye sırf ken · sına _ Suriye ve Türkiye arasında 

duğunrlan bu cez;Ja iskat edilerek 

talebe serbest bırakılmıştır . 

Şimdilik bir tehlike görülme
mektedir . 

1 Irak ordusundan 
----' bir heyet geliyor 

~-·-----------------~~-

di idaresi altında ve hem Şam hem bazılarının zannettiği gibi hiç bir 
de Halebe uygun bir mesafede bir düşmanlık yoktur. Yalnız sui tefeh-
limana muhtaçtır . Eskidenberi en hüm husule getiren bir takım işler 
uygun yerin Trablusşam olduğu dü· vardır ki diplomatik muhaberelelr 
şünülmekte ve orasını Şam - Ha· ve görüşmelerle bunun da zail 1 ~ 

rwe karışıklıklara sahne olan ,-nfaduıı bir görünüş 

Filistin Arapları büyük ve dönmez 
bir harekete hazırlanıyorlar 

Kudüs : 10 ( Radyo )-Filistinde tedhişçiler tek
rar faaliyete geçtiler. Akkada Müslüman ve Hıris
tiyanlardan müteşekkil \.,jr komite kuruldu . 

Bir Arapça gazete hükumet tarafından kapa
tıldı. Protesto hareketi gittikçe alevlenmekte ve si
rayettedir . Bu defaki hareket geçenkine hiç ben
zemiyecektir . 

Orduınuzda staj 
görece1der 

Londra: 10 ( Radyo ) - Roy· 
ter ıııulıabirı bildirıyor: 

Irak orJusunun zabitlerinden bir 
heyet pek yakında Türkiyeye gide· 
cek ve Türk ordusunJa staj ıröre· 
ccklerdir. 

Japon ordusu 
Ordu maaşlarından ten

zilat kabul etmiyor 
Tokyo : 10 ( Radyo ) -· Eski 

kabinenin tanzim etliği bütçeden 
tenzilat yapılmasını ordu asla kabul 
etmemektedir. 

İngiliz kontrolu altındaki 
topraklar 

Londra: 10 ( Radyo) - Mu· 
hafazakar mebuslerdan birisi, lngi. 
liz kontrolu altında bulunan toprak
larla her hangi bir parçasının Al
manyaya terkine imkan olup olma· 
dığını ve böyle bir şeyin düşünebil. 
menin doğru olup olmadığını yarın 
kamarada soracaktır. 

lep hattına bir dem'.r~olu ile bağla- cağına eminiz. Suriye hükumeti ~:rk 
ınak tasarlanmakta ıdı . Mill tinin ve hükumetinin hüsnü ni· 

Dahili siyaset bakımından da ye yetinden emindir ve buna güven, 
ni muahede yapılırken Trablusgarp· mektedir - dediğini yazmaktadır-
lılar eskisi gibi Suriyeye bağlanmak lar. 
arzusunu göstermişlerdi . Ankaradan geçerken Hatay ce: 

Gerek Suriye gerek Lübnan mua mi yetinin de Suriye heyetini :kar ,ıla· 
hedderınde bu iki hükumetin müş· J yanlar arasında olduğu ve nihayet 
terek nıesalihi kendi aralarında mü · 

1 

lstanbul gazetecilerinin heyeti• i:los 
zakere etmeleri kaydedılıııiş ve bu tane karşıladıklarını ilave ediyorlar. 

müzakereler Parise giden Suriye he- - Gerisi üçüncü sahifede _ 

Son dakika 

F ranko kati zaferi kazanıyor 
Lon<\ra : 10 (Radyo) - İhtı'la"\ ·1 M \ 1 · · . . . cı er a agayı e e geçırdıkten sonra 

Malaga cephesını takvıye etmeğe başladıla M''d f ı ı · d il . . . r. u a aacı arın ma zemesı e 
e erme. ~~mıştır. Kaçan mültecileri in~iliz gemileri nakledecektir. 

. lhtılalcıler Barselona hücum etmeğe hazırlanıyorlar. iki taraftan Madri
d~ d~ ~ıkışlıracaklardır. Madrid . Valansiya yolunda muvasala tehlikeye 
gırmıştır. 

. . İspanya hükumeti bu tehlıkeye karşı tedbir almağa ~alışı~or. Barselona 
ıkı meçhul harp gemisi tarafından top ateşi açılmıştır. Gece bombardıma
n'.~da ışıklar söndürülmüştür. Bunu ihtilalcilerin iki zırhlısı yapdığı zanne· 
dılıyor. 

T roçki dün nutkunu verdi 
Nevyork : 10 ( Sabaha karşı ) - Troçki bu gün nutkunu sö}ledi ,·e 

hunu tarihe hediye ediyorum . dedi . 
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Gündelik siyasi gazete '-------=---------................................................. , 
Mersin Belediyesi 30,000 
liralık bir istikraz yapıyor 

Elektrik saatleri kontrolu yakında yapılacak 

----······----
Halkevi konserlere başlıyor 

Mersin : 1 O ( Hususi Muhabiri· 1 

mizdcn ) - Belediye şehir meclisi 
ikinci toplantısını dün yapmış, ve 
encümenlerden hazırlanan raporlar 
okunmuş, uzun görüşmeler yapılmış· 
br. Belediye encümeni de mutat top· 
lantısını yapmıştır. 

* * * Halkevi Ar kolu her hafta bir 
umumi konser vermek üzre lazım 
gelen hazırlıklara başlamıştır. Bu 
konserler her hafta cumartesi akşa 
mı müsamere salonunda verilecek
tir. 

Ayrıca haftanın iki gününde 
Halkevinde piyano ve keman ders 
leri verilecektir. 

* * * Elektrik şiı ketinin abone saat· 

Jeıini ayar için sipariş ettiği aletler 
gelmiş ve ait olduğu mutahassıs 

tarafından monte edJerek faa] bir 
vaziyete getirilmiştir. 

Vekaletten müsaadesi gelir gel
mez abonelerin saatlerinin ayarına 

başlanacaktır. 

Ayni zamanda mutahassıs elek 
trik fabrikasında bazı tadilatlar •ıa· 
parak otomatikler kurdurmuştur. 

