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ŞARK KONSEYiNDE Şotan bir nutuk 
söyledi 

Elcezire kargaşalışkları 
Suriye hükumetini 

işgal ediyor 
Çok mühim kararlar verildi 

Şahinşahı dört devlet mümessillerine hümayun 
birinci rütbe nişanlarını tevdi etti 

Paris: 12 ( Radyo) - Fransa 
başvekili Şotan bir nutuk söyliyerek 
işçilerin pek yakında yüzünü güldü. 

recek kararnamenin tatbike konacağını 
iktidar mevkiine gelmeği arzu et· 
memiş olduğunu ve fakat verilen 
vazifeyi arzu ile ve muvaffakiyetle 
başaracağın, söylemiştir. 

Suriye ve Lübnanda hayat pahalılığı 
derdine çare arıyorlar 

• 

Aras Moskova yolunda 
Milletler Cemiyeti doğu misakından 

haberdar edildi 

lran şahlnfahı Rıza Pehlevl 

Tahran : 12 ( Anadolu ajansının 
Hususi muhabiri bildiriyor ) - Do· 
tu misakının imzasından sonra dört 
nazır , Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüşdü Arasın başkanlığında konsey 
halinde toplanmış ve paktı imzala
mış olan devletlerin müşterek men
faatlerini alakaJar eden meseleler 
hakkında görüşmek ve hareketlerini 
telif etmek maksadiyle dört devlet 
Hariciye nazırlarından mürekkep bir 
konsey t~şkiline ve bu konseyin se-

nede en az bir defa Cenevrede ve· 
yahut konseyin tayin edeceği diğer 
bir yerde toplanmasına; konsey baş 
kanlığının sıra ile Efgan , Irak , lran 
ve Türkiye H.rriciye nazırları tara" 
fıııdan ifasına karar vermiştir . Bu 
protokoldan sonra konsey hala Tür
kiye tarafından işgal edilmekte ve 
eylül ayında Türkiyeden inhilal ede
cek olan Milletler Cemiyeti konseyi 
azalığtna lranın namzet gösterilme
si;ıe ve bu namzetliğin müdafaasına 

Çin _ Japon harbı artık 
alevlendi 

M'ütareke ihlal edildi _ ........ . 
İki şehir harap edildi 

Pekin : 12 (Radyo) J ıpon \ 
Ve Çinliler evvelki günkü mütareke
yi ihlal etmişler ve tekrar çarpışma

ğa başlamışlar dır. 

Vansini şehri Çinlilerin elinde 
bulunmaktadır. 

Tanklar, şehrin sokaklarında do· 
!aşmaktadır. 

iki şehir topa tutulmuş ve harap 
edilmiştir. 

iki taraf kıtaatı çarpışmalara de-

vam ediyorlar. 
Tokyo : 12 (Radyo) - Hüku

met bir tebliğ neşrederek; hudutlar 
için icabeden bütün tedbirlerin alın 
dığım ve binaenaleyh hudut boyun· 

daki şehiıler halkının yerlerini terk 

etmeleri bildirilmiştir. 
Tokyo : 12 (Radyo) - Gele~ 

haberlere göre: Hudutlarda ateş, dun 

sabah şafakta Çin kıtaları tarafın 
dan açılmıştır. 

Japonlar da buna mukabelede 
bulunmuşlar ve bu suretle çarpşma 
ve harekat tekrar başlamıştır. 

Şankhay : 12 (Radyo) - Mü
tarekenin ihlaline kimin sebep oldu 

ğu anla;;ılamamaktadır. Gerek Çin 
ve gerek Japon makamatı sebep o
larak yekdiğerlerini göstermekte 

dirler. 

!randa da azalık müddetinib sonun· 
da bu azalığın alfabe sırasiyle an
tand azalarına geçmesi için tedbir 
ler alınmasına , lranın namzedliği 
ile birlikte Avrupa ve Asya memle 
keti olan Türkiyenin faydalı faali 
yetlerine devamına imkan bahşet· 
mek üzere Milletler Cemiyeti kon· 

seyinde kendisine daimi azalık temi. 
ni İçin tekrar seçilmesini teklife, bu 
teklifinin müdafaasına ve milletler 

cemiyeti paktı çerçevesi ve ruhu da 
iresinde yapılmış olan bu paktın im· 
zasından cemiyet genel sekreterliği
nin haberdar edilmesine karar veril. 
miştir . 

Şark misakının akdi münasebe· 
tiyle lran Şahinşahı , H eisicumhur 
Atatürke telgraf çekerek samimi 
tebriklerini bildirmiş , Atatürk de 
ayni samimiyet ve muhabbetle mu. 
kabeleb uyurmuşlur . 

Amerikada 
Sıcaktan 221 kişi 

öldü 

Nevyork: 12 (Radyo) - Sıcak· 
fardan 221 kişi ölmüştür. 36 kişi de 
sıcoklardan müteessiren, yüzmek 
bilmediği halde denize girmiş ve 
b"ğulmuştur. 

Şam : 10 ( Hususi ) - Va!ani 
kitle azası, Bay Cemil Mürdüm'ün' 
evinde toplanarak Reisi Vüzeranın 
ve Dahiliye ve Hariciye Vezirlerinin 
Paris ve lstanbul müzakereleri hak· 
kındaki beyanatı dinlemişlerdir, 

Parlamentonun fevkalade içti. 
maa davetinden veyahut büyük bir 
kongre tophınaktan şimdilik vaz 
geçilmiştir . 

Vezirler Meclisinde Elceziredeki 

Sancak veSuriyede gayri 
Türk anasır boğuşuyor 

Mart el Kırıkhana geldi 
~~--........... --~~ 

Demir gömlekliler yine sahnede 
Kırıkhan: 12 [Türksözü muha

~i rinden] - Yüce komiser Kont 
dö Martel bugün buraya geldi. Me
rasimle karşılandı. 

Son iki gün içinde gerek An
takya ve gerekse lskenderunda hiç 
b; r hadise olmadı . Yalnız sinsi taz· 
yik devam etmektedir. 

karışıklıklar müzakere edilmiştir. 
Dirzörde belediye Reisinin azli

ni müteakip karışıklıklar çıktığı şa· 

yi olmuştur. 
Elcezirede Hasiceliler ile jandar

ma arasında müsademe:: olmuş ve 
bir kaç ölü ve yaralı düşmüştür . 
Yaralılar Halep hastahanesine sevk 
edilmiştir . 

Hükumet Huseyceye 150 jandar
ma göndermiştir. Fransız askeri de 

gitmiştir. 
Kamışlı Kaymakamının mecruh 

olduğu şayi olmuş ve Halepten aile
sini otomobille yollamağa gitmiştir. 

Şimali Suriyede bugibi zihinleri 
bulanduracak hadiseler olduğu ha
berleri tevali etmektedir. 

Humusla kadınların dükkanlara 
hücum ettiği hakkıdaki haberin aslı 
şudur: 

Suriye ve Lübnanda babalılık 
yüzünden bir takım yerlerde yiyecek 
bulmak müşkülatı çıkmıştır. 

Humuslular aralarında kadınlar da 
olduğu halde bahalılığa karıı bir 
nümayiş yapmışlardır. Bu nümayiş 

- Gerisi ikinci sahifede -

!Pl~...;Buraya gelen haberlere göre; 
un KüH dağında Afrin kasa 

basında bir hadise olmuştur . 
Kürtlerle Araplar arasında kanlı 

çarpışmalar olmuştur. Kavganın bas· 
ttırılması için askeri kuvvetler sevk. 
edilmiştir. 

