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Kuruluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SlY ASI GAZETE 

Onüçüncü Yıl - Sayı : 3867 

5 Kuruş 
Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Yakın Şark bloku 
Şahinşah dün Arası kabul ı 
etti ve yemeğe alıkoydu 

Sancakta tahrik faaliyeti durmadı 
Reyhaniyede çok büyük bir 

anarşinin önü ahndı 
Hariciye Vekilimiz 
şerefine büyük 

ziyafetler verildi 

Amuk'da binden fazla aşiret çadırı kuruldu ....._ __ _ 
Avam kam· rasında 1 Mehmet Dervişin ve bir 

lrandan kll••l•r : Pa r lamento blnaaı 

_ Irak ve Afganistan hariciye 
nazı rları da Tahrana hareketetti 

Harici siyaset hakkında 
yapılan müzakereler 

Londra : 30 (Radyo) - lngiliz 
Hariciye Nazırı Bay Eden; Avam 
kamarasında sorulan suallere ceva· 
ben: Almanya ile Çekoslovakya ara· 
11ndaki geçimsizliği teessüfle karşı· 
ladığını, ispanya işlerinde de lngilte· 
renin ademi müdahele sadık kalaca· 

1 

tını söylemiştir. 1 

ingiliz ailesinin evine kDs 
tahca bir tecavDz yapıldı 

Antakya : 30 ( Türksözü mu
habirinden ) - Son hafta içinde 
Sancakta b~lli başlı bir hadise olma· 
mışsa da tahrik faaliyeti devam et· 
mektedir. 

Evvelki gün şehrimizden Reyha· 
niyeye giden Nedim Vered adında DôRT DEVLET HARiCiYE VEKiLLERi ARASINDA 

BiR ADEMi TECAVÜZ MUAHEDESi iMZALANACAK 
T abran : 30 ( Anadolu ajansının 

h~nsi surette gönderdiği muhabiri 
bddiriyor ) - lran Şebin.şetli bugün 
Hariciye Vekilimizi kabul etmiı ve 
öğle yemeğine alıkoymuştur. 1 

C. Bayer 
Anka raya 

geçti 

Mersinde deniz bayramı 
Bugün büyük şenliklerle kutlanacak 

Aktam lran Hariciye Veziri ta· 
rafından Vekilimiz ıerefine verilen 
büyük ziyafette teati olunan nutuk. 
'-rda Türki)'f' ve lran araauıda mev. 
cut karde,çe doltluk duygulan ve 
llllnuebetleri tebarüz ettirilmittir. 

Pan aja8'I Irak Hariciye Veziri 
ile Efkan Hariciye Nazırının Tahra· 
na hareket ettiklerini bildirmekte \'e 
dört komtu devlet Haatci,._Mı k;~ 
l'lnm ba topllabMa t. memleketler 
""8.nda ademi tecavüz muahedesi 
.._ imzuile alilcadar oldutanu ilive etmektedir, 

lktisad Vekilimiz Bay Celal Ba· 
yar dün ceaub ekspresiyle şehrimize 
gelmi, ve Ankaraya geçmiştir. 

lktisad Vekilimiz garda; 'I alimiz 
bay Tevfik Hadi Baysal ve Belediye 
Reisimiz Türban Camal Beriker ve 

Mersin : 40 (Muha· 
birimiz telefonla bildi · 
riyor) - Cumhutiyet 
büldimetinin, Türkiyeye 
temin ettiği en kiymetli 
haklardan biride, Türk 
sahillerinden her türlü 
iıtifadenin, Türk bayra 
tam tafıyaD gemilere 

Suriyenin yeni davası 
Peşinde vatani partinin faaliyeti 

a.ı c.w ..,. ....... 
dan ve lnıkda ıörditü -... ka
b&lclen çok memmm bJdaia. cloa 
memleketten çok derin ve Jiael 
intibalarla ayrıldıllm aöylemitler va 
Irakda ki kabine detitikliiiain tema· 
miyle dahili mahiyette olduiqnu 
ilive etmitlerdir. 

•!- . ti Mersinden bir glrUnU• 
nm e ... e geçmq r. 

Vataniler Filistinde birçok parti 
· şubeleri açacaklar 

--~-------·~------~ ... llAP GAZETESiNiN HAKiKi a0R0,LElll 

Şam: 30 (Muhabiri mahsusumuz 
bildiriyor) - Dün aldıtım malüma· 
ta göre; Suriye vatani partisi Filis 
inde de şubeler açaca~ mış. bu hu. 

suata Filistin müftüsü ile vatani 
Dal'fo"i..o· erkim arasında bir U)'UflDa 

obnut. 
Kont MaJ1.el, aldıtım malumata 

göre Sancak delegesi Bay Doryo 
Antakyadan Beruta gelmiştir. Mu· 
maileyh bugün Marteli karplama 
merasiminde hazır bulunacaktır. 

Suriye hariciye ve dahiliye ve
·ıi Sadullah Cabiri Halepde me· 

r tarafından merasimle karşı· 
ouıtır. 

Son günlerde birçok arap gaze 
telerintle Türkiyeye kırp d<>tru dü· 

.. celer, samimi hilli yazılar çık· 
ktad1r. 

vardır. Bu mesele ile Irak kadar 
Türkiye dahi meşgul bulunmakta· 
dır. 

Türkiyenin Irakla birlikte Filis· 
tin meselrsine verditi ehemmiyet 
Yalan prkta Türk - Arap yakın· 
l'§maaını kuvvetlendirecektir. 

Biz bunu çok arzu ve temenni 
ediyoruz. Arap milleti lraka büyük 
ümitlerler bakmaktadır. 

Ümit ederiz ki, Irak fırsab ka· 
çırmıyarak Türkiye ile münasebabnı 
en satlam esulara istinat ettirir ve 
Türk - Arap milletleri dostluk 
münasebab prkata sarsılmaz bir 
varlığın teme i olur. 

Son Dakika 

Bu tarihten itibaren dir ki, Türk 
deniz ticaretinde temamiyle hususi 

FR.ANSIZ KABİNES( 
Ekseriy~tle meclisten itimad kazandı 

Meclis hükumetin mali projesini 228 muhalife karşı 
380 reyle kabul etmiştir 

eoton borsalar kapatıldı 
FRANK ÜZERiNDE SPEKÜLASYONUN KATl

YETLE ÖNÜNE GEÇiLMEK iSTENiYOR 

Paris: 30 [Radyo] - Yeni Şotan 
kabinesi mali işlerde tam salibiy& 
te aid kanunun parlamentoda müza
keresi müddetince frank üzerinde 
her türlü Spekülasyonun önüne geç 
mek üzere bugünden itibaren bütüaı 
borsalann muvakkaten kapablması· 

na karar vermiştir. 
Paria: 30 (Radyo) - Meb'usan 

Meclisi 228 mu&alif reye karşı 380 
reyle Lbükumetin mali projesini ka· 
bul etmittir. 

Meclisin mali encümeni de bu 
proje)'i 15 muhalif ve 6 müstenkif 
reye karşı 20 reyle kabul etmiıtir. 

Bir arap gazetesinde Esad Da
adb bir muharririn mantiki ya· 

an bir mmmı abyonam: 

Sergerdeler son demlerini yaııyorlar 

Paris: 30 [Radyo] - Meb'usan 
meclilİ Şotanuı beyannamesini din· 
)edikten aonra hükumete 142 mu. 
halife kartı 392 reyle itimadım bil
dirmiftir. 

Pariı: 30 [Radyo] - Fransız 
meclilinde Ayan meclisinin vasi sc 
lihiyetini kırmak için baza ~meb'us· 
lar beyanatta bulunmuşlarsa da, 
Baıvekil Şotan iyanmıo çok dürüst 
barekot etmekle beraber selibiyet. 
lerini yerinde kullandıtı ve kullana 
catını ve hükUmetin ayana itimadı 
bulundutunu beyan etmiştir. 

