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Japon orduları seferber halde, 
Çin, taa~ruza iyice hazrlandı 

1 Amerika ve lngiltere 
vaziyetle çok alikadar 

1 

H•r•t uczzıuıuna engel olan maddelerden 

UCUZ HAYAT 
Yaşamanın çareleri peşinde 

Bele · lerin b mevzudaki çalış
nıalanna bütün devlet teşkilatı da 

yardım edecektir 
Ankara: 1~ [TOrksözQ muhabiri yazı>'?r] - Yurd.da hayatı ucuzlata

cak a tedb' ı r aıerindeki ~lışmalar ılerlemektedır. 
Te~:·rcr ~;; .... memleketin torla yerlerinde yetişen muhtelif mad· 

delerin ~· 8~k mutava98ıtlar elinden geçerek istihlAk pazarlarında, istih
tal fiatle;~yle icıyaslanmıyacak farklarla satılmasının önlenmesi üzerinde 
~,,. 

Bunun için belediyeler kendi mm~ 
llkaJarı dahilinde yetişen mahsullerm 
hf:Yilerini mikdarlannı , maliyet fiat
lannı .. ;.. plrillerini, hangi yollarla 
nereı~ g6nderildipi, bu rönd~rilen 
)'erlerde hangi satış tarzı _ü~ermde 
ıauamele gördQünü ve butun b.u 
iatihaleleri geçirirken fiatın n~sıl hır 
art~a ıeyri takibettiğini tesbıt ede
ceklerdir. 

Belediyelerin bu mevzu üzerin
deki çal11malarmda bütün devlet _teş· 
killtı kendilerine yardım edecek tir · 
Bunun için merkezden bu işin ~asıl 
)'apılacatı hakkında geniş direktıfler 
verilecektir . 

Bu malômat toplandıktan sonra 
:netnleket içi mübadele eşyasm~ıh _fiat 
artışı üzerinde müessir olan amıller 
taaY)'un etmiş olacak ve bunlarin tas
fiyesi cihetine gidilecektir. Elde mev· 
. cu~ rakamlara göre memleketin bazı 
llhhsal ınerkezleriyJe , istihlAk mer
kezleri arasındaki fiat farkı beş mis· 
lini aşmakta ve ,ınutavassıt sayısı 
7-8 i aımaktadır . 

Devlet vergileri ve nakli için har
canan paradan çok ziyarle olara!' 
teşkilatsızlık yüzünden bu ~adar yuk· 
sete fiat farkları arıeden yıyecek ve 
~ecek maddelerile le üçük endüstriye 
lid mamulatın normal fiat farklarile 
•atılabilmesi için çok cezri tedbirler 
alınacaktır. . 

Bu arada büyük şehirlerimizin ıs-
tihlik ettikleri maddelerin fiatlarının 
ilıumsuz temevvüçleri önlenecek . ' 
~ maddenin nerede, kaça salılabı-
lecegi hesablanacaktır · 

lJcnz satılması halkın sıhhati ile 
Yakından alakalı olan maddelet üze-

-....., -
.r---·--·~-~ ........ ,. ............... ı9'~ 
! Filistin işi başka saf- ! 
J haya mi dökülüyor ? ı 
• • ' . • kudU• = uı ( lt•dro > - i 
i ~ltaun ta11eımı 11•klhndald i 
f-.lllz 1tro,... Akvam C... i 
! lldJetl daimi mandablr ko- • 

rmde hu&Ult !edbitler a1..-aktır. lW 
arada et ve ekmek hafta gelmekte
dir. 

Sancakta 
vaziyet 

Yobazların gülünç 
tefsirleri 

Antakya : 16 ( Türksözü mu· 
ha birinden ) - Yeni rejim ilan edil· 
miş ve halk müsterih bir nefes al· 

mış bulunuyor. 
Bunu çekemiyen bir kısım yobaz 

Martelin nutkundan " Hiç bir deği· 
şiklik yok • cümlesini kendi akılla 
rınca trfsir etmekte ve budalaca 

sevinmc:ktedirkr • 

* 
yeni Sancak delegesi Bay Roje 

1 EyJUlde oehrimize gelerek vazi· 
fesine başlıyacaktır . 

* 
Mabud Sancak delegesi Doryo 

veda nutkunu dün söylemiştir. 

. izmirde 
İzmirde incir ve · 

üzüm kooperatifi 
kuruldu 

T .. k ·· ") Ye· İzmir : 16 ( ur sozu -
. te~eltlCül etmit olan 7 Qziiın, se

nı , .. •
11 

• ._......., 
kiz incir şirlCeti mum~sıı en uua-: 
Gelil Bayırın riyas~!ı~de t~~ 
-'- 'k. •rket birlettinlerek büyük ra&. ı ı ,,. . ·ıd· 

b" kooperatif vücuda getm ı. 
ır Celil Bayar mümessillerle ~ t "''•1011Unda mU..ld ,_, .. 

! de karfll•n .... dı • Flll•tlna 1 »•lcl• laatk• bir tahkik 
i h•J•ll g8nderllm•el fikri 
f "-11t111c19r. t 

;fıasbihallerde bulund~ Ve ötle ~z~· 
· ri şehir kazinolunda Velölin de~~

k "ettix.i büyük bir ziyafet verıldi. ra . 5 • __ 1_: 

••• • 

····~··············~·· . 
lktiıad Vekilimiz bunu mitemu 

• 1 • ·Ns•l"'9 t.iıt;ltatıırt:b&J e&1r 

ÇünOIOeır 
Taarruza hazırız diyor 

~"'""""!""~-----·------~~-

Londra: 16 (Radyo) - Royter ikşam yapllan müsademede bir Ja· 
muhabiri bildiriyor: pon neferi ölmlştür. Çinlilerin zayi. 

Şimali Çindeki vaziyet henüz ab malum dekildir. 
sükun bulmuş d~ğildir. Vafington: 16 (Radyo) - Re-

Royter muhabirinin Pekinden ~ cumhur Ruzvelt mutadı hilafına 
bildirdiğine göre; dün Çin - Japon qlarak hafta tatilini Vaşingtonda 
kıtalan arasmda çarpışmalar olmuş· pçirecektir. Buna sebeb Çin - Ja. 
tur. Japon ajansı, hususi konseyinin pon çarpışmalannm vahim şekle dö. 
dünkü toplantısmda hariciye, harbi- külmüş olmasıdır. 
ye ve maliye naZJrlarırun vaziyeti Tokyo: 16 ( Radyo ) _ Bugün 
hakkında hükimetin nazarım ve nliler konferansı toplanarak hudud 
maksadını anladıklannı bildirmek tuiyetleri aözden geçirildi ve ehem· 
tedir. 0 

.myetli kararlar alındı. 
Hariciye nazırı, Nankin ile mü-

zakerenin devam ettiğini söylemiştir. Tokyo: 16 ( R ... dyô) - Şimali 
Berlindeki Çin Japon elçileri. Alman Çindeki hadiselerin vahametine bi-
hariciyesine Ninkin hadiseleri hak· oaen bütün oıdulann seferber hale 
kmda hükbmetlerinin vaziyetlerini .onulması karan alınmıştır, 
anlatonşlardır. Pekin: 16 (Radyo) - buicümet 

LOndra: 16 (Radyo) - Çin _ bütün taarruzlara köğüs gerecek 

Japon ihtilif ının halli için gerek in- V41İJettedir. 
giltere ve gerekse Amerika timdiye Ordudaki bütün medeni vası· 
icatlar .yl'J ayn teşebhillet ·'Vl)llpbf--~1' ~1'"J...,r1ır:.biv& kaDPlijlorilli laudııdJar.da 
Ja.Lr. tekaif etripiE: 

f'•fiij ti (ıt.fyo') - J.laricılye Mev,.-: 16 (Kadyo) - Ame-
nızın bay DclbQs <;iıı ve Japon rika ve Jnrilıwe bükumetferiÇin ve 
maslahJtgüzarlarile görüşmütşür. Japonya hüktmetlerine muhasema 

Loridra: 16 (Radyo) - Çin - tın devanuna bir aebeb olm.dığını 
Japon ihtilafı şeklinin önümüzdeki beyan ebnitlerdir. Çin Japonya ara 
48 saat arfmda anlatalacatı ümid sında m"'akerat devam ediyar. 
edilmektedir. Cebheden yeni bir çarpışma haberi 

Tokyo: 16 (Radyo) - Evvelki gelmedi. 

