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-.,. ........... -- a.IJİ... UCYlllll 

büyük baymd1rhk itlerinin bir• oian ve 1,250,000 Jinya çıkacak 
evvel bitiril..-ili etarettateri Trab· olan Trabzon butaneıı, bU mmtaka 
ZOnda bummali bir , •• ,.t f&e ~~r.can kurtaran vazifesfni aö· 
~hıdır. UJe biaua 200 bin lira harcana-.. 

Şehrin içindeki 11lerinden gayn, rak mödern bir bale komlmaktaclar. 
Trabzon • lna traDlit ,olunun in- Trab&oa içme .uyu meae1e1inia W. 
flab da devam etmektedir. Yalnız liyle bu güzel karadeniz tehrimil, 
bu~ üzerinde iki mil on liraya ya- inlqfaf.lpı~.- ,._ _. etmit 

t"ıat;;n.ı;c;~. Jnl*'&ili·t-.--. 
nada bnalacak olan yeni ........ .,... 
için ele bir milyon liraldc, iş müteab· fabn~ ........ . 
bfcle ihale edilmiı bulunmaktadır. Ya· IDlf olmı• ba ._._ i;iD .bir .. . 
landa yeni ihaleler yaplıcakbr · - GeıW ikblOi Ahifm.-

RESMi ARTA 
MADDELER .. 

Gümrük resmi tezyid edilmiş 
maddelerin izahına ait matQmat 

Ankara : ıs [ Türksözü muba· 
birinden] - Salibiyettar menbadan 
aldığım malOmata pe; genel itha· 
lit rejimi kararnamesıne bath 3 nu • 
ınaralı liatede tezyin ve tene~ 
edileu ithalat maddeleri gümrük ta· 
rife mmar"-ı ile ve almmakta o· 
lan. resimlerle alınacak olan yeni re
limler tezyit ettiıilmek auetile 
ıösterilmiftw. 

Gümrük resmi teıyin edilen mad 
delerin izahını yapıyorum : 

Deri m•mll•b 

l,lenmiş, tabaklınmıı ve boyan
lllat her renkte vidalı, vaketa ve te· 
!atin denilen derilerin 100 kilogra· 
lbanan resmi 248 liradan 500 liraya 
lababJallDllf ve boyanm1ş her renk
te aair deriler ıso liradan 500 lira· 
1• ~kanlm11br. 

Koyun, keçi, otlak, fok, timsah 
ve yılan derilerinin ( eldiven için ke
lilmiı olanlar da dahil ) 100 kilo 
rra11a11ma resmi 1000 liradan 1500 
liraya çıkanlaaatbr. 
L--~ beher desimetre murab 
.... 4.5 11'-.dan yukan olan keçi 
~•l•W.. ( naaroke hariç ) 100 
lrW.. 1000 lir . almacak· 
tır. • remil 

K&ıele ft -i kieele ıellDİ 

Milletler cemiyetine havalesi düşün .. ·· 

Cebhelerde topçu ve maki 
ateşi teati ediliyor 

.... DILEll ... FllANlllZ 
KiTABi MOflA--TIYLE 

Atatürk herkesin 
met etmeğe mec

bur olduğu bir 
şahsiyettir ._,c-1 ... , ... 

Paris: ıs (Radyo) - mgiltere
nin Amerikaya Çin - Japon hidi 
sesi hakkında verditi nota mubtavi
yab ıizli tutulmasına ratmen Va· 
linıtonda iyi haber alan mabafıller 
Londramn müıtercken harekete ıeç· 
mek üzere alikadar memleketler 
arasında derhal istişareler yaplma
SIDI telclif ettiiiai söylemektedir • 

Amerika hariciye nazın matbu· 
iktisat Vekilimi Z ata, Amerikama muatakbel bir Iİ· 

Rariste ~an ( L'oriept) ıaze- yuet tikibetmete devam edecetini 
tesinden: lzmirde .pylemiıtir. 

Bir Fr- ••lmıiıi, Mablfa Londra: ıs (Radyo) - Hariciye 
Kemal diktatör , ismindeki kitaı.m nazm Eden Japon ve Çin elçileriyle 
Tür~ ....... .kQ;ip hay· lzmir : 15 ( 'rurk sözü mubabi- temu ederek uzak f&l'ktaki son bi· 
ret ediyor . Fakat bir hükGmet rei rioden ) - iktisat Vekilimiz Celil diJeler baklandaki endifelerini bil· 
sini tahkir etMk ıl•i bit bak F ran· Bayar ber,btı'inde siypi mÜlteşar, dirmiştir. 
sacla dahi olsa mübab olabilir mi ? ve titMt Wlüan UIDUlll mü· Berlin: tS (Radyo) - Japon -

Qialdi bütiia Tiirk millewer· ·rj~ ol~ ı.M bupn ıehrimi J Çin elçileri dün Fon Noyrab 7.İya· 
im Ye l1iıla rwc•ıı • Diktatir-. • .. iniflltatl . ret etmiflerdir. 

keliz ı ıilıi en .......... ola. ._ ... _ _.11..,.,11111111, ... 1 J"fi•• ,....,.,,.., ~• ~~--------ıııııı-·-----
ralr telillW ecMllll • n t 1 sriyetçi· 
ler , yani kudret • ~ _.. bL 
kimiyete ve vatan sevgisine iltinacl 
ettir .. r ~çinde • •tt · . 
tibkir etmek tabu ve içten gelen 
bir~ 

Yalmz vakıalan hatırlatsak kifi. 
dir • Türkiye gaJip devletler tarafın· 
dan istillya atralliıftı . Yabancılarla 
UY'lflDUJ olan b6kümdara karp ipti• 
ela jalml l;ılr tek adanı ~ 

ISP ANY A MESELEI .. ERl 

Tavassut planı dün 
sabah neşredildi 

.......... , • 1!111•tft~l'l'l: l .. Jıll~~~ 

MOllco*- ıs {Rady~1 -
Llviaaf, Türkiye Dald~ .Vlılılli 

•1a w HHidye Vidlf 
Tevfik Rüttü Aru ıeıefine bir 
ziyafeti vermiftir. 

Bu ziyafette Sovyetleriıı heaıeq 
"n büyükleri, Molkova elçisi Alp 
~ ve Sovyet Ankara e~İIİ de 

ValMliya : ıs ( Radyo ) _ is
panya hükumeti ademi müdahale 
k~mitesine bir nota verdi . Bu nota 
bır çok talepleri havidir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Paria : 15 ( Raci~ ) - ~ill'I 
ye nmn Delbus batacla 
Romanya krall ile beynelmilel .ı,a 
si ve bilhassa Şarki Amapa ·..ı~ 
ti hakkında görüpaüttlr • 
erkim harbiye reisi de ~
mittir. 



~hife 2 Tllrksöztl 

r iTAbYAN - ALMAN 
Bloku ne yapmayı düşünüyor? 