Tevfik RbftU Aras j 

Doğu paktının imzasından sonra j 
neşredilen resmi tebliğde paktın dört 
memleket arasında mevcut samimi 
ve kalbi münasebattan olduğu ka
dar onlara rehberlik eden ve gerek 
menfaat iştiraklerini ve gerek sulh 
hadim kılmağa azmetmiş bulunduk
ları kardeşçe tes•nüdü teeyyyüd ey 

- Gerisi ikinci sahifede -

~~~~---- .... --~~~-
Düşüncesiz 

tedbir 
Mersin: 12 (H ' ) M · ususı - eı s ırı 

deki yazlık sinemanın e l ektrikl t n :ı ı i~ 

demir parmaklı laıına Jokuııarak 
ölen Nevşdıirlı bir hamalın facıa 
smı evvelki gün ;azmıştım. 

Mersin yazlık sineması, bir kısım 
halkın sinemayı biletsiz olar.ık Par· 

m.~~!ıklard~n seyretmekte olduğunu 
gorunce, sıneıııa bahçesinin demir 

parmaklıklarına 220 volt kuvvetin
de bir cereyan vermiş ve bu suretle 
sinemanın parasız seyredilmesine 
mani olmak istemiştir. Aynı gün· 

vaziyetten haberi olmıyan biçare \ 
bir hamal oyıııyan filimi bahçe dışın· 
dan seyretmek için yaklaşmış ve 
parmaklıklara dokunur dokunmaz 
derhal ölmüştür. 

Müddei umumilik işe vaziyet et
miş bulunuyor. 

Fransız - İspanyol- sınırında 

Kontrol bugün kalkıyor 
Lazkiyedtki çeteler balen af va· 

dine inanmıyarak şekavete devam 
etmektedirler. 

Demir gömlekliler gerek Suriye 
ve gerek Hatayda seferber halde 
bulunuyor. Guya bunlar, Suriyedeki 
muhalif partilerin muhtemel nüma
yişlerine mani olmak için hazır bu
lunmakta imişler. 

Bu hafta yapılan çarpışmalarda 
10,000 milis öldü 

Salamanka: 12 (Radyo) - Ge· 
neral Franko ecnehi gönüllülerin ge· 
ri alınması u.eselesini münakaşe et
meğe karar vermiştir. 

DIY ARBEKIRDE iPEKÇiLiK lsLAH EDiLiYOR 

İpekçilik mektebi kuruluyor 
----·······--~ 

Diyarbekirde 
istasyonu 

büyük bir Rasad 
da kurulacak 

Diyarbekir: Temmuz [Hususi mu . 
h<.birimiz yazıyor] - Uzun zaman. 
danberi ipekçiliğin daha fenni bir 

şekilde ilerlemesi, bilhassa ipeklerin 
filatör vasıtasiyle çekilmesi maksa· 
diyle birinci Uumumi Müfettişliğin 
teşebbüsü üzerine Diyarbekirde mo· 
dern bir ipekçilik mektebiyle bir 
filatör binası inşa edilecektir. Bu bi· 

hastahanesi 

nalar için yen'ı şAh' h d . . • , ır sa asın a yer 
ıstımlak edilmiştir. 

Binalara aid inşaat tahsisatının 
yakında gelmesi beklenmekter. iste· 
nilen tahsisat geldikten sonra müna
kasa ilanı yapılacak ve bu yıl için· 
de inşaata başlanacaktır. Şehrimizin 
iktisadi lıayabnı bir kat daha ilerle-

- Gerisi ikinci sahifede-

Valansiya: 12 (Radyo) - Ceb
helerden alınan son haberlere göre 
Vadalaraga mıntıkasında asilerden 
600 kişi esir edilmiştir. 

Dört top ve iki de tank alın· 

mıştır. 

Madrid: 12 ( Radyo ) - Geçen 
salı günü başlıyan laarıuz hükü. 
metçilerin ~n muvaffık bir hareketi 
olmuştur. 

Hükumetçiler birçok mevziler 
ve mühim mikdarda esleba ve mü• 
himmat elde etmişlerdir. 

ihtilalciler çok fena bozulmuş· 
!ardır. 

Milislerin 10,000 kişi telefat ver• 
dikleri anlaşılmıştır. 

Paris: 12 ( Radyo) - Fransız 
hühumeli 13 temmuzdan itibaren 
Fransa - ispanya hududundaki 
kontrolu lağvetmeğe karar vermiş 
ve lıu karar evvelki gün Londradaki 
Fransız büyük elçisi tarafından ka· 
nşmazlık komitesine bildirilmiştir. 

Fransayı bu kararı vermeğe sev 
keden sebeb, Lizbon hükumetinin 
de ispanya hududunda lngiliz mü
ş 1hitleri tarafından yapılan kontrc> 
lun kaldırılmış olmasıdır. 

Londra: 12 [Radyo] - Hükll· 
met ademi müdahale meselesinde bu 
hafta sonunda bir karara varmak Dİ· 
yetindedir. Eden bu işi Fransız Se· 
firiyle de görüşmümüştür. 

Madrid: 12 [Radyo) - Hülcümet 
ecnebi muhabirlerin havadis ver
mesine müsaade etıniyecek yalnız 
resmi teblitat verilecketir. Sebebi 
yanlıı bavadi• ven1mesidir. 



Sebilullah sebil! ... 
----,···-~-·-

. ':,urdumu~~a her sahada görülen 1 taş yapısını çığşatan kocaman 
1~kılap , y~nılık ve tekamül hamlele- 1 leylek yuvasından, eteğindeki kal
rıne muvazı olarak , şehrimizde de dırıma ve yanıbaşındaki mezarlı
medeni ve içtimai yönden her gün ~ ğa varıncaya kadar yepyeni bir kılı-
yeni bir ileri adım atılıyor . Adana- ğa sokmağa çalışırdım. 
Jılar , insanca yaşayış icablarına uy- Nasıl mı diyeceksiniz ? anlata-
maktan , elden geldiği kadar geri yım : Bir kere yukarıda bahsettiğ-iııı 
kalmıyorlar .. Çarşaf , peçe , kara- cami kapısının iki tarafındaki 
don , şalvar gibi uygunsuz kıyafetle - şimdi işsizlere karyolalık vazifesini 
gezenlere r~stlamıyoruz. Çalışmamıt, goren - yüksek taş doşemelerin ke-
eğlenmemiz , yememiz , içmemiz her narlarını münasip bir şekilde çevire-
şeyimiz hasılı sosyal bünyemiz değiş- rek ortasına toprak doldurup yaz kış 
ti . Fakat şehrimizin tam ortasında yeşil kalan cinsten güzel çiçek ve fi-
blitün bu değişikliklere , yeniliklere dancıkJ.ır dikerdim. Böylece çirkin 
karşı kör ve sağır bir yer var : Ulu manzaralar ortadan kalkar ve yerini, 
caminin şark rnedhali önündeki mey- bir ibadetgfıh medhaline yaraşan te-
danlık .. Burada hala yeşil sangıyla, mızliğe, ciddiyete verirdi. Sonra; ora-
ayağınm Japçmıyle , eteği kıvrılıp ar- dakı çayhaneler ve diğer öteberi 
kasına toplanmış cübbesiyle softa ru- satanlaı Kalekapısına yollanır, o dük· 
hunun dolaştığını görüyoruz . kanlara, mesela hususiyeti olan yerli 

Cami duvarının dibindeki kaldı· elişlcri eşya ve antika satan dükkan-
rı mımsı taş çıkıntıya brkml laübali kı- cılar yerleştirilirdi. O vakıt bele-
lıklariyle boylu boyunca uzanmış ağzı diye de, Cnmiönünü çiçek pazarı ola-
yan açık uyuyanlar, çeşid çesid ses- rak göslerirdi. Sebilci hafızcıklara 
lerle bağırarak cins cins yiyecek, i- gelince; onlar da elbet kendilerine 
çecek vesaire satan adamlar gorür- başka bir rızk kapısı bulurlar, olmaz-