Franko cephelerinde 
Yarın büyük şenlikler olacak 

~----........ ____ _ 
General Franko 18 temmuzu 
Zafer bayramı ilan etti 

---·•4+•··---
İngiliz planına 

hakkında var 

Frant111t hudadlarına H9ca eden lepanyoller 

Salamanka: 16 [Radyo] - Ge· 
neral Franko, 18 temmuq tdilli 

b-~~ ~ ·-~~la~ 
bir kaıamaile ne~ir. 

Franko ayni zamanda bu günü 
"Zafer eeneis. diye. tesmiye et.mittir. 

Madrid: 16 [Radyo) .,.. Buraya 
gelen haberlere fire; Endiilia cep-

helerinde tüfenk ateşi teati edilmek. 
tedir. 

Roma: 16 [Radyo] - resmi 
mahafit, lnğiliz planına tasarlanan 
k~nşı~lıldar hakkında azami ketu
mıyetı m•bafaza etmektedir. 

. • l~z~tainazarı tesbit edil· 
Dllf """"""7""• 
. - ...................... _ 

TÜRKİYE - SOVYET HUDUP 
MUKAVELESİ DÜN İMZALANDI 

SOVYET HARiCiYE KOMiSERi VEKiLLERiMiZE BUYUK BiR 
ZiYAFET VERDi. HARARETLi NUTUKLAR SÖYLENDi 

Moskova: 16 [Radyo] - Sovyet Hariciye komiseri dün Türkiye Cumhu• 
riyeti Dahiliye ve Hariciye Vekilleri şerefine bir öğle ziyafet~ vermiş vo tfa· 
riciye komiseriyle Hariciye Vekili Rüştü Aras karşıhkh nutuklar söyleıiılı· 
)erdir. 

Sovyet mekezi icra komitessi reisi, kaleminde, bugün Vekilleri kabul et• 
mittir. 

Moskova: 16 [Radyo] - Türkiye ile Sovyetler arasmdalti ' hudud işleri 
üzerine olan mukavele bugün Türkiye namına Büyük Elçi ~ip Aydm ft 

Sovyetleer namına Hariciye komiseri tarafından imzalanmıştır. 
Moskova: 16 [Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor] - Hariciye 

ve Dahiliye Vekillerimiz dün Lenin'in mezarına çelenk koymuşlar ve MolO!-
lotof tarafından kabul edilmişlerdir. · 

Molotof Vekillerimiz şerefine bir dine vermişlerdir. Vekillerimiz )ufiin 
Moskova metroviterini ziyaret etmişlerdir. 

VAT ANI VE ERMENİ 
ÇETELERi YiNE ÇARPIŞTI 

Hasicedeki kanh çarpışmada 
~----------------------~------~ 

bir kaç Ermeni öldü ve üç 
~------------------------------~ 

Arab polisi ağır yaral~ndı 

Mardin : 15 (Türksözü muhabiri 
bildiriyor) - Bugün aldığım malu· 
mata göre 10 temmuz 937 cumar 
tesi günü vatani Dehham aşireti, 
Fransız ve Ermenilerin taraftarı olan 
(tay) aşiretini kamilen hükmü altına 
aJımtbr. Aşiret reisi, Sincara kaç- 1 

IDlf oldut.u için esir edilmemiıtir. 
1'dıiiir we ~ taraftan 

bulunan ( Şanımar) aıiretinin bayük
lerind~n Abdulmuhsin oğlu Mezahid, 
Derbesiyedeki Fransız ve Ermeni 
k vvetleriyle görüşmek ve icabeden 

yardımı yapmak üzre Derbesiyeye 
gitmiş ve fakat bu elebaşının Der
besiyeye gittiğini duyan Vatani Deh· 
ham aşiretinin bfiyük teyhlerinden 
Amir oğlu Zübeyd, yanına aldıtı 

BELÇiKA DA 

Reksistlcrin şefi L. 
Dögrel 4 aya mah

kum oldu 

Bay Dllgrel 

Bıükseldeo bildiriliyor : Nakli
yat nazırı Marcel • Henri • Jaspar 
tarafından H eks partisi şefi L Deg · 
rel aleybiae açılan , iftira , küfür 
ve hakaret davası Bürüksel ceza 
mahkemesinde görülmüş ve hüküm 
tefhim olunmuştur . Salonu doldu. 
ran kesif bir samiin kütlesinin mev· 
cudiyetine rağmen reis hükmü derin 
bir sükün içinde okumuştur . Bu hük
me nazaran Reks partisinin genç 
lideri dört ay hapse mahkQm edil· 
miş ve hükmün Belçı"kada yirmi dört 
yevmi gazetede neşrine karar veril
miftih Dögrel hapse girmiyacektir. 
Çinldi mahkeme cezayı tecil etmit-
tir • .. 

bir kuvvetle Derbesiyeye gitmiı ve 
Mezabidi öldürmek istemiştir. Bu 
vaziyete muttali olan Mezabid, cıler
hal Hasiceye kaçmıştır. Zübeyd ve 
kuvveti bunun peşini takip etmek· 
tedir. Her ihtimale karşı Zübeyd, ol· 
lu F azal, 200 süvarilik bir kuvvetle 
Derbesiye civarında ki köyleri ta. 
rww.lda bubvw:wefdaıdtr.. 
Me:mhi~~ ...... 

tinde ha puanlara tesadüf •• 
öldürüleceği tahmin edilmektedir. 

Hasicede ki Erm~niler, Vatani. 

lere yapbkları bir tecavüz netice. 
- Gerisi ikinci sahifede-

~--------····----------~ 
Tas ajansının genel 
direktörü de tevkif 

olundu 
Moskovadan ( Le petit Parisien)e 

bildiriliyor: Tas apnsınm genel di• 
rektörü 8. Jakob Doletski de Troç. 
ki taraftarlıjı Ye bolşevik ihtü&ıt 
aleydaılıtı ile tevkif olunmuştur • 

Zaten bir kaç haftadanberi keq
disinin gözden düştüğü ve §iiplıeli 
bir işle alakadar oldup şayiast giz· 
liden kizliye dol~şrİıakta idi . F alcat 
resmi ve açık hiç bir malumat elde 
edilememişti • 

Bu haberin sıhhatı ancak ( Ural 
amelesi ) adındaki kü.;ük bir gaze· 
tenin Dolestski a)eyhinöe yazdıtı 
çok şiddetli bir makaleden anla~ıl• 
mışbr . . . 

Kendisinden başka mesai arka
daşlarından Sotz da tevkif olun
muştur. 

Son 
dakika 

lngiliz planı 
muvaffak oluyor 



• 
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az:. 

Çukurovanın mühim 
ticaret merkezlerin 

2ira~ ve 
en ol n · 

Ceyhanın dertleri 
Borsa, 

Elel<trik, 
Telefon ..• 

Yazan : Sabri GUI 

Ceyhan , ideta Adananın bir ) 
mahaDesi demektir . Hergün ı 
bir çok Adanalı , Mersinli , 

Tar•uslu tüccar , Ceyhanda alış ve
riş yapmak ve işlerine bakmak için 
gelip gidiyor . Bu sene Ceyhanda 
hububat mahsulü bereketli oldu~u 
için alış verişler de göze çarpan bir 
canlılık var . istasyon her gün buğ
day , arpa ve yulaf gibi hububat çu
vallariyle doluyor . 

Ceyhaııın ihracatı yuvarlak hesap· 
la senede ( 7000 ) vngondan aşağı 

detildir . Bu mıntıkanın y•llık Pamuk 
rekoltesi 30-35 bin balyadır . 

Ceyhan yalnız pamuk ve hububat 
ihracaöyle kalmıyor . Ayni zamanda 
ha)' an ihracatı da mühimdir : Bize 
şarktan gelen koyun sürülerinin mu
hakkak uretto uğraiiığı yer olmak 
dolayısiyle Ceyhan piyasasında yılda 
vasati olarak 200,000 koyun alış ve
rişi olmaktadır . Bunun kasabada 
yap ı ı ilı:tiaactl ve ticari canlılık da 
sevinilecrk bir hAdi~edir . 