FRANKONUN MENFAATi FRANSIZ- " ........................................................................ ~ 
INGILIZ BLOKUNA iLTiCA ETMEKTiR 

Yazan: PiyerDominik 
• spanya , Avrupa diplomatik faa l liyetleriııin sıklet merkezi olmak· 

ta devam ediyor· 
Almanlarla ltalyanlar şaheserleri 

telakki ettikleri politikadan va<geç
miş değillerdir . Muhakkak addet- / 
tikleri ve tacil için ellerinden geldiği 
kadar uğraştıkları Frankonun gali· j 
biyeti , zanlarında kendilerine üç ay• 
rı zafer temin edecek , Almanyaya 
buhranından korkularak bir dünya 
politikasına doğru gitmek imkanını 
verecek ve ltalya da , ispanya sa· 
yesinde , Akdenizin en büyük dev· 
leti olacaktır . 

Bu üç zafer şunlardır ; 
Evvela bolşevizm üzerine kati 

galebe çalınmış olacaktır ki bu ne· 
tice ne , Almanya, ne de ltalya için 
küçük bir iş değildir . 

Almanya için bu bir iç istikrar 
vasıtası olacak ve bolşevik ispan
yaya kati darbenin vurulmasiyle Rus. 
yanın ciddi surette yaralandığına 
inanacaktır . Almanya eski islav ra· 
kibinin yaralanmasını , büyük bir 
avantaj sayacaktır . Çünkü bu yara· 
d•n Seriinin şarkta beklediği yıkı· 
!ışın doğmıyacağını kim söyliyebilir? 

ltalya için de bu netice Alman· 
yadan fazla bir iç istikrar unsuru 
olacaktır . Çünkü bir bolşevik veya 
bolşevikleşmiş ispanyanın mevcudi. 
yeti ltalyan rejiminin mukadderatını 
tehlikeye koyabilirdi . Katalonya 
veya Valansiya kıyılarından Liguri 
veya Toskanoye olan mesafe hakika
ten kısadır , bu derece tezadlı iki 
rejimin , biri yıkılmadan , karşı kar· 
şıya yaşayabilmeleri güçtü • 

General Frankonun zaferi Al· 
manya ve !tal ya için yalnız bolşevizm 

üzerine kazanılmış bir zafer , bir ide· 
olojik muvaffakiyet olmakla kalını· 
yacak Fransa üzerine de sarih bir 
zafer teşkil edecektir . 

Bu hususta iki devlet yalnız halk 
cephesi Fransasını değil , umumi
yetle Fransayı göz önünde tutmak 
tadırlar . Almanya nasyonalist ve 
Fransız düşmanı bir ispanyanın bir 
yandan Pirene , öte yandan Rif bu· 
dudunda bulunması ile F ransanın 
hareketsizleşeceği ve bu suretle 
Alman ordusu için şarkta veya ce 
nubta her hangi bir taarruz imkanı 
hasıl olacağı kanaatindedir . 

ltalya da , Fransa, şimdiye ka· 
dar Akdenizde çok müsaid bir st· 
ratejik vaziyete sahip idiyse , bir 
lspaoyol • ltalya ittifakının ve Ba· 
icar adalarında tesis edilecek ispan· 
yol ve ltalyan üslerinin bu vaziyeti 
değiştireceği kanaatindedir . Rif ve 
Pirene hudutlarını korumak mec'.u 
riyeti Fransanın ltalyaya karşı vazi · 
yetini hafifletmek hususunda da mü
essir olacaktır. Nihayet Fransa , bu 
yüzden, Akbeniz veya Atlas okya· 
nusu yoliyle kıtalarını Afrikadan ge· 
tirmek imkansızlığiyle karşılaşacak
tır . 

General Frankonun zaferi, niha. 
yet, Roma - Berlin mihveri ile bir· 
letnıiş olan iki devlet için, lngiltere 
ürerioe bir zafer olacaktır. 

Filhakika, bu takdirde, garbi 
Akdenizde hakimiyet ltalyanlara 
geçeceği gibi, Cibraltar'ın, askeri 
ehemmiyeti kalınıyacaktı, Maltanın 
şimdiden ehcmiyetini kaybetmiş ol 
duğu gibi. Akdenizin gıırp kapısı 
olan boğaz, yalnız lngilterenin kont
rolinden çıkmakla kalmıyacak, fakat 
Almanya ve ltalyanın müttefiki olan 
bir lspanyamn kontrolü altına gire
cektir. 

Almanların Kanarya adalarında 
ve Rifde yerleştikleri doğru ise Al
manyanın elde edeceği . avaAtajdan 
n defildir 

Atlas okyanusu üzerinde mükem· 
mel bir vaziyete ve cenubi Amerika· 
ya doğru mükemmel bir hard et 
noktasına sahib olacaklar, lngiltere 
nin meşhur Kak yolunu kesmek im· 
kanını elde edecekler ve bilhassa 
kendilerinde mevcud olmıyan ham 
maddelerin ispanyadan tedarik ede. 
bileceklerdir. 

Fakat bütün bunlar şu farziyele 
re istinad eder; 

1 - Şimdiye kadar iki taraf 
arasında muvazeneyi bozmamış olan 
lngilterenin günün birinde general 
Frankoyu tanımaya, karar verme
mesı. 

2 - General Frankonuıı da Is· 
panyayı yeniden inşa için lngiltereye 
Fransaya, muhtaç olmaması ve gü 
nün birinde Londradan bir istikı az 
talebinde bulunmaması; 

3 - İspanyada ve Rifde müda 
halede bulunmaktan çok akıllı dav
ranarak çekinmiş olan Fransanın, 
bir senedenberi Valansiyaya karşı 
muhafaza ettiği sempati politikasına 
devam etmesi. 

Portekizin hiç bir zaman lngil 
tere ile arasının bugünkü kadar iyi 
olmamış olduğu daima unutuluyor. 

Halbuki Portekiz faşist bir reji. 
me :maliktir. Londrada ve başka 
yerlerde F rankonun tarafı tutmak· 
tadır. 

Bu misal lngilterenin f:>şist dev· 
!etlerle pek iyi anlaşabileceğini ve 
hatta onlarla müttefik olabileceğini 
gösterir. Bütün mesele lngiltere ve 
F ransanın, yarın politik ideallerine 
mi itaat edeceklerini bilmektedir. 
Menfaatleri, ispanyada kazanan ta· 
rafı, kim olursa olsun kendi tarafla
rına çekmektir. Bu hususta lngiliz 
ampirizm'ine itimad olunabilir. Esa· 
sen general Frankonun kalib geldiği 
farzedildiği takdirde onun menfaati 
hiç şüphesiz Alman - ltalyan tara
fını tutmak değil, Fransız - lngiliz 
gurupuna iltibak etmek olacaktır. 
Filhakika, Alman - ltalyan tarafını 
tuttuğunu farzedelim; karadan kom
şusu olan tek büyük devletle ve de
nizlerin hakimi ile husumete girişmiş 
olacaktır. Bu, kendisine her cebhe
den düşmanlar tedarik etmesi demek 
ol.ıcaktır. 

Bu itibarla kuvvetli bir ordu 
idame etmek, kuvvetli bir donanma 
ve hava kuvveti İnşa etmek mecbu. 
riyetinde kalacaktır, ve bıı zaruret 
tam memleketin aarabisi esnasına 
tesadüf edekti. Almanya veya ita(· 
yadan isfikraz yapmak mümkün de
ğildir. 