sünüz. Karşıda yoğurt kasesile çay ve- sa, Aceze evine gidip yer içer dev-

ren bir çayhane, birtane daha .. Meskenet Jete dua ederlerdi .. Camıden çıkan-
ve uyuşukluk köşeleri .. Ya meydanda ların muhakkak su içmeleri lazımsa, 
dolaşan; dana böğürmesini andıran oraya tertemiz bir çeşme yapılarak 
sesleriyle bağuarak geleni geçeni, bu ihtiyaç temin edilmiş, hatta belki 
tciz eden ama hafızlar: "Yohmi olü- de daha büyük hayır işlenmiş olurdu. 
sü dirisi, anası, babası, geçınişı ge- Bunlar başarıldıktan sonra, evkaf 
çeceti, sülalesi canı için şu cerenıi idaresi, hiç şüphe etmeyiz ki, cami-
sebil ettireni..,, Daha ileride, uhrevi nin yanı başında , yukarıda saydık-
duyi(Uları bu davetle yola gelmiş ha- !arımın lıepisinden daha uygunsuz, 
yır sahibi bir köylüden parasını aldı- goz tırmalayıcı , ruh buruşturucu bir 
ğı için, suyu biran evvel bitirmek görünüş veren harap mezarlık eski· 
üzere "Sebilullah sebiiill .. ,, Diye avaz sini de J.:aldırtır ve yerini • güzel bir 
avaz bağıran başka bir hafız... park yapılmak üzere . şehre terke-

Diğer tarafta, kokulu yağ salan derdi . 
" şubeddek ya habibi 1 ,, diye ko
nuşan bir hacı.. Hasılı, burası, bu 
rünkü Adanadan bambaşka bir köşe, 
- daha otesine gitıniyelim - otuz, 
kırk sene evvel ne ise gene öyle 
kalmış çllegaha benzer bir yer .. 

Tarihi kıymeti ve güzelliği olan 
Ulucamiye çok yazık . Ben, vakıflar 
idaresinin yerinde olsam, bu camiyi 
tepesinden tırnağma; yani, içine top· 
lanan yağmur sularının nüfuz et
mesiyle yavaş yavaş minarenin 

Mersinde 
Bir günde iki boğulma 

Mersin : 12 ( Hususi ) - Dün 
şehrimiz~e çok müessif iki boğulma 
vak' ası oldu. 

Şehir plajına banyo yapmağa ge· 
len Gülnarlı Hüseyin adında bir genç 
pliiın dahilinde ani olarak boğulmuş 
ve kurtulmasına muvaffak oluna. 
mamıştır. 

air müddet aramadan sonra C'!

&ed bulunup sahile çıkarılmıştır. 
Yine aynı saat .içinde Mersin kışlası 

önünde denize girmiş bulunan bir 
asker de boğulmuştur. 

Bu iki hadise hafta tatilinin neş' e· 
sini kırmıştır. Halk çok miiteessir 
olmuştur. 

Mailim olduğu üzere, başka mem 

leketlerde plajların bir veya bir kaç 
yüzgeci bulunur. 

Kuvvetli yüıücü ve hatta dalgıç 
olması lazımgelen Lu adamların va
zifesi, yüksekçe bir yerde oturup et
rafı daima tarassud etmektir . 
Sahilden uzaklaşıp krampf'a ya
kalananlar, veya her hangi bir kalb 
arızası geçirenler olabilir daha 
sonra bir kaç can kurtaran simidi 
bulundurulur. Bunlardan daha esaslı 
bir tedbir olarak da adam boyunu 
geçen yer mantar parçaları üzerine 
iliştirilmiş ve bir kaç yerden demir 
kazaklarla yere tutturulmuş urganla 
tahdit edilir ve o hududu, yalnız yü
zücülüğüne güvenen kimseler kendi 
meauliyetleri altında geçerler. 

PJijda ilk yardımları yapmak 
için kifayet edecek sıhhi ınalzame ve 
iliç balundurulıpasa da en basit kai · 
deler~dir. 

Mamafih Mersin plijınd~ bun
lardan hiç birisi yok. Tedbir almak· 
ta gecikmemelidir. 

... 
Ulucami güzel bir eserdir. Bu gü

zelliği çirkinliklerden esirgemeli; bu
raları, yer yer dolaşarak kötü man. 
zara bulmağa çalışan , memleketi
mizde kafes , peçe , fesli püsküllü , 
şalvarlı ve yatağanlı adaın goreme· 
diğine hayflanan romantik delisi, pi
yerloti hı,rtlağı yabancı gezginlerin 
objektifine meviu olmaktan kurtar
malıyız . 

Kepir 

Şark konseyinde 
- Birinci sahifeden artan -

leyen dostluk zihniyetinden mülhem 
bulunduğu ve lran - Efgan·- Irak 
ve Türkiye Hariciye Bakanlarının 

lran Başvekili ve Hariciye Bakanı 
ile yaptıkları müteaddit mülakatlar
da tam bir görüş birliğinin müşahe
de edildiği bildirilmektedir . 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüşdü 
Aras , paktın imperatorluk sarayın· 
Ja imzasına muvafakat ettiğinden 
dolayı maieste Şahinşaha heyetin 
tazimat ve şükrarılamu arzetmiş ve 
majeste Şahinşah dört devlet mü. 
messillerine hümayun nişanının birin. 
ci rütbesini ve Tahraııdaki Türki e 
ve lr ak elçilerine de bu nişanın birer 
madalyasını tevdi eylemiştir . 

lran Hariciye Veziri de delege
lerden her birine muahedeyi imza· 
ladıkları kalemleri bir hatıra olarak 
hediye vermiştir . 

Tahran : 12 ( Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor ) - Hari- ı 
ciye V~kilimiz Aras dün sabah mos· 
kovaya hareket etmiştir . Hariciye 
Vekilimizin öbürgıin Moskovaya mu 
vasaletleri ümit edilmektedir . 

~rıosı: mal )Onınc ı l.a) f ,/ı r. Sı ort Iı ı " 
yan nra; bedelı dt:rhal 6d rıır 

GÜVEN ::.~c:.~ 
tesl • 

SUMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 

•• , Kurumudur 
Guven e güvenıniz. Ve ; Si-
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
MUracaat : Rıza Sıılılı Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

f'Ostcı kutu il • 9;, 1',.' r. r. :V , 265 
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'-..------~------1 ........... ~--------~------------"'- Gözleri X şuaı ne 
reden çocuk Şurayı devlete veri- Borsada alım satımı 

len istidaların pulu 
Halk ticaret 

biletleri 

Maliye vekaleti halkın lehine bir 
karar vererek, lüzumu takdirinde şu 
rayı devlete telgrafla istida veren
lerin çekecekleri telegraflara harç 
pulunun telegrafhanelerde yapıştı

rılmasını temin etmiştir. 
Bayilerde harç pulu bulıınmadı· 

ğı takdirde 20 kuruş mal sandıkla· 
rma yatırılacak ve makbuz telegraf· 
la iliştirildikten sonra çekilecektir. 

Mektep kitapları 

Maarif vel<aleti ilk orta ve lise 
kitapları için yeni bir müsabaka 
açmıştır . Bu müsabakaya iştirak 
edenlerin gönderdikleri kitaplau tet
kik etmek üzere , iki komisyon ay· I 
rılmıştır Komisyonlardan ilk kısım 
kitaplarını inceliyecek heyet Anl<ara 

ve lstanbulda çalışmaktadır . 

S 1eyhan-T oros 