Ceyhanın bu ikti adr canlılığı ; 
ha lı olarak bir çok tüccarların, ban
kalarııı ve ticari müesseselerin bura
da yetleşmesıni netıcelendirmiştir . 
Şimdi Ceylıanda yüzden fazla tüccar, 
ziraat , iş , Osmanlı bankası gibi üç 
balıka , 1700 ev, 800 dükkan ve ma
taıa 11 !urun ve 12 otel vardır . 

Cuma ve Cnmartesi günleri Cey
hanln paıarıdır . 

Burünlerde kasabanın çehresi bir
denbire defişir sokaklar pazara inen 
köylülerle , civardan gelen tüccar ve 
İş adamlariyle dolar ve anlattıklarına 
göre nüfusu ~ 5000 arasında birden 
bire artar . Ceyhanın ortasından ge
çen ve iki tarafında hüklimet binası 

Jandarma , emniyet binaları gibi res
mi , bankalar gibi ticari mües•eseler
le ve yeni binalarla süslenen ve tabir 
- her yerde olduğu gibi - şerefli 
yer olan bu cadde ve yakınındaki 
arsa kıymetleri çok yükselmiştir . 
Ve metrosu 10 liradan 50 liraya ka
dar alınıp satılmaktadır . 

Bütün bu baş döndürücü ve in
sana rurur veren cıınlılığa mukabil 
senelik varidatı ancak 70,000 lirayı 
bulan bir belediye bu dar çerçeve 
içinde ve bazan bin bir müşkillerle 
çalışıp duruvor. Ceyhan gibi zengin 
bir kasabanın bu fakır belediyesinin 
gücünden fazla çalıştığı adım attıkça 
gÖrülüyıır. Şimdi kasabanın en mühim 
bir derdi olan Ceyhan köprüsünün 
kurulmasına başlaıımış bulunuyor ki: 
Bu köprü (195,000) liraya mal ola
caktır. Köprü bitince hem bu civar
dakı halk çok faydalanacak hem de 
Ceyhan -- Adana toprak yolu çok 
kısalmış olacaktır. 

Buraya kadar hep Ceyhanın iyi 
taraflarını ve iyi işlerini anlatmış 

oluyoruz. -Fakat bütün bu iyilikler karşısın
da Ccyhanın derdleri de yok değil· 
dir; belki pek çoktur ve esaslı derd
leridir ki: Hemen çaresine bakmak 
lizımdır. 

Ceyhanın derdlerini şöylece sıra
lamak mümkündür. 

1-Senede 7000 vagon hububat, 
30 - 35 bin balya pamuk, 200,000 
hayvan, av derisi ihraç eden ve pi
yasasında milyonlar oynıyan bu ka
sabada bir borsa yoktur. Fakat buna 
mukabil - artık hikmeti ne olursa 
olsun - bir ticaret odası vardır. 

Yaptığım tetkiklere göre bir bor
sa aÇl!ması hususunda aklı başında 
ve mihıevver bazı tüccarlar müracaat 
etmişler fakat müsbet bir karşılık 
alamamışlar. Bunun da sebebsiz ol
madığını tahminen bulmak belki müm
kün olur. Fakat ne olursa olsun bu 
günkü Ceyhana bir borsa lazımdır. 
Bu iş yarınki C yhan için elzemdir. 

Ceyhaflda borsanın olmayışı; ba
zı yardıma muhtaç teşekkülleri de 
ciddi zararlara sokmaktadır. 

2 - Bu canlı kasabamızda tele· 
fonsuıluk en göze çarpan bir şeydir. 
Hele telelon vesaire gibi bu günkü 
Jn\\d~nl ih\iyaç aırasına girmiş çok 

basit bir vasıtanın Ceyhanda olmayı
şı biraz da acı ve belki de... Gü
lünçtür. 

Bir tüccar, diğerile, bir banka ö
birile, bir vatandaş evi veya mağA
zasile görüşmek için ayaklarına gü
venecektir. Şehir içini bırakalım, şim
dilik mecbur? olarak buna katlanılı
yor. işin en _tuhaf yeri şuradadır : 
Bir tüccar tasavvur ediniz ki Adana 
veya Mersinle bir alış veriş işinde 
anlaşmak istiyor. Telefon ·yok. Mek
tup uzun sürer . Çare ; Telgraf ... Ha
yır, yalnız telgraf yani ( adr ) tel
graf hatta ( acele ) telgraf ihtiyacı 

karşılamıyor. En iyisi ve kestirmesi 
biliyorum telırral .... 

Bir tüccar anlattı : 
- Telgraf kayıdlarını yoklayın. 

böyle ticari telgraflar arasında (yıldı
rım ) kayıdları her halde yüzde elli
yi geçer. Çünkü ne adi, ne acele tel
graf bizi tatmin edemiyor ve binaen
aleyh masrafı ağır da olsa fedakar· 
lıkla buna katlanıyoruz. 

Bu dert yalnız tücc~rın, bankacı
nın değildir. Bütün kasabanındır. Hat. 
ta zannedersem delediyede bile tele- I 
fon yok. 

1 3 - Etrafları ağaçlandırılarak ya
ya kaldınmlarile ve otel, kazino, lo
kanta ve müessese binalarile güzel
leştirilmesine çalışılan caddelerde bir 
çıplaklık var. Her gün görmeğe alış
tığımız elektrik direkleri yok. Gece· 
]eri yolumuzu kolaylıkla görmeğe içi
mizi gecenin karanlıklarında açmağa 
yarayan ve artık bu gün medeni in
sanların en önde ihtiyaçlarından biri 
olan ( elektrik ) Ceyhandan kendini 
esirgemiş. 

Bütün bu güzel caddeyi süsleyen 
binalarda bazen sönük, bazen parlak 
gaz lambaları veya lüks lambaları 

cidden yeni tarzda yapılmış, yeni 
yeni boyanmış bu güzel yuvalara hiç 
yakışmıyor. Artık iç sokaklar kim 
bilir ne halde? ... 

4 - Senede, yazdığımız gibi, b'n· 
lerce vagonun dolub boşaldığı Cey
han istasyonu günün iki saatinde 
yük ve yolcu sahnesi oluyor. 

Ceyhandan Adana tarafına gelmek 
için sabahleyin uykunuzun en tatlı 
saatını bırakarak istasyona koşma. 

lısınız. 

Ô bür istikamete gitmek içinde 
öğle yemetinizi, yememeniz veya 
yarıda bırakmanız, olmazsa gecenin 
yarısında evinizd~. yabancı iseniz 
tren saa tına kadar ıssızlaşan ve bel
ki de kepenekler] indirilen kahve 
ve gazinolarda pineklemeniz ica
beder. Yani günde Ceyhandan ancak 
iki defa tren kalkar. O da münase
betsiz aatlerde .•• Bu tren azlığından 
halk sıı.lanıyor. 

Aceba eskiden belkide üç dört 
defa Ceyhan istasyonuna gelib giden 
trenlerin adedini çoğaltmak müm
kin değilmi? ... ... 

Biz, bilhassa buırünkü Cumhuriyet 
devrimizde yenilemiyccek bir mlişkil, 
imkansızlık ümid etmeyoruz. Şu say
dığımız ve yapılması çok liizumlu 
işler, bugünkü rejimimizin yaptığı iş

ler karşısında o kadar basit ve 0 

kadar küçüktürki; ufacık bir işaret, 
küçücük bir himmet bu ihtiyaçları 
pek kısa dir günde ortadan kal
dırır. 

Biz buna o kadar inanıyoruz ki: 
Adeta Ceyhanımııın telefonunun , 
borsasının, elektri~in ve trenlerinin 
heman yarın yapılıvereceğini umarak 
şimdiden sevinç duyuyoruz. 

Kral Karol Paris belediye 
reisini ziyaret etti 

Paris : 16 (Radyo) - Kral Ka· 
rol bu sabah Paris belediye resini 
makamında ziyaret etmiştir. 