F ranko hükumeti, harp cihazla· 
rına karşı bakır ve civa cevherini 
mübadele etmek mecbvriyetinde 
kalacaktır. Bu şartlar altında mevki· 
ini nasıl muhafaza etmek ümidinde 
bulunabilir. 

Bilakis, General F rankonun bir 
kere zaferi kazandıktan sonra, F ran· 
sa ya ve lngiltereye doğru döndüğü
nü ve ispanyanın, Roma ve Berlin 
tarafırıdan müstemlekeleştirilmemek 
için oİsun, Londra Parisle ticari ve 
mali anlaşmalar yaptığı farzedilirse, 
harici tehlike onun için kalmamış 
olacaktır. 

Bir ordu sabiibi olabilir fabt 
silahlanma yükü altınında ezilmnsi· 
ne lüzum yoktur; bir donvnması ola· 
bilir, ayrıca Fransa ve lngilterenin 
hiç bir memleketi ispanyanın tama
miyetine tecavüz ettirmiyeceği emni· 
yetiyle de kendini korumuş olacak
tır. 

Derhal istikrazlar yapabilir. Şa
rabı, yağı, civası altın mukabilinde 
kendisinden satın alınacaktır. 

inşa ve tamir işine girişebilir; 

Belediye daimi en
cümeni dün toplandı 

Belediye daimi encümeni Reis 
Turhan Cemal Berikerin riyasetinde 
dün öğleden sonra toplamış bazı 
kararlar almıştır. 

Borsada alım, satım 
Dün borsada yaptığımız tetkikte 

buğdayın kilosu 4.57,5 kuruş ile 
4.87,5 kuruş , arpanın kilosunun 
3.40 kuruş ile 3.50 den alınıp ıa
tıldığı görülmüştür. 

Liseliler kamp 
yerini 'değiştirdiler 

Kampta bulunan şehrimiz Erkek 
· lisesi talebeleri ; 

Haber aldığımıza göre ; kamp 
yerlerini değiştirerek dünden itiba
ren Erkek Muallim mektebi kamp 
yerine nakletmişlerdir . 

Ticaret mektebi
nin yeni binası için 

arsa alınıyor 
Şehrimiz Ticaret mektebi için 

ınşa edilecek binanın arsasının mü
bayaası hakkında dün Vekaletten 
Vilayete emir gelmiştir. 

Arsa yakında alınacak ve sanı] 
t:lığına göre inşaat bu yakınlarda 
başlıyacaktır. 

Tütün ikramiyeleri 
Tevziat bugünlerde 

başlıyacak 

937 yılı tütün ikramiyelerinin 
malililere tevziine başlanacaktır . 1 

-----=--
bugüne kadar için görülmemiş bir 
refah temin edebilir. 

ispanya, Pirenelerin ötesini gö· 
zetlemek mecburiyetinde olacaktır; 
hakiki sahası, yani servetlerini istis· 
mar edeceği dünya köşesi Afrika. 
ılaki hissesi ve bugün kuvvetli dev
letler olan cenubi Amerikad~ki eski 
müstemlekeleridir. 

ispanya nüfuzunu orada inkişaf 
ettirebilir; burada kendisine pazarlar 
bulabilir. 

Yani, politikası, ispanyayı aklın 
idare ettiği zamanlarda olduğu gibi 
cenul-ıa, garbe ve cenubu garbiye 
müteveccih bir deniz· politikası ola· 
caktır. 

Tıpkı Fransanın, Portekizin ve 
lngiltereninki gibi. 

Onun içindir ki ispanyada her 
şey halledilmiş değildir. Gerçi Va. 
lansiya hükumetinin şansı azdır, ara
cılık politikasının ıse, hiç yoktur, 
Bask hükumeti ortadan kalkmıştır. 
Almanya ve ltalya galib görünüyor 
lar, fakat ideolojik bir mahiyette 
olan bu zafer yeni ispanyanın onların 
arabalarına koşulacağı manasını ta 
zammun etmez. Bu da tasarlanabi. 
lir, fakat aksi de,. 

Bütün mesele !ngiltere ve Fran· 
sanın, entrenasyonal politika saha. 
sında sağlam bir görüşe malik olup 
olmıyacaklarında ve yeni ispanyanın 
menfaatlerini idrak edip etmiyece 
ğindedir. 

Bu ispanyanın hakiki devlet a· 
damlarına sahib olacağını veya şim. 
diden olduğunu kestiremeyiz; eğer 
böyle adamları bulmak taliine cıaz 
har olursa, ispanya öyle bir vazir.et • 
alacaktır ki, Avrupa sulhu, lıir ls
panyol - ltalyan - Alman ittifa· 
kında maruz kalacağı tehlikeler den 
kuvvetle masun bulunacaktır. 

Önümüzdeki aylar bizi bu husus· 
ta aydınlatacaktır. 

ŞEHRiN EKONOMiSi 
Ayhk ihracatımız, idhalattan 

476,121 lirahk fazladır. 

Haziran 937 de Adananın bir 
aylık idhalat ve ihracatına dair ti
caret odasının neşrettiği istatistik 
üzerinde yaptığımız tetkikat neticesi 
Haziran 937 ayındaki ihracatımızın 
idhalattan 476121 liralık fazla ol
duğunu anladık. MezkQr aydaki id
ha!At 405325 liralık, ihracat ise 
881,446 lirahktır. 

ldhalAt maddelerimizi başlıca 
şunlar tutmaktadır: 

38220 liralık ziraat alatı, 13872 
liralık benzin, 12070 liralık çimento 
2724 liralık gazyağı, 1385 liralık 
hurdevat, 4741 liralık kahve, 841 
kösele, 92058 liralık yerli mensucat 

15günde13 çift 
evlendi 

Belediye evlenme dairesinden 
aldıfrımız malumata göre; Temmuz 
1 den 15 ine kadar 15 ırün zarfın· 
da şehrimir.de 13 çiftin evlenme mu. 
amelesi yapılmıştır. 

Bir kadın cayır 
cayır yanacaktl 

T oprakkalede Hasan karısı Ce· 
mile adında bir kadın bütün elbi
seleri gazle ıslatılarak ate9lenmif 
bir vaziyette alevler içinde görüle· 
rek kocası Hasan ve ~omşuları ta
rafından kurtarılmıştır . 

Dört kişinin 
kanlı kavgası 
Osmaniyenin Dere Ova döyün· 

den Mustafa oğlu lbrahim ve kar
deşi Akkaş, ayni köyden Hüseyin 
oğlu Mustafa ve Mehmed oğlu Naki 
tarafından dipçikle ağır surette ya· 
ra !anmışlardır. 

Yaralılar hastahaneye kaldırıl· 
mış, suçlular da tevkif edilmiştir. 

Ziraat mücadele müdürü 
Kozandan döndü 

Ziraat Mücadele Müdürü Bay 
Saadeddin SArıkaya ve mücadele 
istasyonu müdürü Bay Haydar Mü
cadele işlerindeki tetkiklerini biti. 
rerek dün Kozandan dönmüşlerdir. 

