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5 Kuruş 

merika reisicumhu
. ru Türkiyeye geliyor 

Gazetecilere 
Tenzilatlı biletler 

Ankara : 1 O [ Hususi ] - De 
miryolları işletme idaresi gazeteci· 
lere verilecek. yüzde altmış tenzilat-

.. \ 

SANCAK YiNE ANARŞi iÇiNDE 

Baskınlara karşı Antak
yada tedbirler alındı 

,, 
şahsiyetinizi Türkiyede Kıymetli 

selamlıyacağım güne 
intizar ediyorum ,, 

. Ankara: 10 (A. A.) - Bir Ame· 
rıkalı tarafından Türkiye hakkında 
alınan bir filmin Beyaz Sarayda 
fÖsterilmesi münasebetiyle Birleşik 
Arncrika devletleri Başkam Ruzvelt 
Cumhur Başkanımız Atatürke pek 
sarnirni bir mektup yazarak memle. 
kctimiz hakkındaki iyi hislerini bil
dirmiş ve Atatürk Ruzvelte ayni sa. 
rnirni ifadeyle teşekkür etmiştir. 

Ruzvelt mektubunda, nisbeten 
lcısa bir zamanda Türkiyede mey
~ana getirilen pek çok şayanı hay. 
'ret hususatı görünce hissettiği şevk 
ve heyecanım kaydettikten sonra 
şöyle demektedir: 

Kıymetli şahsiyetinizin evinizde 
Ve plajda küçük kızınızla oynarken 
çekilmiş olan resimlerini seyretmek· 
IC' bilhassa bahtiyar oldum. Bu, si. 
zin ve benim bir gün, birbirimize 

k mülaki olmak fırsatmı bulacağımız 
ümidini bende bir kat daha takviye 

lııı ett~ Nadir olan istirahat zamanla 
rında göndermek lütfunda bulundu· 

sabırsızlıkla 
diyor 

ğunuz Türk posta pulları koJleksi. 
yonunu seyretmekteyim. Bunlaı Ü· 

zerinde resmedilmiş olan manzara
ları bir gün kendi gözlerimle gör 
meyi ümit ediyorum. 

Atatürk de cevabında mektubu 
hakiki bir sevinç ile aldığım ve sa
mimi duygularından ve modem Tür 
kiyede elde edilen terakki hakkın 
daki takdirkar telakkilerinden do· 
layı fevlralade müteşekkir kaldığım 
ifade ettikten sonra şöyle demek 
tedir : 

Bu fırsattan istifade ederek 
Amerika Birleşik devletleri hakkın 
daki hayranlığımı tekrar bildirrnek 
isterim. Bilhassa ki bizim iki mem. 
leketimiz sulh ve insanlığın saade 
tini istihdaf eden ayni ideali güt· 
mektedir. Size bir an evvel mülaki 
olmak benim de samimi arzum ol
duğundan harikulade işler yapmış 
olan sevimli ve kuvvetli şahsiyeti· 
nizi Türkiyede selamlıyacağım gü 

ne sabırsızlıkla intizar ediyorum . 

lı iki aylık biletlerin ücretlerini tes· 
bit etmiştir. 

Bu biletlerden en az haftada bir 
defa olmak üzere intişar halinde 
bulunan gazetelerde çalışanlar isti· 
f ade edeceklerdir . • 

Birinci mevki bilet ücretleri 20 
lira, üçüncü mevki bilet ücretleri 14 
liradır , 

Bu biletlerden istifade edenle 
rin 30 kiloya kadar olan eşyaları 
meccanen naklolunacaktır. 

Gazeteciler beraberlerinde yal
nız ticaret veya nümune eşyası nakil 
edemiyeceklerdir. 

Bu biletler şimdilik yalnız An· 
kara ganndan verilecektir. Anka 
rada bulunmıyan gazeteciler bulun· 
dukları yerlererin istasyon kişeleri
ne matbuattan aldıkları vesika ve 
bir fotografla birlikte müracaat 
edecekler ve bilet ücreti ödeyecek
lerdir. 

O mahallin istasyon kişesi An
kara ganndan gazetecilere mahsus 
bilet getirecektir. Bu biletler gaze· 
tecilere verildikleri tarihten itibaren 
iki ay müddetle muteber olacakhr. 

Bayındırlık bakanlığı bu kararm 
tatbik sureti hakkında yeni bir ta· 
limatname gazeteciliği esas me->lek 
ittihaz etmiş olanların bu tenzilatla 
biletlerden istifade edebilmelerini 
temin edecetir. 

Martel ayın on üçünde Antakyaya geliyor 
Antakya : 10 ( Türksözü muha· 

birinden ) - Fevkalade komiser 
Martel .:Sancağı 13 temmuzda ziya· 
ret edecek ve o gün de halka tak· 
pim edilecektir . 

Reybaniyede ve bunu müteakip 
lskenderunda soygunlar yapılması 
halkt kuşkulandırmış , bunun üze· 

Son Çin -Japon 
çarpışmasında 

200 Çinli öldü 

t Şankhay: 10 [Radyo] - Pekinin 
20 mil garbinde Çin · Japon ktt'alan 
arasında üç gündür devam eden 
çupışmalar muvakkat bir mütareke 
ile durmuştur. Pekinde örfi idare 
~aldmlmamıştır, 

rine Antakyada da tedbirler alın 
mıştır. 

Alınan haberlere göre Humusda 
da kadınlar çarşılan yağma etmiş 
lerdir . 

Cezirede müdhiş karışıklıklar 
hüküm sürdüğü bildirilmektedir . 

Vatani gazeteler yine bir sürü 

yalanlar savurmağa başladılar. Türk 
köylüleri güya Arap ileri gelenleri· 
ne suikast hazırlıyorlar mış . 

Bir habere göre Araplar Türk 
dükkanlanndan alış veriş etmemeğe 
karar vermişlerdir . 

Aklı selim sahibi Araplar bitta· 
bi bu gibi teşviklere kulak asma 
maktadırlar . 

ISP ANY ADAKİ SON VAZIYET 

Hükômet kuvvetleri fena 
halde bozguna uğradı ........ ___ _ 

Eden devletler ı:ıezdinde bir anket açtı - __ ,,. ____ _ 
Ademi müdahle komitesi bütün teklifleri reddetti 

lenmiştir. Hükiimetçiler çok zayiat 
vermişler ve mühimmat kaybetmiş 
lerdir. 

Bu çarpışmalarda Çinlilerden 
2~ kişinin öldü~ü ve Japonlarda da 
ikısi zabit olmak üzere 1 O kişinin 
öldüğü lcat'i olarak tesbit edilmiştir. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-··-·-·-···-·-·-·-"\ --------,-..,....,,..---'""'""".,..__..,...,.,,,_,.,..,.._......, _____ .....__..........,.... -----

Va tan i çeteleriyle Fran-1 ÇUKUROVA BU 

Madrid: 10 [Radyo] - Beş cep
hede de tüfenk ateşi taati edilmek· 
tedir. Madrid cephesinde çarpışma· 
lar durmamıştır. SENE 

sız kuvvetleri arasında l 2089665 lbaDy©l 
Madıid: 10 [Radyo] - Hükü· 

met kıtaatı sağ cenahtan ilcrlemeğe 
devam ctın~k tedir. Asilerin sol ce
ııa hı muattal bi r hale konulmuştur. 

kanlı müsademeler 1 Pamuk çıkarıyor 
• 

Londra: 10 [Radyo] - Eski Is· 
panya Hariciye Nazırı Londrada 

.bulunmakta fakat siyasetle iştigal 
etmemektedir. 