Zel1irli 
peynir 

istiklal mahallesinde Sadık kızı 
Zeliha, Ali kızı Hamide, Zübeyde, 
Muhiddin kızı Mahiye, Hüseyin o~lu 
Süleyman adında beş kişi, Kozanlı 
Ali oğlu Mehmed isminde birisinden 
aldıkları peyniri yiyerek zehirlenmiş 
!erdir. 

Peyniri satan Mehmed de, sat 
mazdan evvel bundan yediğin<len 
zehirlenmiştir. 

Zabıta tahı<ikata girişmekle be
raber hepsini Memleket hastahanesi. 
ııe sevketmiştir. 

Hukuk mezunu 
bayanlar 

istedikleri yerde mahke 
me başkatibi olacaklar 

Müddeiumumiliğe gelen 
'2ir tamim 

Adliye Vekaletinden şehrimiz 
Müddeiumuaıiligine gönderilen bir 
timimde Hukuk mezunu bayanlar
dan müstemiren bir yerde kalmak 
istiyenlerin mahkeme başkitiplikle
rine tayin edilmek arzu ettikleri tak· 
dirde bunların isimlerinin bildirilme
si istenmiştir. 

İkinci devre lik 
maçları 

Türkspor Kurumu Çukurova bölg~si 
fuıbol ajanlığından 

18/7 / 937 Pazar güoii saat 11 
de Torossopr - ldmanyurdu resmi 

fikstorün ikinci devresini oynıyacak. 
!ardır. Aynı saat ve günde birinci 

takımlarının şehir sahasında hazır 
bulunmaları. 

Hikem : Seyhan Adıl\jlspordan 
Rıza Salih Saraydır. 

Sınai müesseselerin 
elektrik resmi 

Maliye Vekaletj, nufusu on bine 
kadar olan kasabalarda bulunan ve 

elektriği o kasabada mevcud istih· 
sal şebekesinden alan sınai müesse
selerin elektrik sarfiyatı şimdiye 

kadar resme tabi tutulmuş ise bu 
resimlerin doğrudan doğruya sınai 
müesseselere geri verilmesini bildir. 
miştir. 

Zabıtada: 

Fena halde döğmüş 

Şehrimiz tütün fabrikasınd• ça· 
lışan marangoz Abdurrahman + 
Abdulkadir isminde birisi, Ali otlu 
Hasan isminde bir ameleyi fena hal 

de döğmüştür. Zabıta, Abdulkadir 
hakkında, kanuni icabı yapmıştır. 

Bir cürmü meşhud 

Sabıkalılardan 

Umumi evde 
ölen adam!? 

- Beni çocuklarımdan, karımdan ettin . 
Fakat seni çılgınca seviyorum ! .. 

Hürriyet mahallesinde oturan 
Elazizli Ahmed adında bir adam 
evvelki gece şehrimiz umumi evle
rinden birinde angaja ettiği kadının 
yanında ölmüştür. 

Ahmed, perşenbe günü gecesi, 
çakır keyif bir vaziyette arkadaşı 
Ali ile beraber Haticenin umumi evi 
ne gidiyor ve oradaki kadınlardan 
dostu nerimanın odasına çıkıyorlar. 
(Ahmed dört senedcnberi Neriman· 
la münasebettedir. Üç aydanberi 
araları açıkmış, o gece barışmışlar) 
ve yarım saat kadar hep birlikte 
konuşuyorlar ve bilahare Afı, Ah
medle Verimanı yalnız bırakarak 
odadan çıkıyor. 

Dün kendisi ile konuşan muha. 
birimize, Neriman, o geceki hadiseyi 
şöylece anlatmıştır. 

- Ahmedle tam üç aydanberi 
dargındım. Daha o gün barışmıştık. 
Ahmet beni dört senedenberi çıl
gınc~ sevmekte idi. Bende kendisine 
karşı aynı muhabbetle dolu idim. 
Onunla çok defa hayatımızı birleş
tirmek istedik. Fakat buna mani olan 
iki şey vardı. Buda, çocukları ve 
karısı .•. Bunlar olmasaydı, bende bu 
hayattan kurtulur, onu belkide mesud 
edebilirdim. 

O gece, arkadaşı Ali ile beraber 
odama geldiler. Bir azda serhoştıı
lar. Arkadaşı çok oturmadı gitti. 
Odada yalnız kalmıştık. Onu sevi 
yordum. Belki yarım saat geçti. O, 
sessiz sessiz düşünüyordu. Yerinden 
birdenbire doğrularak bana baktı 
ve ağlar ıibi hıçkırarak "seni bütün 
lekeleriııe rağmen seviyorum.,. Şim
di beni evde bekleyen zavallı karım 
ve çocuklarıma rağmen seviyorum. 
diyordu. Arasıra "karım çacukla. 
rım. diye muttasıl mınldanıyordu. 

Onunla beraber bende ağladım. 
Çok geçmedi, tabii hali avdet 
etti. 

Bana karŞt bugünkü aliltası çok 
ş:ddetli idi. 

işte bu sırada ani bir heyecan 
gösterdi, yüzü gerildi: 

"Seni çok seviyorum. Fakat şim· 
di seni tanımıyorum.. Seni göremi-J 
yorum. Çocuklarım. dedi ve derhal 
caıı~ız düştü, heman işi zabıtaya ha· 
ber verdik. Zavallıya o kadar acı 
dım ki.. .... 

Ahmedin zabıta tarafından yap
tırılan nıuayenesinde kalb sektesin· 
den öldüğü alaşılınıştır. Ahmcdin 
cenazesi ertesi gün gömülmüştür, 

Atatürk parkındaki 1 G zozların kontrolu 
Büvet inşaatı bir 

müteahhide verildi 

Belediyemizin Atatürk parkı 
içerisinde yaptırmağı kararlaştırdığı 
Büvet dün bir müteahhide ihale edil· 
miştir . Pek yakında bu Büvetin 
inşaatı nihayet bulacak ve parkta 
gezinen halkımız burada serinleme 
için istedikleri meşrubab ucuzca 
bulacaklardır . 

Belediye sabunları 
kontrol ediyor 

Şehrimiz belediyesi , esnafın sat· 
makta olduğu sabunları sıkı bir kon· 
trole tiıbi tutmaktadır . Bu aralık 
tahlil edilen azı sabunların beledi· 
yece kabul edilmiş formüle aykıı ı 
olarak kumlu ve topraklı olduğu 
görüldüğünden bunları satan esnaf 
tecziye edilmiştir . 

Bu sabunların Mersindeki bazı 
imalathanelerin mamulatı olduğu an· 
laşıldığınJan , mesele hakkında Mer
sin belediyesinin ve ticaret odasının 
nazarı dikkati celp edilmiştir . 

Bir duvar iki amele
njn üzerine yıkıldı 

Akdam köyünde Bay Recai çift· 
liğinde çalıŞan iki amelenin üzerine, 
çiftlikteki bir çürük duvar yıkılmış
tır . Yaralanan ameleler derhal mem. 
leket hastahanesine kaldırılmıştır . 

Dün şehirde en çok sıcak 32,2 
ııtigrat derecede i~i • Hava kıs· 

.... men bulutlu ve hafif riiiğ'irb lcil • 

Beledi ye, gazozlar üzerindeki 
sıkı kontroluna devam t>lmektedir. 

Evvelki gün içtima eden Belediye 
daimi encümeninde bu konlrolun 
müessir şekilde tatbikini temin mak· 
sadiyle gazozların ağzına konulmuş 
kapsulların üzerine fabrikaııın ismi. 
nin yazılması mecburiyeti kabul edil· 

miştir. 
Belediye, bu usulü tatbik için 

gazoz fabrikalarına iki ay mühlet 
vermiştir. 

Nişan 

Memleketimizin yetiştirdiği de· 
ğerli gençlerimizden St. doktor 
Nevudla , yine Adananın çok de. 
ğerli ve tanı~~ış doktorlarından Bay 
Osman Hayrının kızı Kutasın nişan 
törenleri bu akşam saat 21 de ordu 
evi bahçesinde yapılacaktır . 

Genç nişanlılara sonsuz saadet 
)er dileriz · 

Bir at hırsızı tutuldu 
Memişli köyünden ( Karaisalı ) 

Mustafa oğlu !sanın , çalınan bir 
beygiri , Tarsus mıntıkası dahilinde 
bır adamın elinde götürülürken ya· 
kafanmıştır · Hırsız hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır . 