maçı 

Seyhan 2-3 galip 

Pazar günü şehir stadında yapı· 

1 
lan Seyhan-Toros futbol maçı 
3-2 Seyhan Adanaspor kulübünün 
galibiyetile neticelenmiştir . 1 

Cav:t Oral 

Bir kaç azdanberi Almanzada 
etüd seyahatinde bulunan değerli 

hemşerimiz Niğde Saylavı Cavit Q. 
ral evvelsi günkü trenle şehrimize 

avdet etmiştir. 

-----~~--..----

Diyarbekirde ipek
çilik islah ediliyor 

- Birinci sahifeden artan -

tecek olan bu ipekçilik işinin ele 
alınması tam yerinde bir harekettir. 

Hükumetimizin bu hayırlı teşeb
büsü ipekilerimizin yüzünü güldür 
müş ve çalışma hızlarını bir kat da· 
ha artırmıya amil olmuştur. 

Rasat lstasyouu 

Şehrimizde bir meteoroloji binası 
yapılacaktır. Binanın yerini tesbit 
etmek için Meteoroloji umum mü
dürlütünden gönderilen bir memur
la, bu işle alakadar diğer memurlar 
Belediyede bir toplantı yaparak bi
nanın yerini tayiıı edeceklerdir. 

Burası birinci sınıf havarasadları 
istasyonu olacak ve havanın bütün 
safahatını kaydedecktir. 

El cezire 
kargaşalıkları 

- Birinci sayfadan mabad -

esnasında un, hutday ve hayvanatın 
birazı da yağma edimiştir. Hükumet 
Humusa un gönderiyor. 

Suriyede olduğu gbi Lübnanda 
da maişet bahalılığına karşı hükii· 
metler tedbir alınağa çalışmaktadır. 

Suriye - Lübnan arasında me 
salibi müştereke müzakerelerinin ya· 
kında başlıyacağı ve Suriye ve Lüb· 
nan Başvt'zirlerinin müzakere günü 
hakkında muhabere ellikleri haber 
alınmış tar. 

Lübnan Reisicümhuru Ekodöpari 
gazetesinde, Suriye Lüpnanmarası 
açık olduğuna dair sözleri tekzib 
etmiştir. 

1 

Dün borsada buğdayın kilosu 
4, 15 ile 4,77,6 kuruş, arpanın kilosu 
3,50 ile 3,60 kuruş arasında alınıp 
satılmıştır. 

Kerestelerin nakil 
tarifesi 

Devlet demiryolları işletme ida-
resi yurdumuza gelen muhacirJerin is· 

kanma aid iuşaata sarfedilmek üze
re sağlık ve sosyal yardım bakanlı 
ğınca sevkolunac .. k kerestelerden 
nakil esnasında asgari tarife üze· 
rinden yüzde elli tenzilat yapmağa 

karar vermiştir. 

Bir çocuğu döğe
rek öldürdüler 

Haruniye nahiyesinin Ellek kö
yünden ( Bahçe ) Hacı oğlu Durdu
nun dôrt yaşındaki kızı Sultan, ayni 
köyden Musacık Hasan oğlu 15 
yaşlarında Ahmet tarafından sopa 
ile döğülerek öldürülmüştür . Suçlu 
çocuk yakalarımıştır . Tahkikat de· 

vam ediyor. 

Bir kızı kaçırdı 

Kösereli köyünde ( Ceyhan ) 
amelelik yapan Nedime kızı 16 yaş
larmda Elife , ayni köyden Yusuf 
oğlu Huan tarafından kaçmlmıştır. 

Zablta Huaru yakalamış, hak
kında kanwıi ı_.pae(e yapmışbr. 

IK alifornianın Glandale ş 
rinde , rontgen gözlü 
cuk lakabını verdikleri P 

Margis adında , 13 yaşmda bir ç 
cuk yaşamaktadır . 

Alındığı tarihten değil 

seyahata başlandığı güu
den itibaren işleyecek 

Devlet demiryolları irlaresinden 
aldığımız malumata göre; Devld 
demiryolları işletme idaresi 15 gün· 
lük bir ve iki aylık Halk ticaret bi
letlerinin şimdiden sonra alındığı 
tarihten değil yolcunun seyahata 

Pat gözleri bağh olduğu hal<if 
otomobil direksiyonu idare etmek tün · 
flöre yapmakta , Ping - Peng oytır' 
maatadır. Şühreti lütüu memleke nanı 
yayılmış olan bu görülmemiş kabr 
liyeti seyretmek için her taraft 
bir çok insan akın edip gelmekte 

başladığı tarihten itibaren onbeş 

gün, bir veya iki ay olarak 
hesap edilmesini kararlaşbrmıştır. 

Halk ticaret bileti alan yolcular; 
bileti aldıkları zaman ilk yolculuk 
tarihlerini bildirecekler ve bu tarih 
onbeş günlük, bir ve iki aylak rnüd· 
detin başlangıç tarihi olacakbr. Bu 
tarihten evvel seyahat edecekler 
biletlerine işaret vereceklerdir. Ver 
dirmiyenlerin biletleri baolangıç ta 
rihine kadar muteber olmıyacaktar. 

Çocuğun ailesi , çocuğu Nev· 
yorka getirip . lıu fevkalidelijin ne leçt 
den ileri geldiğini tetkik ve tesbit 
ettirm~e karar vermiştir . Hekiın• 

' 
Teşekkür 

lerin yapacakları tedkik ve verce 
leri rapordan sonra , çoçuğun ailesi 
Sirk ve varyete direktörlerinin çoc 
ğu sahnade teşhir etmek için vaki 
olan mü~atlanna kati cevap vere 
cektir • 

Bir şoför için abide 
dikiliyor 

Ayrupa ve dünyanın muhtelif 
memleketleriacle çeşit çeşit amtlar 
dikilmektedir. Fakat şoföre mahsuı 

.. ... 
rız 

lcır 

Çukurova pamuklarına araz olan bir anıt dikik&iti ilk defa işitilmek· el 

yeşil kurtla mücadele itinde büku· tedir · da 
metimizin gösterdiği büyük alaka, Macariıtanm , ilk ve en yaşb 
yardım ve vilayetimiz Ziraat müca· şoförüne dikmeye karar verdiği arut 
dele teşkilatının candan mesaisi 58• bir kaç haftaya kadar bitecektir. li 
yesinde muvaffak olunmuı bulunu Macariıtanm ilk şofiirü olan Du· el 
yor. da 80 y.,...la olduğu halde bundan re 

Başta hükumetimiz ol•k üıe· bir kaç hafta evvel ölmüstür . 
re Ziraat mücadele Reisi Bey Sa· Duda , Macaristanda ilk şoför 
dettin, enstitü Direktöıü Bey Hay· vesikuam almış olan adamdır . Bu· 
dar teşkilattaki büttm memurlara •pqtenin her sokak ve evini tanı 
Çukurova çiftçisi .aıfatile aihayeteiz yM bu 1..a tei<>r ,·ı numarala ve· 
teşekkür ve minoetlerimi 8'I ebaeti ailcı•• biJik ı.~rla tamdık· 
vazife bilirim. ı..,.. satter ... teıtdi • 8\ldapeıte· 

yi 
v 
y 

ol 

K •• d b • d •• kk" Adana çiftçilerinden nin taka toförleri ; ıa~nna 
0 Y e 1 l U a D ,. Milli y uin böyle bir anıt dikmeye war vermiş 

b 
d 

soydular --------ı.....---11111"1 olmakla hem bir yenilik yap-.ak ve 

Yeni eser t·~ m•mlekeıı.n1eki m .. ı...,ıan· 
1 

' 1 1 hem de kadir bilmek husu... di· 

Akdam köyünde (Ceyun) Meh· 
met oğlu Nurinin bakkal dükkanı 
meçhul eller tarafmdan .soyulmuştur. 

Dükkandan muhtelif bir çok eş
yalar aşmlmışbr . 

Zabıtada: 
İki kadın bir erkeğe 

hakaret etmiş 
Şükrü kızı Zübeyde ve Zahide 