Arap memleketlerine karp sevgi 
ılemekte olduklanna biç 1iüpbe Ankara : 30 [ Tü'rk11özünün hu· 

)'in Türk büyükleri, e8kidea SUli telgrafı ] - Çabulculann gittik 
liaadan çok fazla bir ihtim8mıa çe darlqan çembertmiz karş1S1nda 
~etlerle alakadar olmak 11tmcllldan Antadat. Serge, Smak 

raı1....... ve IGZıldat latalarımız tarafından 
. 8'ı •ilk,.. Arap ve şark ile· şakilerden IOb sergerdöküntüleri yine. 

lllMDCle ve mlna1ea.bnda büyük ve çenberimiz içinde olan Munzur pmaline 
11h telideri olacaktır. I doğru kaçm1tlarcLr. Ap ~e ya. 

Ortada bir de P-tWn meselesi rlanlllll olan son bir~ Sin 

merkezine müracaat ederes günah· 
ıız oldutundan bahisle aman dile 
miştir. 

Harekiia bitmiş nazaıile '-lala
bilir • Askeri programın yanında 

ve ona muvazi olan Tunceli islihat 
pr....- devam tatbikleri ediyor. 

K. O~ 
Kabinenin iltediti salibiyet .. 

- Gerili üçüncü sahil 

scrm.,elere dayanan milli vapur 
aoayeteleriuin ~ması kabil olmuş 
ve her yd bir az daha inkişaf ede
bilmi§tir. 

Bu itibarla biz münevverlerde 
Türkiyenin bütün sahil memleketle. 
rinde tenlikler yapacatız. 

Mersindeki deniz kurumlan da 
bu bayrama bu merasimle kutlulaya· 
cakbr. 1 Temmuz günü ve akpuu 

_yapdacak olan merasime aid prog
ramı bildiriyorum. 

Denlzclle r Bayramı Programı 
( 1 7-937 ) Tarihine rast gelen 

Perşembe günü kabotaj h•yramı 
onörüne idman Yurdu deniz kolunda 

- Gerisi ikinci sahifede -

Temmuzun sıcak günle 
rinde göze serinlik vere 

bir manzara .. 

Usebetülamlilkavmiye mensup bir 
Rum genci oradaki arap halkı başı· 
na toplayarak tahrikamiz sözler söy. 
lemiş 've ezcümle hükumetin zahiri 
durumundan korkulmamasını , hü • 
kı1metin kendilerine muzahir olduğu
nu , Reyhaniyede bir kulüp açılması 
zaruretini, liu hususta lazımgelen 
her türlü yardımın yapılacağını an
latmış ve hemen kulubun küşad res
mini yapmağa bile hazırlanmıştır. 

Vaziyetin vahametini gören Rey· 
haniye Türkleri derhal keyfiyetten 
Nahiye müdürlüğünü haberdar et· 
mişler ve yapılmakta olan tahnkit 
neticesinde her hangi bir hadise çık· 
masa ihtimali üzerine nazandikkab· 
nı celbetmişlerdir. 

Nahiye müdürü beraberine pdli• 
memurunu ve jawlarmayt alİlrik 
toplanb mahalline gitmiş; ~·· 
dan gelerek halkı b&1ma toplatBJt, 
olan ~ci Re)'baniyeyi terke davet 

'Pftd•ı ~lef· ....... J, .... li 
Nedim Verd bir o.omobille ~ 
na gönderilmiş ve toplantı dat.a.M 
bu hadisenin önü almmıştır. 

Nahiye müdüıitnün bu pek ye,. 
rinde hareketini protesto makddiy• 
le bazı kimseler dükkiitlamu ~ 
maklistemiılerse de derhal za.,.. 
buna mani olmuştur. 

Bu bidiie üzerine Saricik ımı
hafızı Reyhaniyeye giderek Nafifyo 
müdürüyle göriişmüıtür. 

Yine evvelki gün Bay Mehmed 
Dervişle bir lngiliz ailesine aid olan 
bir bahçe önüne müteaddit kimseler 
hücum ederek evin damuıa ~lf 
lar ve kiremitleri aıatıya atınıtlar· 
dır. 

Polis vasıtasiyle birkaç ~ ev. 
vel mühürlenen Usebetül eıeın&v
mi lculubunun kapısındaki anillıitffer 
meçhul kimseler tarafından kopanl· 
mış ve kluliun kapısı açılarak içeride 
içtimalar yapılmıştır. 

Antakyamn Kantara köyü muh· 
tan Şekip Esmerli Kaymakamlıta 
verditi bir istida ile vazifesine de· 

- Gerisi üçüncü sahifede _ 



Salıife 2 

Dünyanın en değerli serveti 

ÇOCUK 
Almanya ç~~k s~-1 Almanyada har memura evlendlil gUnJ 

yısını artırmak ıçın bu- den itibaren kıdeme bakılmadan bulundu
yük bir planla çalşıyor. ıu sınıfın en yUkeek aylıiı verllecektlr • 
Clemenceaunun vaktile Uzlm gelen lmtlhanları kazanıp memurlye
söylediği müdhiş" dün· te kabul edllen genç memur kısa bir za· 
yada 20 milyon fazla man zarfında evlenmedlil(takdlrde nasyo 
Al d .. 1 nal Soeyallst devletln muvazzaf memur 
. '.11Dan vGa~bıbr •

1 
cumd_e- ıısteslne glrmeie llyık deill demektir • 

sını r. o es M un· ı-------~~----------I 
yanın bugünkü Alman sayısı heniiz 
pek azdır " cevabı ile karşılıyor . 
Nasyonal Sosyalistler iş başına geç· 
tikten sonra çocuk sayısını artırmak 
için büyük bir gayret sarf etmeğe 
başladılar . ilk iş olarak evlenenlere, 
para yardımı usulünü kurdular . 

1 Ağustos 1933 ten beri bu yol· 
da harcanan 455 milyon mark ile 
750,000 ailelkuruldu ve bu aileler· 
den 550,000 çocuk yetişti . 

Dr. Göbbels : 
Ben bu sözlerimle kendi imanımı 

dünyaya yayıyorum diyor : • çocuk 
dünyanın en büyük bahtiyarlığı ve 
en değerli ~ervetidir " Onlar milleti· 
mizin , ölmezliğini garanti eden en 
büyük kuvvettir Unutmamalı ki bu. 
günün etrafımızı saran küçük erkek 
ve kız çocukları 20 - 30 sene son· 
ra memleketin mukadderatını omuz 
larında taşıyan kadın ve erkekleri 
olacaktır . 

işte ebedi Almanya budur . Al
manya büyük milli ve milletlerarası 

vazifelerini yerine getirebilmek isti· 
yorsa bunu yalnız kuvyet memleket, 
ve teknikin zoru ile değil, çocuk ve 
insan kuvvetile yapabilecektir. 

Dünyada her şey insan kolu ve 
insan kafası ile yapılabilir . Bunun 
için Almanyayı gizli kemiren sos· 
yal mikroblara karşı şahlanan canlı 
ve kuvvetli filizlerdir . Artan millet· 
ler ancak genç milletlerdir . 

Yaşamak hakkında yine ancak 
bu genç milletlerin hakkıdır . • Pek 
yakında Führer bütün kuvvetiyle 
memleketin çocuk sayısını artırmak 
artırmak için her çareye baş vura· 
caktır . O yalnız ailelere yardım 

ile kalmıyacak , her sene milletin 
arasına katılacık yüz binlerce fazla 
çocuğun yaşama ve ileride çalışma 
imkanlarını temin edecektir " . 

Çoçuk artırma işi çok geniş bir 
meseledir . Çünkü iş yal:ıız çocuk 
artırmakta değil , bu uzağı eyi gö · 
ren gözlerle türiz yollardan yürüye· 
rek , bu çocukların muhtaç olduğu 
her şeyi hazırlamaktır . Bu İş her· 
şeyden evvel yiyecek serbtstisi, ya
bancı memleketlere muhtaç olmama· 
nın ve ham maddelerin temini gibi 
mühim işler olduğundan elbette bu 
günden yarına temin edilemez . 