• 

Si&ortam '""'. Y••u1C4 kaybolur. >iı<ortal• mul 1 
,-anınra; l>Nt!lı ıkrltal öden.i.t 

GUVEN ::,a.o;:~ 
te•I • 

SOMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 

Kurumudur 
Güven'e güveniniz. Ve ; Si
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
Müracaat : Rıza Salih Saray 
.No: 11 A. Bebekli Kilıse sokak 
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Unutkanlık rekoru 

E sk1denberi insanın unutk.o' 
vardır. Fakat bu günlerde 
unutkanlık rekorunu Belgrti Hitl 

da yaşayan Vukiçıeviç adında lı'adenb 
profesör kırmışbr. rına 

Belgrad jimnazlarından biri ndıhılara 
öğretmenlik eden profesör , bekiraldığı 
dır. Evinden memnun olmadığı içil F •le 
başka bir ev kiralamıştır. •bildi 

Oturduğu evin eşyasını toplıı hük 
mış, hamalları çağırıp nesi var neflVvcti 
yoksa hepsini kapısının önüne sıf· çıla 
dırmış. Fak at, liamallar eşyanın ıı"lıilİ v 
r~ye taşınacağını sordukları zanı'I' Kü 
ne adresi ve ne de evin nerede ol- IZalar 
duğunu bir türlü batırlıy;.mamıf, Yon 

Bu vaziyet karşısında gazetel 
ilan vermekten başka çare kald işte 
mamış. Onun için, ba günlerde &ıl' vale 
gradın • Politika • gazetesinde şöt kötü 
le bir ilin çıkmışbr ~ veti 

• Ne evin bulunduğu sokağı \'f ... 

ne de numarasını hatırbyamadıj'ıll' 1-1. 
dan , bir aylık kirasını peşin verdi· tn 
ğim ev :sahibimin, evİ('Iİd adresi~ .-ın·~ 
jimeazdaki adresime bildirmesin• ~ş 
kendisirlclen rica ederim. Vilan Vu· \ıct 
kuçeyjç 

Nevton'un hatıra 
defteri 

rine 

.. 
'V embriç üniversitesinin mü
~ zesi . meşhur lngiliz hikmrt li. 

şinası Nevtonun talı&il de\".' 
resindeki hayatını aydınlatan hatır• e 
defterini satın almıştır. 

34 sayfadan ibaret olan bu ha· 
tıra deftennde Mayıs 1665 tarihin 
den Nisan 1669 tarihine kadar not' 
lar vardır. 

Bu müddet Nevtonun Kembriç Yet 
üniversitesindeki tahsil devre sidir. l · li 
Gunü gününe hatıralarını kaydetmif iten 
olan dahi • müteaddid defalar otel· Bu 
de • kalmak kaydile ima ettiği (gii' v 
nahlaı ını) da not etmiştir. -

Talebe Nevtonun otel masrafı 
olarak kaydettiği para bir lngiliz li· 
rası olmakla beraber, silintilerden. 
bu mikdarın yerinde başba bir ka· 
yıd olduğu anlaşılmaktadır. 

"Felsefe tahsili için. sadece do· 
kuz şiling mas•af göstermiş olduğurıl lin 
göre; şöhretine asıl hizmet eden mak• f 
sad uğrunda pek az para harca· le 

H. mıştır. 

Masrafları meyanında bir çift 
ayakkabı için dört şiling gösteril 
miştir. 

Ayakkabı bağları için kaydetti· 
ği parayı çizmiş olduğuna göre, ta· 
sarruf maksadiyle eski bağları kul
lanmış oldutuna hükmedilmektedir. 

1665 yılı ııoeli genç talebeye 
beş şilinge mal slmuştur. O tarih· 
!erde beş şiling büyük bir para ol· 
duğuna ve bu masrafın üzerinden çok 
geçmeden kumar borcu olarak on· 
beş şilieg kaydettiğine göre, NevV' 
tonun bir parça haylazlık ettiğine 
de ihtimal verilmektedir. 

Vatani ve Ermeni 
çeteleri yine 
çarpıştı 

- Birinci aahlfedea artan -

sinde kanlı bir çarpışma olmuştur. 
Gerek Vatanilerden ve gerekse< Er· 
meoilerden zayiat olmuşaa da mik. 
•darı tubit eöilememiştir. Yalnız 
Vatanilerden üç polis ıığır surette 
yaralanrılış olduklarını öJrrndim. 

Hasıceliler dün hllltümet kona· 
;ğını sar arak jandarmalara ateş aç· 
,blar. 4 j~;:iarılla"" öJ,~üştür. -

lsmaı[ Dutarı 

•i 
re. 
bı 
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emnu'iyet karşısında ve kôtü gayeler uğrunda 
nsa A .... --h yret buluşları n zekasının şayanı • - --~------""---

lınanyada 
Yapılmış :i 

çok kumaz 
i kaçakçılık 

litle · di anlıyorum . Fakat paralanmı tek· nn iktidar mevküne geli k 
enb · A rar Ahnanyaya sokmaya anr ver· en lmanyadan hile ile para 
rınak istiyen yabancılara ve Al· dim · • rid bi 
lara karşı şiddetli bir mücadele Nazikmemukr çdcmesi en r 
dığı malumdur kağıt çı arara doldur~ak . üzere 
Fakat h · L... • ı bu adama uzattı fakat dığen söz. . er şeye rağmen vu ış . 
ı~ditine devam dmelitedir. Çün· l lerine de.vam etti : 
~in tiddetli tedbirlerine - .. Ma.JeMI ptramı yatwdığim 

v r bankamn bu parayı bana gönderme-
c ıne, kanunlarına mukabil ka- Çünk'' b 

çd b x.~ ~yeti yoktur. . ~. u pa· . arın da şayanı hayret ir 6 k d 1 
raları oraya bizzat en ı e ıme ve-

l(~ır. 'imek üzere yatırdım . Binaenaleyh 
urck cezası ve idam aibi atu' n 't · J" m la 0

• bizzat kendimin oraya gı mesı az.ı • ra ratmen gr-çen yıl içinde üç 
on 1. A k t · Memur: 

• ınarııt iman yayı ter e mış· - Pekala: Size emniyetli adam· 

1 t k lanmızdan birisini veririz, beraber f e size şayanı hayret kaça çı· 
v~kası ki, memnuiyet karşasında gidersiniz. 
otiilük uğrunda insan zekismın - Fakat!. 

_ Evet .. evet .. Ne zaman gide· etine güzel birer delildir: 
ceksiaiz? 

I'. iN VA&IYETNAMEal _Ne zaman isterseniz.. 
it F. elli Yat!fta basıyor~ Va Erteli gün çok 11k bir otomobil 
bta111esiai hazırlamayı münasip hududu geçmişti. Hududd muh~ 
Üştü. fazlan (Volf pQliıi) ne mensub bir 

li. F. bunun için uzun zaman memurun vesikasım gördükleri za. 
~di . • 1-;fuwladfiı vasiyet· man hazır ol vaziyetini 1ıılmaşlar; ne 
eyi Berlinde bir notere teslim otomobilci ve ne de diğer phsı 

, ve ""8i~meyj hcwi zarba Ü• yokJ&mıJYI babr .. nndan bi)e geçir· 
ne de şunlan yazdı : memiılerdi. 
" ÖLOMOMDEN SONRA Hududdan üt kilo-.tre sonra 

AÇJl.ACAK1'111 , ., otomobil birdenbire durdu. Nadim 
li. F. Bundan bir müddet sonra kaçakçı birdenbire değiıen bir ton 
ancı memleketlerden birisine git la Nazi polite emretti: 
c bir gün gidip bu şehirdeki Al - loiniı, arbk size ihtiyacım 
konsolosuna müracaat etti: kalmadt. 

- Çok müşkül bir vaziyetteyim - µkat .. 
lllüddet evvel yaptıtım vasiye!· - Evet.. evet ininiz. 
emin bazı m'lddelerinde detı· - Pekeyi paralarımı ne olacak? 
ık yapmak istiyorum. Halbuki - Burada yanımdadır dustum, 

i'İI Yetnanıem Berli.,de bir noterde- merak etmeyin .. 