. 
Vataniler bir Ermeniyi linç edecek- 1 Yerli pamuk ~levlanddan Bir misli fazla 
erdi Fransız kuvvetleri müdahale etti i -------: Londra: 10 [Radyo] - Bay E. 

den ecnebi memleketlerdeki lngiliz 
elçilerine bir talimat göndererek 
her devlete, Jeniz kontroluna iştirak 
edip etmiyeceklerinin sorulmasını 
istemiştir . 

Onüç ölü 
! Köylülerim iz 

var . 
• i 
i . 

Mardin : 10 ( Türksözü muhabiri bildiriyor ) - Bugün aldığ~m ~ara- ' 
~ata göre ; dün saat 10 da Suriyenin Kamışlı kazasında vatanı ?~tele- ! 
rıle Fransız kuvvetleri arasında kanlı çarpışmalar olmuş ve her ıkı ta- ! 
raftan 13 kişi ölmüştür . . . ! 

Hadiseye sebep ; bir Ermeninin uğradığı haksızlı_k _net.ıcesı çarşı Aor- ! 
tasında Suriye hükumetine küfür etmesidir . Bu va.zıyetı gör~~ vatanıler ! 
E:~nıeniyi linç etmek istemişler fakat Fransız asken derhal mudahale et- ı 
nııştir . • 

. Müdahaleyi çekemiyen vatanilerden bir kalabalık der~al as~erin ~ze- ! 
rı~e saldırmış ve çarpışma başlamıştır . Boğuşma çok sürmemış yetışen i 
dığer kuvvetler tarafından bastırılmıştır · i 

Halep muhabirimizden aldıjlımız malOm•f!• ise : . . . i 
Bazı kimselerin Fransız himayesinin devamına aıd ç~kmek ıstedıklerı i 

bir telgraf yüzünden bu hadisenin çıktığı bildirilmektedır . . i 
Şa . ( H A ) _ Kabine buhranı hakkında çıkan şayıaların doğru 1• m . ususı . . f 

<>lrnadığını , başvekil Merdem katiyetls tekzıp etmış ır · ! 
·-........ ~ .... .., ........... eı-................ ~~ ....................... ~ ............................ ._, 

Lindberg sun'i kalbi 
icadetti 

kahramanı bu iş 
• • 
ıçın 

rneşhur doktor Carrel ile altı -
seneden beri 

Dinan - 5 ( Fransada ) Cüma 
•kıarnı birdenbire bir tayyare se· 
~yı kaplayan sisleri yırtarak Dinan 
~lcrinde dolaşmağa başladı. iki, 
uç dakika sonra Aerodroma inen 
bu esrarengiz tayyareden dağınık 
kumral . saçlan ve parlak gözleriyle 
~nç hır adam indi. 

Aerodromun ıefi bu esrarengiz 

çallşıyordu 
pilotu tanımakta gecikmedi.. .Hiç 
beklenilmedik bir zamanda Lind· 
berg havadan düşmüştü .. Tayyare· 
den inerinmez derhal bir motör 
istedi. Lindberg bir saniye 
bile kaybetmeden, Manş denizinin 
dalgaları ortasında kaybolmuş olan 
Seint - Glldas adasına gitmek is-

- Gerisi lleinti sahifede -

ve ziraat 

Şehrimiz Ticaret Odası tahmin 
bürosu 12 numaralı 937 senesi pa. 
muk ve hububat ilk tahmin raporunu 
dün neşretti. 

Bu sene Seyhan nehrinin taşması 
dolayısile bazı köyler arazisini su 
altında kalmış, böyle bir ekim yeri 
ve mahsul azalmıştır , 

Geçen yıl buğday 110,215 hek· 
tardan 60,700 ton ; arpa 80,361 
hektard3n, 50,335 ton, yulaf 45,336 
hektardan, 28,896 ton ekilmiş ve 
alınmıştır . 

Bu yıl Adana merkezinde 61,249 
hektar yerli ve 27,459 hektar klev· 
land ekilmiştir. Bu araziden 12,250 
ton yerli ve 6,041 ton klevland alı· 
nacağı tahmin edilmektedir • iki 
cinsten 91,455 bal~e pamuk alına. 
cak demektir. 

Karalsah , Kadlrll, Kozan 
Bu üç mıntıkada 19,245 hektar 

yerli ve 15,215 hektar klevland ekil· 
miştir. Yerliden 3,849 tonda 19,245 

ispanya lfl•rine yeni bir sureti 
hal arayacak olan lnglllz 

Hariciye Nazırı Eden 

, Londra: 10 [Radyo] - Royter 
bildiriyor: 

Hükümetçi1erin dünkü taarruz· 
ları muvaffakiyetsızliklerle netice· 

Paris: 10 [Radyo] - Fransız · 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Elektrik Sanfralları 
Bol ve ucuz enerji temin edecektir 

Zonguldak ve Kütahya santrallarına 
dokuz milyon harcanacak 

~~-------·------~~-
balye ve klevlanddan 3

1
347 tonda 

tonda 16,735 baJye pamuk alına· 
cağı tahmin edilmektedir . 

Adana - Kayseri - Eğe -- Fırat suları Üzerinde 
kurulacak santralların da kuvvet ve 

Ceyhan , Osmaniye , Bahçe f aaliyetl~ri tesbit edildi 
va Dörtyol A k 

Bu dört bölgede ise, 31 ,168 hek· n ara: (Türk Sözü muhabiri 
1. 3 bildiriyor.) - Memleketimizde bol tar yer 1 ve 0,034 hektar klevland 

kil · · V ~e ucuz enerjiyi temin edecek olan 
e mışbr. e 3•876 tonda l9,380 elektrifikasyon işleri üzerinde yapı· 
balye yerli ve 3.359 tonda 16,790 lan etüdler bitmiştir. 
bal ye pamuk tahmin edilmiş bulu· Zonguldakda, Çatalagv zında ve nuyor. 

lçel vllayetJ Kühhyada Porsuk çdyı kıyısında iki 
Tarsus, Mersin ve Silifkeye ge· büyük santral kurulacaktır. 

linc~ : Buralarda 33,600 hektar .. Zonguldak santralı kırk beş bin 
yerlı ve 12,900 hektar klevland Kutahya santralı da elli yedi bı·n b .. 
k·ı · · eşyuz 

e ı mıştır. 6,690 tonda 33,450 baJye kilovat taktirde olacaktır. 
yerli ve 2,322 tonda 11,610 balye Zonguldak santralı beş, Kütahye 
pamuk tahmin ediliyor. ( bir balye santıralı da dört küsür milyon liraya 
200 kilodur ) . mal olacaktır. 

Bu tahmin şimdiye kadar geçen Sakarya, nehri, lznik gölü, Ada· 
havanın müsait şeraitine nazaran na Kayseri Ege suları Fırat ve kol-
yapılmıştır · Ve bu 208,665 balyenin larında da kurulacak olan santıral· 
13~.325 halyesi yerli ve 75,340 bal larm kuvvet ve faailiyetleri sahaları 
yesı de klevlanddır. tesbit edilmiştir. 

- Gerisi jkinci sahifede - Önümüzdeki yıl içinde Zongul· 

daktaki santralın yalnız kömür hav
z~mıza beş sene sonra 104 milyon 
kı~o~at saat satabileceği hesap edil 
mıştır · Santral takati 45,000 kilovat 
olacaktır. Bu büyük santralın kuru
luş masrafı 5, 100,000 lira olarak 
hesaplanmaktadır. 