isminde iki nmumi ev kadını Süley· 
man oğlu Hüseyin adında birisine 
fena kelimelerle hakaret ettiklerin· 
yakalanmışlardır. 

Şehirde dün çok sıkıntılı bir ha· 
va vardı . En çok sıcak 37 santigrat 
dereceyi bulmuştu . :>ıcak bir rüz
gar sabahtan akşama kcıdar esmiştir. 

~-~------·-------~---

Sandler Moskova
dan döndü 

Moskova: 12 [Radyo] - İsveç 
Hariciye Nazırı Bay Sandler bugün 
Tayyare ile lstokholma hareket t+ 
miştir. 

Sandlerin Moskova ziyareti mü
nasebetiyle neşredilen resmi tebliğ 
de, Molotof ve Litvinof ild temas
larda bulunan Sanıilerin, Sovyet -
lsveç münasebatının takvjyesi için 
çalıştığını ve iki memleket münase
batının inkişafı mesaili üzerinde nok· 
tai nazar taati edilerek tamamiyle 

hemfikir bulunulduğu kaydedilmek
tedir. 

_ _
1
.....,

2 
.... --,.,.. m ıkaz etmiş oluyorlar • 

Fransız kumarhaneleriniu Bu günkü Türkiye 
Matbuat Umum Müdürlüğü, Dok

tor Stefan Ronart tarafından yazıl
mış Doktor B. T. Şaman tarafından 
Türkçeye çevnimiş .. bu günkü 
Türkiye " isimli 115 sahifelik özlü 
bir kitap neşretti. 

Bu günkü Türkiye iki bölüme ay· 
nlmış bulunuyor. Birinci bölümün 
mevzuln, Türk uluslarına ve Türk 
illerine dair kuvvetler, Türklük ve is 

lamlık ve Türk kuvvet muhassala 
ları, Anadolu, Oımanlı Sultanlan
dır . 

ikinci bölümde; Türkiye ve Türk 
halkı ile Kamal Atatürk, Ankara, 
ekonomi ve Kamalizm gibi mevzu· 
lar başlı başına ele alınmış görülü· 
yor . 

Stephan Ronartın kitabı, bir an· 
layışın ve hayran kalışın . ifad-esidir. 
Hem de güzel bir ifadesi._ 

Doktor, bu günkü Türkıyeyi gez. 
miş, bu günkü Türkiyeyi görmüş bu 
günkü Türkiyeyi sevmiştir. Bu yazı
c~ aynı zamanda bu günkü Türkiye· 
yı hakkile anlamıştır. 

Türkiyeyi gezmiş, görmüş ve se
vip yazmıs olanlar çoktur. Fakat 
Doktor Stephan kadar gerçekten 
duymuş, tanımış ve anlamış olanlar 
azdır. 

Matbuat Umum Müdürlüğü Dok· 
tor Stefanın kitahını tercüme ettirip 
neşretmekle büyük cömertlik yapmış 
bulunuyor. 

Doktor Stefan geçen sene şeh· 
rimize gelmiş ve uzun müddet etüd· 
)erde bulunmuş ve Doktorun bu ça · 
hşmasından da bahsetmiştik. 

Ülkü 
Halkevleri mecmuası .. Ülkü " 

nün 53 üncü sayısı olgun yazılarla 
d_olu olarak çıkmışbr. Tavsiye ede· 
rız . 

yıllık kazançları 
Küçüle bir devlet büdçeıi ka

dar varidatı olan meşhur kumarha· 
nelerin kazançlarına aid ~şajıda bir 
kaç rakam bulacak.'tJnız : 

Fransız kaphcalarmın kumarba • 
neleri 19.36 yılının rapor ve bilanço· 
sunu neşretmişlerdir . 

Bu rapora göre , kwnarhande· 
rin altı yıldanberi düşmekte olan 
kazançlannda yeniden bir yü~ 
başladığı anlaşılmaktadır . 

F ran&1z kumarhaneleri geçen yıl 
135,854, 100 frankhk bir gelir kay· 
detmişlcrdir ki , bu mikdar , daha 
evvelki }ılın gelirinden bir buçuk mil· 
yon frank daha frank daha fazl.,Jır. 

Dikkate şayandır ki, Nis şehrinin 
meşhur belediye kazinosu , 11,6 mil· 
yon franklık gelirle , Fransız ku· 
mar:ıaneleri arasında ikinci mevkii 
işgal etmektedir . 

1936 yılında en büyük kazancı, 
Manş denizi .sahillerinde bulunan 
Le Touquet plajlarındaki kumarhane 
kaydetmektedir . Touquet plajlarını 
hem Fransızlar ve hem de hafta ıo· 
nunu geçirmek için karşı y alcaya 
geçmeği bir idct edilmiş olan lngi· 
Jizler de tercih etmektedirler . 

Bu kumarhane 1936 yılnda 13,.S 
milyon frank kazal'çla işini bitirmiı 
tir . 

~----------·----~------
Fransız - Alman 

Ticari ve mali itilafı 
parafe edildi 

Paris: 12 [Radyo] - frqsa -

Almanya arasında., bu ~bah Pa.,iıte, 
ticari ve mali itiliflu inııı cdiMür. 



11 Temmuz 1937 Sahife : ' 

ÇiNGENELER 
Yeni Krallarını intihap ettiler 

'I __ sE_LE_o_iv_E _iL_A_NL_A_Rı_I! Asri sinemanın 
eni Kral Mussoliniyle mülakat yapacak ve çinge

elerin Habeşistana yerleştirilmesni teklif edecekmiş 

Varşova: 5 - lntihabattan ev
~~ .. c~reyan eden entrikalar bu dtfa, i urulen eski Kralın kain biraderi 

· Rodolf'un hükükmdar ilin edile· 
e&.: h' Cif 6' ıssini veriyordu. 
_ Fakat heyhat! B. Rodolf'un bü

tun ümidleri boşa çıktı. 
Çünkü Ayan azaları başka bir 

nıınzede rey verdiler. 
. Jon adındaki bu namzed daha 
~tade Çingene miJJetinin demokra· 
11

1t llleyillerini temsil ediyordu. 
Onaekiz Ayan azası bu namzedi 

leçti. 

lcu intihabat, Holonya ordusu Spor 
lubunu futbol sahası üzerinde ce· 

br~yın etti. Sahanın ortasına büyük 
ır kü - k 1 K k d' . rsu uru muştu. arşı arşıya 

ızalmiş kırmızı sıralar vardı Bu sı
ralar Ayan azasına mahsustu. 

Beş hükümdar namzrdi de bir 
lira üzerine yan yana oturmuştu. Bi
~z ileride bir sahanın üzerinde ba

r bir taç duruyordu. 
Çingenelerin hükümdarlarına al 

tundan bir taç tekdim edecek kadar 
Paralan yoktur. 

Taht, diğer mobilyeler ve bütün 
clbiacıer Varşova şehir tiyatrosun· 
dan kira ile abnmaşb. 

Meydanda birkaç bin kişi vardı. 
Çok geçmedrn intihap başladı. 

lier Ayan azası kiralık muhteşem 
elbisesi içinde muhteşem bir eda ile 
rey sandığına doğru ilerliyor. Ve re-
)'İni atıyordu. intihap uzun sürmedi. 
V c netice derhal ilan edildi. 

B. Jon mevcut otuz raydcn on 
Yedisini kazanarak Çingeneler kralı 
olnıuştu. 

. Bird~nbire meydanı çılgınca 

yükseltmek için elimden geleni yo. • 
pacağım. Millfıtim için bundan son· 
ra ilk tedrisat mecburi olacaktır. 

Ve sonra Çingt ne milletinin gö· 
çebe hayatına da nihayet vereceğim. 
Bunun için de yakında ltalyaya bir 
seyahat yapacağım. B. Mussolini 
tarafından kabul edileceğimi ümid 
ediyorum. 

Kendisine çingene milletinin Ha. 
beşistana yerleştirilmesini teklif ede· 
ceğim . ., 

Bu beyanattan sonra Kral, ga
zetecilere beş nazır intihap edeceği
ni de ilave etti. 

Teodor adında birisinin daha 