Zabıtada: 

Parasını çalmışlar 
Halil oglu Şevki isminrle birisi, 

Sakarya otelinde Tevfik oğlu Tah· 
sinin ceketinin cebinden para çalıp 
kaÇ?rken cürmümeşhud halinde ya
kalanmıştır. 

s;gortam mal_ yanınca kaybolur. s;gvrt: mal 1 
yo.nınca; bedelt d~rluıl 6deni.r 

Gu••vEN Sigorta 
Sosye • 
tesl • 

SÜMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANKASI · • 

Kurumudur 
Güven'e güveniniz. Ve ; Si
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
MUracaat : Rıza Sulih Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 
po&lfı kııtUJu. : 93 T,.l•/orı N __ ; 265 

8221 16-30 . 

49151 liralık ecnebi mensucat, 
21 967 liralık makine parçası, 1612 
liralık makine yağı, 43223 liralık 
şeker, 228072 liralık vesaire, esaslı 
idhalat haricinde kalan ufak idbalat 
da 176751 liralıktır. 

ihracatımıza gelince; 

130587 liralık pamuk, 2469 li
talık ıskatta pamuk, 2445 liralık 
çiğit küspesi, 105341 liralık çi~it 
yağı, 6933 liralık arpa1 3311 liralık 
buğday, 37592 liralık susam, 199286 
liralık iplik, 170114 liralık bez, 
22640 liralık yün, 3788 liralık ba· 
ğırsak, esaslı ihracat haricinde k .. -
ian ufak ihracat ta 108039 liralıktır. 

1 Doğu illerimizdeki 
kalkınma 

- Birinci sayfadan mabad -

kıhıtta vasıtası olacaktır. Bu işler 
üzerinde tetkiklet yllpılmııktadır. 

Trabzonda bir stadyom inşası 
için parti para yardımı yapmıştır. 

Karsta kurulmuş olan hayvan 
ihracat birliği: Türkiyenin hayvancı
lık merkezlerinden biri olan bu mm· 
takada ırerek satıılar ve ııe•ek satış 
organizasyonu bakımından çok fay
dalı olmuştur. 

Kredi satış kooperatiflerinin ve
rimli faaliyeti, ihracat bitllğlniıı tatı· 
dımanını artırmıştır. Hayvan ihracatı 
üzerinde dost Sovyet Rusya ile yeni 
bir anlaşma hazırlanmaktadır. 

Kuvarsham bakır madeninin, saf 
bakır istihsaline ba~lanması, çevresi 
için yeni bir kaynak olınuştur.Fi
atlar yükselmiştir. Murgul bakırı, ha· 
vai hotla sahile indirilecektir. 

Rizede çay ekimi çok müsbet 
netic~ler vermiş olduğundan ekim 
sahası genişletilecektir. Bu ekonomik 
ve zirai kalkınmaya muvazi olarak 
kültür işlerine de büyük bir ehemi
yet verilmiştir. 1937 de açılması için 
kültür bakanlığı büdcesine tahsisat 
konulmuş olan altı orta mektecten 
dört tanesi üçüncü umumi müfettişlik 
mıntakasında açılacaktır. On altı şe
hir ve kasabanın elektrikle avnınlan· 
ması için Simens şirketinin hazırla
dığı projeler tetkik edilmektedir. 

Kültür üzerindeki çıılışmaların 
kuvvetli bir eseri olarak da yeni ve 
modern Halkevleri binalarının yapıl
ması işi de möteahhidlere ihale edil 
miştir. Erzurum V<! Erzincan Halkav· 
)erine 65 re bin, Kıırs Halkevine 50 
bin, Artvin Halkevine 45 bin, Bay
burt'ta yirmi bin lira harcanacaktır. 

Yeni haralar t~sis ve eskilerinin 
yenilenmesi için Ziraat bakanlığı para 
ayırmıştır. Bu haralar hayvanların 
nesilleriniıı ıslahına calışılacaktır. 

Doğunun en büyük iki şehri olan 
Erzurum ve ~rabzonda şehir bayın· 
dırlık işlerinin mümkün olan süratle 
gerçekleştirilmesi için bu iki şehir 
belediye reisinin mensub olması ka 
rarlaşmış ve tayinler yapılmıştır. 

~-,·iti 
Şehirde dün, hava rüzgarlı ve 

sisliydi. En çok sıcak 33 santigrat 
dereceydı. 

16 Temmuz 1931 

- Birinci sahifeden artan -

Yun ve kıl mensucat 

Safi yünden mamul başka mad
dede zikredilmiyen mensucat (ör~e 
kumaşlar dahil) resimleri sıl..letlerıııl 
göre 540 ve dörder yüz liradao 
850, 800, 700 , 600 liraya çıkarıl· 
mıştır. 

T 

J 

Arişi kamilen pamuk yün men' 
sucatın metre murabba sıkleti 200 
grama kadar olanların resmi 315 li· 
radan 800 liraya, 201 den 300 gra• 
ma kadar olanlann da resimleri 550~t 
liraya çıkartılmıştır. a 

ipekten gayrı mevaddı lifiye ve n 
madeniye ile işlemeli veya yapıştır· 
malı olanların resimleri ise 340 li· t 
radan 850 liraya çıkartılmı~tır. v ,.. 

Şark halıları gUmrUk resımıerl t 
Şark:halılarının gümrük resim· a 

feri esaslı nisbette arttınlmıştır. n 
Metre murabbaı sıkleti 2,5 kilo· e 

grama kadar olan şark, halısının 100 
kilosu 550 lira , bu sikici ten ağır o· tri 
)anların 100 kilosu 350 lira resme 1 s 
tabi tutulmuştur. Ji 

Metre murabbaı sıkleti 130 kilo· h 
gramdan ağır olup top halinde ge· 
len geçen ve geçici mamulatın boya· r 
sızlarına 500 lira, boyalılarına 550 
lira resim .konmuştur. 

Örme, dokuma her nevi yün kıl 
kumaştan dikilmiş elbise, tozluk gi
bi giyilecek eşyanın resimleri 440, 
800, 520, 500 liradan sıra ile 800, \ 
900, 800, 600 liraya, yünden ve kıl· 

1 
dan örme çorapçı eşyasının resmi 
560 liradan 600 liraya, mahlut ipek 
veya sun'~ipekten mamul mensucat 
ve kordelanın reııni 1500 ve 2400 
liradan 350 ve 4700 liraya çıkartıl
mıştır. 

Boyun bajları 

Dokuma kumaştan boyun bağla· 
rının safi ve suni ipekten olanlarının 
resmi 4200 liradan 7000 liraya , 
diğer elyaf ile mahlut olanlarının 
resmi 3000 liradan 5000 liraya çı
kartılmıştır . 

Muhtelif maddeler 

Limondan , 75 nisandan 30 ey
lüle kadar ithal edilenlerin 100 kilo· 
gramından 3 lira resim alınacaktır . 
Pamuklu mensucatın muhtelif nevi· 
lerinin ve pamuktan yapılmış kilim· 
!erin resimleri de muayyen nisbet· 
!erde arttırılmıştır. 