Santralın işletme sermayesi, 55· 
116 bin lira arasında olacağı tahmin 
edilmektedir. Santralın Çatalağzında 
Direk harmanı mevkiinde kurulması 
en muvafık yer olarak görülmüştür. 
kömür süprüntüsü yakılacak ve 100 
kadar İşçi çalışacaktır. Beş sene 
sonra hava hattı üzerinde kilovat 
saati. 50 · 60 paraya satmak im
kanı görülmektedir. Santralın sattı· 
ğı enerji çoğ'aldılcça ve santrahn 
yıllık işleme zamanı fazlalaştıkça bu 

- Gerisi ikinci sahifede-



S.bife 2 

Mersin plajında 

Mersin J'lijının bağrı 
yanıkları .. 

Elinde 
kumlar 

bi 

kıvrım , kıvrım marpucu 
Üzerine Hindli Gandi gi
bağdaş kuran adam. 

---·······- -
Mersin : 10 [ Hususi muhabiri· 

mizden ] - .. Kaptı kaçtı .. dolup 
boşalıyor, haydi plaja .. Haydi pla
ja 1.. 

Baylı, bayanlı yükünü i> icene 
aldıktan sonra bir lahzada tozu du
mana katan • Kaptı lcaçb ., soluğu 
plijda aldı.. ı 

Daha kapıdan içeri yeni giriyor. 
dulc ki, sağlı ıollu yerleştirilen ho
parlörlerden kopan, meltemlerin yı 
kadığı dalgaların şen sesi, şu jki 
( bcdavaz ) hoparlörün çığlıklarile 
ne zavallıca sönüp gidiyordu . 

Plajda göz ve kafa dinlendir 
meğe gelen asabi bir genç : 

- Biz buraya döktür 1 havası 
dinlemiye mi geldi. bay birader !.. 

Diye kazino sahibine çatıyordu. 
Plij kalabahk.. Kızgın kumlar

da kavrulanların, deri değiştirmek 
için yağlananlarm, baygın ve dalğın 
yutkunanlann seyrine doyum ol
mıyacak bu gün. 

Su köteciğe ne buyurulur? Rengi· 
renk mayo1arla ambalaj edilmiş bir 
yığın esrarengiz mallar.,. Kumlar ü 
zerinde, ne de ustahkla sıralanmı~
lar .. Sanki biraz sonra denizler aşırı 
beldel !re ihraç edılecekler .. 

Eminim ki, şu adamın duyduğu 
zevkı hiç biriniz tatmamışınızdır . 
Kumlar üzerine, meşhur Hindli Gan· 
di gibi kurmuş bağdaşı, elinde kıv
rım kıvrım marpuç ve önünde yan
pı kulesi minyatürli gibi boyuna ho· 
murdayan nargilesi .. 

- Ah bayım, bilmezsiniz bunun 
zevkini, denüz, gadun ve ürüzgir ... 
Diyor, marpuçtan keskince bir ne· 
fes daha çektikten sonra haşmetli 

yüzü ve mavi ufuklara dalan gzöle 1 
rile ( nizam alemi ) gözden geçiri
yormuş gibi gururlanıyor .. 

Deniz bugün daha bulanıkça. A
çık ,ve koyu mavilerle sahile yakla
şan sular birdenbire rengini deği~li· 
riveriyor. Buna, ~cumartesi akşamı 

ve pazar gecesinin günahını taşıyan 
ıu ( yanm düzineyi ) sebep oiarak 
göstercbihrsiniz ... 

Elinde fototraf makineşi, sağa 
sola yıhpn şu ıivri akıllı, plajın Don 
juanıdır, kendine sorarsanız .. 

Bir arahk yanındakinin kula· 
ğına: 

- Monıer, şu sarı kız için bar. 
cadıtun roman ve film paralarına] 
bakıyorum da bu yaz plij çifte ka. 
vuracak bizi galiba. DiyQr. 

Sanşını da sevsinler. oğlanın şu 
kum çölünde yalın ayak, baş açık 
yandığı kadar var .. 

Sağ cenahta, kum yuvası içine 
puıu kurmuş bir ( yarsubay ) ente· 
resaan bir hedefi göz kırpmadan ta· 
ıas.sud etmekte. 

Şu kollejli de yamana benziyer, 
ıerJtek ve acemi bir konuşma ile, sa
nşına : 

- Ayem gaying to si diyor ve 
urkerek bırer kuş gibi ikisi de de
nize doğru sekiyorlar .. 

Akdenizin şu küçücük plajında 
resmi, dili bana sorsalar şaşırım v1l. 
lahi .. 

Dillerini eşek arıları soksun ,şu 
Avrupada kundura eskiten Don 
juan ve şu sürülevtnten benim 
bdar Türkçe konuşabilirler eğer 
it terlerse.. 

Atzma gelen açık" saçık mısra. 
larile, Alma soluna iltifatlar ıavu· 
ran bay önemliyi de ıeçmiyelim u
nutmadan.. 

Aman dinleyin, aldı önemli : 

Yanmı, gUne,ten teni, 
Mini mini ellerl. 
Doırusu çok vefasız 
Şu Mersin gUzellerl. 
Blrerler sabah. aktam, 
Muntazaman denize. 
Açık saçık mayolar 
Bir ••Y fısıldıyor size ... 
Geçer ıltk aularda, 
Uzun uzuu saatler. 
Verirler pek ltveyle, 
Randevuler, vaıdler .• 
Yapıfmlf kalçaeına 

OtilsUne fık mayosu, 
Ah, ben de fU denizde 
olaydım bir damla su 

• 
Bayanlar, baylar Kaptı kaçb r~ 

liyor, Kaptı kaçtı .. , : 
Ercan 

Mersinde bir elektrik 
kazası 

Bir genç feci syrette öldü 

Mersin : 1 O ( Hususi ] - Dün 
akşam bahçesi yanındaki sinemaya 
demir permakfık üzerinden atlamak 
istiyen Niğdeli bir gtnç çocuk bir 
denbire elektrik cereyamna kapıla 
rak ölüvermiştir. 

Lindberg suni kalbi 
icadetti 

Bırınci sahifeden artan -

teyordu. 
- Beni bekliyorlar. diyorau, 

tayyareden verdiğim bir telsizle re· 
leceğimi (doktor)a haber verdimı 

Lindbergin bahsettiği (doktor) 
Nevyorktaki Rokfeller enstitüsü· 
nün maruf reisi ve birçok heyecan 
ve münakaşalara sebeb olan (insan, 
bu meçhul.. L'homme, cet inconnu) 
adındaki kitabın muharriri doktor 
Carrelden başka birisi değildi. 

Maliimdurki uzun senelerdenberi 
dünyanın bu iki meşhur insanı (ıun'i 
kalb) in tahlifi için uğraşmaktadır 
lar. 

Bu maksadlad1r ki, doktor Cerci 
küre ile hiç bir alakası olrruyan ıssız, 
kimsesiz bu küçük adaya çekilmiş 
etraf anda yalnız kansa, üç hizmetçili 
ve sayısız tavşanlan ile yafamakta
dır. 

(Ölüme karşı mücadele eden 
adam) Lindbergle teşriki mesaiye 
alh sene evvel başlamıştır. 