evvelce Dış işleri Bakanı tayin edil· 
diği de malumdur. 

Finans Bakanı is daha çok ev
velden seçilmiş ve zavallı çok ağır 
bir vazife üzerine almıştır: 

Çingeneleri vergi vermeğe mec
bur etmek. 

Kazanamıyan nanızed Rodolf 
ise yeni Kral tarafından Başvekil 
intibah edilmiştir. 

Yüksek Arap ko
mitesi bir beyan
name neşretmiştir 

Kudüs: 10 [Rydyo] - Bugün 
alınan malumata göre: yüksek Arap 
komitesi bir beyanname ııeşrederek 
müstakbel Arap siyasetini tesbit 
için Arap Prensleriyle derhal istişa· 

reye girişeceğini bildirmiştir. 

1 - 2000 metre tul toprakkale bazalt bordür taşının alınması açık 
eksiltmeye konttlmuştur . 

2 - Evvelce şartnamesine konulan üç ay teslim müddeti görülen 
lüzuma binaen beş aya çıkarılmıştır . 

3 - Keşif bedeli ( 5120) liradır . 
4 - Muvakkat teminatı ( 384 ) liradır . 
5 - ihalesi temmuzun 29 uncu Perşembe günü saat onbeşte Beledi· 

ye encümeninde yapılacaktır . 
6 - Sartnamesi , keşif ve sair evrakı beleaiiye fen müdürlüğündedir. 

isteyenler oradan parasız alabilirler . 
7 - isteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlariyle 

birlikte belediye encümenine müracaatları ilin olunur . 

8309 11-15- 20-24 

1- Evvelce ihale edilmiş olan yeni mezarlıktaki 524 lira 34 kuruşke 
şifli su ksisatı tulumba ve saire vaktinde yapılmadığından mukavele fes 
hedilerek yeniden açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- ihale 22- temmuz- 937 perşembe günü saat on berte belediye en
cümeninde yapılacakbr . 

3- 0/o 7,5 teminatı muvakkate 39 lira 33 kuruştur. 
4:- Keşfini görmek istiyen talipler her gün fen dairesine ve ihale günü 

temınatı muvakkate makbuzlarile daimi encümene müracaatları ilan olu· 
nur. 8295 6-11- 15- 20 

1- Yol silindiri ve kanaranın ihtiyacı olan otuz ton maden kömürü 
açık eksiltmeye konmuştur . 

2- Beher tonunun· muhammen bedeli (25) liradır . 
( "i 3- Muvakkat teminat (56,25) liradır. 

4- ihalesi temmuzun l 9 uncu pazartesi günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır . 

5- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler . 
6- isteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir

likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 8288 4-7- 11- 16 

, 

Sayın Çukurova 
çif çil erine : 

Maliye Vekaletinden 

bır sevincin if adt'ıi olan bir uğultu J 
doldurdu: spanyada SOn Ananada tüccardan Genç zade 

- Yaşasın Kral 1. • İ Bay Ahmet Turan Güvencin şirketi· 

2459 sayılı tayyare resmi kanu
nunun S inci maddesinde zikredilen 
kıymetli evrakın , bazı bayiler tara· 
hndan , üzerinde yazılr kıymetten 
fazla bedel mukabilinde satılmakta 
olduiu cereyan eden muhabereler· 
den anlaşılmaktadır . Kıymetli evra
kın kıymetini, kanun tayin ve tesbit 
etmiş olduğundan bayilerin bu evra. 
kı fazla bedelle satmaları kendileri· 
nin gayri meşru bir menfaat temin 
ederek vatandaşların kanuni mikda· 
rından fazla resim ödemelerini intaç 
edeceğinden bu hal hiç bir suretle 
tecviz edilemez . 

Bu anda diğer dört namzed hiç vazıye mizin umum Türkiye için temsil et· 
beklcnilmiyen bu netice karşısında mekte olduğu Lanz traktörlerile Bud. 
Yıldırımla vurulmuşa dönmüşlerdi. _ Birinci sahifeden artan _ Sack Alman pullukları satışına ait ne 
Bununla beraber yeni kralın etrafın- fabrikalanmızla ve ne de ıirketimiz· 
da dans etmek için kendiıerinde kafi İspanyol hududunrian gönüllü :ve le hiç bir alakası kalmamıştır. 
Cesaret ve takat buldular. malzeme geçtiği hakkında Alman Bu kcrre Çukurova mıntıkasın· 

On kadar çingene ellerinde ke- ajansının verdiği haberler bir nota daki işlerimizi bizzat deruhte ede· 
~ olduğu halde ortadaki büyük ile tekzip edilmiştir. rek traktöı • pulluk ve bunların ye 
kursüye çıktılar. Ve yeni kralın şe- Londra: 10 [Radyo] - ispanya dek aksamını V. S. ziraat alat ve 
rcı:- bü 1 • l"kl · icılerine karı•mazhk ~ komitesi dün makinelerini ucuz ve müsait şartlar· 

une tün sanat arının rnce ı en- v v 
hİ röıtermek için yanşa başladılar. toplanarak müzakereler yapmış ve la satmakta olduğumuzu muhterem 
. Bu merasim de çok sürmedi. neticede Fransız . lngiliz teklıfini ve çif:;ilerimize müjdeleriz. 

Biraz sonra bir Ortodoks papası keza Alman· ltalyan projesini red· Yeniden traktör ve traktör pul· 
ki inde bakır taç olduğu halde yeni detmiştir. luğu alacak çiftçilerimizin pamuk pa· 
drala dogru ilerJedi. Ve bir takım Bir sureti hal bulunması ıçın ış, zannda , pamuk borsası karşısında 

lcuılırdan sonra bu ajır tacı yeni lngiltereye havale edilmiştir. açmış olduğumuz 9 N. lu yazıhane -
ralın başrna koydu. Ve bundan ...... -----,----·, de vücude getirdiğimiz vasi mikyas -

l<>nra kral, beyaz Tavşan kürkün- ,. taki yedek deposunu gördükten ye· 
n yapılmış ananevi mantoyu ":ri'JRK. 8 Öz Ü ni fiyatlarımızı öğrendikten ve getirt-

~ ~ de kirahkb - Arkasma atb. titimiz son model Lanz Di-
l enıdcn çrJgınca bir tezaburat baş· Gündelik siyasi gazete ı 
'clt. Kral tacını geymişti.. - --- - ze }erini ve çok sağlam yeni 

Merasimde hazır bulunan gaze· Abone şartları 
t~cilcrin Sa Majest ile mülikat ede· tip ÜÇ bıçaklı Rud 
:>ilıneleri için hiç bir merasime lü· Kuruş S k 

sonra alacakları her hangi bir trak. 
tör hakkında kati karar v~ hüküm· 
!erini vermiş olabilirler . 

:~ın görülmemişti, 12 Aylık 1200 C pulluklarımızı gördükten 

Yeni kral derhal gazetecileri ka 6 Aylık 600 
~l etti ve konofmağa baıladı. 3 Aylık :ıoo 

- Sa Majeate~in programlannı 1 Aylrk l 00 
hyabilir miziz? 
- Çingenelerin irfan seviyesini 

.. ,.nl•r ı B•Jl•r ı 

~~hur lıvlçre ıaatfan gibi dünyanın en 
.. ~Qk • modern , gilzel , tık , portatif ve ......... 

Hermes 

ı -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