Çocuk bolugunu bilhassa fakir 
ailelerin sırtına yükletmek ve mü· 
nevverler denilen nisbcten zengin 
sınıfın bu milli vazifeden kaçınmasına 
gi)z yummak doğru değildir . Bu 
sınıf ekseri va çocuk yetiştirmeğe 
paramız yetişmiyor diye şikayet edi· 
yorlar. 

Halbuki fakirler zenginlere misal 
olacak derecede takdire şayandırlar. 
Bu milli vazifeyi ihmal edenlere doğ· 
ru yolu göstermek ve kendilerine 
çocuk yetiştirme vazifesinin büyük· 
lük ve ehemmiyetini inandırmak dev. 
)et ;idare adamlarının en büyük 
vazifelerinden biridir . Zenginlerin 
ana kuzusu , baba yavrusu diye ye· 
tiştirdikleri bir iki hoppa çocukla 
Alman vatanının temellerini kuvvet. 
lendirmek mümkün değildir Bol 
çocuklu Alman aileler pek haklı ola· 
rak yalnız takdir değil ayni zaman 
da taklit edilmek de isterler . 

Dr. Göbbels bol çocuklu ai)e)e. 
)erin Frankfurt toplantısında :;o.000 
ailenin önünde verdiği bir nutkunda 
bu sözleri söylemiştir: 

Dr. Cöbbels bu nutku ile nasyo 
nal sosyalist devletinin halk ve ço
cuk politikasının ruhu ve umumi 
eaaslannı iıah etmiştir. 

Ondan sonra söz alan Almanya 
Maliye Bakanı Reinhart devletin ço· 
cuk sayısını arttırmak icin yapacağı 
teşebbüsleri teferrüatını anlattı 

ilk yapılacak şey memurların 
izdivacı kanunudur. !kincisi mektep 
parası alınırken ailenin ;çocuk sayı
sını nazarı itibare almak olacaktır. 

Bol çocukluların vergi ödevi 
azaltılacaktır. 

(Staatssekretör Reinhardt) in nut
kundan: 

"Memuriyete kabul edilen her va
tandaşın hemen evlenmesi temin 
edilmelidir. Her memura evldeniği 
günden kideme bakılmadan bulun
duğu sınıfın en yüksek aylığı verile· 
cektir. Lazımgelen imtihanları kaza
nıp memuriyete kabul edilen genç 
memur kısa bir zaman zarfında ev
lenmediği takdirde nasyonal sosya
list devletinin muvazzaf memur lis
tesine girmeğe liiık değil demektir. 
Genç memurların mühim bir m~vki 
alacakları zamanda evlenmiş bulun 
duklarına dikkat edilecektir." 

"Mektep barcı kanununda deği· 
şiklikle yapılarak yüksek metepler · 
de de verilecek mektep parası aile
nin çocuk sayısına göre azaltılacak
tır. Çocuk sayısına göre tenzilat yal
nız aynı mektebe giden kardeşler 1 

için değil, bunların henüz mektebe 
gitmiyen ve 21 yaşını dolduran kar· 
deşleri de gözönüne alınarak yapı
lacaktır. Bol çocuklu aileler mektep 
harcında yapılacak tenzilat ailenin 
servetine göre değil, çocuk sayısına 
göre olacaktır." 

"Umumi halk servetinin günden 
güne artışı, nasyonal sosyalizm reji
minin bu halk siyasetini yerini yerine 
getirmekte de muvaffak olacağı ümi. 
dini vermektedir. 

Kazanç ve servet vergileri tes· 
bit edilirken de bir ailenin yalnız 
küçük çocuklarının değil, büyümüş, 
yetişmiş evladlannın sayısı da göz. 
önüne alınacak ve o nisbette tenzi
lat yapılacaktır. 

Çocuk mikdarı, ailelerin ve inşası 
veyahut mevcut evlerini büyültmek 
işleri de nazarıdikkate alınacaktır. 
Artık çok çocuklu ailelere eskiden 
olduğu gibi yalnız bir defa yardım 
edilmiyor, ağustos 1936 dan sonra 
bu yardım muayyen zamanlarda 
muntazam bir şekilde yapılmağa 
başlanmıştır. 

Ağustos 1936 danberi devletten 
muntazaman yardım gören bol ço
cuklu ailelerin sayısı bugün 240.000 i 
bulmuş olup, bunların yetiştirdiği 
çocuk sayısı da 320.000 i geçmiştir. ------·------
Yeraltı Hidroelek· 

trik santralları 
Moskova : 30 [ Tass J - Sl)v· 

yetler birliğinde ilk iki yeraltı hid
roelektrik santralı biri Azerbaycan· 
da Terter'de, diğeri de Kola yuım
adasında Niva üzerinde vücude geti· 
rilmiştir. 

T erter santrıline su, ı 40 metre 
yeraltından kazılmış 11 metre uzun· 
luğunda bir tünel vasıtasile gelmek· 
tedir. Santralirl kuvveti 54.300 kilo
vattır. 

Niva santralinin türbinleri de 75 
metre derinliktedir. 

Türbinlerden çıkan su, Beyaz de
nizde Kandlaşka körfezine akıtıla· 
caktır. Santralin kuvveti 150,00o ki· 
lovattır. 

Tlirbôzll 

,------------------------·----------------~----
' Ş~höır 
'------------------------------1 ____ .... _____ , 

inönüne 
gidecek 

Çukurovalı 
havacı 
gençler 

Şehrimiz Türkkuşu talimlerinde 
muvaffak olan ve 3 Temmuz 937 
Cumartesi günü lnönü kampına 
gönderilmeleri umumi merkezden 
şehrimiz hava kurumu şubesine bil
dirilen gençlerimizin isimlerini aşağı
ya yazıyoruz : 

Saher Ercan , Zişan 'Akgönül , 
Dırahşan Akgönül, Zekiye Akvardar, 
Edibe ~ayın, Nihad Ôztekin, izzettin 
Balkanlı , Orhan Şanlı , Avni Yay-

1 
gın , Rahmi Aksoy , Muzaffer Can, 
Ahmet Coşkan , Şükrü Dayankan, 
Muhiddin lnselöz , Cahid Tezer , 
Hikmet Hakoğlu , Sadi Başar , Ah· 
met Ayata , Kadir Kutbay, Mehmet 
Ôzkul , Hikmet Yalınkılınç , Der 
viş Turhan, Numan Berker, Mehmet 
Kayalı , Tahsin Yarsavat , izzettin 
Erer, Nadir Erat, Abdulkadir inanç, 
Cemil Gülmen , Mehmet Benli , 
Turgut Göçmen , Turan Arsan ve 

Halil Koç . ı 
TÜRKSÖZÜ - istidatlı genç 

!erimizin lnönünde de büyük mu· 
vaffakıyetler göstereceğine şimdiden 
emin bulunarak göksümüz kabarıyor. 

Elektrikten alınan 
istihlak resmi 

Bütün sınai müesseselerde ve 
husnsi umumi işlerde işletici kuvvet 
olarak kullanılan elektrikin beher 
kilovatından alınan dahili istihlak 
resmi kamutayın son toplantısında 
kabul ettiği bir kanunla değiştiril· 
mişti . 

Hükumet bu kanunun tatbik şek· 
!ini tesbit için hazırlıklara başlamış
tır . Ekonomi bakanlığı bir sanat 
zümresinde işletici kuvvet olarak 
elektrik kullanan sınai müesseselerin 
ödeyecekleri re~min , muamelatın 

maliyet bedeline olan nisbetini tet· 
kik ve tesbite çalışmaktadır . Diğer 
taraftan finans bakanlığı da bu hu· 
sustaki hazırlıklarına ve kanunun 
neşri tarihinden sonra alınacak ver 
gilerin tarh ve tahakkuk şekillerini 
tesbite başlamış bulunmaktadır . 

Muhtelif dairelerde 
bazı tayinler 

Şehrimiz maliye tahakkuk şubesi 
şefliğine, lstanbul defterdarlığı mu· 
amele ve istihlak vergileri müdürlü· 
ğü mümeyizi Bay Ahmed Gülkan 
naklen tayin edilmiştir. 

* 
Adana kadastro fen memurla· 

rından Sururi, merkez fen müşavirli· 
ğinde fen memurluğuna tayin edi
miştir. 