Altı kauçuktan yüzleri diğer 
mensucattan ayakkabıların resmi 
230 dan 275 liraya çıkartı 1 mıştır. 
Mermer ve granit mamulatının re· 
simleri birer misli arttırılmış , çimen· 
tonun resmi ( 0,60 ) dan ( 0.90 ) a 
çıkartılmıştır . 
Ancak bugüne kadar iktisat Veka· 
ietince ithaline müsaade edilen çi · 
ınentolar bunlar için kabul edilmiş 
tenzilatlı tarifelerle girecektir . Cam 

mamulatı tarifelerinde , demir veya 
çelik tel , dikenli demir tel dökme 
borular , demir çivi , akümülatör 
tarifeleri de yükseltilmiştir . 

Kok kömürünün beher tonundan 
alınmakta olan resim 4,50 liradan 
7,30 liraya, kuruşuu kaleminin res· 
mi 60 liradan 17 5 liraya , eczalı 
pamuklar 24 liradan 75 liraya çıkar· 
tılmış . kükürtün 1000 kilosu için 
4 lira resim ksnmuştur . 

Tuvalet e,yası 

Tuvalet eşyasının gümrük resim· 
resimleri mühim surette yükseltil
miştir . Levantaların resmi yüz kilo· 
sunda 1000 liradan 3000 liraya , 
kolonya, losyon saç suları ve boya
larının resmi 720 liradan 2500 lira· 
ya , düzgün podra , sürme , tırnak 
cilası resmi 650 liradan 2000 liraya, 
dudak ve yanak rujları ı esmi 300 
liradan 3000 liraya çıkartılmıştır . 
6UmrUjiU indirilen maddeler 

Gümrük resmi tenkis edilen m:ıd· 
deler arasında mubtelif ipliklerin , 
çiçek ve fidanların , pirinç yağı , 
göz taşı gibi endüstride kullanılan 
sair iptidai maddeler vardır . 

Çiçek ve fidanların resmi yüz 
kiloda 25 liradan 2,50 liraya , be
yaz çimentonun resmi 0,30 liraya 
yalnız petrol , benzin ve petrol müş· 
tekatı ile işliyen motörlerin resimle· 

ri 30 liradan 10 liraya indirilmiştir. 



ATAVDA SEViNÇ 
Ali Komiser Martelin statünün ilanı 
arif esinde verdiği nµtuk halk üzerinde 

müsbet tesirler yaptı 

utkun Türkçe ve Fransızcası 
pek çok alkışlandı 

takya: 14 Temmuz [Türksö
birinden] - Hatay statüsü 

neşredilmiş bulunuyor. 
hı\inasebetle dün Antakyayı 
edip şehrin belediysinde bir 

Veren ali komiserin bu söyle· 
iirkçeye tercümesini aynen 

a alıyorum: 
erk halkına: 
ırılt-ketiniziq_ Kanunucsasisi 
~a beynelmilel mühim müza. 
n cereyan ettiği devre geç· 

l<>nra bir sulh ve müsalemet 
İçinde istikbale doğru hangi 
içinde teveccüh etmek mu· 
dutunu tayin etmek için IİZ· 
•nıza gelmeği lüzumlu gör· 

cakta yaşıyan halkan tenev· 
tzahibin ihtilafı, konupdandil· 
taaddüdü; Cenevre meclisi.ne 
Y1a tarihinde kabul edilen me
ihtiva ettiği ahkimm mülhem 

Prensipleri ittihaz ettirdi. 
Yatı uınumiyeoin muhtelif te· 
bnda, işbu yeni vaziyetİll 
en file çıkarıJmasma ahenk· 
rilcinıesai etmek için, Sancak 
teşkil eden anasırı mubte· 
Yekdiğerinden munfasıl I~ 

. erine rağmen, siyaset ilemuı
derecede kemale ermiı ol
iıbat etmek tiılore .-iddir • 

n bilhassa vaziyeti içtimaiye
ya nüfuzu şahsi yel eri dolaya· 
atandaşlann tabii ı ehbri olan 
hitap ediyorum. 

BELEDİYE 

Asayişin temini me.s'uliyeti ken. 
disine teveccüh ettiği müddetçe 
F ransanın, memuriyeti mahausamu 
bili taksir ve bitaraf aoe olarak icra 
edecef:i teminatını kendilerine geti
riyorum. 

Her yanda sükiinun idamesiyle 
herkesin kendi mesaii yevmiyesini 
kemali rahatla takib etmesi için u 
mumun yardımına gü.veD111ekte esa· 
sen Fransa hakbdu. 

Mukadderatına müşterek kaldığı 
Suriye ile komşu Türkiye arasında 
Sancak, bir hilaf sebebi değil, bi_li 
kis Suriye ve Türkiye milletlenne 
dostluklannı takviye edecek vesaiti 
teshile mahsus bir unsur olmahdır. 

iki koıntu devlet arasanda mü· 
nasebab dostanenin teessiisünü te -
menni etmekte Türkiye için biç bir 
sebeb kalmadığı teminatını kati 
taahbudatla müeyyed bir surette 
Türk ricali devletindm iltihul * 
mekle ır, ... mearüa 

ltbu ftilif ve ıaflıpenrerane siya
sette hani hedefi alikadaT otduklan 
hususaUa hukuku mütekabilelerine 
hürmeten takib etmelerini bütün 
Sancak ahalisinin idrakinden bekle 
rim . 

Bu nutkun Fransızca ve Türk· 
çe.si haık tarafından çok allcışlan
mııtır. 

Ali komiserin beynab halk üze. 
rinde büyük ve müs~t tesirltr rap. 
mışbr. 

iLANLARI 

ol tuz t maden kömürü Yol silindiri ve kanararun ihtiyacı an ° on 
ailtmeye konmuştur . 

1
. 

25
) 

1
. d 

Be h bede 1 ( ıra ır . her tonunun mu ammen 
Muvakkat teminat (56,25) liradır. . " .. t on beşte belediye 
ihalesi temmuzun 19 uncu pazarte.sı gunu saa 

· de yapalacakbr . . . 1 t enler orada görebilirler . 
Sartnamesi yazı işleri kalemmdedır. 1 ~y inat makbuzlarile bir-
lateklilerin ihale günü muayyen ~at~ em 8288 4-7-11-16 

elediye encümenine müracaatları ılan o unur. 

hiza) nda österilm maktu ~ 
a yazdı suçları işleyenlerden an ak 1 b&bnaaııeye ilavesine 

rınrn alınmasına ve bu hususun 6 numar ten 
encümence karar verilmiştir. Maktu para 

cezası 

Lira 
1 nı .. " . _, ta•ı""''I• arabacılardan 

esım uzermue ... .._, d 2 
.. Şoförler en 

10 İatiabmdan f:Zla yolc: alan otomobil ve kamyonlar1n 

b:.~ koşulu araba bayvammn atzına gem takmayan 1 

dan. d b 1 k llanmaıc..a hazır yedek tek~rlek 3 er esnasında er a u 5 _ • d 
b·ı kamyon şoforlenn en • an otamo ı ve b 1 dan 

lrabasmı başı boş bırak1? ara aa =~ satanlardan 
da malam teşhir maksadıle bağ1rar 