* * * 
Su projesinde yapılan tadilat do. 

layısile bel~diyeler bankasından 
30,000 lira istikraz aktedilmek üze-

re belediye mecfü.inde reıse mezu
niyet verilmiştir. 

Gitanoların dört kanunu 

Bu kanunlar en medeni memleketlerin 
bütün kanunlarını hulasa ediyormuş 

·------ ·------
Çingeneler her"' memlekette ya I 

şarlar ve her memlekette onlara ay-
rı bir isim verilir : 1 

ispanyada Gitano, ftalyada Zin· 
1 

garo, lngi)terede Cipsi, /. lmany da 
Tsigoyner çingene demektir . 

Macaristanda da çingenelere 
Faraonapek ( Firavun kavmi ) adı 
verilir . Fransızlar da çingeneye Bo 
hemien ( Bahemyalı ) derler . 

Bir de onların kendi kendilerine 
verdikleri isim 'vardır . Bunlar ken 
di dillerinde çingene manasına "Rom., 
derler . Bu kelime " adam ., mana· 
sına gelir . 

Fakat,"'n~ is~m verilirse verilsin, 
çingeneler her yerde birdir. : Gö· 
çcbe bir kavim; memleketleri bütün 
dünya olan ve oradan oraya dola
şan insanlar . Onlara Asyada da te· 
sadüf edilir, Avrupada da, Ameri
kada da. Zaman mekan ve mes1fe 
mefhumları onlar için hakikaten hiç 
bir mevcut değildir , 

Çingeneler yer yüzünün en eski 
zamanlarındanberi yaşayan bir ka
vimdir; her yer onların mekanıdır 

ve her mesafe onlar için yakındır . 

Bunwıla beraber, her yerde çin
geneler başlı başına 1:-ir 1kavim kal
mışlaı dır . Gittiği yerde yerleşmi · 
yen bu insanlar, oradakilere müna· 
sebete geçmemişler, ve onların ya· 
şayışlarına girişmemişlerçJir . 

Fransadaki, Almanyadaki, lspan 
yadaki çingeneler hiç bir zaman o 
millete karış 'lamış, ve daima çinge· 
ne olarak kalmışlardır .~ 

Çingeneler {nerede olurlarsa ol· 
sunlar, yaşayışları birdir . 

Fransada yaşayan çingenelerin 
aşiret reislerinden f biri aralarındaki 
kaııunları şöyle anlatıyor : 

- Biz çingeneler arasında dört 
kanun vardır : 

Az mı? Belki az,,Fakat, başka millet-
lerin yüzlerce kanunu kadar, belki on· 
lardan .daha kuvvetli olan bu kanun· 
lan her r çingene dinler. Dün} anın 
neresinde olurs t.olsun Lıütü. çirıge· ı 
neler: bu .. kanuna riayet ederler ve 
bütün çingeneleri teşkil <Cu. t n tı· 

1 

, 1 
mi vasıflar ancak bu kanunlarla mu. 
hafaza olunur . 

Bu kanunların birincisi ve en mü 
himi şudur: 

" Ha11gi memlekette olursa ol· 
sun çingeneler arasında çıkan kav· 
ga, geçimsizlik, anlaşamamazlık ge· 
ne çingeneler arasında halledilecek-: 
tir . ,, 

Bu kanunun < hemmiyetini izaha 
lüzum yok . Çünkü bu suretle çin· 
geneleı adeta tamamile bir millet 
halini almaktadır . 

Gelelim ikinci kanuna . Birinci
sinJen pek fazla ehemmiyetsiz ol
mayan ibnci kanun şöyledir : 

" Aşiretteki ihtiyarlara ve a ,iret 
reislerine bila kaydüşart itaat la 
zımdır. ,, 

Birinci kanun, biitün dünyadaki 
çingeneler arasında topluluk ve bü
tünlük bulunmasına ne kadar yardım 
ediyorsa, bu ikinci kanun da çinge- 1 

nelerin kendi aşiretlerinde inzibatlı ı 

olarak yaşamalarını temin eder . 
Üçüncü kanun şunu emretmek· 

tedir : ı 
11 Hangi memleketten gelirse gel· 

1 

sin çingene ırkından olanlara yardım 1 

edilmeli. misafirperverlik gösterme· 1 

lidir . ,, 
Dördüncü kanun da şu:şekilde

dir : 
il Çingene anane ve adetine son 

derece riayet edilmesi lazımdır . 
Gördünüz ya, dört kanun fakat, 

içinde bütün kamınlaı ın hulasası 
var. ,, 

Aşiret reisinin söylediği bu ka
nunlar hakikaten bütün çingenelerin 
her memlekette riayet el~ikleri kai· 
delerdir . 

Onun için Avrupadaki çingene 
kadar Amerikada ve Asyadal..i çin 
geneler birbirlerinin aynidir . 

Gelenler-Gidenler 
- ------~-

Tapu müşaviri Halid Ziya, ka· 
dastro müf..tlişleriuden Sa;ih ve pet
rol müdürü Cevad dün Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir , 

Belediyede : 

Tanzifat ve tenviriye 
vergileri 

Şehrimizin bir aylık idha
Iat ve ihracatı 

Abone şartları 

Ku 
12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

12 
6 
3 
1 

Belediye tanzifat vergisi ve ten· 
viriye resminin hhakkukunda, bina 
vergisi kanununa ek kanunun nazarı 
dikkate alınması Belediye tahsil şu. 
belerine bildirilmişti . Bu kanuna 
nazaran bina ve buhran vergileri , 
iradı gayri safılerinin yüzde 25 i 
tenzil edilerek tahakkuk ettirilen 
binaların tanzifat ve tenviriye resmi 
de ayni şekilde tahakkuk ettirile
cektir . 

Belediyeler imar heyeti 
kuruluyor 

10,000 Kişiden fazla nüfusu olan 
şehir ve kasabaların yapmağa mec· 
bur oldukları harita ve müstakbel 
imar planlarile içme suları, stad ve 
lağamlar vücude getirilmesine mü 
teallik işlerin kontrolü için Dahiliye 
Vekaletinde bir Belediyeler imar 
heyetinin kurulması karaı altına 
alınmıştır. Bu heyetin Fen şubesi 
kadrosu temamlanmıştır . 