Sururiden açılan memuriyete de 
lğdır tapu tahrir fen memuru Ka · 
mil tayin edilmiştir. 

* 
Şehrimiz kadastro fen memur· 

luklarmdan birine Iğdır tapu idaresi 
fen memurlarından Receb Tahir 
tayin edilmiştir. 

• 
Adana maliye tahakkuk şubesi 

şefliğine lstanbul Fatih ~ubesi ta
hakkuk memuru Cevdet Sert tayin 
edilmiştir. 

Veba 
mücadele 

heyeti 
döndü 

Heyet dün şerimiz
den geçti 

Suriyede çıkan veba hastalığı 
münasebetile mahall nde gerekli 
tedbirleri almak ve yapılacak veba 
işlerini idare etmek üzere sıhhat ve. 
kaletince Resülayıne gönderildiğini 
evvelce yazdığımız Ankara hıfzıssıha 
müesseseleri direktörü profesörü 
Kamil ve mütahassısı doktor Vefik 
Vesaftan mürekkep heyet seyyar 
laburatuvar malzemelerile beraber 
Suriyed~ki hastalığın sönmesi ve 
hududumuz üzerindeki aşı işlerinin 

ikmali hasebile evvelce müttehaz 
bilumum sıhhi tedbirlerin kaldırılma
sı üzerine dünkü ek.<presle şehri · 
mizden Ankaraya geçmişlerdir. 

Bölgede 
yağmurlar 

Aldığımız malumata göre evvel
ki gün Dörtyol merkez ve mülhaka· 
tına ve şimale dğru iki saat süren 
devamlı ve bol yağmurlar düşmüştür. 

Atatürk parkında 
büvet yaptırılıyor 

Şehrimiz Belediyesi , Atatürk 
parkında bir büvet yaptıracaktır. 

Bu büvette halkımızın ihtiyacını 
karşılayacak su, limunata gibi serin-1 
lt"tici meşruban ucuz bir fiatla satı. 
lacaktır. 

Maliye tahsil memurluğu 

Birinci şube tahsil memurluğuna 
Devlet Demiryolları hareket memur· 
)arından Reşat Aksunlar tayin edil

miştir. 

Rüşvet 
Suçlusu 
Muhakeme dün de 

devam etti 
Adanada Kayserili tüccardan 

Mihrizade Osman ağnam vergisine 
mahsuben elinde bulundurd.ığu bazı 
makbuzların başkası namına tashihi 
yolunda tahsil memurlarından Baha 
Ôzdamara yirmi lira rüşvet verme. 
sinden suçlu olmak üzere Seyhan 
ikinci asliye ceza mahkemesinde Ju· 
ruşması mevkufen yapılmaktadır . 
Dün , hadiseden malumatı olan şa 
hidlerden vilayet defterdar Halil 
Aroğlu ve varidat müdürü Zühdü 
Ôzdamar ve orta okul talebesinden 
Abdulmenan oğlu Mustafanın şeha· 
detlC'ri tesbit edilmiştir . 

Alakadar şahidlerden vilayet 
maliye veznedarı Bicanın dinlenmesi 
ve cari hadise ile alakalı bazı ma)u . 
matın Seyhan asliy~ _hukuk mahke
mesinden alınması ıçın duruşma 10 
Temmur: 937 Cumartesi saat ona 
bırakılmıştır · 

Zabıtada: 

Amele arasında kavga 

Şehrimiz Ziraat Mensucat fabri. 
kası amelelerinden Dede oğlu Yusuf 
isminde birisi, amele arkadaşlarından 
Ali oğlu Mebmedi döğmüş ve bir 
demir parçasile Mehmedin başını, 
yarmıştır. 

Zabıta mütecavizi yakalamış ve 
hakkında kanuni icabı yapmıştır. 

Kumar oynarlarken 
Yamaçlı mahallesinden Kasım 

oğlu lbrahim, Mehmed, Bedir, Şaban 
ve Bahri isminde beş kişi kum;ır oy· 
narlearken zabıta tarafından cürmü 
meşhud halinde yakalanmışlardır. 

Dün şehrimizde en çok sıcak 33 
santiğrat dereceydi. 

Gök yüzü açıktı. Zaif bir rüzgar 
bütüngiin ve gece devam etmiştı. 

Mersinde deniz bayramı 
- Birinci sahifeden artan -

gündüz tören ve deniz yarışları ve 
gece de belediye bahçesi karşısında 
zengin deniz eğlenceleri yapılacaktır. 

GUndUz kısmı : 

Tören idman Yurdu deniz kolun 
da saat 17 de başlanacaktır. 

1 - istiklal marşı 
2 - Denizciler marşı 
3 - Söylev ( Liman reisi bay 

Zehni Koçak) 
4 - Söylev ( Sporcu bir genç) 
5 - ( 100, 200, 400 ) metre 

yüüme yarışları 
- 6 ( 200 )metre kurbağalama 

ve (100) metre sırt üstü yüzme ya 
rışları 

7 - Yağlı direk bayrak kap· 
maca yarışı 

8 - Kürek ve yelken sandal 
yarışları 

Gece kısmı : 

Saat 21 de gümrük salon iske· 
lesinde deniz vasıtaları hazır bunu

nacaktır. 
1 _ Süslenecek ve ışıklanaeak 

olan bu vasıtalar (gümrük muhafaza 
motörü, idman Yurdu kayıkları, li 
man şirketi motö, ve rö:norkörlerile 
yolcu kayıkları) muntazam bir kafıle 
halinde iskeleden hareket edecekler 
ve belediye bahçesi karşısında du 
racaklardır. 

2 - Hnlktan isteyenler salon 
iskelesinden liman şirketi vasıtala-

rına alınacak ve arzu edenlerde ser· 
best yolcu kayıklarile kafileye iştirak 
edebileceklerdir. 

3 - Hazırlanacak vasıtada bu· 
lunacak olan Halkevi bandosu seç· 
me parçalar çalacak gençler marş
lar, nıilli manzumeler söyleyecekler 
ve fişekler atılarak eğlenceler yapı 
lacaktır. 

4 _ Kafile ayni intizam ve sıra 

ile den:z gezintisi. yaptıktan sonra 
iskeleye dönecektır. 

Deniz Bayramı Kutlulama 
HEYETi 

Burada havalar serin gitmek· 
te ve hararet derec~si 32 yi aş. 
maktadır. Henüz Mersın akşamları 

• 1. bunaltıcı sıcakları b 1 nın sıs ı, .ş a. 
mıştır. 

••• 
Belediye bahçesi civarında ki 

1 k .·nemanın hazırlıkları b"t . yaz ı ~ı .. b ı mış 

tir. Ay başından ılı ~ren açılacak 
olan sinama ile Mersın, Yazlık bir 
eğlence yeri daha kazanmış ola

caktır. 

*** 
Bu yıl Mersin merkez ilk okul 

d (271) talebe mez 
1 !arın an un o . 

muştur. k'I" .. b 
B

. ve teş ı at ılı ariyle 
ına . 

1
.,. b orta 

1 kifayetsız ıgı u Yav 1 oku un ru arı 
miyle karşılayamıyacaktır M 

tema ., k · er. 
. . lise ve dıger mesle okulla 

sının tına 

olan ihtiyacı her yıl bir az daha art. 

maktadır. 
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Bir evlenme muka 
velesinin hususiyet 

P
rag'lı bir kadın, bir kavga t· 
nasında, kocasının kafasına b 
çürük yumurta atarak adamcı 

ğızın birgözünü çıkarmıştır. 
Mıohkeme kadını bir ay harf 

mahkum etmiş oldugu ve bir ' 
hapis cezası karı kocanın ayrılma~ 
rmı kafi bir sebeb teşkil ettiği içi! 
gözünü kaybetmiş olan koca ayrı 
bir de ayrılma davası ikame etıni: 
tir. 

Talak hükmü beklenirken kf 
dının avukatı ortaya bir evleoıır 

mukavelesi çıkararak bu mukaV1 

nin bır maddesi mucibince izdivacı 
bozulması imkansız olduğunu ilef 
sürmüştür. 