8322 

1 · den· 

2 
5 

• Demiryolları Adana şletmesın · 
• • 8 ooundaki 16 No.lu 

lı beş lira tahmin edilen Adanaşehır ısta Y kon\llmuı ve 
bir sene müddetle kiraya verilmek üzer~ a~b~ma~: talip zuhur 

nuı 8-7-937 tarihinde yapılacağıilan edılm11 a1e •
1 

· tı'r 
.. .ı d' d' karar ven mış • -.ııen açık artırmanın on gün daha tem ı me 1 müdür-

. 19 temanız 937 pazartesi pnü aet 10 da ıletme 
binaaaoda yapılacaktır. 

alcbt teminatı 450 kuruştur · ik 
teldilerin 2490 nuaıaralı arhrma ve eksiltme kanunund~ yazıkbb v~I 
uv kkat ~!- _ ld x. aöstenr ma uz ı e 

a -.mnabn Adana vezne.sine yatm ıısını ,. 14-16-18 
.._..aa aıtnıad~'*l-.ıaı.,1 , 8315 l3-

Sahife : -' 

Günden güne 
güzelloş n Ceyhan , Asri sinemanın 

- Birinci sahifeden artan -

müdafaa endi~eleri yoktur . 
Hali iskeletleri smtan Misisin 

yine Ceyhan ırmağımn bu yerinde 
kuruluıuyle Ceyhan kasabasının ku· 
ruluı sebepleri bir birine o kadar 
ZJddll' ki : Misis eski devrin Sevkül · 
ceyş bakunından , Ceyhan ise yeni 
devrin iktisadi bakımından , yani 
iki muhtelif düşüncelerden doğmuş 
iki kasabamızdır . 

· Birisi yerinde sayıyor : Misis , 
bili eski devirlerin hayallerini taşı
yan , etleri dökülmüş , dişleri dö· 
külmüş ve vaktiyle binlerce cengi· 
verin içinde sığmdığım kaşla binası· 
le , türbesiyle ; yer yer bakımsız 
mezar taşı gibi gayri muntazam sağa 
sola devrilmiş 11ütuncuklariyle san· 
ki öğünmektedir . 

Bunda haklıdir . iki bin seneden 
fazla bir zaman geçmiştir • Ceyhan 
ırmağı üzerine atılan bu köprü üze· 
rind"n geçenlerin , bu bili yaşayan 
eseri yapbraru muhakkak hayırla 
anmasmdan bu tirin nahiye merke
zimize de naçiz bir hisse kalabilir, 
o kadar. 

Ceyhan yolu üzerinde mecb· 1ri 
bir istasyon ve geçit olan Misisi şirin 
bir nahiyemiz ve eski tarihi bir tehir 
olarak severek geçiyoruz. 

Fakat Misise nazaran çok yeni 
bir kasaba ol1n Ceyhanın görülecek 
ve bilhassa tetkik edilecek pek çok 
tarafları vardır. 

Ceyhamn tetkike değer pek çok 
taraflarından ilk bakışta en göze 
çarpan iki hususiyeti vardır. 

1 - Ceyhan iktisad bakımından 
çok ilerliyor, Ha~ti daha doğrusu 
ileriye atılıyor ve koşuyor. 

2 - Ceyhan imar ediliyor. Bu
pnkü medeni insanlam şebircilikw 
4aba~ t;·ta)aN~. 
İhtiyaçlara cevap ve~ Q bale 
IOkuluyor. 

Evelce kuabmaı en itlek ve en 
prefli sayılan sokaklan bile kıım 
çamur ve çirkeften, yazm toz yığın. 
1anndan geçilemezken timdi ama 
yavaı yavaş. düzeltiliyor, genişleti
liyor ve etrafta üç bet katlı apart
man detil, fakat mütevazı güzel, 
temiz yeni binalar yükseliyor. Bu SU· 

retle Ceybaoan bük6met caddesi '"'1· 
di, bir kaç sene önceye nazaran 
beman biç tamnmıyacak bir şekle 
sokulın111tuı. Ceybam hiç bilmeyen, 
bu caddeye girince yeni bir şehir 
kuruluyor zanneder, Zaten bugünkü 
rejimin buginki nesil ve her nihayet 
bugünkü medeni hayam hep ileriye 
dotru koşmak ve şeyin daha iyisini, 
daha güzelini, daha faydalısını mey 
dana getirmek ~ayesiyle didindiğine 
göre, bütün işlerimizde (yerinde say
mak) yoktur. Biz ·Yeni Türkiye. bü. 
yük ve şimdiye kadar hiç bir millete 
nısib olmayan bir inkilib devrinde. 

yiz. Hergün yurdun ve yurddaşm 
iyiliği için yeni yeni eserler başarı. 
yoruz. 

Ceyhanın tren hatb ve cenub, 
garb ve şimalin zirai - iktisadi yol 
lannda en uygun birleştiği nokta 
üzerinde ziraat için yarayışlı ve genç 
topraklann ortasında bulunması ona 
hakiki değerini vermiştir. 

Hakikat şudur ki: Cenubdan Ak
denizin, şarktan Osmaniye dağla, 
rınan, garbden geçerek Akdenize dö 
külen Ceyhan ırmağının çerçevele
diği bu ova, Çukurovanın en genç ve 
en münbit ovasıdır. Bu ovanın bir 
çok yerleri vaktile sazhk ve ba
takhk iken şimdi faydalı bir hale 
sokulmuş ·İmar· edilmiştir. 

Son yıllarda arazinin ve mevki. 
inin hususiyeti dolayisiyle Ceyhana 

dışandan epeyce nüfus gelerek yerleş· 
miş ve bu mmtakarun iktisadi ve zi
rai bünyesine yerleşmiştir. Ve hu 
suretle nüfusu 928 sayımmdan çok 
fazla artmış, son sayımda (10,000) 
olmuştur. 

Hiç şübhe yok ki bu rakam gün 
geçdikçe artmaktadır. 

Ceyhanın bugünkü haline baka 
rak, yarın ve daha bir kaç yıl son· 
raki nüfuıu ve iktisadi vaziyetini tah· 
min gayet kolay bir şey olur. 

Sabri GUI 

İspanya meseleleri 
- Birinci sahifeden artan -

LOndıa: 15 (Radyo )-Ademi 
müdahale balckmda hazırlanan ta. 
vasaut plim bugün neşredildi . 

Planın en şayanı ehemmiyet kıs
mı, ispanyadaki ecnebi muhariplerin 
geri çekilmesini muvafık görmüş 
olmasıdır. 

Y eoi ka" a alar 
100 ve 500 liı ahk para 

\arın basılması bitti 
Yeni baıflerle J.,ondrada basıl· 

makta olan 100 v~ 500 liralık para· 
larımızın buılması bitmiştir. 

Bu paralar yakında piyasaya çı
kanlacaktır. 

Cumhuriyet merkez bankası 1, 
5, 10, 50 ve 100 lirahklann yeJ!İ
den ve yeni şekillerde bastmlması 
için bir anlaşma yapmışbr. 

Bu paraların bastınlması Eylılla 
kadar tamamlanmış olacakbr. Yeni 
paralarımız dolar şeklinde küçük ve 
ebad itibarile dar ve uzun olacak
br • 

Modeller tamamen tesbit edil· 
miş ve ilk örnekler basılarak An
karaya gelmiştir. 