Yukanda zikredilen hususlara 
müteallik projderin tatbikine baş· 
)anmadan ve ihale yapılmadan önce 
imar heyeti Fen şubesine müracaat 
edilecek ve hu projeler tasdik gö
re~ektir. 

Bu husus bütün vilayet ve Bele-
diyelere tamim edilmiştir. 

Mekteplerde 

Dün menenjit aşısı 

yapıldı 

Dün şehrimizin bir kısım mek
tepleıin<le talebeye ve öğretmenlere 
menenjit aşısı yapılmıştır: 

Geçen haf ta da tifo aşısı yapıl· 
mıştı. 

Bu münasebetle aşı yapılmakta 
olan mektepler 48 saat tatil edil 
mektedir, 

Çakıt köyünde 

Bir evin kapısını parça
lıyarak ev sahibini 

bağladılar --
300 lira çaldılar 

Evvelki gece Karaisalının Çakıt 
mubbaciri köyünde dört kişi saat 
24 de ayni köyde oturan Nuri ismin- 1 
de birisinin evinin kapısını balta ile ı 
kırmışlardır. Bu dört mütecaviz içe-
ri girerek Nur iyi bağlamışlar ve üze· j 
rine eşyaları yığarak örtmi.işler ve ı 
300 lira para ve kıymetli bir takım 
eşyasını çalarak kaçmışlardır. 

Gürültüye koşan köy ihtiyar 
heyeti Nuriyi eşyalar altından kur
tarmıslar fakat hırsızları yakalıya· 
mamışlaıdır. 

Po1is ve jandarmanın takibatı 
sayesinde bu dört hırsızdan Kürd 
Bayram ve Kozanlı Bayram ismi~de 
ikisi yakalanmıştır. Diğer iki kişiden 
birisinin ismi Çelik Ahmettir. Diğe. 
rinin hiiviyeti de henüz meçhuldur. 

Yunus Kazım Köni 

Şehrimiz Kültür Direktörü Yu
nus Kazım Köni pek yakında askere 
gidecektir . 

Maarif Müdürlüğü vekaletini Kız 
Lisesi Direktörü Şahap ifa edecek· 
tir . 

İhracat tutarı 1328580 lira, ithalat 
tutarı 593300 liradır 

ı - Dış mem leketlcı için 

bedeli değiı.nıe7 ) alnız r 05ta 

zammedilir . 
idareye 

Bir aylık kar. 735695 liradır 

2 - İlanlar için 

caat edilmelidir . 

l.-------ı 

Şehrimiz ticaret odasından mun. 
tazaman aldığımız aylık istatistik 
hulasalarını okuyucularımıza sunu 
yoroz. 

Kanunsani 937 ye ait tamamla· 
nan istatistiği de aşağıda gösteri
yoruz. Mezkiir ay zarfında şehri mi. 
zin ihr..ıcaatı şudur: 

764697 liralık pamuk, 3742 li
ralık iskarta pamuk, 63890 liralık 

pamuk çiğidi, 24586 liralık çiğit 

küsbesi, 33403 liralık çiğit yağı, 

4 7 5 liralık arpa, 1460 liralık Luğday 
546 liralık yulaf, 7345, liralik un 

4389 liralık susam, 242993 lirahk 
iplik, 57883 liralık bez, 467 liralık 

Portakallarımız 

Dörtyolda ihracat faali
yeti devam ediyor 

Dörtyolda portakal ihracat faa
liyeti devam etmektedir. Mahsulun 
heman sonu alınmış gibidir. 

Almanyadan portakal talepleri 
tevali ediyorsada piyasada ihracata 
salih mal kalmamıştır. Bu yüzden 
talepler karşılanamamaktadır. Dahile 
olan sevkiyat devam etmekte 0lup 
mevsim başlangıcmdan şimdiye ka
dar Dörtyoldan Türkiye dahiline 
sevk olunan portakal miktarı 175 
bin paketi tecavuz etmiştir. 

Fiyatlarda geçen haftaya naza
ran bir değişiklik yoktur. 

Şehirde hava 

Dün ~ehrimizde bava sabahtan 
akşama kadar bulutlu g çmiştir . 

Hararet azami 17,7 , asgari 4,7 
santigrad derece idi . 

Zabıtada: 

Birbirlerini bıçakladılar 
Ahmet oğlu konduracı Yasin, 

Şaban oğlu berber Hasan, Şaban 
oğlu Zekeriya, Ali oğlu amele Bekir 
ve Hasan oğlu ÜsQ1an isminde beş 
kişi serhoşluk \ üzünden kavga çı 
karmışlar ve neticede biıb:rlerini 
bıçak ve taş ve sopa ile ağır suret
te yaralamışlardır. Zabıtcr hepsini 
yakalamış, haklarında kanuni taki 
bat yapmıştır. 

Küçiik hırsızlar 
Cuma oğlu 12 yaşında Cumali 

ve Ahmet oğlu 12 yaşında Ah.met 
adında iki küçük, Hasan oğlu Meh
met Ali isminde birisinin furundan 
ekmek almakla meşgul olduğu bir 
sırada cebinden 40 kuruş parasını 

aşırarak kaçcırlaı ken yakalanmışlar· 
dır. 

\ 

Fena halde döğınüş 
Cemal Paşa mah~llesindc oturan 

Yakiıp Çavuş oğlu Halil adıı:da bi
risi Recep oğlu MehmeJi fena haldei 
döğmüştür. ' 

Zabıta Halili yakalamış, hakkın 
da ka nuni icabı yapmışhr. 

yün, 5817 liralık ufak ihracat, 890· 
30 ithalattan !hracat, yekun 1328 
580 lira 

İthalata gelince: 
8167 liralık ziraat aleti, 6183 

liralık benzin, 1285 liralık çimento, 
8292 liralık gazyağı, 9292 lira ık 
hurdevat, 5148 liralık kahve, 1364 
liralık kaneviçe, 4333 liralık kösele 
18822 liralık makina parçası. 884 
liralık makine yağı, 81883 ·liralık 
şeker, 40029 liralık muhtelif, 466197 
liralık uf ak ithalat, yekun 593100. 