Bu madde, kadının kocasındJ 
her hangi bir kötü muamele görd~ 
ğü takdirde onun başına bir çülli 
yumurta atabileceğine dairdir. 

Şimdi mes~le, böyle bir muk 
velenin makul olup olmadığınıP' 

tesbiti safhasında l>ulunmaktadır. 
VERGITAVUGU 

Viyanada intişar eden Telegraf' 
gazetesi çok acaip haberler verı 

Geçen gün, Çinden aldığı şu havı' 
disi neşretmiştir: 

K vantung ayaleti hazinesi sıkıf 
tıda olduğundan umumi vali bu sı 
kıntıyı gidermek üzere şöyle b 
çare bulmuştur: 

Ayalet her vatandaşa 25 cer 

kıymetinde bir piliç verecek '" 
bunlar bir dolara satılabi)ecek dr 
recede semizlendikten sonra g 
alınacaktır. 

Yüzde 300 kar getireceği d i' şı 
nülen bu vergi tavuğu usulu sayesı 
de büdce açıklarını kapatmak tas~' 
vurundadır. 

inanalım mı? 
FARELER ÇIFLIGI 

lngilterede Bayan Blover adı~ 
da bir icadın fare derisi ticareti yal 
makta ve bu maksadla bir çiftli 
işletmektedir. 

Buruda yetiştirilen fareler 3 
ayrı cinstendir. Mesela bunlarda 
bircins kızıl derili fare g~yet kola 
Üremektedir. Çifliğin bulduğu 
cins farevardır ki, derisi ta:nami 
beyaz ve yalnız burnu siyahtır. 

Çiftlikde şimdilik 11,000 fa' 
vardır, fakat sahibi bunların sayısıı' 
250,000 e çıkarmak niyetindedir. 

Zira bir kadın tuvaleti için küç~ 
fare derilerinden 400 tane sari 
lazımgelmektedir. 

Bir tuvaletin fiatı ise 70 lngil 
lirasıdır. 

Geçenlerde yazmıştık. 

hayvanat kadınların kurbanı 
·7 mı ... ----·······----

Ceyhanda 
Ehemmiyet'li bir köy 

yolu yapıldı 

Ceyhan: 30 [Hususi muhabir 
mizden] - Ceyhan Sirkeli arasır 
da, iki senedir yapılmakta olan şo 
sanın inşaatı bitmiş bulunmaktadır· 

Bu yoldan birkaç gündenbl' 
vesait işlemeye başlamıştır. Bu yo 
)un ıkmali, nakliyat işjeri bakıınıo· 
dan çok ehemmiyetlidir. 

l ."·iif{Qr!a.,ız mal )a ııınca kaybolur 

ıranın rıı ; bt•Jetı derhal ödt>nir 

•• • 

GUVEN 
SOMER BANK ve 

Sigorıalı "' 

Slgortıl 
Sosye• 
tesl • 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
Kurumudur 

Güven'e güveniniz. Ve ; Si· 
gortalarınızı güvenerek veriniz · 
MUracaat : Hı=a Sulıh Samv 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokık 
0sı.tı kutu. ı ; Q.5 · r~le/011 r..·,, • _6,li 
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~ HiKAVE ~ 
YABANCıMEMLEKETTE ----
E nternasyonal dillerden bir~n~ 

biliyorsanız, bu mazhariyetınız 
ne de olsa, işinizi çok kolay· 

lıştırır. Fakat bu imkandan da mah· 
rurnsunuz, vaziyetiniz iki kat güç
l~ir. 

Bir lokantaya 2'iderseniz, önü· 
hÜze, bir çin muamması kadar an· 
laşılrnaz bir liste getirirler. Garsona 
~u listeden bir şey anlamadığınızı 
•taretle bildirmeniz kolaydır ama, 
istediğiniz yemekleri ona anlatmanız 
hiç de kolay değildir, 

Yemekler eskiden bizim ahçı 
dükkanlarında olduğu gibi cama
lcinda sıralı değildir ki garsonu ko
~Undan tutub yanına götüresiniz ve 
•ıaretle hangisinden istediğinizi ken 
d". 
ısıne anlatırsınız. 

Garson'a işaretli garib muhave
renizin etr::ıfta umumi bir tecessüs 
Uyan lırdığını ve bazı kimselerin ha· 
linize kıs kıs güldüklerini farkedince 
canınızın sıkıntısı bir kat daha art~. 
Nihay~t derdi başınızdan savmak 
İçin yakınızdaki masada ıenilen ye
meğin, ne olduğunu bilmeden, gar· 
sona işaret ederek, meseleyi en kısa 
Yoldan halletmek yoluna saparsanız. 
Bu defa da aksi gibi önünüze hiç 
sevmediğiniz ve hoşlanmadığınız bir 
Yemek gelir ve siz, beyhude para 
Verdiğinize mi, yoksa kamınızin aç 
kaldığına mı yanacağınıza bilaıiyerek 1 
kendinizi dışarı •tarsını z. 

Almanyaya tahsile gittiğim za. 
man bir kelime Almanca kilmiyor. 
dum. Bavyaramn, bizim büyük şe
hirlerimizden kalabalık ve bakımlı 
olan, o küçük kasabasına vardığım 
zaman, artık yolda çektiğim müşki· 
latın sona ermiş olduğunu düfÜDerek 
seviniyordum. Halbuki iş tersine çik· 
tı. Her saat her dakika yeni bir güç
lük karşısında kalıyordum. Dilimden 
anlayan tek kimsenin bulunmadığı, 
yahud bulunup da benim bilmediğim 
bu kasabada, haftalarca müddet bir 
tek kelime konuşamadan yaşamanın 
ne demek olduğunu hala hatırlarım. 
Bir kaç hafta, diyorum, zira içinde 
bulunduğum zaruretin tazyiki o ka· 
dar şiddetliydi ki, pek az zaman son. 
ra meramımı anlatacak kadar dil 
öğrenmeye muvaffak olmuştum. 

Fakat oh o ilk günler! 
O günlere aid pek çok acı halı· 

ralarım var. Fakat bunlar arasında 
bir tanesi de pek komiktir ki anlat· 
mağa değer sanıyorum. 

Bir gündü, her gün gibi, ders 
saatleri tamamlanınca, biraz hava 
almak için dışarı çıkmıştım. Bütün 
garibliğimi ve .Yalnızlığımı his ede· 
rek tek başıma etrafıma bakı-. baka 
•okaklarda dolaşıyordum. 

Bir aralık gözüm bir yemişçi dük 
kanına ilişti. Burada, türlü yemişler 
Y nanda bir sepet te muz asilı duru· 
yordu. Haziran avında adeta üşünü· 
len bu iklimde bilmem neden bu 
ınuz sepeti bana Akdeniz kıyılarını 
Ve bu arada içirıde doğduğum ve 
büyüdüğüm Antalyayı.hatırlattı. Bah
çemizde, kendi elimle dikmiş ve bak· 
nıış olduğum muz ağaçları gözümde 
tüttü ve muhakkak ki bambaşka 
memleketlerden gelmiş olan bu muz 
sepetinde birdenbire memleketimle 
karşılaşmış gibi heyecana kapıl
dım. 

Yemişçi dükkanına sokuldum . 
Sepetten bir muz aldım. Gerçi Al· 
nıanca kaça demesini ökrenmiştim. 
Ama adamın bana • söyliyeceği pa
ranın mikdarını bel ki de anlıyamı 
Y•cağım diye cebimden bir avuç bo· 
zuk para çıkardım ve bir muzun üc
retini alması için dükkancıya avucu
mu uzattım. 

. ~u, pala bıyık1ı, san saçlı ve ma 
~• gozlü, esatiri cermen tiplerinden 

Yazan : Hikayeci 

biriydi. Yüzüme tuhaf tuhaf baktı, 
gülümsedi. Nihayet elini uzatarak ni. 
kel paralardan bir tanesini aldı. Son· 
ra yüzüme baktı. Ben belki daha 
alır diye çekmemiştim. 