Başlangıçta sırlarını büyük bir 
kıskançlıkla saklamışlardır. Lindber· 
gin reklamdan ne kadar nefret et· 
tiği malumdur. Fakat tıb alemine 
keşiflerini izah etmek lazım geldi· 
·diği zaman doktor eserin ikisi tara. 
fından imza edilmesi hususunda fev. 
kafide israrar etmiş ve nihayet Lind 
berg de kabul etmişti. Dünyamn 
en mütecessis gazetecileri olan Ame· 
rikan muhbirleri ise ( bu en şayanı 
hayret teşriki mesai ) den ancak 
bir tıb memuası onların mesa· 
ileri neticesi hakkında ne~rettiti bir 
makfllc ile haberdar oldular. 

Doktorla • l.indbergin uğraştığı 
bu me5ele uzun zamandanberi tıb 
alemini işgal etmekte idi: 

Kalp, ciğer ve böbrek gibi uzuv. 
Jarın sun'i bir surette çalışbnlması .. 

Rus alimleri bu uzuvları birkaç 
saat bu suretle çahşhrmağa mu
vaffak olmuştu. Fakat tam muvaffa· 
~ ıy~e nanı olan birşey vard1. Dai· 

Şehir 

Bir adam 
tren altında 

kaldı 

Evvelki gün Toprakkaleden Pa. 
yasa bitmekte olan bir katar Top· 
rakkale Erzin arasında bir araba ya 
çarpmış ve araba , ve atJardan bi· 
risi parçalanmış ve arabacı Erzinli 
oğlu Mehmet ağır surette yaralan· 
mıştJr. 

Yarah Mehmet Osmaniye mem
leket hastahanesine yatmlmış fakat 
çok geçmeden ölmüştür . 

Katarı idare eden .. makinist Ne
dim ve ateşçi Halil oğlu Mehmcdi 
haklarında kanu:>i takibat yapılmak· 
ta ve tahkikat derinlendirilmektedir. 

Bugün maç var 

T. S. K. Çukurova bölgesi fut. 
bol ajanlığından : 

11 7 937 pazar günü resmi fiks· 
türün ikinci devresi mucibince To
roupor - Seyhan Adanı spor bi. 
rinci futbol takımlannm saat 17 de 
şehir stada.da bam buklomalan li · 
zamdır . 

Hakem - ldmaayurdundan Ni
had Oraldır . 

Mahkemelerde : 
---------------------

Beraet etti 

Rüşvet suçundan dolayı muha· 
keme edilmekte olan Köprü gözü 
köy bekçisi Hüseyin otlu Halil dün 
beraet ebniştir. 

Bir kaçakçı şebe 
kesi yakalandı 

Antakyanın Mengüllü köyünden 
ve Suriye tebeasandan Mehmcd otlu 
Mustafa ile aynı köyden Haydar 
oğlu Yusuf, kaçak eşya ile budu· 
dumuzu ıeçerek Musa çelebiye gel· 
mişler ve oradaki . akrabalan olan 
Hasan oğlu SelimiD yanaada kaı.nk 
eşyalann bir laslDllU sat ...... ve bir 
kııounı da TarlUIUD Çatalkeli ki
yüne kötürmiiflerdir. VMiyeti balMr 
alan jandarma derhal tıkibata feo. 
yulmuş v ! satllan kaçak q)11W1a 
kaçakçılan yakala....,_ 

ı ==xıaaz2== -
ma bir müddet nihayetinde le...,... 
işe kar1şıyor ve uzuvlar çürüyordu. 

Bu mesele üzerinde fevkalfde 
bir ehemmiyetle çalışan doktor 
Carell bir gün l..indberp müracaat 
etti. 

kendisine meselenin anahatlannı 
izah etti ve dünyamn kendisinden 
beklediği şeyi anlattl. Ve işte bunun 
üzerinedir ki, Linclberg laburatuva
ran derin sesizliği içinde hayatı bir 
çok aylar uıatmağa muvaffak olan 
makineyi icad etti. 

Lindbcrgin icad ettiti bu m•· 
kine ozamana Radar önine geçil
mesi gayri mümkün pbi görünen 
bir manü de izale etmiştir: Uzuvla· 
rın çürümesi (Deha makinesi) qİD 
icad ettiği bu ıun 'i kalp hakiki bir 
kalp intizamile işlemektedir. 

Bu makinenin icadaodan 10nra 
doktor Correl şu sözleri aöylemit· 
tir: 

"Bir müddet tonra, belki Lind· 
bcrgin Atlas okyanoau geçen ilk 
kahraman oldutu unutulabilir. Fa
ka t onun sun'i kalbi kctfettiti ıhi9 
bir zaman uootulayacakbr.,, 

habertern 

11 Temmuz 

Venedikteki m 
bur bir köprü 

çaldılar 

Suişleri t~şkilatı 
faaliyeti 

bu sene Bu köprünün üst kısm Çukurova 
208,665 balya 
panruk çıkarıyor Tarsusun Bolath köyünden itiba· 

ren Menine doğru sulanacak arazi· 
ye müsaid kanal güzergihrnın tesbi
ti için teşkil edilen fen heyeti dün 
işe başlamıştır . 

Bolath köyünün önünde yapıla· 
cak regülatör yerinin haritasa suifleri 
idaresi tarafından alınmata baflan· 
mışbr . 

Regülatörün inşuı yakında nafıa 
vekileti tarafından müaakasaya çı · 
kanlacaktır . 

Su işleri , ayna zamanda , şehri 
miz topçu laşla11 ve ziraat mekte'Ji 
civannda kanallar güzergitu için 
harita almaktad1r . 

tarlaların ölçül 
• • • 

mesı ışı 

inhisarlar idaresi bundan sonra 
mezru tarlalam ölçüsünde tahrir 
ve kontrol memurla.uun mfmhaliren 
saha zincirleri kullanmalanna karar 
vermiştir. 

Bu zincirler Avrupadan getirtil· 
miş ve tevziata baılammştır. 

Mesud bir evlenm~ 

Şehrimiz müddei umumi muavini 
arkada, ımıı Şeref Gökmen Adana 
memleket hastahanesi dahiliye müte· 
hassası Osman lsmail Bozkurdun 
hemıiresi Bedia Bozkurdun nikah 
törenleri dün kalabahk bir davetli 
kitleli w• bel~ aiklh ,.Jo
nunda yaplmıı ve bunun ıerdine 
dün ıece saat 20,30 da Ordu evin· 
ele parlak bir gece verilmittir • Bu 
toplantlda bütün adliye erkin ve 
memurlariyle vilayet erkim hazır 
bulunmuotur • 

Bayan Bedia Gökmen ile arka
daşımız Şeref Gökmene saadetler , 
çok yıllar dile~z . 

Hayvan hırsızları 
aranıyor 

Anavarza kalesi ( Kozan ) civa
nnda otaran Veli otlu Olmanm ve 
KGJWVi köyünden Mehmed otlu 
.... PIEQ ba)'ftlllanm pllll ve 
............ bir çok bnazhk
.. .,... bir tebeke, janderma ta
r '1:~1111 hlli..,._ktedir. 

Zabı 

Pa lcan çalmış 

Tarsuslu lbrabim otlu Mebmed 
Ali isminde birisi, Döşeme mabal
lelinclen lbrahim otlu .Kamilin bah. 
çeainden pablcan çalarken cürmü 
meıhud halinde yakal8111111fbr. · 

Bir kadın kolunu maki 
neye kapbrdı 

Milli Mcn1llcat fabrikuamn iplik 
luıauoda çabpn V eyli km Meryem 
isminde bir kadın. dilckabizlik neti
cesi kolunu makineye kapbrmıı ve 
ajlr yaralanrmıbr. 