1 22 yaşında bi 
kekle 9 yaşın 

bir kız 

Şu hale göre kananusani 937 
ayında şehrimiz ıhracat fazlası 735 
695 lira tntarında bir kar tevJid 
etmektedir. 

Maarifte: 

Kooperatif teşekkülleri 
KültÜr Bakanlığı bir müddet ön

ce okullarda kooperatif tesisine mü
saade etmişti. Fakat son zamaı. lar· 
da bu teşkilattan beklenen gaye ta
mamen başka bir şekilde yürümeğe 
başlamıştır. 

İlk, Orta ve Liselerde kurulan 
kooperatif birer okul bakkalı haline 
gelmiştir. 

Kültür Bakanlığı bu durumu göz 
önüne alarak bu gibi teşkilat için 
yeni bir nizamname hazırlamağa ka· 
rar vermiştir. 

r u nizamnamede, okullarda ko
operatif teşkilatı etrafı ne Şfkildc 
çalışacağı mufassal bir surette yazı· 
lacaktır. Nizamnamaye aykırı hare
ket eden teşekküller derhal kapa~ı
lacaktır. 

Erkek Lisesi müdiir . . 
muavını 

Şehrimiz Erkek Lisesi lngilizce 
öğretmeni Necati Sepici,vazifesinde 
gösterdiği gayret neticesi Vekaletçe 
takdir edilerek şehrimiz Erkek Li
sesi müdür muavinliğine tayin edil
miş ve maaşına da zam yapılmıştır. 

Necati Sepiciyi tebrik ederiz . 

Tarsus Halkevi ya 
kında açılıyor . 

Tarsus Halkevi Reisliğine Avu
kat Fikri Özgil seçilmiştir . Kıymet· 
li arkadaşımızın yeni vazifesinde mu· 
vaffak olmasını dileriz . l 

Tarsuı, Halkevi, Halkevleri bay· 
j , ramında açılacaktır . ' 1 

ı Ceyhan havalisinde
1 1 Hırsızlar Çoğaldı 

Aldığımız maJfımata göre, Cey- , 
han havalisinde son hafta içinde 
hırsızlıklar çoğalmıştır. 

Evvelki gece Ceyhanın Merci
mek köyünde üç ev soyulmuş ve 
yine evvelki gün Ceylıanın Çiflikat 
köyünden Gayyubinin sığırları ça
lınmıştır. 

Zabıta hırsızhrı aramakla ıneş-
guldur. • 

B
irleşik Amerika devi 
Tennı:!sse devletinde 
yapıldı . Öyle bir dif 

tün Amerikayı ayaklandırd 
tün medeni alemin tüylerini 

Tennessenin bir şehri 
çocuk var . Bu çocuklarda 
mi iki yaşında bir oğlan , 
dokuz yaşında bir kız . 

Bu çocuklar iki arkad 
beraber geziyorlar , berab 
şıyorlar , biribirlerinden hi 
yorlar . Olur a , arkadaşlık 

Fakat bu arkadaşlık bi 
şiuin gözüne çarpıyor . Yir 
şındaki gencin , dokuz yaşı 
la pek sıkı fıkı arkadaşlığı 
duyu mucip oluyor . Mes 
annesiyle blbasına aksedi 
mi iki yaşındaki genci ça 
ve soruyorlar : 

- Nedir bu söyleneni 
Yirmi iki yaşındaki g 

verıyor : 
- Doğru kızınızı se 

onunla evleneceğim • 
Baba kızına dönüyor : 
- Öyle mi? 
- Öyle babacığım . 
Eh , mademki iki gen 

istiyorlar , varsınlar ev 
bun hn daha tabii ne ola 

işin asıl tuhaflığı bun 
başlıyor : Bu iki çocuğun 
kıyacak bir papaz da b 
Bu papaz çocukların nika 

Neden kıymasın , çoc 
mek isli1 orlar , analariyle 
bu işe taraflar, bir yastık 
malan için hiç bir sebep 

R"!sme dikkat ediniz: 
boylu , gürbüz bir genç , 
bir çocuk . Yanındaki k 
önlüğü ile bir mektep tal 

Balnyı seyahatine çık 
mi iki yaşındaki kabad 
Karıma yan bakanın , on 
almak istiyenin gözlerini 
yor . 

Ve bu işi neye yaptı 
lara <la diyor ki : 

~ - Evlendim , çiinkü 
yordum . O da bana va 
canı böyle istedi . Kiıns 
zin kahyası değildir . Arı 
bamız da razı olduktan s 
kimseye söz düşmez !. 

Hakikat budur. Sahi 
seyc söz düşmti yor , çüı 
se devletinde kanun lıu 

lara ceza vermiyor ; nik 
etıniyor . 

Sakın eskiden böyle 
yın. Bu iki çocuğun oik" 
1937 de kıyıldı . 

Bundan bir kaç sene 
nadalı on iki yaşında bi 
da genç bir amele ile 
O zaman bu ha<lisl~ye b 
miyet verilmedi , çiinkü 
kırmızı deriliydi . BugünS 
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~;}) ~ L ..... J 
Siyah Venüs 
Hayatı ve maceraları 

• 
Yazan: Nihad Tangüner ---··-~--

Çeııirerı : lslı1m Şayliin 
lngiliz .. Amerika Arasın teşekkürü 

Menfaate Ticaret meselesi 
Londra: 10 ( Radyo ) - Ticaret 

nazırı Ransiman Amerikaya yaptığı 
son seyahat hakkında avam kama. 