zammedilir . 
2 _ llinlar için idareye müra-

caat edilmelidir · 

~----------------~ İçel Defterdarlığın-

L~nz. ve Rud .5ack fabrikalarının ı 
T urkıye umum vekili Şazmaş 
Sanayi ve Ziraat Makineleri T.A. 
Ş. Adana satış memurluğu 

8307 11 - 13 

Kıymetli evrakın kanunen tayin 
edilmiş olan kıymetlerinden fazlaya 
satılmaması ve hilafına hareket ede
cek bayiler hakkında Türk cez1 ka 
nunurmn muaddel 526 ıncı madde· 
sine tevfikan takibatta bulunulacağı 
alikadarlaıın malumu olmak üzere 
ilin olunur . 

1909 8308 

Adana Milli Mensucat 
fabrikasından : 

1 - Fabrikamızda yapılan be. 
kir amele paviyonu ile amele evle. 
rinin ve amele yemekhanesinin üzer· 
l~rinin Marsilya tipi kiremit setriye 
sı ahşap çatı işçilikleri münakasaya 
konulmuştur. 

. 2 - Münakasa kapalı zarfusu
lıle 12 Temmuz Pazartesi günü sa
bahı saat 11 de fabrika inş'\at bü 

YAZI 
MAKiNESi 

dan: 
Maliye teşkilabnda muhtelif ma· 

aşlr memuriyetler için 20 7-937 ta
rihine müsadif Salı günü saat 15 de 
müsabaka imtihanı yapılacağın· 

Radyo 
Markoni 

1 
ro.sunda yapılacaktır. Yapılacak ça tı 
mıkdarı hafif ve ağır tip iki bin yüz 
metre murabbaından ibarettir. 

ahnız 1 
..f!iüacaaı : dan memurin kanunundaki ev · 

saf ve şeraiti haiz olan taliplerin 
~ıza Sa.tilı Saray tercümei hal varakalariyle Defter· 

Poata leutuıu 95 ) ( Telefon No. 265 ) 1- 30 8305 darlık imtihan heyetine müracaat· r-----··----.. 1 )arı ilin olunur. 8306 

Dünyanın en güzel, en 

ı hassas makinesidir 

3 - Münakasaya iştirak etmek 
istiyenler şartname ve çalı tafsi lat 
resımlerini her gün öğleden evvel 
g~r~_bilirler. Talip olanlar münakasa 
gunu saat 11 de inşaat bürosunda 
hazır bulunmatıdırlar. 

8301 9- 10-11 

Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşam 

-1-
Heyecan ve sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı 

HOTGİBSONUN en güzel filmi 

korkunç süvari 
-2-

H ey eca ndan heyeca na, meraktan nıeraka dü
şüren sevimli artist Timmccyin en büyük 

sergüzeşt filmi 

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

8283 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

LÜKRES BORJ1Y A 
Baş rolde: Edvige F eullere ve Gabriel Gabrio 
Büyük masraflaı la vücuda getirilmiş ve binlerce figüranla çevrilmiş , şim

diye kadar Y.apılan tarihi filmlerin en büyüğü ve şaheseri 
BU FiLM 

Büyük Roma imparatorluğunun sefahat devrini, Burjualarm 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 ) 

Komisyonların işe başlıyacaklan gün mahallin en büyük mülkiye me- , 
muru tarafından ilişiği olan kaza ve nahiyelerde bir ay evvel ilan olunur. 

Madde 6 - Komisyonlar, yaptıkları tahdid işlerini bir defter üzerinde 
tesbit ederler. Başlanan istikamette gelen bir komşu içın defterin sağ 
sayfasına bir madde açı lır Buraya hudud, zavi} e \ komşu arazi il~ olan 
münasebetler yazılır. Sol sayfaya da kroki ter imalı yapılır. Her maddenin 
altı komisyon ve gelmiş ise komşu tarafından zabıt halinde imzalanır. 

Madde 7 - Komisyonların tahdid mazbatalanııın hulasaları Resmi 
Gazete ile ilan edilir. Hududu gösteren kroki de dahil olduğu halde bun
ların birer sureti alakalı belde ve köylerin münasip yerlerine talik olunur. 
Asılma tarihi bddelerde beledi1e encümenlerinin,köylerde ihtiyar heyetle· 
rinin tasdik edecekleri bir vesika ile tevsik olunur. Bu talik, şahsen tebliğ 
hiikmündedir. Zabıt mündericatına razı olmıyanlar, talik t<!rihinden itiba. 
ren üç. ay içinde mahalli mahkemelerine müracaatla ıtiraz edebilirler . Bu 
müddet iç.inde itiraz vuku bulmazsa komisyonun karan katileşir . Komis
yonların alakadar ile birlikte yaptığı uzlaşma mazbatalarındaki hükümler 
kat'i olup imza edenin buna itiraza hakkı yoktur. 

Madde 8 Tahdid edilecek ormanların bitişiğinde veya içinde mülkü 
veya toprağı olanlar tahdid gününde bizzat kendileri veya vekilleri hazır 
bulunur ve mülklerinin hududlarını gösterirler ve bu husustaki vesikala
rını ibraz ederler. 

ilan olunduğu halde alakası olanlann tahdidde bulunmamaları komis. 
yonun tahdid işlerin i durduramaz . 

Madde 9 - Sınır işaretleri, zaviyelerde ve uzun tuller İstikametinde 
h_~n?,ekler, yontma taşlar ve kuru duvarlarla tesbit olunur . Bunların her 
turlu masrafı Devlete aiddir . 

Madde 10 - Tahdid komisyonlarının, kanunun tatbikmdan itibaren 
her yıl en az 250 bin hektar orman üzerinde çalışmaları ve sınırla 

. . . 'h 'k 1. ma ve 
ayırma ışının nı ayet beş senede ı ma ı mecburidir . 

Madde 11 - Tahdid komisyonlan mürettep adedı'n d b 
f ı · ı . . yarısın an ır 
az ası e toplanabılır ve mevcudun ekseriyetile karar b"l' R ı ·· · k . . vere ı ır. ey er mu· 
savı çı arsa, reısın bulunduğu taraf ekseriyet ka 1 

M d 
. . zamnış sayı ır . 

ad e 12 - Tahdıd komıs)onlarına ta · d'I k 1 . . yın e ı ece o an reıs ve au 
lar memur değillerse, bunların herbirine d lOO 1. d 200 1. k 
d 

.. t · ı · ay a ıra an ıraya a-
ar ucre verı ır. 

Belediye ve köy ihtiya h 1 . . . ki lOO k r eyet erı tarafından elılı vukuf olarak scçı le· 
ce ere k u~1uştan 150 kuruşa kadar yevmiye. katiblere ayda 75 l irayı 
geçme~e şartı e münasib ücret verilir . 

Ehlı vukuf ile katiblerc vazifeye gidecekleri yerlere kadar kilometre 
başına 30 kuruşu geçmemek üzere mutad nakil vasıtalan ücreti olarak 
sarf edecekleri hakiki miktar derecesinde nakil vasıtası ücreti verilip baJ· 
kaca harcırah verilmez. Memur olsun, ücretli olsun reis ve azalara dahi 
ayni şekilde nakil vasıtac:ı ücreti verilmekle beraber vazife ba~ında geçİ· 
r~cekleri her gün için 150 kuruş yevmiye verilıp başkaca )ıscırah veni-
mez . 

Tahdıd komisyonların ciakı g r k m m v 