Meryem tedavi alhna allDIDlf 
tu . 

Dün tchrimizde hava, evvelki 
gÜDkindml ltaw uclı"zdi.: Gik yüzü 
aÇlk, hafıf bit riizrir emtekteydi. 

En çok acak, 34,7 uatiırat de. 
rece,i ....... 

- Birinci sahifeden artan -

Pamuklarımız vaziyetine gelince: 
Pamulclannmnr hali hazırda neş· 

rüneması iyi devam etmekte olup 
bazı mmbkalarda pek az miktarda 
yeşil kurt varsa da imhasına çalr 
şılmaktad1r • 

Geçen yıl 13 temmuz 936 da 
yapılan ilk tahmin 218,635 balye 
idi. 

Suaam : Ad.... lllerk•lnde 

1972 laektar sabaya susam ekil. 
miş ve bvradan 592 ton istihsali 
tahmin cdilmiıtir. 

KaraisaJ1, Kozan. Kadirlide 3667 
hektar ekilmif ve 917 ton mahsul 
ümit edilmektedir • 

Ceyhan,Osmaniye,Babçe,Dört
yolda ise 3715 hektar ekilmiı ve 
946 ton mahsul tahmin cdilmif tir . 
Bu miktarlar , tohumluk Çlkbktan 
5onra ticarete arzedilccck miktardır. 

Yul .. : Adana merkezinde 7732 
hektar sabaya yulaf ekilm.iı ve 
6959 ton alınml§tır. 

KaraiaaL , Kozan ve Kadirlide 
15,135 hektar saba ckilmit ve 
14,161 ton mabal alınmııbr • 

Ceyhan, Osmaniye, &.bçe, Dört. 
yolda İle 11,538 hektar ekilmit ve 
10,384 ton almmıtbr. 

Bulday : Adana merkezinde 
28,403 hektardan 28,403 ton ve 
Kadiri~ ~ı, Ko-. Feke, Sıa· 
imbeyGde ~,023 hektardan 38,02~ 
ton ve Ceyhan, Osmaniye , Bahçe, 
Oört,olda ise 20152 hektar elöle
rek '20, 1 S2 ton butday almmııbr • 

Arpa : Adana merkw.inde 14512 
hektardan 14512 ton, Kadiri~ Ko· 
zan, Feke , Karaisalı , Saimbeylide 
25,540 hektardan 25,540 ton ve 
Ceyhan , Osmaniye , Bahçe , Dört· 
yolda da 20,570 bektstlaa 20,570 
ton arpa istihsal edilmiştir • 

Bu )'itki bölaeler istihsal mik· 
tarlarmı toplu el•ak tlylece göa. 
terelim : 

60,622 hektarda , 60,622 ton 
arpa, 86578 hektarda 86578 ton 
butday, 35,005 hektarda 31,504 
ton yulaf, muhammen mahsullerden 
ıusam ise 9,424 hektarda 2,4SS 
tondur. 

Pamukta 241,870 hektarda 41,734 
ton ve 208t665 b.iyedir. 

Köyde bir dü1'kinı 
soymak istediler 

lele• köJiinden ( Kozan ) Halil 
isminde biriai bir kaç. arbtlatiyle , 
aynı kördea Dur1n otlu Me-
dükkinn IOYftl•ta tetebb6s etmİf· 
ler fakat bu 11rada uyanan dükün 
,.bibinin batırmaa üzerine lurm 
lar kaçmıtlırdır . Jandarma takibat 
yapmaktadır . 

~- ııtal )'-..C. l:o,W.. ~ ..., 
yGllUfCG: 6edeU tkrlual U.,W 

GIİV& ..., .. ....... ... .. 
.. Karumudur 

Guven 'e oovenmiz. Ve ; Si
-QOrtalar.,ıuzı gUvenerttk veriniı • 
MUra .. at a Rıza StUü&. Sorar 
No: 11 A.. 8ebel(lj Kilise sokak 
"'°'"' bt.,. : ~s r,lef. N" Z6S 

8221 12--!0 

iki ton ağırlıjıaada 
kurşun külçesi va 

Venediktea ( Patis Saire ] 
rilen bir habere göre V 
mqhur Do;lar saraymın - -
lunan Pon dö Supir admdaki 
ve meşhur lcöpniniin üuri 
tarafından 4 Temmuz gecc.i 
11111br. 

Hırsızların tamahını çeken 
köprünün bu Ült kısmında 

ıki ton atu'•l'bdaki lcuflUft k 
dir . 

MatGmdur ki, şu gunlerde 
lelcetin miltt müdafaunda ı 
sarfiyat oldutn için ltalyada 
pek kıymetli ve çok f&ra ıeti 
tcdir • 

ltalyan hülalmetinia bab 
parklam parmaklıklara lbile 
rek bu uturda kullandıiı d .. 

cek olursa madenin ltalyada ne 
dar para ettiti Ye Pon dö 
çalan bırmlan ne kadar kirlı 
yapbğl derpl aala,ılar. Yalak 
iki bin kilo ağlrbpdaki bu 
kölçesini bıraızlann naal çal 
aarfedilmekte ve bmu piy...,. 
ul sürecekleri IOnllmaktachr. 

r.lnareyi çala laLfmt da 
lalDlfbrelbette.. 

Elektrik santrall 

- Birinci sayfadan 

........ clllfQeli ta~ 
mektcdir. 

Kütahya .. tn1. l.tanbula 
ceryan verecektir. 

ikinci beı senelik sanayi 
raımna girecek fabrikıalnn 
bir laımınm bu santraldan 
alabilecek yerlerde bnalmu 
nülmektedir. 

Santralın takatmm 57,(JOO; 
nelik ener; aarfiyatman 345,000. 
kilovat aut olacap_ heaapl 
Santral 4,708.080 liraya mal 
cakbr. 

Kütahya - lzmit - I 
bava hatlanna '3,249,000 K 
- Bursa bava batbna 477,000, 
mit - Gölcük bava hatbna 8~ 
Kütahyada kurulacak fahri 
ve ocalclen ceryan verileeek 
ra 140,000; Kütahya • Elkifebir 
va hattına 450,000 lira olmak • 

hava ballarına da mecmuan 4,39 
lira liuc-nacakbr. 

T...-.....•vekuuMI 
ferine 600 bin linclan biraz 
masraf yaplacatı beup 
Arsa, memur evleri vesaire de 
saplanmak prtiyle bütün 
muraflannan yekünunua on b 
8'i.lyon &raya pklqaeatı ta 
edilh"1•. 

Santrahn biri linyit ha 
yalaD ve Porsuk J;,aJI la)'lll 
ICltah,ıa antntı '"·leaecle 640, 
toD.1in,it ...... lir. 

El .. kilcw ....,_ 
aantralda 1'.,S; ya aana 
o. 6 \i Kiitilva 1-taahul ba 
ı,22; ~irde 1.75; 
Bursa lattbnda 1,42· IZnik • 
de 1,SS'ıu., eı.ı• ttlbit 
miıtir. 