Jeeridle julide bir türlü anla- dar olmanın daha samimi, daha 
O--- şamıyorlardı .. Edebiyatta , müsmir olacağını düşünmüştü. 

siyasette , her mevzuda mut· Çoktanberi kendisine uğramıyan 
lak birbirlerine zıd fikirdiler . yiiksek sosyeteyi evinin salonların 

. Mizaçları 0 kadar uygunsuz~u ki, 1 da görecekti. 
aralarında müşterek yalnız bır şey Hazırlıklar, her şey yapıldı. Gel-

• rasında izahat vererek; faideli tet· 
kikler yaptığını, Ruzveltle görüşdü 
ğünü fakat ticaret anlaşması üzerin. 
de bir müzakere yapmadığını söyle· 
miştir. 

vardı, o da şöhret hırsı.. diler, toplandılar. ( 
Kendilerini yüksekte göstermek , Konferaslar verildi. Toplanma 1 

ttlevki sahibi olmak için ikisi de her maksadı izah edildi. Yediler, içtiler, 
Şeyi fedaya hazırdılar. Muzik ve dans başladı. Döndüler.. il 

Müsamereleri çok muhteşem olur- Muzik ve dans başladıktan son-
du. misafirleri onlann davetlerinden ra itiraf edilmeli ki her şey unutul 
Çok memnun çıkarlardı.Çünkü karı du. Toplantının gayesi bile .. 

koca ikisi de kendilerinden bahsettir· Artık zarif damların kolları ara· 
rnek i-;in ellerinden geleni yaparlar, sında seylapzedeleri düşünmeğe va. 
Para esirgemezlerdi. kıt yoktu. 

Maalesef zaman değişti. Eski bol· Davetiyelerin temin ettiği para-
luk kalmadı.İktisadi buhran onların )arla alınmış olan şampanyalar içil-
~vi_ne de girmişti. Bunun için bütçe- di, zengin büfe tam takır oldu. 
erıni kısmışbrdı . Balolar , suvare- Asıl büyük yardımı t !Şkil ede-

ler · f ) · N'1 t b 1 d . • zıya et er seyrekleşti . ı ıaye cek olan le erru ar suvare arasın a 
bır gün geldi ki artık hiç bir şey temin edilecekti. İşt~ nasılsa bunu 
Yapamaz oldular. Bu onlar için bü- hatırlarına getiremediler. 
Yük bir sefaletti . ' Gazeteler seylapzedeler menfa-

Sosyete ar asır da kendini tanıt- atine olan bu suvareden günlerce 
inak için evlerinde vir şey yapama· bahsetti. jülidenin ismi iri puntolu 
Yan Julide bir takım hayır cemiyet harflerle dizilmişti. Jülidenin bu su-
lerine aza yazılarak oralara devama varesi alkışlanmıştı · 
b:.şlamıştı . Bu cemiyetle•de gi)ster- Ertesi gün Ferid, suvarenin he· 
~ığj faaliyetle yine aşağı yukarı saplarını yaparken dökük kıyafetli 
meşhurluk ,, ihtirasını tatmin edi bir ziyaretçinin kendisini görmek is· 

Yordu tediğini bildirmişlerdi . 

Bir gündü .( 1- ) cfa bir seylap lçeriye giren adam hürmetkara· 
olduğur~ duyunca, felaketzedelere ne eğildikten sonra : 
·i:rdım fikrini tasarladı . Bir taşla - Seylaptan biz 12 kişi kur. 
1 ı kuş vurmuş olacaktı . tulduk . Arkadaşlarım beni hayır. 1 

Hakikaten kendisinin bu işlerde hahlığınıza teşekkür için sizin yanı· t 
büyük mahareti vardı. Çünkü eski- nıza göuderdiler . Soruyorlar· hası· 
d.enberi yüksek sosyete mensupla· )attan hissemizi nereden alacağız ? 
tıle teması devamda idi. Böyle hal· - Görüyorsunuz ya bende sey-
lerde hi kiimetlerin miistacelen ve Kıpzedeler menfaatine verilen bu sü-
k~fi derecede imdada yetişemediği· varenin hesaplariyle meşgulum. Tam 
nı biliyordu . vaktında geldiniz . Hesaplarım neti· 

Ko.nisyonlar teşkll, ihtiyaçlar celenmişti . [şte rakamlar .. Gözünü-
1 tesbit edilir, listeler yapılır, felaket zün önünde .. Siz de tetkik edin .. 1 

~:r~ri. dolaşılır, para tedarik e~il.ir Da ve tiye hasılatı masrafı koru· 
f u ış günlerce uzar, onum ıçın mamışlır . Tam 32 lira açık var .. 
elaket işlerinde ha ır sahibi insan-

fların hususi yardım teşkilatları çok Ferid ; zavallı adamın sukutu 
ayd 1 hayale ug"' rayıp çok mahzun bir ta-

a ı olur . i vır aldığını görünce : 

dl 
~te. Jül.ide felaketzcd. e.le.re .. Y .. ar· 

ın b b d - Şimdi azizim. dedi. dün akşam- 1 
ıçın ır s11vare terh ını uşun- ı 

Ribebentrop 
Londrada temaslar 
Londra: 10 (Radyo) - Ribbe

ntrop yarın ( bugün ) oğleden sonra 
fngiliz hariciyesiyle temaslar yapa
caktır. 

Japon-İtalya ticaret 
anlaşması 

Roma: 10 ( Radyo)- Japonya 
nın Şarki Afrikada, ltalya müsteın
lekelerile ticari münasebata giriş 
mesi ve eritreden tuz alması ıçın 
bir anlaşma yapılmaktadır . 

Mısır mahfeli 

Kahire : 10 (Radyo) - Mısır 
mahfeli yola çıktı . Bu lbnissuudla 1 

anlaşmadan sonra ilk gönderilen m:ıh 
feldir . 

Bir nefe~in 9 günlük 
uykusu 

lstokholm : 9 (Radyo) - Esra· 
rengiz surette ortadan sekiz gündür 
laybolan bir nefer dün samanlıkta 
uyur bir halde bulunmuştur . 

Bu nefer tam dokuz gün evvel 
istirahat için girdiği bir samanlıkta 
uyuya kalmıştır . 