Nafia Vekilimiz 

Stokholma dün vardı 
Stokholm : 16 (Radyo) - Tür· 

kiye Cümhuriyeti Nafia Vekili Bay 
Ali Çetinkaya bu gün Stokbolma 
ınuvasalat etmiştir. 

Irakta galeyan 
Filistinin taksimi pro

jesine karşı 
Bağdad : 16 (Radyo) - Filisti· 

nin taksimi projesi aleyhindeki ce · 
reyıın burada gittikçe şiddetlerunck
tedir. Irak baş vekili yeniden şid· 
detli bir beyanatta bulunmuş ve 
taksimi takbih etmiştir. Bugün bü
yük bir protesto mitingi yapılması 
mümkindir. 

Pariste otelciler grevi 

Paris: 16 (Radyo) - Otelciler 
greve devam için dün bir karar ver. 
diler. 

Fevzi Kavukçu 
af edildi 

Şam : 16 (Türksözü) - Filistin 
ihtilalini kundaklayan meşhur Fevzi 
Kavukçu Fransa hükumeti tarafından 
af edilmiftir. 

Tun usta arbedeleı 

Tunus: 16 {Ridyo) - 14 Tem· 
muz hadiselerini takiben dün de ar· 
bedeler olmuş ve 16 kişi yaralan
mışbr. 

Umumi mesai konfederasyonu 
binası önünde yerlilerle ~aşmalar 
olmuştur. 

6yerli polislere hücum etmiş 
ve bunun üzerine diğer yerliler de 
işe karıımış ve netice de 12 kişi 
tevkif edileı ek sükunet temin edil
miıtir. 

Belçika Adliye Nazırı 
dün değiıti 

Bürükstl : 16 (Radyo) - Bel. 
çika Adliye nazırlığına Liberaller. 
den bir zat tayin odilmiştir. 

Bisiklet müsabakası 
Bl•lkl•t •J•nlıillHl•n : 

Bölgemiz sürat ve mukavemet 
birincilikleri 24 ve 25 Temmuzda 
yapılacağından iştirak etmek isteyen· 
lerin azami 21 Temmuz çarpmba 
günü akşamma kadar isimlerini kay. 
dettirmek için Cevad Diblene müra· 
caat etmeleri lazımdır. 

Sahife ~ ! 

Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu ak_şam . 

-1-
Heyecan ve sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı 

HOTGIBSONUN en güzel filmi 

korkunç süvari 
-2-

Hey eca ndan heyecana, meraktan meraka dü
şüren sevimli artist Timmccyin en büyük 

sergüzeşt filmi 

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

8283 

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

YAZLIK sinemada 
BU AKŞAM K O M l K L E R K R A L I 

( EDDI KANTOR ) 

Parisli Kız 

1 
YÜZ SENE SONRA NELER OLACAk DEYi DÜŞÜNÜP VAKTINlzl 

[ BELEDiYE ILA~ NLARJ GEÇiRMEYiNiZ pek yakanda büyük fedakarlıklar mukabilinde 
getirtmeğe muvaffak olduğemuz . . _..;.._ ___________ ___, 100 sene sonra 

1 - Mezarhk için gerekli 13,600 - 17 ,000 aded mezar tahtası ve 
10,000 . 13,000 metre kefenlik bez açık eksiltmeyle satın almacaktır. 

2- Tahtanın muhammen bedeli 3,000, bezin mu1-mmen bedeli 
3380 liradır. 

Dünyadaki bütün olacak şeyleri Yazlık Sinemıda tafsititile ğôreceksinit! 
8327 

lmdlM! • Halbuli doktorlar beni .seya· Bu sözler üzerine zavalt pOlia 
tmif len kat'iyen men etmektedirler. otomobilin arka undıtım açtJta za-

3- Ta~enın mavakbt temiDah 225 ve bnin mllvalcbt teminatı 254 
liradır. 

Belediye ReisliğiJ)d~n 

ı. 

otel* Bu sözlere konsolos · ~öyle ce man kendisinin de gözleri hayretten 4- lhaıesi temmuzun 26 ıncı pazartesi günü saat onbeşte Belediye 
ncümeninde yapılacak)""" 

(ıiİ; verdi: dört açaldı. 5- Şartnameleri JN& itleri kalemindedir. lıteyenltr orııda görebilirler. 
6 - isteklilerin ~ günü muayyen saatta teminat makbuzlariyle - Hiç merak etmeyin . Bundan Otomobilin sandıtı deste deste 

a kolay bir şey yoktur. banknotlarla dolu .idi, ' 
Bugünlerde BerJine gideceğim Bu işte n~damct eden her hal· 

trinize bir mektup yazıp bana de Şaht olmuflu. 

birlikte Belediye encümniaı müracaatları ilin olunur.8302 9 13-17 · 21 

1 - Asfalt dörtyol ..-. askeri fırlCa önüne kadar olan kısımdaki 

n . Size vasiyetnamenizi getire· • ------
yaya kaldmmm muht•cı tamir abamı açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Ke~if bedeli 1089,26 lirMır . 

· r kaç gün sonra konsolos 
--·İnden avdet etmiş ve H. F. ye 

O. ederek kendisini görmesini 
lcınişti . 
H. F. derhal konsoloshaneye 

· Konsolos onu çok beklet· 
en bürosunun gözünü• çekerek 

._ k.l..nk bir zarfı ona uUt· 
H. F, 19iuk kanlılıkla zarfı açtı. 
den yuzlük , binlik banknotlar 
mürekkep koca bir defb' ,,..... 
rdı. Destenin 11t'ttfftcl'e ~ bir 
llltr yaa bul11MI) küçiik kitıt 
ı . Onu da etifemc koonsofosa 
· etti. Ve derhal oradara uzak· 
. Alman konsolosu bayg.nlıklar 
iŞti . H. F. nin kendisine uzat· 
ük katıt parçasına bir göz , 

~tıt da şu cümleler yazıl~ idi : 
-- yaptığımız büyük hızmct · 

WOftyı hayatımın sonuna kadar 
biacatım. Servetimi kur· 
~ iide ettiniz. Allah sizden 

olsllh 1 . " 
•D• OLAN KAÇAKÇI 

· Şaht vergi ve döviz kaçak· 
'blt1ddda yola pinneyi de 

ctmt:k istediti için kaçak· 
1 kendi kendilerine -gelip itiraf 

trin hiç bir cezaya çarpalmı\'a· 
ran 'I" / 

1 ı an etmişti 
Ayni ründe hududa yakan şehir· 
~h birisinde çOk ıı1' fakat çok 

:•~irli IÖıüken bir adam vergi 
cıuıe m" . . f t 
\>uı uracaat etti . Ve ıtıra a · 
~du · 

Franko 
cebhelerinde 

_ Birinci sahifeden artan -

3- Muvakkat teminatı 81,69 lir,dır . 
4- ihalesi tew111n 1~ unaı pQBrtesi günü saat on ~şte belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Ş...ıme ve sair evrakı belediye fen iıJeri müdürlüğündedir . lı

teyenJar cnMn w.•z alabilirler. 
6- Tüplerin ~ günü muayyen autta teminat makbuzlarile bir

likte beledip eacimenine müracaatlan ilin olunur. 8287 4-8-13-17 
Almanya ile ltaJya arasında~ 

sıkı temaslar olmuştur. 1 -~~------!!!!!!!l!!!'!!!!!!~--!!!!!91~--~--~ ="a 
Ronıı: 16 fRactyo] - t~l~~n 1 

ınahafiliıie göre; ispanyadan . gonul- ---...... ----- Seyhan defterdarlığından 
hilerin ıeri •lıoması meselesı, ~s~- adyo Adana Kuruköprü. 
yadaki yeni hükumetin bileceğı ıştır. Turunçlu ıokatı • 

Paris: 16 [Radyo] - Fransız kOn •ı Satı itbu haneden ifrazen Emi-
bududlanna iltica bili .d~vam. et· ne ve Fatmaya muhassas hane.Solu 

kt""di Dün de ı SO k11ılik hir ka · 
me ç r. · · Zeliha iken şimdi Bekir önü ve ar 
file ceoub hududundan g~tir. Dünyanın en güzel, en 

Ma~rid: 16 [Kad)OJ - Bır hava kası hususi yol. 
.,. d.. t ı hassas makı·nesı·dı·r Tapu kaydına nazaran 170 arşın muharebeainde altı uşman ayy.a 

muadili 9f metre murabbaı 90 san· resi düşürülmüştür. 
L 1•. 16 [Radyo}- General tim arsası olan bir odalı ev. 