Proieleri bazarl.nımt oW 
t-.ıik •ntrllt.rdm .,. ... 
ya-nehri ID.ik .. Ad.
seri; Ete wlanr F.a ve koaaı ... 
kurulacak olab aantnlluia 
ve faaliyetleri ..a.etan telbit 
miftir. e. .-. lı:et*la1na 
rulmuş olap ruacl illll,o.I• 
..... f«t :-·~,. ......... 
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aris sergisinden Fransa' BELEDİYE İLANLARI ' Asri sinemanın 
dyOk ziyana giriyor muş --;:_ Mezarlık için gerekli 13,600- 17,000 aded mezar tahtası ve 

...,.,,_ -
p ser ısının zaman1nda açılama· • •rl• : 6 [ Hususi ] - Parls 

0 
kUg parlemanter re)lmln za-

t -..nı Fransada cari olan bug n inde olup olmadığını mU-
ına atfedenler oldu. Bu hUkmUn ye:kak olan bir ,ey varsa, 

••kafa edecek dellllz • Fakat mu';::.ansanın malt ve iktisadi 
•rıının zamanmda açllamama~· .. 1r zamanda bu serginin IU-

"•zlyeı•-! b b uk oldu!jllu • 
z """ u kadar ez ır kısım Fransızlarm tenkldle· 

lumıu olmadılı fikrinde olan b ımuftur Fransanm her sa-
r nı ldd le ı ı • sebep 0 • ha • et ndlrme er n k mllletlerln sergideki pavl-

da boy ölçU.tUiU dlger bir ço nlarmdan daha evvel hazır 
Yo

1 
nlarımn bizzat Fransız pavl~~I haysiyete dokunur bir hadise 

0 "'••ını bir çok Fransızlar m 
0
'-rak telakki etmı,ıerdlr • 

1 
muharrlrlerlnln 

b ince va nUktell tenkltlerlle F~~:::=n~·::u~ee dUnkU [Le Jour· 
UgUnkU Ustatlartndan eaytlan 

naı ] da •unları yazmaktadır : 

11 
Faraziye aleminde her şeye 

lisaade vardır . Binaenaleyh Paris 
rgisinin de beş ay müddetle her 

.. bir milyon insan tarafıncian para 
erilerek ziyaret t!dildildiğini fa~. 

Bu satırlara birşey ilavesine lü
zum görmüyorum. Clement Vautel 
gibi olgun ve vatansever yüksek bir 
muharrir memleketine ait işlerin 
herhalde benden ziyade alakadar 
ve malumattardır. 

10,000 . 13,000 metre kefen]ik bez açık eksiltmeyle satın alırıacaktır. 
2- Tahtanın muhammen bedeli 3,000, bezin muhammen bedeli 

3380 liradır . 
3- Tahtanın muvakkat teminatı 225 ve bezin muvakkat teminatı 254 

liradır. 
4- lhafesi temmuzun 26 ıncı pazartesi günü saat onbeşte Belediye 

ncümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
6 - isteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlariyle 

birlikte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8302 9 13-17 21 

1- Asfalt dörtyol ağzında askeri fırka önüne kadar olan kısımdaki 
yaya kaldırımın muhtacı tamir aksamı açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Ke~if bedeli 1089,26 liradır . 
3- Muvakkat teminatı 81,69 liradır . 
4- ihalesi temmuzun 1 'J uncu pazartesi günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname ve sair evrakı belediye fen işleri müdürlüğündedir . İs· 

teyenler oradan parasız alabilirler .. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat İnakbuzlarile bir

likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 8287 4-8-13-17 
m 

Adana Osmanlı Bankası edin. Hasılatın mecmuu 900 mıl
on yapar . 

Halbuki Paris sergisi bize bir 
ilyar üçyüz milyon franka malol 

ırıuştur. Yabancı memleketlerin ve 
hususi müesseselerin bu uğurda har. 
Cadığı para da bu yekilndan ha-

F. A. 

1 şubesinden : 

iı riçtir . 
Binaenaleyh 400 milyon bir açık 

olacaktır . 
Sonra, bu, beş ay müddetle her 

ilin bir milyon ziyaretçi ise bir rü
yadır Günde vasati 200 bin ziya· 
retçiden fazla ummak geniş bir nik
binlik olur . ilk haftalar çok zaif 
geçmiştir. 

Mevsim sonunda geçecek son 
haftalar ise her halde sıska olacak. 
tır. Sonra grev tehlikeleri sergi ka
sadarınm sevinçle ellerini oğuştur· 
rnasma bir mani teşkil etmektedir . 
bu takdirde milyara yakın bir açık 
beklemek lazımdır . Ne zararı var 
heba olan milyarlara biri daha ilave 
olunacak .. 

Serginin iktisadi bir hareket 
uyandıracağını ve bu hareketin bü-

Sayın Çukurova 
çifçilerine : 

Ananada tüccardan Genç zade 
Bay Ahmet Turan Güvencin şirketi
mizin umum Türkiye için temsil et
mekte olduğu Lanz traktörlerile Bud. 
Sack Alman pullukları satışına ait ne 
fabrikalarımızla ve ne de şirketimiz· 
le hiç bir alakası kalmamıştır . 

Bu kerre Çukurova mıntıkasın· 
daki işlerimizi bizzat deruhte ede· 
rek traktör , pulluk ve bunların ye 
dek aksamını V. S. ziraat alat ve 
makinelerini ucuz ve müsait şartlar· 
la satmakta olduğumuzu mu.hterem 
çif .;ilerimize müideleriz. 

Yeniden traktör ve traktör pul
luğu alacak çiftçi1erimizin pamuk pa
zannda , pamuk borsası karşısında 
açmış oldutumuz 9 N. lu yazıhane· 
de vücude getirdiğimiz vasi mikyas
taki yedek deposunu gördükten ye· 
ni fiyatlarımızı öğrendikten ve getirt-

tiğimiz son model Lanz Di-
zeH erİ nİ ve çok sağlam yem 

tip üç bıçaklı Rud 

Satılık evler; arsalar; bahçe 
Adana Reşadbey mahallesinde \.ali konağı civarında müfrez üç parça 

ar~a, Buğday pazarı karşısında divanyolunda üç odalı bir evin tamamı, 
Ganisaf zade mahallesinde Kokanaki fabrikası karşısında ,fevkani sekiz 
oda, lahtani iki mağaza bir yazıhana ve havluyu şamil evin yarısı. 

Reşadbey mahallesinde Metolar fidanlığında bir dönüm beşyüz on 
arşın mesahasında arsa. 

Adanada Beylikdamı mevkiinde iki hektar ve altı bin kırkbir metre 
mesahasından müsmir ağaçları havi bahçenin tamamı. 

Satılıktır. isteklilerin Osmanlı bankası Adana şubesi müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 8310 13· 15 17 

Tabip alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum müdürlüğünden :• 

Ankara civarındaki müesseseler için iki tabip alınacaktır . isteklilerin 
şartları anlamak üzere Umum Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaatları . 

15-20-23-27-31-4-8-12-17-20 8314 

D. Demiryolları Adana işletmesinden : 
Aylıt- beş lira tahmin edilen Adanaşehir istasyonundaki 16 No.lu 

Antrepo bir sene müddetle kiraya verilmek üzere artırmaya konulmuş ve 
artırmanın 8-7-937 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş ise de talip zuhur 
etmediğinden açık artırmanın on gün daha temdidine karar verilmiştir. 