Yeni paralar tedavülde bulunan 
kağıt paralarımıza nazaran daha iyi 
bir kağıt üzerine basılacak ve üze· 
rinde Cümhuriyet devrinin en büyük 
başarılarından bir kaçını göa terir 
resimler bulunacaktır. 

Devlet Demiryollan işletme Umum Müdürlü-
ğünden l . _ . . 

1 - Devlet Demiryollan istasyon ve katar aşlermde çalışmak uzere 
müsabaka .ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Mi11b.kıya ittirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; 
8) Türk olmak; 
C) Yat• 18 den dün ve 30 (dahil) den yukan olmamak; 
O) Bu .. e için askere çatJnlmamıf olmak; 
E) idaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayene ne· 

ticeaiacM. ..;.ıfaal aerviade çah~mağa mani bir guna arıza ve hasta· 
lıjı •••• ..,u.r. 

1.Jleı•t•ı lın atthanllZ olarak 61 lira ücretle memur namzedi ola· 
rak .... fi' 

2 - M&at.kada kazananlara muvaffakiyet derecesine göre .61 ,57, 
46, 43 lira aylak ve buna göre muhtelif vazifeler verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihana 3.1 Temmuz 937 tarihinde &aat 14 de Hay. 
dspaıa, Sirkeci, Ankara, Babkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, iz
mir, Erzurum, Mudanya işletme merkeılerinde yıj:ıdacakbr. 

4 - En son miraeaat tarihi 30 Temmuz 937 Cuaıa ıünüdür. 
5 _ Da~a liyade tafsilat almak istiyenlerin işletme müdürlüklerine 

ve amirlitine ve bü~lc iatasyonlanmiaza müracaat etmeleri lazımdır. 
8321 16-21-2$ 

Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşam 

-1-
Heyecan ve sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı 

HOTGIBSONUN en güzel filmi 

korkunç süvari 
-2-

Heyecandan heyecana, meraktan meraka dü
şüren sevimli artist Timmccyin en büyük 

sergüzeşt filmi 

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

8283 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Canlı, ruhlu, şen ve her hususta memnun eden filmler vücuda getirmekte 
tanınmış sinema meraklılarının sevdikleri büyük artist 

Wilhelm Thielenin vücude getirdiği filmlerin en güzeli 

(BALO) 
Gelecek f rogram : 

( EDD KANTÖR GANGESTERLER ARASINDA ) 
Bu filmi s~yrederken gülmekten katılacak ve şimdiye kadar güldüğünüzden 

ziyade güleceksiniz 

PEK YAKINDA: 
HAZIRLANINIZ ÇÜNKÜ 

göreceksiniz 
8304 

100 sene sonrayı 

BeJMiye Reisliğ.aden gönderilmiştir· 
( Dünden artan ) 

Baltalıklarda ise kesil riyerek kalacak olan ağaçlar iyice belli olacak şe
kilde işaretlenir. 

Madde 34 - Devlet orman çekici modeli , yapılacak nizamnamede 
gösterilir . 

Çekicin aid olduğu memurlardan gayrisi tarafından kullanılması ya
: aktır. 

Madde 35 - Her tomruk tam ortasmdan kabuksuz olarak haçvari 
pergel ile ölçülür. Numarası, kalınhğı, boyu, nev'i deftere yazıhr. Malıru
kat odunu kabuklu olarak ster üzerinden kaydolunur . 

Madde 36 - Parası verilmeden ve nakliye tezkuesi alınmadan, istif 
yerlerinden nakliyat yapılamaz. Nakliyat orman idaresinin göstereceği yol
lardan yapılır. Nakliye tezkereleri daima nakillerin üzerinde bulunup taleb 
vukuunda gösterilir . 

Maqde 37 - Ormandan çıkan kerestelik hasılatm bedel tarifeleri 
mıntakalar itibarile ve piyasa rayiçlerine göre Orman Umum Müdurlüğü 
tarafından tanzim edilerek, Ziraat Vekaletince tasdik olunur. 

Diger nevi orman hasılatının bedel tarifeleri her kazada mahalli pi
yasalar göz önünde tutulmak şartile, orman idaresinin o kazadaki en bü. 
yük memurunun iştirakile idare heyetleri tarafından tanzim edilerek Or
man Umum Müdürlüğü tarafından tasdik olunur. 

Madde 38 - Ormanlar, baltalık ve koru usullerine göre tanzim ve 
Orman işleri Uumum Müdüriüğü tarafından tasdik olunacak amenajman 
planlarına tevfikan işletilir. 

Madd~ 39 - Devlet ormanlarındaki kat'iyat ve istif her revire göre 
hazırlanan amenajman planlarına müsteniden orman idaresi tarafmdan ya· 
pdır . 

Her tomruk kesildiği mahalden numaralandıktan ve orman çekici ile 
damgalandıktan sonra istif mahallerine sevkolunur. Damgasız tomruklann 
taşınması yasaktır . 

Tomruk istihsalinden sonra ormanda bakiye kalan enkazın toplanıp 
çıkarılması için orman idaresi köylülere müsaade vermekte muhtardır. Bu 
kısmın istif olunması şart olmadığı gibi mukabilinde bir bedel de alınmaz. 

Madde 40 - Büyük mikyasta ve mühim tesisatı icabettirecek olan 
ormanlar icra Vekilleri Heyeti tarafından karar verilmek şartile orman 
idaresile milli sermayeli Türk şirketleri veya milli bankalar tarafından 
müıtereken i,letilebilir. 

Yedinci Fasıl 
Otlak ı e 11lP.r' a i~lerı 

Madde 41 - Devlet ormanlarının ağaçlı yahut ormandan açılmış çıp. 
lak yerlerinde yaylak, kışlak, otlak ve sulama gibi hakları olanlar bu 
haklarının taalluk ettiği kısımlar ormanların içinde bulunuyorsa oıman 

lidaresi tarafından gösterilecek yollardan girip çıkmağa ve ağaçlarla fidan· 
l~ra zarar yapılmaması için idare tarafından alınacak diger nevi tedbirlere 
ri~yete mecburdurlar. Bu hak sahipleri tiftik keçisi , kara keçi ve de~ 
hayvanlannı bu yerlere sokamazlar . 

Madde 42 - Devlet ormanlarındaki otlaklara hayvan sOkulup otla· 
tılmallDll OFman mübendiıleri tarafından tanzim ve •ilfefk-

- Sonu var - 8303 
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Liverpol Telgrafları 
15 I 7 / 1937 

Santim Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

-l 00 
lireı Hazır 7 _1_ \w 

Temmuz vadeli 6 84 Rayişmark 

B. Teşrin vadeli 6 84 
Frank ( Fransız ) 20 51 
Sterlin ( İngiliz ) 624 -oö 

Hint hazır 5 91 Dolar ( Amerika ) 179 _ ıs I 
Nevyork 12 44 Frank ( İsviçre ) 

Akdeniz KarataşAltun
kum Plajı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 
ve mezeler, her türlü içkiler ve buzlu meşrubat, kaynak suları , hususi ya -
taklı odalar,fiatlar ukal:et kolu! e1ır.rz doecede ucuzdur. 

istirahat yttleri ai le \C hkaılaıın yerleri ayrılmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahlan saat 6 da ve cumartesi günleri saat 

Türlı:aözG 

..... ----··--------------------·-- Seyhan Defterda • • • • • • 1 DoAusu : Tarikiam, 

T U R K S O Z U rikiam, Poyrazı : Zeliha 
lesi : Abdulhamit, Dönüıl 

si : Bağ maa çardak, M 

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

nenın, hır muessesenın 

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

Cl•ıdler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün miicellitbanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

Renkı· işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
nii n Oto atik makina\annda yaptı
rabilirsin L • 

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

yapı lır . 