& · · Muhammen bedeli lira : 375 
Franko hükUaıeti 18 

temmuzu ıçın Sultansuyu harası Mü- Yukarıda cins ve mevkii ve tah· büyük şeoliklq ~phelerde de yapt-
d ürl ü ğünden : min olunan bedeli yazılı maa arsa 

lacakbr. bir odah evin mülkiyeti açık artar-:•••• ... •IP••••, Müessesemizin ihtiyacı bulunan maya çıkarılmışhr . Bedeli nakden 
- on dort bin iki yüz lira bedeli mu-

.ayanlar 1 Baylar 1 ha . I" .• il' b' k veya ikinci tertip mübadil bonosu 
I atları gibi dünyanın en 

Mıpur ·~~re •güzel ıık , portatif ve 
lliÇük • mvvırn • • 
sıOlam · 

ahnız 1 

Jlütacaaı : 

mmme ı yuz e 1 an ilo yulaf, ile ödenmek ve yirmi senelik evkaf 
seksen bin kilo arpa, on bin kilo bak-

idareaile aair bilaimle masrafı alıcıya la ve iki yüz bin kilo saman 10 
ait olmak şartile talip olanların °;0 7-937 gününden itibaı en yirmi gün 7 ,S niabetindc pey akeaaile 19 tem. 

müddetle ve kapalı zarf usulile ek· ,. 
muz 937 pazı rtcsi günü saat 14 de 

Ailtmeyc konulmuştur. Talip olanla· Defterdarlık dairesinde MilJi Emlak 
m teminatı muvakkatası olan ( bin 
altmış beş ) liralık banka mektubu m~dürlüğündc toplanan komisyona 
veyahut nakid makbuzlarının teklif relmeleri. 8279 2- 7-l 1 - 17 

100 sene sonra 

( Dünden artan ) 

başmühendislerince tasdik olunacak planlara göre Orman l:Jmum Müdür· 
lüğünün izni ile müsaade olunur . 

Planda, otlatılacak hayvanların cins ve nevileri gösterilir . 
Yanmış olan orman yerlerine hiç bir suretle hayvan sokulamaz . 
Planlar, otlak zamanından evvel tanzim ve tasdik olunur . 
Kuraklık gibi fevkalade ahvalde Ziraat Vekaletinin izni ile muvakkat 

olarak Devlet ormanlanmn zarar vermiyecek yerlerinde hayvan otlatıla
bitir. 

Sekizinci Fasıl 
Muhafaza onnanlan 

Madde 43 - Ormansızlık yüzünden arazi lr ayma ve yağmurlarla yı. 
kanma tehlikesine maruz olan yerlerdeki ormanlarla meskOn mahallerin 
havasını, demiryollırmı, şosalan, ziraat edilen mahalleri clt,stl tüH zarar. 
lardan koruyan ve buraları toz fırbnalaraıa karp ....... edeq • nehir 
dolmalarının önüne geçen.memleket müdafaası için muhafazası caruri olan 
ormanlar icra Vekilleri Heyeti kararile muhafaza ormanı olarak aynla· 
bilirler . 

Madde 44 - Mülkiyeti D~vletten başkasına aid olan ormanların mu· 
hafaza ormanı olarak aynlması icabederıe bu ormanlarla alelUınum mu· 
hafaza ormanlarının tamamlanmbı için bunlua eklenmesi lazım gelen 
yerler icra Vakilteri Heyeti kararile istimlak olunur. 

Madde 45 - Muhafazaya aynlan o. manlar belli olacak surette mü
nasib işaretlerle sınırlanır . 

Madde 46 - Muhafaza ormanlarının korunması bunlardan ne dere
ceye kadar kat'iyat yapılabileceği ve ne suretle istifade edilebileceği Or· 
m ın U.num Miidürlüğü tarafından tayin edilip Ziraat Vekilliğince tasdik 
olunacak hususi usul v~ şartlara bağlıdır. 

Üçüncü kısım 
Umuma mahsus ormanlar 

Birinci Fası\ 
Sınırlama ve harita 

Madde 47 - Köy, belediye, idarei hususiye gibi amme müessesele
rine aid amuma mahsus ormanların sınırlanması işini dahi beşinci maddede 
yazılı tahdid komisyonları yapar. Komisyonların masrafı Devlete, sınırlama 
işleri ve masraflan alilcadar müesseselere aiddir·. 

Madde 48 - Umuma mahsus ormanlann içjnde veya ormandan açıl· 
mış çıplak yerlerindeki otlak, yaylak, kişlak ve- sulama gibi haklar , açıl · 
mış tarlalar ve her nevi malların ormana ziyanı dokunduğu anlaşılırsa Or· 
man Umum Müdürlüğünün muvafakatile alakalılara bunlan istimlak ede· 
bilir • 

~-
Çok ni~~an a·· " ma i J" . rw-u ım .. utun ser · 

h urıh de bir bankaya yabrdım. 
atab bir it yaptığımı , iyi bir 
aibi--dmediğİlllİ şiın 1 

Rıza Salih Sara ~' 
P t kutu su gs ) ( Telefon No. 265 > 

( os a 8305 

mektupkrile birlikte hara mer
kezinde müteşekkil komisyonu mah
susuna vermeleri, ve fazla izahat al. 
mak istiyenlerin hara müdüriyetine 
miir~ ıetaıeleri ilin olunur . 

Madde 49 - Umuma mahsus ormanların komisyonlarca tahdid olu· 
nacak 116atlarım alibdarlan tahdid tarihinden itibaren iki sene içinde 
hendelc •omak. kanı duvar y•pmalc. abit ~ ..,..., , ... ...,.,..vak 

filmini mutlaka görünüz ketmck veya yeniden sabit iprctler dikmMı---~ .... 
1 burdurfar . 830J 4-30 '&312 13-17-21-2.) ·-----~------~.~ ..... ,_. ......... 



Türksöıü 
17 Temmuz 

Sahife : 4 

Ad~aBorsa~Muamdderi :r'~~-~~.-~~~~~~--~~~~~~--~r 

--~C-IN_S_l ___ 'll!'En~a!"P.z _.F~i)""~!I!'~~ z~ç:ı-k __ __._S_atı-lan-M-ikta_r_..;... T Ü R K s Ö z Ü 
' 

T"ÜR.KSÖ~ 1' 

/{, s. /{, s. KiJo 
Kapımab pamuiC"""' 
Piyasa parlaRı • -35 

•-~~~-y-asa~t~e-m~iu~.-.~.--
-36,50--

iane ı 

iane 2 
Elupres 
Klevlant 

YAPACI 

Beyaz 1 1 ı----x:-<-r----i--ı-- -----Siyah _ _ 

çICIT 

~·~ 1 

:; U BU B A T 
Bu~day Kıbns 

•--"-" _-,-.:.e.:.;.rli'--==::~~· (40-- 5,75 __ 
1 
______ _ 

,, Men tane 

ı--A~rp~a---~--'--1_;3~:~45~---1------11----=---'--
Fuulya 
Yulaf 
Ddice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 

·-~.=;.....:..:,:==---- ----·ı------·-------1 
Mercimek ı ~-~-;_;c_...;.:_ _____ ı---· ----, ______ _ 
Susam ·- ·-

UN 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Reklam bir ticaretha- 1 
n.:nin, bir müessesenin 

en büyü~ propagandasıdır. Reklamla- : 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan ı 
Türksöziine veriniz. 

Renkli işler r~n~~n~:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Tiirksözü
niln Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin· L • 

Ki.ta pi ar f:~e.:lerinizi Türk -
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eserin.iz daha kıymetlene
cektir. 

C • ı d ı Kütüphanenizi güzelleştirmek 
1 er istiyorsanız kitapla~ınızı Türk 

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

yapılır . 