Kutuplarda 

Yeni bir arazi bulundu 
Londra : 10 ( A.A. ) - Cenup 

kutup denizinde bir Norveç ilim he
yetile beraber bulunan tayyareci 
Vileree otuzbeş ve kırk derece tu
luşarki daireleri arasında yeni bir 
arazi keşfetmiştir. 

rnüşt" B ~ b. deın altı şişe şampanya ile iki bira j u. u suvareyi umumı ır yer-
de v k k d · d kaldı. Rica ederim buyurunuz bu da ı .--~-=~~~~=,,..__,,....,..,=='""',___ erme tense en i evın e ver-
llleği ve ona daha yakından alaka- sizin hisseniz. Kusura bakmayın !. • İspanyol meclisinde 
~---~~-----~~------.......,~~~~-=""=""~ ----------~ 

Suriye hükllmeti 
- Birinci sahifeden artan -

ri Nihayet Türkiye başvekilinin Su

sı~~abaş.:eziri ile, iki. hük~m~t. ara· 
ar . llluşterek mesaıle daır fıkır te-

ısıne h b 1 
dı v eyet geçerken fırsat u un· 
ıguna alt b. d " bı·~ zı) ır e resmı te ıg ya-
ttıaktadır . . 

Suriyed )" d etrnek .· e nıa ı muzayaka ev<'m 
tedır O · . "t 

Vakkıf b .. :. ııun ıçın paraya mu e 
cckr u~un yeni teşkilat gecike-

ır. Bıtt b' S d 
teşekkülü d a ı uriye or usunun 

e .. 
Ancak h nun .. mua ede Suriye ordusu-

n1umk" . 
edilııı e . . l.ın olan sürat!~ teşkıl 
tar f d sını ıcub ettirdiğinden bir 

hazı~ık an komisyon. teşkilata ait 
lıcabu ~aparken diğer taraftan.:bas. 

--......, aısraf karşılaşmış ve aynı 

tı . t' 1 · c:.v e l nen er beyaz ve Amerikalı . 

arze~;seleyi reisicumhur Ruzvelte 
l>'ı ı er · Amma o da bugünlük 

r Şey 
dur F yapanııyor . Kanun kanun· 
dila; akat yakında bu kanunda ta· 

Yapılacağı da muhakkaktır . 

zamanda bJdce açığını kapatmak 
için Suriye hükumetinin bir büyük 

istikraz akdi niyetinde olduğu şayi 

olmuştur. 

Bu istikrazın 20 senelik ve 20 - 1 

30 milyon lira olacağı da ortaya ' 

atılmış olmakla beraber Suriye hü· 
kı1meti muahedeye ve ona taalluk 

eden meselelere ait son müzake· 
relerini bitirmeden ve bilhassa doğ
rudan doğruya parasiyJe alakadar 

olan Suriye Lübnan ınesalihi müşte· 
rcke müzakarelerini neticelendirme
den böyle bir istikraz akdine teşeb-

büs etmiyecektir. Çünkü gerek siya-
si gerek idari ve kerekse mali vazi

yet ozaman tesbit edilmemiş ola

caktır. 

. 
Macar kömür madenleri 

· Budt\peşt~ : 10 (Radyo) - 937 
de Macar kömür madenlerinden 

79,300,000 kental kömür çıkarıl

mıştır . 

kavga 
- Birinci sahifeden artan -

toplanan f spanyol meclisinde muha
liflerden 25 mebus yumruk yumruğa 
geldi . Bunlardan ondanesinin ~ğzı 
burnu kan içinde kaldı ve başka yer. 
)erinden de yaralandılar. 

Mecliste kavga gittikçe büyüdü 
ve diğer mebuslara da sirayet etti
ğinden mec,lis tatil edildi . Ve polis 
işe vaziyet elti .. 

Paris : 1 O (Radyo) - Mebuslar 
meclisi radikal ; sosyalist fırkasına 

mensup dört mebusun İspanyaya 
yaptıkları seyahat neticesi intibala
rını sormuştur . 

Bunlar cevaben : 

İspanyada 15000 kişinin asıldı. 
ğırn ve gönüllüler olmasaydı lspan
yol ihtilalinin şimdiye kadar çoktan 
biteceğini söylemişlerdir. 

Londra: 10 (Radyo) - Ademi 
müdahale komitesi ve hükumet is
panya işlerini yakından takip ediyor . 
umumi mecliste ispanyaya gönüllü 
gitmemesi meselesinden bahsedilir
ken İtalya buna muvafakat etmiş 
olmakla beraber başka devletlerden 
sonra tatbik edeceği anlaşıldığı söy· 
lenmiştir. 

Ankara : 10 (Radyo) - Tevfik 
Rüştü Aras Anadolu ajansına bir 
mektup göndererek; Cenevrede bu. 
lunduğu sırada bülün yurttaki Parti 
ve Halkevlerile diğer teşekküllerden 
gelen telgraftan dönüşümde Anka- 1 

rada buldum . Bütün bunlara sami- 1 
mi teşekkürlerimin iblağın 1 Ana
dolu ajansını tavsit ediyorum . 

Ticaret odaları 
bankası 

Ankara: 10 ( Radyo) - Tica. 
ret odaları nizamnamesinin 129 ncu 
maddesi tadil edilmiştir. 

Tadil edilen bu maddeye göre, 
ticaret odalarının ayıracakları ihti
yat akçalariyle "ticaret odalan ban· 
kası,, kurulacaktır. 

Troçki Amerikada' 
anarşi~ çıkardı 

Halk galeyan içinde ! 
. 1 

Nevyork : 10 ( Radyo) - Troç. 
kinin bu akşam radyo ile Meksikoda 

1 

söyliyeceği nutuk İçin komunistler 
nümayişlere başlamışlardır. 

Hatta üniversite talebesi, Troç· 
kiye üniversitede, Rus inkılabının 

prof esörlüğüniin verilmesini istemek- 1 

tedir. ı 

Alman - İngıliz 1 
ı 
1 

Müstemleke konnşmaları 
hakkında çıkarılan şayia- ' 

lar doğru değil 1 

ir kaç gün oluyor ki meşhur 
(Jozefin Beyker) Amerikadan Pari. 
se geldi . Bir çok nıuvaff akiyetli 
numaralar yapan Jozefin Amerikan 
kumpanyalarına bağlı bulunuyor. Bu 
seyahat modern Amerikayı karak· 
terize eden bir seri nahoş macera· 
larm her hangi bir _sebebi altında 
degilsc bu turnede başka bir fev· 
kaladelik yoktur ve aranmamalı· 
dır . 