Son 
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Liverpol Telgrafları 
10 I 7 I 1937 

Santim 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
ilanlar Rek_Iam. bir.~icareth~- r Cildler ~~tüphanenizi. güzelleştirmek 

nenın, hır muessesenın ıstıyorsanız kıtaplarınızı Türk· 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-! sözü~ün miic.ellit.hanesinde .~aptırınız. Nefis bir cild, 
.
1
• l h d k renklı ve zarıf bır kapak bol gede ancak Türksözünde 

rınızı , ı an arınızı er yer e o unan ı yapılır . 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler Müt~nevvi 
renklı her 

türlü tab · şlerinizi ancak Türksözü
ni1n Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin,z . 

Kitaplar Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

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

cektir . 

Tabi ar Resmi evrak, cedveller, defter· 
fer, çekler, karneler kağat,zarf, 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gaz teler Türksözü mate baası"Türksö
zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua , tabeder . 

TÜRK ÖZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Sağı işbu haneden ifrazcO 
ne ve Fatmaya muhassas h 
Zeliha iken şimdi Bekir önü 
kası hususi yol. 

Tapu kaydına nazaran 1 
muadili 96 metre murabbaı 
tim arsası olan bir odalı ev. 

Muhammen bedeli lira : 
Yukarıda cins ve mevkii 

min olunan bedeli yazılı mat 
bir odalı evin mülkiyeti açık 
maya çıkarılmıştır . Bedeli 
veya ikinci tertip mübadil 
ile ödenmek ve yirmi senelik 
idare~ile sair bilcümle masrafı 
ait olmak şartile talip olanla 
7,5 nisbetinde pey akçasile tf 
muz 937 pazı rtesi günü saat 
Defterdarlık dairesinde Milli 
müdürlüğünde toplanan komi 
gelmeleri. 8279 2-7-11-1 

Kaçakçılar vat 
hainidir 

, _______________ , ________________________________ .... 

Siyah ·-"' '/}, 
: ~. 
\ . 1 

' 

Sıcaklardan korkmayı 
Evlerinizde her dakika buz gibi yiyecek ve içecek bulundurmak 

sıhhatinizi korumak, hastalıklardaıı sakınmak istiyormusunuz? Mutlak 
Hazır j 6 1 86 ı-;L;:,::;,:.:"---,----- j f-T.:....,;.._:_______ 6 l 84 Rayişmark -1- 96 

emmuz vadeli 1 1-::-B-. -::T,-e-şr-in-va:c.:d::..::e.:c.li ___ J---=
6
:__-1 

82 
Frank ( Fransız ) - 20 -- 45 
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Nevyork 12 35 Frank ( İsviçre ) 
Bir kiki ve elektrikli buz dolabı oıan Kelvinator buz dolabı. 

Peşin para vermeden 18 ay vade ile ve evinize her gün aldığınız 
parasile bu mükemmel dolabın bir tanesine sahip olursunuz. 

Beş sene zarfında bozulursa bila ücret tamir ve tebdil edilir. Elek 

Akdeniz Karataş Altun-
1 

kum Plajı açıldı 1 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 
ve mezeler, her türlü içkiler ve buzlu n.e:ıulat, ~<)r<.k ıulaıı, luın i ya· 
taklı odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

lstiı ahat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesi günleri ~aat 

DA 

. ' llt;, 
• 11///lı 

' '<: 

b.NK~RA &la.AS\ 
Geldi! .. 

Ankara birası 

1
16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi iinünden hurnsi kam)'onlar hare- ı I 
ket etmektedir . 8194 H. 25 

- 1 

Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu 

içiniz 1 • Her yerde israrla arayınız. 
Ankara Birasını 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Redyo aksiyotesi bütü"- dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

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

Senelerce çocuğu ıılmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit 
ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

ADANA ACANT ASI : 

Rıza Salih Saray : ( Telefon No. 265 ) 
(Bebekli Kilise sokak No: 11 A ) 

8206 22-26 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

, Kayadelen 
' Kayadelen 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin dile colduı ulan bir kristaldır 

Fenni cihazlarla, raylaıın üzerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapaları na dikkat ediniz. 

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

sarfiyatı iki misli noksandır. Yeni Mağazaya telefon 

niz derhal evinize teslim olunur. 

8966 20 

• 

Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin Sesi "Yeni M"'ğaza 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye civarında, ADANA 

/ 
' 

' 

• 

9 
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Fiatlar şunlar- Kuruş 7953 77 

dır : 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir. ikmale kalanlar 
okusun 

r - , 
Fransızca dersleri otel odası 

125 Bir gecdik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Fazlasından fark alını 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi 

" iki defaya kadar . 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek 

r---- DOKTOR--" 
Ziya Tümgören 

Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 
Abidin paşa caddesi numara 125 lıergün hasta kabul eder tipiz iztirabı unutmayınız.8264 13 

----------------·------------------------·:J.!.,;,_ ____ ~2~1~3~0- ---·--g_._A_. ________ 8_1_50 ________ _ 

Orta mektep ve Lise sınıflarında, 
hesap, cebir, hendese , terkimi ter
simi hendese, müsellesat , mihanik , 
gozmografya, fizik, kimya , fen bil
gisi, lngilizce derslerinde ikmale ka· 
(anları ikmal imtihanına hazırlamak 
üzere bir kurs açtık . 

isteklilerin bir Ağustosa kadar 
"Türksözü " nde 1. T. L 114.. rumuz
larına müracaatları . C. 

Orta ve Lise sınıflarındaki tale
belere müsait şartlarla F ransızc• 
dersleri verilir . · 

.Uaıbaanııza ;\i Ta. remzine 
uıüracaat 

Umumi.Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Ada T_.,_ı..:-" tbauı na ur...u.u ma . 