Artırma 18 temmuz 937 pazartesi günü saat 10 da işletme müdür
lüğü binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 450 kuruştur • 
isteklilerin 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesaik 

ve muvakkat teminatın Adana veznesine yatırıldığını ~österir makbuz ile 

• tün iş sahalannda bir çok kir temin 
edeceğini ve hazinenin de bundan 
hissesi ohcağını söyliyeceksiniz 
belti .. Evet resmi nikbinliğin de 
ortaya attığı fikir budur : " Sergi 
kazanacaktır.,.. Bu sözlere M. Cail
lauX şu tek kelime ile cevap ver 
ınişti : 

- Havaiyat l.. 
Bana kalırsa en emın tefe'ül 

IUdur : 
11 Sergi bize değil biz sergiye 

vereceğiz . ,, Bu [ Harikuladelikler 
sitesi ] inden büyük bir ihtiyacın 
karşılığı olmayan Siman Armeden 
bir kaç saray kalacakt~r •• Kısacası 
bu sergi finans bakımından zararlı 
bir iş olmuştur 

sa ek pulluklanmızı gördükten 

sonra alacakları her hangi bir trak- 1 
tör hakkında kati karar v~ hüküm· 
lerini vermiş olabilirler . 

Lanz ve Rud Sack fabrika1armın 
Türkiye umum vekili Şazmaş 
Sanayi ve Ziraat Makineleri T.A. 
· ş. Adana satış memurluğu 

vaktında artırmada bulunmaları . 8315 13-14-16-17 

VİKTORYA 

Jaketataylı, silindir şapkalı res
milerin mütemadiyen tekrarladığı 
gibi sergi aceba .san'at, ilim, terakkı 
Ve medeniyet üzerinde ( büyük bir 
ders ) olabilecek mi? 

Aceba halk, fotoğraf, tablo, 
İstatistik eşantiyon, ve makinelerle 
dolu olan bu binalardan malumat 
dağarcıklarına birşeyler ilave ederek 1 

c;akabilecekler mi? 
Çok şüpheliyim ... 

8307 11 - 13 

, Bayanlar ı Baylar 1 

Meşhur lıvlçre aaatları gibi dür.yanı~ en 
k!içük • modern , güzel , ~ık . portatıf ve 

aağlım • 
Hermes 

Müracaat : 

YAZI 
MAKiNESİ 

· ... alınız 1 

Bisiklet ve Motosik
letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

1 

Bana kalırsa halk, bütün bu 
'eylerin önünden büyük birşey an· 
lamadan, şöylece bir göz at~rak 
geçmekte vebilhassa eğlenecek. yı
Yecek ve içecek şey aı amaktadır · 

t s Rıza Salih aray 

1 ( Posta k.ı.ıtusu 95 ) ( Telefon No. 265 ) 

2-30 ~ .• 30_5 ___ _ 

Entellektüel bakımdan da açık 
büyük olacakbr. 

Binaenaleyh böyle karton saray
lar yaptmlac•ğı rerde Paris ve cı
van için bir yüz karası olan bara· 
kaların yerinde sahici ve sağlam taş· 
dan evler yaptırmak herhalde daha 
hayırlı bir iş olurdu. 

Hakiki medeniyet, ( lşıklarşehri) 
olan Parisin, bir takım karanlık 
ve engin odalarda beli bükülen on 
binlerce sakinini layık olduklan 
veçbile i.skin etmek olsa gerek..,, 

-· 
Mercimek Aygır deposu 
müdüriyetindep: 

Mercimek Aygır depos~nu~ ih-
. 1 "üz yirmi beş bın kılo yu· 
tıyacı o an J • b r 
l f d .. tbin, üç yüz yetmış e-ş .ıra 
8 ' or • ·1 k eksılt 
bedeli mı.dıa11mene ı e açı 

meğe vazolunmuştur. "h' 
ıh l 26 Temmuz 937 tarı ıne 

a e ' · ·· .. t 14 
tesadüf eden pazartesı guııu saa k 
de Ceyhan belediye salonunda o. 
misyonu mahsusunca yapılacaktır. 

isteklilerin teminatı muvakkate 
olarak bedelı muhammenin yüzde 

Müracaat : Rıza Salih Saray 
(Telefon No: 265) 
(Bebekli kilise sokak No: 11 A) 

6-26 8286 - -------------------------.: 
yedi buçuğunu ihale saatından ev
vel Mal sandığına y-.tırmaları ve 
şartnameyi görmek veya almak is· 
ti yenlerin ht. r gün Merci • 

mek Aygır dep.osu müdüriyetine 
müracaatları ve şartnamenin bedel. 
siz verileceği ilan olunur. 8313 

13-17-21-27 

Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşam 
-1-

Heyecan ve sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı 
HOTGİBSONUN en güze1 filmi 

korkunç s~vari 
-2-

H ey ecanda n heyecana, meraktan meraka dü
şüren sevimli artist Timmccyin en büyük 

sergüzeşt filmi 

Kanlı çete 
Pek yakında? ..... Müthiş bir film ... 

8283 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

LÜKRES BORJlY A 
Baş rolde: Edvige f eullere ve Gabriel Gabrio 
Büyük masrafla1 la vücuda getirilmiş ve binlerce figüranla çevrilmi~ , şim

diye kadar yapılan tarihi filmlerin en büyüğü ve şaheserı 
BU FiLM 

Büyük Roma imparatorluğunun sefahat devrini, Burjuaların kırbacı altında 
inleyen Roma halkını ve büyük imparator SEZAR ın zalimane idaresini 
görecek ve size tarihi baştan canlatacaktır. 

PEK YAKINDA : 
( GANGESTERLER ARASINDA ) 

Kahkahalar kralı { Eddi Kantör ) ün şimdiye kadar yaptığı filmlerin en 
neşelisi en komiği ve en zengini 

Bu mevsimde göreceğiniz ve seçme filmlerimizden bazıları 
Parisli Kız, Küçük Lort, Varşovalı Yigenim, 100 sene sonra 
• 8304 

Belediye Reisliğinden gönderilmiştir : 
( Dünden artan ) 

reis ve azalarla katiblerin maaş, ücret, yevmiye ve nakil vasıtası paraları 
ve sair ması afları her yıl hesap edilerek bütçeye konur. 

Madde 13 - Tahdidi yapılmış ve kat'ileşmiş olan ormanlar tapuca 
hiç bir harç ve resim alınmaksızın Hazine namına tesçil olunur 

ikinci Fasıl 
lstimlıik ue milbadel~ 

Madde 14 - Devlet ormanlarının ağaçlı veyahut ormandan açılmış 
çıplak yerlerindeki yaylak, kışlak, otlak ve sulama gibi her nevi haklarla 
binalar ve hızarlar ve her nevi mallar istimlak olunabilir veya bunlar mu
kabilinde bunların sahiplerine nzalarile değerince arazi ve emlak verile 
bilir. 

Binalar ve hızarlar gibi mallarını söküp götürmek istiyenlere müsaade 
lunur . 

Madde 15 - Sınırlanmış Devlet ormanları içinde veya dışında bulu· 
nan köylerin ve dağınık evlerin ve açılmış tarlaların ormanlara ziyanı do
kunduğu anlaşılır veya halkın , memleketin sıhhat , selamet ve menfaati 
icabı orman olmıyan muayyen bir sahada orman yetiştirmek icabederse, 
burada oturanlar Vekiller Heyeti kararile başka yerlere kaldırılabilir. Bun· 
larm bıraktıkları gayrimenkuller orman mefhumuna girer · 

Bu suretle orman mefhumuna giren bu malların bedellerinin sahiple
rine ödenmesi ve bu yerlerde oturanların nakilleri ve yerleştirilmeleri 
2510 numaralı iskan Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Üçüncü Fasıl 
Dcııfot urrı.a11/cırırırn satılnıusı ııe bunlar iizcrındc ırtifak lıakkı tesisi l'<' lm 

ormanlara cırnr kii)lerill ha~l<Lrı 
Madde 16 - Devlet ormanlarının topragile birlikte şahıslara veya 

müesseselere devir ve temliki bir kanun ile izin alınmasına ve bunlar 
üzerinde her hangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Vekiller Heyetince karar 
verilmesine bağlıdır. 