Hakikaten de, elini uzatb ve bir 
tane daha aldı. Gene yüzüme baktı, 
ben de bu garip hareket karşısında 
hayretle kalmış, onun ne yaptığına 
bakıyordum. Avucumdaki marklar. 
dan bir iki tanesini daha aldı, bir 
kere daha yüzüme baktı. Ve yüzüm· 
de hiç bir protesto ifadesi okuma· 
mış olmamış ki avucunu bir kaç kt· 
re avncumun üstüne kapadı, sonra 
elimi bükerek mevcudunu kendi eli· 
ne boşalttı. Üstelik hürmetle bir de 
reverans yaptı. 

Avucunda bizim paramızla dört 
beş liranın' karşılığı vardı. Bir muz, 
ne de olsa, bu kadar yüksek bir fiat
)a satılamazdı. Dükkancınm, yaban
cılığımı bir ahmaklık gibi istismar 
etmeye kalkışması canımı lsıkmıştı. 
Fakat ona aynı spiritüel tarzda mu
kabele edebileceğimi anlatmak iste
dim. 

Muz sepetine yaklaştım bir muz 
daha aldım. Bu defa ne yapıyor di· 
ye yüzüme merakla bakan : adama 
gözlerimi kaldırdım . Bir tane daha 
aldım. Gane yüzüne .. baktım. Taş. 
laşmış gibi hareketsizdi. Bir tane da· 
ha aldım. Ve bir hareket görmeyin 
ce sepeti koluma takbm ve bu defa 
dükkancmın yüzüne :bile bakmağa 
lüzum görmeden yolu tuttum. 

Fa~ at herif arkamdan yetişti ve 
sepeti kolumcian kaptı, üstelik bağı. 
rıp çağırmaya başladı. Baktım ola 
cak gibi değil, bir polis gelecek ve 
beni hırS1z diye yakalayacak. Mera
mımı anlatamıyacağım. Unet olsun 
deyip, muzları bıraktım ve bir beli. 
ya çatmadan yakamı sıyırdığıma 
memnun olarak, aldığım bu dersin 
acısile lisan derslerine daha büyük 
bir gayretle koyuldum. 

~~--------·------~--~ 

Fransız kabinesi 
- Birinci sahifeden artan -

tün gece hararetli münakaşalardan 
sonra verildi. A 

Maliye Nazırının izahatı Ayan· 
da da tesirini gösterdi, Hazinede 
(93) milyon frank kalmıştır. Vergi 

leri artırmak imkanı yoktur. 112Frank 
Lir sterlin hesabiyle para asgari rad· 
deye düşmüştür. 

Fransa • f ngiltere ticaret nıua· 
hedesindeki teşriki mesaiden istifa. 
etmek istedikleri gibi başka devlet
lerle de teavün temini emdindedir. 
Bilhassa spekülasyonun önünü almak 
emeıiyle borsalerın mürakabesini 

istiyor, 
Layiha Ayan mtclisinde de şid-

detli münakaşalardan sonra nihayet 
kabul edildi. 

Bluma verilmiyen salahiyetin ye~ 
ni hükumete niçin verildiği süaline 
(Ayan bütçede\ muvazene istiyor. 
Halbuki Blum borçlara gark olmuş· 
tu) cevabı verilmiş ve Blum ile halk 
cephesinin de sukut 'ettiği söylenmiş· 

tir. 
Fransa, lngiltere ve Amerika ile 

anlaşarak frank kıymetini çıkarmak 
istiyor. 

Zayi şahadetname 
334 yılında Adana Sanayi mek· 

tebinden almış olduğum şahadetna 
memi zayi ettim. Yenisini çıkaraca
l'amdan zayi şahadetnamemin hükmü 
olmadığını· ilin eylerim. 

Kayalıbağ mahallesinde 
oturan Mustafa oğlu 
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ispanyada 
vaziyet 

Londra : 30 (Radyo} - Gden 
•haberlere göre; Bilbaonun Cenubi 
garbisindeki bir şehri asiler işgal et-ı 
mişlerdir. 

Japonyanın 
protestosu 

LondJa; 30 (Radyo} - Royter 
muhabirinin bildirdiğine göre; Japon
ya ve Mançuko hükumetleri, Amur 
nehri üzerindeki Adaların işgalini 
Sovyet Rusya nezdinde protesto 
etmiştir. 

Sahife : 3 

Asri • 
ınemanın 

Yayla gibi serin ve vasi salonunda umumi istek 
ve arzu Üzerine bu akşam 

Aljolson-Ruby Keeler 
Casino de Paris 

filminde 
Yüzlerce kişinin alkışını toplamaktadır 

iLAVETEN: 
Londra: 30 (Radyo) - Ademi ı 

müdahele komitesi dün toplanmış ve 
kontrol planının tatbiki keyfiyetini ~!;!Z&i!!lfto,..,..'"'...,..,.2~--.m...,,,..., ---~-~-

T ommiksin en heyecanlı filmi 

..- Kanlı intikam -.. ve yapılan faaliyeti gözden :geçire 
rek kararlar almıştır. Bu güne kadar 
yapılan faaliyete ait bir de resmi 
tebliğ neşredilmiştir. 

Valansiya : 30 (Radyo) - Hü· 
kumet 1 aldığı bir kararla, Sovyet 
Rusyadan gelen emteadan gümrük 
resmini indirmiştir. 

Filistin işleri 
Birleşik Amerikada 

Nevyork: 30 [Radyo] - Ame· 
rıka birleşik hükumetleri de Filistin 
meselesiyle meşgul olmaktadır. 

Filistinde Yahudilere bir milli 
yurd tesisine dair olan 923 muahe
desi bu işte Amerikanın da alakadar 
olmasını tasrih ediyor. 

Mister Honkor Amerikanın bu 
hukukunu düşüneceğini söylemiştir. 

Amerikanın alakadar olması bir 
takım Y ahırdilerin müracaatı ve Fi
listin nlÜstakbel idaresine aid lngil· 
tere hazırlıklarındandır. 

Sanfransiskodan 
Moskovaya 

Nevyork : 30 (Radyo) - Bura· 
da bulunan Sovyet Tayya • 
recisi San Fransiskodan Moskovaya 
bu günlerde hareket edecektir. 

Maarif Vekilinin 
neşriyata yardımı 

Ankara : 30 (Radyo) - Maarif 
Bakanlığı memlekette ~ıkmakta o
lan fikir,:edebiyat, san'at ve meslek 
mecmuaları ile Ansikolopedik neş· 
riyatına yapmakta olduğu yardım 

sahasını bu yıl biraz daha genişlet. 
meğe karar vermiş ve yardım mikda
rını yedi ·bin beş yüz .. liraya çıkar. 
mıştır. 

Sancakta tahrik f aa
li yeti durmadı 

- Birinci sayfadan mabad _ 

vam edemiyeceğini bildirmiş ve is· 
tifa sebebi olarak da Fransız askeri 
inzıbat memurları tarafından haksız 
yere tevkif ve tahkir edilniğini gös· 
termiştir. 

Muhabirin ifadesine göre! evvel
ki cumartesi günü, hakkında taki
bat yapılmakta olan Kantara mıntı
kası halkından bir çocuğun teslım 
edilmesini kendisinden taleb edtn 
Fransız militerleri, kendisini polis 
merkez karakoluna götürmüşler ve 
kimseyi tevkif ve teslim kudreti ve 
vazifesi olmadığını söylemesi üzeri· 
ne 25 dakika tevkifedip kr;ıvatından 
tutup çekmek sureti le tahkir eyle. 
mi~lerdir. 

Geçenlerde çöldeki bedevi aşi 
retlerinden büyük kafıleleı in sancak 
hududunu geçerek Amik köylerine 
yerleştiklerini yazmış ve bu nazik 
meseleye hükumetin el koyması lü· 
zumunu izah etmiştim. 