( Nevyorka varış ) 
Azemetli (Le mormandie) ya

vaş yavaş büyük bir ihtişam il .-! Nev
york limanına yaklaşırken bu dalga
lanan seyranın üzerinde har millet- ı 
ten bir yığın halkın güvertede telaş, 
heyecan ve zevk ile etrafı tetkik et · I 
ti~ leri görülüyor . ı 

( Manhattan grath - ciele ) li 
şüphesiz ki bu yolcuların bazılarına 
bir çok hatıralar uyandırıyor . Çün· 
kü on dört sene evvel 14 yaşında 
olan küçük zenci yavrunı uzun bir 
seyahattan sonra buraya inmişti. Ye. 
ni dünyanın merkezine artist olarak 
yeni emellerle para kazanmak için 
gelmişti. 

Doğduğu ana vatanın havalarını 
çok güzel söylüyor; kömür derili ır- ı 
kının danslarını yeni dünyanın yeni 
zevkli insanlarına tanıtmak istiyordu. 
Bunda muvaffak oldu . Fakat daha 
evvel iki sene süren bir şanssızlığa 
uğradı . On altı yaşından aşağı o· 
lan kızların tiyatrolarda çalışmaları 
nı men eden Amerikan kanunları kar 
şısmda o bir müddet için krzi ol 
du . On altı yaşında bir Z.!nci kum. 
panyasma girdi .=-8urada~.ıft.ada on 

beş frank kazanıyordu . Bundan son 
ra meşhur gece kulübüne girdi . 

jozefin hayatının ilk zevk ve 

muvaff akiyetlerini burada görürken 
hayatının acı müşkillerini buraJa tat 
tı . Sahneye yeni çıkan bütün arka· 
daşları verilen rolleri yaptıktan son· 
ra sahneden çekilirlerdi . Fakat bu 
zenci dilberi oraya çıkar çıkmaz ade 
ta kendisini unutur v~ya tamamen 
kendisine f gelerek bütün hüner ve 
san 'atını gösterirdi. 

Rciisör evvela lkızdı ve hatta 
kendisini acı acı azarladı . Fakat 
mütemadi alkış ve tahsin toplayan 
bu sanatkar karşısında onun da hak· 
sız hidddi takdire inkilab etti. Ve 
nihayet Jozefinin numaraları asıl 
programa alındı . Bundan sonra her 
gün bir parça daha sevilen ve her 
aıı bir parça daha makbul görülen 
Jozefin kendisini hakikaten pahalıya 
saltı . 

Günün birinde gurupun yıldızı 
ile kavga etti . Arkadaşlarının kıs
kançlığı günden güne kesilmeksizin 
devam etti . Her fırsatta onun ku· 
tuları pencereden aşağı fırlatıldı . 

Onun yalnız biricik fedakar dos· 
tu olarak ( Evelyn Shepperd ) kal· 
mıştı . 

Jozefin bir gurup Fransaya git
tiği zaman bu son ve fakat sadık ar 
kadaşı da onu terketti . Bir müddet 
sonra tekrar Amerikaya dönüşünde 
büyük gazeteler onun gelişini kutlu· 
!adılar ve dünyanın meşhur sanat
karını tekrar memleketlerinde gör
mekten doğan sevinçlerini uzun uza· 
dıya yazdılar . 

( Normandie ) taşıdığı boyasız 
kara elmasın gururu ile limana gi· 
rerken herkesin hasret çektiği bu 
{ •İyah Venüs~ güverteye çıkm 
ca evıela, ko)u siyah bir çarşafı an· 
dıran kendi cinsinin biiyük kalaba· 
lığı ile kar~ılaştı . 

Londra : 10 (Radyo) - Müs- ------------------------
temlekeler hakkında Almanya ile Adana Borsası M uamelelerı· 
lngilteı enin temaslar yapmakta ol-
duğu hakkında çıkanlan şayiaların 
hiç bir esası yoktur. · 

Birleşik Amerikada 
seylap faciası 

Nevyork : 10 (Radyo) - Şim· 
diye kadar tesbit edildiğine göre 
zarar iki milyar frangı bulmuştur . 
Kati netice hala alınamamıştır . 

~----------··--------~--
Vilayet daimi Encüme
ninden: 

1 - Adananın Karataş Nahiye· 
sinde inşa edilecek olan Nahiye Mü· 
dür evi inşaatı (4169) lira (69) kuruş 
keşif bedelile açık eksiltmeye ko 
nulmuştur . 

2- Ihale 937 senesi Martın ikin 
ci Salı günü saat on birde vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır . 

3- Bu işe ait metraj,husuc;i şart
name , resim , eksiltme şartnamesi 
ve mukavelename örnrkleri (21) ku· 
ruşla Seyhan Nafia dairesinden alı· 
nacaktır. 

4- Muvakkat teminat (312) lira 
(73) kuruştur. 

5- İsteklilerin Ticaret Oda ~mda 
kayıtlı olduklarına dair Ticaret Oda· 
sından ve lıu işi yapabileceğine dair 
Nafia müdürlüğünd n tasdikli vesika 
gösterecektir. 7788 11-16 20 24 

Kızılay başkanlığından : 

C:miyetimizin yıllık genel kon
gresı 15 Şubat ... 937 , pazartesi günü 
saat. ı.6 da Adana Cumhuriyet Halk 
Partısı salonunda akdedilece .. ind 
b 

.. t.. g en 
u un azaJarm bu yıllık kongreye 

gelmeleri rica olunur.7784 9 -l l 
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Sahife : 4 

Cenubun en 
mütekamil 

•• 

• 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• 
TUR K S zu 
•• u 
r 
k 
s 
•• 

i
l Gazete ı1 Türksözü rna baası "Türksözündenubaşka 
-------- her boyda gazete, mecn ua, tabeder . 