Madde 17 - Parasız intifa hakkı kaldırılmıştır . Türkiyeye yeniden 
ogelecek ve lskan Kanununa göre memleket içinde bir yerden diger bir 

yere nakledilecek ve topluca köy kuracak göçmenlerle yer sarsıntısı, yan
gın ve sel gibi sebeplerle felakete uğramış veya bu kanun mucibince or
manlara zararı olduğu için ormanların içinde veya dışında oturanlardan 
veya oturdukları yerlerde yeniden orman yetiştirileceği için başka tarafa 
nakledilmiş olan köylülerden ihtiyaçları tahakkuk edenlere , yapacaklan 
ev, ahar ve samanlık için bir defaya mahsus olmak üzere orman idaresinin 
göstereceği ormanlardan İcra Vekilleri Heyeti kararile par asız olarak ke
restelik ağaç veya tomruk· veya kereste verilebilir ve bunlar mümkün 
mertebe en yakın ormanlardan temin olunur. 

Madde 18 - Ormanların içinde veya orman sınırlarına köy ortasından 
ufki hattı mü)takim üzerinde beş kilometre uzaklığa kadar bulunan ~~Y: 
lülere zati ihtiyaçları için dikili ağaçlara aid tarife bedelinin dörtte b~n: 
ve aynca kesme ve taşıma masraflarını ödemek şartile ormanların 15 

edilmiş yerlerinden veya orman memurunun göstereceği mahallerden ke· 
restelik tomruk ve mahrukat verilir . 

- Sonu var -
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1 Akdeniz Karataş Altun
kum Plajı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta a~çılar laıııfırclan ih2ar ıdi!rn r.tfis )frr.ek 
verre2eler, hr ltııij ·~ıiltı \t lı; ~ nı:ıılıı, lı~ı;\ : ı ııı, lı:ı: ya 
!aklı odalarJiatlcr lfka~et hlul e1rr•z drıecccle ucL1cur. 

lstiıahat yerleri aile ve bekarların yerltri ayrılmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumaılui günleri ıaat 

16 da Orczdibak_ civarırda Kola)lık ni i:rürdı n ~muıl hn )On!cı hıe- ı 
ket etmektedir . 8194 H. 26 

--~--------------------------

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 
Redyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mided~n 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu •>lmayanlar KLdreli fatıranın bu feyzinden müstefit 

ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,bt:rberi vardır 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

otel oda.;ı 
125 Bir gecdik 

.taş odalar 
7 5 Birinci baraka 

50 ikinci " 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alını 

30 Hususi banyo / Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi 

" ~ iki defaya kadar. 
Yazın Çiftehana gelmiycnler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek· 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 14 

u 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

Çukurova harasının ihtiya 
(70000) kilo yulafla (6000) 
arpa bir şartnamede açık ek 
konulmuştur. 

Yulafın b!her kilosunun ııı 
men kıymeti 3,50 ve arpanın 3 
kuruş olup muvakkat teminatı 
lira 6 kuruştur. 

lla,. nlar Reklam bir ticaretha- ı cı·ıdler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
n cnın, bir müessesenin istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- ! sözü~ün müc_elli~hanesinde .raptırınız. Nefis bir cild, 

ihalesi 26/7 /937 Pazartesi t 
saat 15,30 da Ceyhan beledi)" 
!onunda yapılacaktır. J 

Şartnamesi her gün hara dl'' 

sebesinden görülebilir ve istiy 
rı: verilr, 

"lA , h d k renklı ve zarıf bır kapak bolgede ancak Türksözünde 
rınızı , ı anıarınızı er yer e o unan ı yapılır. 
Tiirksözüne veriniz . 

Renkti• ı·şıer Mütenevvi 
renkli her 

Resmi evrak, cedveller, defter· Tablar ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 

yapılır . 

Eksiltmeye girmek istiyenl 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üç' 
maddelerinde yazılı vesaik ve lıl 
veznesine yatıracakları muvakkl 
minat makbuzlarile belli gün ve 
atta komisyona gelmeleri. 

türlü talı şlerinizi a ncak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı-
rabilirsin.z . 

Kl•taplar sEserlerinizi Türk
özü matbaasında Gazeteler Türksözü mat-

baası"Türksö-
8311 13-17-21""' 

Sultansuyu haras;-Mi 
dürlüğünden: 

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

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

Müessesemizin ihtiyacı bul~ 

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

on dört bin iki yüz lira bedeli # 
hammineli yüz elli bin kilo yu 
seksen bin kilo arpa, on bin kilo ~ 
la ve iki yüz bin kilo saman 10 

Bira 
DA 

. '///,\~~~/ 
• 1////$ Geldi! .. ' " ANKARA BiR.AS\ 

Ankara birası-
Her depoda, her yerde vardır. 
Herk~s gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını 

içiniz 1 • Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANT ASI : 

• 7-937 gününden itibaıen yirmi 
---, müddetle ve kapalı zarf usulile ~ 

Radyo •iltmeye konulmuştur. Talip olan 
rın teminatı muvakkatası olan ( b 

M k • altmış beş ) liralık banka mektU ar onı veyahut nakid makbuzlarının tek 
mektuplarile birlikte hara ın~ 

Dünyanın en güzel, en 

1 hassas makinesidir 

kezinde müteşekkil komisyonu m• 
susuna vermeleri, ve fazla izahat 
mak istiyenlerin hara müdüriyeti' 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

8312 13-17-21-- 2' 

Sıcakl~rdan korkmayıJ 
Evlerinizde her dakika l uz gibi yiyecek ve içecek bulundurmak ~ı 

sıhhatinizi korumak, ha•talık ' aı dan ><-kır rrak i5ti) cı mıırnr1ız? Mutlık (-S 

kiki ve elektrikli buz dolabı olon Kelvinator hıız dolabı alınl1 

P~şin para verm~drn 18 ay ;ade ile ve evinize her gün aldığınız bul 
parasıle bu mükemmel dolabın bır tanesine sahip olursunuz. 

Beş sene zarfında bozulursa bila ücret tamir ve tebdil edilir. Elektri~ 

sarfiyatı iki misli noks~ndır. Yeni Mağazaya telefon edi

niz derhal evinize teslım olunur. 

8966 21 

Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin Sesi "Yeni M'lğaza ,, 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye civarında, ADANA Rıza Salı"h Saray. (Telefon No. 265) 

• (Bebekli Kilise sokak No: 11 A ) 
23-26 __ 8;;;.;2~0.;..6 ________ ....; !..-------------·------

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin e!ile co!c!uıulaı bi{ kri~taldır 
Fenni cihazlarla, rayla11n iizerinde vagonlaraakıtılır 
Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su d<'ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Ga10zlarıP1 alııken şişeleıdeki kırnıızı f(ayadeleıı 
tapalarıııa dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayade!cn depolarıaır 
Bü~ük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 78 

r---- DOKTOR -----"'\ 
Ziya T ümgören 

Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 
Abidin paşa caddesi numara 125 

22- 30 g. A. 

lıergün hasta kabul eder 

8150 
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Umumi Neşriyat ,Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