Dün A uik'dan gelen yolcıılar· 
dan öğrendiğime göre; 1000 çadır
dan fazla olan bu aşiretler hali 
Amile köylerinde oturmaktadır • 

Adana Belediye Ri
yasetinden : 

Umuru belediyeye müteallik ah· 
kamı cezaiye kanununun 2 inci mad· 
desine müsteniden ihzar ve ilan edil. 
miş bulunan tenbihnamelere aşıağı· 
daki yazılı maddeler ilave edilmiş ve 
bazı maddeleri de aşağıda gösteril
diği üzere tadil edilmiş bulunduğu 
ilan olunur. 

1- Hükümlerinin mükerrer oldu. 
ğu veya artık ciheti tatbiki kalma
dığı anlaşılan 1 numaralı tenbihna· 
menin 6 ıncı, 2 numaralı tenbihna. 
menin 9 uncu, 4 numaralı tenbihna· 
menin 5 inci, 5 numaralı tenbihna· 
menin 6 ıncı ve 16 ıncı, ve 6 ııuma· 
ralı tenbihnamenin de 5,6, 16, 17 ,29, 

GELECEK PROGRAM : 

Sinemanın en büyük artististi POL MUNI 

(Yılmayan adam) 
filminde 

8269 

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

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Viyana operasının altun sesli güzel muganniyesi 

MARIA COBOT ARI 
ıv AN PETROVIÇ JORJ ALExANDER 

ın iştirakile vücuda getirilı:n ve en büyük opera parçalarile süslenen 
muzikal filmlerin en mükemmeli 

39, ve 47 inci maddelerinin ve bu 
maddeler için tayin olunan maktu 
cezaların hükümsüz bırakılmasına . 

.. 2 Tayin olu?an ~aktu cezalann ( Beyazlı kızlar mektebi ) 
curme nazaran nısbetsız olduğu an· 
laşıldığından: 1 inde her cihetçe muvaffak olmuşlardır. Maria Cobotari bu filmde Toskı 

A) l numaralı tenbihnamenin ikin- ve daha bir çok nefis opera parçalarını altun sesiyle bütün seyircilere 
ci maddesile tayin olunan cezanın dinletecektir 

10, onuncu maddesile tayin olunan GELECEK PROGRAM: ---
cezanın 2, on birinci maddesile ta· 
yin olunan cezanın s lira olarak ta· Hayat mücadelesi 
diline, 

B) iki numaralı tenbihnamenin 17 
inci maddesile tayin olunan cezanın 
2 lira olarak tadiline, 

C) Beş numaralı tenbihnamenin 
yirminci maddesile tayin olunan ce· 
zanın beş lira olarak tadiline, 

D) Altı numaralı tenbihnanıenin 
yirmi ikinci maddesile tayin olunan 

PEK YAKINDA: 
MAURICE CHEV ALIER ve dilber yıldız MARI GLORI nin 

yarattıkları şaheser mm 
( Neş'e ile) 

Büyük romancı VELSIN akıllara durgunluk veren harikulade eseri • 
100 sene sonra 

8266 cezanın 3, otuz dördüncü maddesile 
tayin olunan cezanın 5 ve 38 inci · ı 
~ıaddesile tayin olunan cezanın 1 1 
lıra olarak tadiline, BELEDi.YE ı·LAA NLARI 

3- Hakkında başka ahkam bu-

lunan ve ifade tarzına nazaran mak. ---------------------------• 
sadı tavzih etmeyen ve tayin olunan 
cezaları cürme nazaran nisbetsiz gö. 
rülen: 

Bir numaralı tenbihnamenin yirmi 
üçüncü maddesinin kaldırılarak ye
rine (madde 23-kaldırrmların bor 
dür taşlarını tahrip eden vesaiti nak 
liye sürücülerınden 5 lira}, bir numa· 
ralı tenbihnamenin 27 inci madde· 
sinin kaldırılarak yerine ( madde 27 
(A)-cadde üzerinde odun yaranlar
dan beş lira) ve (madde 2 ı(B) cad. 
delere uzun zaman odun veya kömür 
yığanlardan üç lira),bir numaralı ten
bihnamenin 28 inci maddesinin kal
dırılarak yerine (madde 28-sokak 
ve caddelere çamaşır asanlardan 2 
lira), üç numaralı tenbihnamenin 5 
inci maddesinin kaldırılarak yerine 
(madde 5(A) - çansız araba süren
lerden 2 lira) ve (madde 5 (B) kor. 
nasız otomobil ve kamyon süreni r· 
den 5 lira), üç numaralı tenbihna 
menin 13 üncü maddesinin kaldın 
!arak yerine (madde 13(A) _ ehli. 
yetnamesiz seyrüsefer eden araba 
cıl~rdan beş lira)ve(madda 13 (B)
e~lıyetnamesiz seyrüsefer eden şo· 
f~rlerden 25 lira), beş numaralı ten· 
bıhnamenin 12 inci maddesinin kal
dırılarak yerine(madde 12-bisiklete 
çift binenlerden 2 lira ), ,.beş nuına· 
ralı tenl>ihnamenin 28 inci madde. 
sinin kaldırılarak yerine (madde 28 
so~ağa müsaadesiz çukur açanlardan 
5 lıra), altı numaralı tenbihnamenin 
1,40,12,18,19,20,26,28,37 inci mad
delerinin kal?ırılarak yerlerine (mad. 
de 1-Beledıyenin mecbur tuttu;u 
fiat tarife ve liste ve levhalarını müf 

1- Be~di) e memur ve müstahdemlerile şehir fukarasının bir yıllık 
ilaç ihtiyacının satın alınması açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Muvakkat teminatı (150) liradır. 
3- ihalesi temmuzun 15 inci perşembe günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır . ' 
4- Şartnamesi belediye başkatipliğindedir. lstiyenler oradan parasız 

alabilirler . 
5- Taliple .. in ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir-

likte belediye encümenine müracaatlan ilan olurıur.8265 27-1-4-8 

1- Atatürk parkında y a p ı l a c a k büvetin İnşaatı eksiltmeye 
konulmuştur . 

2 - Bedeli keşfi 2197 lira 79 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 165 liradır. 
4 - ihalesi temmuzun 15 inci perşembe günü saat 15 de belediye en· 

cümeninde yapılacaktır . 
5- Şartname, keşif ve projeleri fen işleri müdüriüğündedir.istiyenlcr 

oradan alabilirler . 
. 6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir· 
lıkte belediye encümenine müracaatlan ilan olunur.827 4 1- 6 ı O -14 

1- Açık eKsiltme ile satın alınacak olan Belediye buz fabrikasına ko• 
nulacak tasfiye cihazı için teklif edilen fiat haddi lay"ık g·· ··ı d"ğ" d · h .. . oru me ı ın en 
ı ale muddetı on gün uzablmıştır. 

2 - Muhammen bedeli yediyüz liradır . 
3 - Muvakkat teminatı 53,27 liradır. 

4 - lhalel'i temmuzun 15 İnci per'llemb ·· ·· b ı cakbr. "' e gunu saat on eşte yapı a· 

5 - Şartnamesi Belediye · 1 . k . . l parasız alabilirler. yazı tş erı alemındedır . stey,nler oradan 

6- Taliplerin ihale ·· ·· · kb · · l'k B l d' .. . gunu muayyen saatta temınat ma uzlarıle bir· 
1 te e e ıye encumenıne müracaatları ilan olunur.8275 

x as 
L 

terinin kolayca görebileceği bir yere 
asmayan veya yapıştırmayan veya 
yanında bulundurmayanlardan beş 
lira),(madde 40-otomobillerini mu 
ayeneye getirmeyenlerden 10 lira , 
arabalannı muayeneye getirmeyen-
lerden beş lira),( madde 12-alurını 
temiz tutmayanlardan S lira),(madde 

4J 4!: • -sw u zsısı -
18-ahır haricinde hayvanların ba• 
şana torba takanlardan ve arabaJa• 
randa torba taşıyan arabaalardan 1 
lira),(madde 19(A)- ehliyetnamesi• 
kimselere otomobil ve kamyon ve
ren mal sahiplerinden 25 lira), (m•cf
de l 9(8~i1etnameaiz ara~ 

( Gerisi 1ana ) 8271 



Sahife · 4 . 