I 
K"t 1Eseılerinizi1i"ıl ~czü n .:Jl:c.<sır.c'a l:astırı-

ı ap 1 nız. temiz bir tab refis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

1 İlan 1ı Reklam bir ticarethant. nin, bir müessesenin 
1 en büyük propaganc:!asıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerce okunan Türksözüne vennız. 

i
l Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
--------'kitaplarınızı Türl<sözür.ün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-
gede ancak Türksözünde yapılır . 

O ı T b 'ı Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler 1 

a karneler k3.ğat, zarf, kartvizit ve bilumum 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksöziinde yapılır. 

•• u i
l Renkli tab 1 Mütenev~i r:n~li .. her türlü .tab işl~rinizi 
_______ !ancak Turksozunun Otomatık ma'cınala-
rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-

Türksözü 

zilat yapmaktadır . , 

Devlet Demiryolları 5 in-
1 

ci işletme müdürlüğün- 1 

den: 

1 - Malatya istasyon binası 

nın Malatya şehir cihetindeki ( 3814

1 
m. 2 ) üç bin sekiz yüz on dört 
metr~ murabba~ mahlin ve şartna· 

meleri mucibince parke ve levazı· 

mının temini ve fer şi işi 26 1 . 9371 
salı günü eksiltmeye konulmuş İse 

de talip çıkmadıjın lan 2490 No. 
lu kanunun 40 ıncı madJcsine ledı· 
kın yrniJen eksiltmeye konulmuş. 

tur. Mulıamıııen bede.i (' 10344 11 ) 
on bin üçyüz kırk <lcı l lira ou bir 
kuruşluı. 

2 - İstt:kliler bu i,e ait plan, 
{artnaa:e ve ınukave l n'.'ln1~· proj~·~i

ni Ankara, Hay<laq aşe, l\1al<1tya ve 
Adana vcznderıle !:.!aziz istasyo 
nun<lan ( 52 ) kurıış rnukahil ndc 
tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme Malatya 5 inci 
işletme artırma ve eksiltme komis
yonunda ve işletme binasında 15 -
2 · 937 pazartesi günü saat ( 15 } 
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu. 

• 

' ' 

TiR 
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Jile olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat parası 
( 775 - 81 ) yediyüz yetmiş beş lira 
seksen bir kuruştur. 

6 - istekliler 2490 No. lu ka 
nun ile 3297 sayılı resmi ceridede 
ki ehliyet talimatnamesi mucibince 
muktazi ehliyet vesikasını ve işe gir 
meğe kanuni bir mani bulunmadı
ğına dair beyannameyi ve teklif 
mektuplarını eksiltme günü ihale 
saatinden bir saat evveline kadar 
Malatyada 5. inci işletme artırma 
ve eksiltme komisyon reisliğine ver 
ıniş veya göndermiş bulunmalıdırlar. 

r Renkli renksiz afişler '] 
Etiket, Tire resimler, Kitap kaplarJ, 

Karikatür 
Bugünkü reklam ihtiyacını en cazi? vasıtalarla 

temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetesinde 
ressam Necmi Şenele müracaat etmeleri. 

Müracaat saatleri her giin : 12, 18 

11 Şubat 1931 
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BELEDİYE İLANLARI 
Seyhan valiliğinden: 

1 
Seyhan vilayetinde göçmen ev

leri iç·n muktezi olup şartnamesi 

veçhile Kozan kazasının Çam esiği, '------------------------"" 

icar ve isticar mukavelelerinin son yo~damasına başlanacağından ic81 

akar niza:nııamesine tevfıkan cezalandırı 1 m1larına mahal kalmamak üzer' 
sayın halkımızdan konturat yapmayanların veya tasdik ettirmiyenler·n bir 

an evvel konturatlarmı lıelediyeye tasdik ettirmeleri lüzumu ilan olunu'· >h 
·pı 

9-11 7783 

. Beypına , ve diğer yedi orman ın;ık. 

talarından k •t ve imal ile Kozana 
nakil ve teslim edi ınek üzere 42353 \. 
lira muhamm~n bedelli 2 l42 metre 
"!ikap çam,'terestesi şu 1 a'ın 26 ıncı 
Cu na günü saat 15 el~ Seyhan vi· 
laytt hükii net koMğında1<i kom's 
yoıııınca ihale ıJılmek İİ!en· bpolı 

zarfla ebiltıneye çı'<arılııı>şlır. Is. 
leklılain ~artnameyi gi)ın.,.:- v~ iza 
hal almak iizere Ankaı a.l.ı iskan 
uıı.u ıı n.üdüılüğiine f,ı,,,ı ul ve 
Adana iskan müılürlükl rine ıı üı.ı· 

,....~~~~~~~-----~----------"' 

!Şark caatları ilan olunur . 
7 . 11 - 16 . 20 7781 

Bugece nöbetçi eczane 
Y ıniotel civarında 

Tahsin eczanedir 

Kiralık ev 
Kız Lisesi yakınında Debbağza

de evi adıyla anılan üç oda,mutbah, 
odun ve kömiirlük gibi müştemilatı 

havi ev kiralıktır. lstiyenlerin Bele· 
diye muhasebesinde Adile müraca· 
atları ilan olunur . C. 2-3 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

v 

·romları T. A. ş.~ 
l'a 

den memur alınacak 'h 

Şirketimize muhasebe ve anbar muamelatında istihdam 
memnr alınacaktır . Taliplerin : ~ 

1- Türk tebaası olmaları t 
2 - Lise mezunu veya muadili ecnebi mekteplerden mezun olmalat1 
3- Ya~ları otuzu tecavüz etmemeleri 
Kendilerine şimdilık ayda (50) lira ücret verilecek ve oda,tenvir ve ta 

hin Şirkete ait bulunacaktır . fc 
. Bu şeraiti haiz taliplerin el y.azıla.rı ile yazdıkları tercümei hal sur~~ 

bır fotograflari!e beraber yazı ıle nıhayet 15 Şubata kadar Erg~nı 0 
dendeki Şirket merkezine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. ı: 

::.....--------7787 2- 6 ./' 
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•a 
Umumi Neşriyat Müdüriİ en 

M. Bakşı be 

ıAdana Türksözü matba'" 