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

yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

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

TÜRKSÖZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Gündelik siyasi gazete ~ 
Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1 -Dış memleketler için /i 
bedeli değişmez yalnız posta rı' 
zammedilir . 

2 - lıa.nlar için idareye 1 

caat edilmelidir • 

'--------,;;;,.."" 
Adana Ziraat Bankal 
dan: 

Dört yıldız Salih ı 725 

ü~ç,,....,..~ .. :,-~"-::-.,.-,----=-' 62_5'--
................... ~-----1 ....................................... 1 .................... .. 

Ticaret Lisesi ve Lise tfl 

ları arasından yapılacak bilgi 1 
ması neticesinde şimdilik iki 
yevmiye ile iki tane muvaklct! 
mur alınacaktır . Yakında arJ 
müsabaka imtihanında k~ 
memur namzedi yapılacaktır 
yenlerin yoklaması yapılmak 
22-Temmuz-perşembe güıı1 
dokuzda bankay" uğramala•ı., 

:a 'lii Dört yıldız Dotruluk 1 650 -----------·-------------------: ı.: .---ı 

~ c 1-u.·,. ç\-:-:-''"-' ---''"'-' ----=1-625 
ö ~ Simit .. ı 900 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet - 675--
~ 1 üç .. .. ,_6_25 __ _ 

Simit ,, t 

Liverpol T elgraflan 
ı6 / 7 / ı937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

1-;..;.....--------.~s=~=•~:::._...:.=~"•ı-------------
1---H_au_r ______ , 66 1' 7978 ı-;L;;,::ir.:::••,---,------ ·-ı-\ 9 6 

Temmuz vadeli Rayişmark 
- Frank ( F 

8. Teşrin vadeli 6 1 7 5 Sterlin ( i 
ronsız ) 20 - 4ö 
ngiliz ) 627- -00 

Algopan , Algopan ... 
Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirabında 

en iyi deva Algopan dır . 

Algopan bu hastalıkları,rahatsızlıkları alır koparır ve atar . 

Hint hazır 5-., 87 Dolar ( A 
1-'-'N-evy~o-rk~---- -1210 Frank ( i 

merika) \ 79 _ -ıo-
sviçre ~ 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,S kuruştur. 

1 Her eczanede bulunur . 25 8966 

Akdeniz Karataş Altun-1 
kum Plajı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 
ve mezeler, her türlü içkiler ve buzlu me~rubat, ka}nak rnları, hususi ya . 
laklı odalar,fiatlzr ıüalet hl ul tin n dııntdr ucuıc!ur. 

lstiıabat yer Itri Pilr H l ekfü laıın ) tı lrri ayrılmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahlan saat 6 da ve cumartesi günleri saat 

16 da Oıudıb~k ciuıırda Kola)lık ni i'rüıdııı luıu~i hn)cııln hıe· ı 
ket rtnıektrdir . 8194 H. 30 --.... ~~~~~~~~~~~~-

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istif r cle ediniz 
R~dyo aksiyotesi bütü~ dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrtk, Mr!ane taşı, Kaıaciğer ve mided~n 
muztarip olanlaıla Cilt hastalığı olrnla rrutl~l<a lu ılıca)a gdmelidirler. 

Senelerce çocuğu o!rra )'E ıılı;ı K Ldıt ti faııı anın lu feyzindcıı müstrfit 
ve mesut olmuşlardır. 

azinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 
Her tirlü esbabı istirahat mükrnimeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şanlar· Kuru, 
dır : 200 Bir gecelik 

otel odaaı 
125 Bir gecelik 

taş odalar 
7S Birinci baraka 
50 ikinci • 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alını 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi 

• iki defaya kadar . 
Yam Çiftelıaııa gefmiyrnler kışın atrılardan uyuyamazlar. Kışın çek. 

tipiz iztirabı unutmayımz.8264 18 . 

VİKTORYA 
Bisiklet ve Motosik

letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

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

10 26 8286 ~~~~~~~~---- __ ,....;.;.;.;; ___________ _ 
Adana Osmanlı Bankası 

şubesinden : 
Satılık evler; arsalar; bahçe 

Adana Reşadbey mahallesinde ~ali konağı civarında müfrez üç ı arça 
ar~a. Buğday pazarı karşısında divanyolunda üç odalı bir evin tamamı, 
Gaııisaf zade mahallesinde Kokanaki fabrikası karşısında fevkani sekiz 
oda, tahtani iki mağaza bir yazıhana ve havluyu şamil evin yarısı. 

Reşadbey mahallesinde Metalar fidanlığında bir döııüm bcşyüz on 
arşın mesahasında arsa. 

Adanada Beylikdamı mevkiiııde iki hektar ve altı bin kırkbir metre 
mcsahasından müsmir a~açları havi bahçenin tamamı .. 

Satılıktır. lstekliletin Osmanlı bankası Adana şubesi müdürlüğüne 
ıı_ıür.~caat eylemeleri ilan olunur. 8310 13 15 17 J 

Mercimek Aygır deposu 
müdüriyetinden: 

Mercimek Aygır deposunun ih
tiyacı olan yüz yirmi beş bin kilo yu 
laf, dörtbin üçyüz yetmiş bt'Ş lira 
bedeli muha'Tlmene ile açık eksilt 
meğe vazolunmuştur. 

ihale 26 Temmuz 937 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 14 
de Ceyhan belediye salonunda ko
misyonu mahsusunca yapılacaktır. 

isteklilerin teminatı muvakkate 
olarak bedeli muhammenin yüzde 
yedi buçuğunu ihale saatından ev· 
ve) Mal sandığına yatırmaları ve 
şartnameyi görmek veya almak is
tiyenlerin hu gün Merci • 
mek Aygır deposu müdüriyetine 
müracaatları ve şartnamenin bedel-
siz verileceği ilan olunur. 8313 

13-17-21-27 

Zayi muhtarlık mühıü 

Çukurova hart 
Direktörlüğünde 

Çukurova harasının ihtiyaO( 
(70000) kilo yulafla (6000, i 
arpa bir şartnamede açık ek ili 
konulmuştur. r 

Yulafın b~her kilosunun • 
men kıymeti 3,SO ve arpanın '~ el 
kuruş olup muvakkat teminatı,ti 

lira 6 kuruştur. ~C• 
ihalesi 26/7 /937 Pazarte~ ex 

saat lS,30 da Ceyhan beledı i 
)onunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün hara' 
sebesinden görülebilir ve isti of 
re verilr, 

Eksiltmeye girmek istiy 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 • 
maddelerinde yazılı vesaik vı 
veznesine yatıracakları muvaıJ!tim 
minat makbuzlarile belli gün 
atta komisyona gelmeleri. 

8311 13-17-21 o 

Develiören köyü muhtarlık müh. 
ıünü 5- 7- 937 taıihinde zayi ettim 
yenisini çıkartmak üzere resmi . ma. 
kama müracaat ettiğimden zayı olan 
bu mührün ve bu tarihten itibaren -__________ ,.., 

bu mühürle mühürlenmiş olan ka· 
ğıtların hükmü olmadığını ilan ey Kaçakçılar vata 

hainidir lerim • 

8328 

Develicren köyü muh 
tarı Karadede oğlu 

HALiL 

Am:ınos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
ak 

il anı 

fe vk 

Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır tm 
it 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elife dolduıulanbir kris ışı 
on 

Kayadelen Fenni cihazlarla, raylaıın üzerinde vagonlaraakıtılıt eın 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularlll getir a 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir erdi 
eti 

Kayadelen Gazozlarını alırkrn şişelerdeki kırmızı Kayade tn işl 
tapalarına dikkat ediniz. i nıh~ 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolanaı'IJıış l 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evleıinize gönd 

7953 82 ,1 111ku 
1tin 

• ~ve 

r·-- DOKTOR-.J:,:~; 

... .... 

Ziya T iimgören 
Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 

•re 
~ ni 

enç 
di11 

(F'ili s 
Abidin paşa caddesi numara 125 hergün hasta kabul eder n 

23-30 g. A. 

' ... 

81SO .,; ı b 

Umumi Neşriyat Müdürıl 

M. Bakşı 
Adana Türksöıü matba8'1 

cap 