Ki.tap ar E.~e.~lerinizi T""rk-1 
sozu matbaasında 

ler Türksözü mat
baası"Türksö-

bastı rınız . t emiz bir tab nefis bir 1 

cild içinde eseriııiz daha kıymetlene
cektir. 

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

T Zu•• Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. ___________ I ______________________________ _ 

Seyhan ,Defterdarlığından: 

1 Aded 
1 • 

1 • 

1 • 

Dik silindirli Dizel motoru 

Konulan kıymeti 
250 Lira 

Baştan yanan yatık silindirli lngiliz mamulatı 
altı beygirlik gaz motoru · l 
Benzinle müteharrik Alman mamulibndan 
35 beygirlik motor 
Oksijen kaynak · makinesi 

75 • 

25 • 
8 • 

Yukarıda cins ve muhammen bedelleri yazılı motorlarla ,,ksijen ma. 
kinesi satılığa çıkarılmıştır. Görmek istiyenlerin her gün Milli Emlak mü
dürlüğüne ve isteklilerin de yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesiyle 
3 Ağustos 937 pazartesi günü saat on dörtte Defterdarlık Milli emlak 
müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 8323 16 · 21 · 27 31 

Algopan , Algopan ... 
Baı, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirabınd 

en iyi deva Algopan dır . 

Algopan bu hastalıklan,rahatsızlıkları alır koparır ve atar . 

Adana askerlik şube
sinden: 

1 - Malul subay ve erat yetim
lerinin tütün ikramiyeleri gelmiştir. 

2 - Malullann ikramiye tevzia. 
tına 15/7/937 tarihinden itibaren 
başlanacalctır. 

3 - Alakadarların senet resmi 
si ve nüfus ki~ıtları ile birlikte gel· 
mel eri. 

4 - Tevziat müddeti dört ay
dır . Bu müddet zarfında müracaat 
edilmesi ilan olunur. C. 

Devlet demiryolları Ada
na işletmesinden : 

Adana gar ve şehir istasyonla
rındaki idare mebanisinin hela çu
kurlarının idareye ait emme maki
nesile temizlenerek şr.bir haricine 
nakli bir sene müddetle müteahhide 
verilmesi açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

!anlı, 

Avukat Musa Bidilin 
gisi borcundan dolayı yu 
ve evsafı yazılı bağı ile i 
çardaği tarihi ilandan iti 
gün müddetle müzayedeye 
mıştır. Talip olanların Şf 

mak üzere heyeti idareye 
terdarlığa müracaatları iliıl 

Seyhan deftardarl 
Bu kerre mukavelesi 

Karataş dalyanının mefsuh 
lesine nazaran 937 taksit 
ait balık avlama hakkiyle 
mi yedi bin yüz elli yedi 
hammen bedel üzerinden 2 
937 tarihine m Üsadif pazı 
nü saat on beşte Seyhan 
darlığında ihal~ edilmek üz 
zarf usulile artırm1ya çık 
isteklilerin şeraiti anlama 
Milli Emlak idaresine mü 
meleri ve teklif mektu 
ihale zamanından bir saat 
müsyona tevdi etmeleri. 

16 21·27·31 

Seyhan Defterdarlı 
Defterdarlık dairesinin 

katında kullanılmış koltuk, 
çiıme, postal, battaniye, ba 
ir muhtelif cinste eşya sa 
Mecmuunun muhammen 
lira 15 kuruştur. Görmek i 
rin her gün defterdarlık da 
Milli emlak müdürlüğüne 
lilerin de 2 aktJstos 937 
günü saat 14 de üzde yedi 
teminat akçasile Milli emlak 
lüğünde toplanan komüsy 
meleri. 16 21-27-31 

r·----
F ransızca der 

Orta ve Lise sınıflarındaki 
belere müsait şartlarla Fr 
dersleri verilir . 

Matbaamıza 

müracaat 
Eksiltme 29-1-937 pazarte~i günü 
saat 11 de Adana işletme binasında .__ __ --------"'! 
yapılacaktır . 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kut~larda 7,5 kurııştur. 
Her eczanede bulunur . 24 8966 

--

1 
1 
~ 

B 

1
16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden ~. urnsi hmyonlu hre- ı 
ket etmektedir . 8194 H. 29 ,..., _________________________ ...; Beher çukurun tahmini ücreti 3 

lira olup ayda asgari 25 çukur te
mizleneceğine nazaran muvakkat te· 
minat parası 67 lira ôO kuruştur. 

Adana Ticaret ve 
yi odasından : 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Rvdyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbr t k, Mesane taş ı, Karaciğe r ve nıidedı· n 
muztarip olanlarla Cilt hasta lığ ı olanlar mutl2ka lu ılıcaya gelmelidirl er. 

Senelerce çocuğu •>lmayaııl ar Kı;dn t i fatıı amn bu feyzinden müstefi t 

ve mesut olmuşla rdır. 

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

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar · Kuruş 

dır : 200 Bir gecelik 

otel odas 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 Çiftebana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek. 

titiniz iztirabı unu\mayınız.8264 17 

1 VİKTORVA 
• Bisiklet ve Motosik-

letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

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

-~---------...;9~26~-8-286.._ ____________ __ 

Bu işe dair olan şartname ve 
mukavele projeleri Adana yol baş 
nıüfe~t.işliğinde parasız olarak gö· 
rülebılır . 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesaikle beraber muvakkat te
minat parasının veznemize yatırıldı
ğına dair makbuzu hamilen eksiltme 
gün ve saatında hazır bulunmaları. 

8291 6- 10- 16-18 

Adanada Pamuk iş Limıl 
ketinin 22 Haziran 1937 ta 
yaptığı içtimada ikinci derec 
zaya salahiyettar muhasebeCI 
Ahmed Sait Daı agaya vekil 
mek üzere aynı derece ve s 
le Bay Süreyya Engin'e imli 
hiyeti verilmesine karar v 
mezkur şirk etten tevdi olu 
rardan anlaşılmış ve sicilli 
kaydedilmiş olmakla ilan ol 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
K~yadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
KayadeJen 

Kaplarına kimyagerlerin elite colduı ulan bir kris 

Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtılıt 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiri 

Bir su df'ğil, sıhhat ve gürbüzlüğiin iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadt 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolandl' 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönd 
7953 81 

Umumi;Neşriyat Müdüru 

M. Bakşı 
Adana Türlı:aözü matbad 

y 
v 