Mahallesi mevkii miktarı 

Çınarlı Bağlar yolu 284 M. 2 

Çın-ulı Bağlar yolu 161 M. 2 

Çınarlı Bağlar yolu 477 M. 2 

-

Türksözü 1 Temmuz 1937 

Seyhan Defterdarlığından: 

cınsı -
Altında üç bap mağua ve ahır 
üstte beş oda mutbah ve müştemi-
!atını havi hane avlu ve kapu 
yeri müşterek. 

Koza mağazası 

Müşterek avlu ve kapu yerini şamil 
müfrez koza mağazası ve üstü açık 
mağaza. ' 

Muhammen bedeli 
Evrakı nakdi ye 

900 

450 

450 

Sahibi 

Gayrı mübadil Bo. 

16800 

8400 

8400 

kadastro 
Ada Parsel 

386 68 

386 66 

386 69 

Hududu 

Şarkan mağaza 69/386 müşte 
rek avlu 6 7 /386 garben umuııı 
yol şimalen 8 /386 hane cenu· 
ben 67 /386 müşteıek avlu 'il 

kapu yeri 
Şarkaan mağaza 69/386 müŞ· 
terek avlu 67 /386 garben uıııo 
mi yol şimalen 67 /386 müşte 
rek avlu ve kapu yeri cenube~ 
han 6/386 
Şarkan ev 54/ 386 ve 61/386 
ve müşterek avlu 62/386 gar· 
ben müşterek avlu ve kapu ye• 

ri 67 /386 Şimalen ev 6/386 
cenuben han 6/386 

Yunan tabasından Kost i Tiryani kerimesi Kadinko iken maliye hazinesi. 
Yakarıda mahalli ve evsafı yazılı Yunanlı metı ükatından olup bu kerre kadastroca 1esçil olunan iiç kıt'a hane ve mağazalar mülkiyeti nin satışı hizalarında gösterilen evrakı nakdiye ve gayrı mübadil b< 

inden nakid kısmı sabit olmak ve yalnız gayrı mübadil bonosu kısmı artı· 
9 uncu Cuma günü saat 14 e kadar Seyhan Defterdarlığında müteşekki 

nosu olarak muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf usulile 18 - 6 - 937 tarihinden itibaren 22 gün müddetle artırılmağa çıkarılmıştır. Artırma bedel 
rılmak hususu şarttır. isteklilerin yüzde 7 buçuk hesabile muvakkat teminat vesikasile teklif mektuplarını kapalı zarf usulile 937 Temmuz ayının 

satış komisyonuna vermeleri ve diğer şeı aiti öğrenmek için de Milli Emlak kalemine müracaatları ilan olunur. 8233 20-26 -1-8 
-

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
K. s. K. S. Kilo 

Kapımalı pamulC . 
Piyasa parlağı • 34 -34~50 
Piyasa temizi " iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1-Si~ah 

ÇIGIT 
Ekspres 

1 
1 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

.. "Tohumluk., 1 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 

~65 --ı-----" 
Yerli ,30 4 

" 
Men tane 

Aıpa 2,92 
Fasulya 
Yulaf f 92 
Delice -

Ku~ yemi 
Keten tohumu 1 
Mercimek 

1 Susam 

UN 
Dört yıldız Salih ' 620-675 
üç .. " 

,-57ç--
1 ... - Dört yıldız Do~luk ;s ~ 1 675 - üç 1 650 

~.§ " " Simit 900 • = ~ " 
-" " Dört yıldız Cumhuriyet 650-750 

C< <r' 
üç 625 

·~ " " 
Simit " 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
30 I 6 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

Santim p,,.,, 
Hazır 6 j 91 Lit~t 

Temmuz vadeli 6 j 76 Rayişmark 1 96 
Frank ( Fransız ) 17-'68 

B. Teşrin vadeli 6 j82 Sterlin ( İngiliz ) 627 o<f 
5 1 93 Hint hazır 

/ 16 
Dolar ( Amerika ) 

ı~-
-75-

Nevyork 12 Frank ( İsviçre ) -

r ÇIKTI , 
Bürücek VE Kayabaşı 

RAKILARINI . 
• 

bulacaksınız içki bayilerinde 
H. 8193 18 

r -DOKTOR ' 
Ziya Tümgören 

Birinci .sınıf Röntgen mütehassısı 
Abidin paşa caddesi numara 125 hergün hasta kabul eder 

15-15 g. A. 8150 

Seyhan defterdarlığından • 
• 

Kapu No. Mahalle ve mevkii Cinsi Bir senelik kirası 
9 Babı Tarsus Dükkan 225 00 

24 Abidinp1şa caddesi • 150 00 
20 Karasoku • 56 50 
18 • " • 56 25 
24 • • • 75 00 
29 Kömür pazarı • 50 00 
18 Siptilli • 130 00 
24 lcadiye mahalle~i bağlar yolu Mağaza 82 50 
13 Zifirciler Dükkan 75 00 
59 Köşkerler • 250 00 
55 • • 187 50 
50 w • 90 00 
63 • • 60 00 
61 • • 187 50 
76 Pekmez pazarı 

" 
90 00 

85/27 Un pazarı 
" 

60 00 
6 • • Mağaza 300 00 
8 • " 

Ahır 337 00 
2/ ll • • Dükkan 60 00 

53 Sipahi pazarı 
" 

150 00 
37 

" " " 
60 00 

17 • • • 75 00 
15 

" " • 40 00 
11 • • " 

90 00 
22 Karasoku Ev 112 50 

Durmuş fakı • 262 50 
Çukur meıçit " 215 00 
Su gediği " 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı dükkanlarla evlerin hizalarındaki be· 
del icarları üzerinden bir ay zarfında pazarlık suretile kiraya verilecektir. 
isteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçasile 30/Temmuz/937 cuma günü 
saat 14 de Defterdarlık dairesinde Milli Emlak müdürlüğünde toplanan 
komisyona gelmeleri. 8272 

Akdeniz Karataş Altun_I 
kum Plajı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 
ve mezeler, her türlii içkiler ve buzlu meşrubat, kaynak wları, hususi ya· 
taklı odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

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

116 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden hususi kamyonlar hare-
ket etmektedir. 8194 H. 17 

--
korkmayın! Sıcaklardan 

Evlerinizde her dakika buz gibi yiyecek ve içecek bulundurmak ve 
sıhhatinizi korumak, hastalıklardan sakınmak istiyormusunuz? Mutlak l:a-

kiki ve elektrikli buz dolabı olan Kelvinator buz dolabı alınız. 
Peşin para verm~den 18 ay vade ile ve evinize her gün aldığınız buz 

parasile bu mükemmel dolabın bir tanesine sahip. olursunuz. 
Beş sene zarfında bozulursa bila ücret tamir ve tebdil edilir. Elektrik 

sarfiyatı iki misli noksandır . yeni Mağazaya telefon edi-

niz derhal evinize teslim olunur. 
Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin Sesi "Yeni iVlağaza ,, 

Ş. Rıza İşe en 
8966 12 Belediye civarında, ADANA 

-

D. Demiryolları Adana İşletmesinden : 
Aylığı beş lira tahmin edilen Adana şehir istasyonundaki 16 numara~ 

antrepo bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul 

muştur . 
Artırma 8 temmuz 937 perşembe günü saat 10 da Adana işletme 

müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 450 kuruştur. 
Kira şartnamesi işletme merkezinde görülebilir. 
lstekliler.s 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesai~ 

ve muvakkat teminatın Adana veznemize yatırıldığını gösterir makbuı 
ile vaktinde artırmada bulunmaları.8247 24-27-1-4 

------~~~-------------------------
Çiftehan kaplıcası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük liitf ve nimetinden istifade edinİj 
Radyo aksiyotesi bütÜ". dünya kaplıcalarınınkinde~ 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve midede~ 

ınuztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gdm !lidirl er. 
Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıramn bu feyzinden müstefit 

ve mesut olmuşlardır. 

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

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir. 

otel odası 
125 Bir gecelik 

taş odalar 
7 5 Birinci baraka 
50 ikinci " 

30 Hususi banyo l 
15 Umumi ,, ) 

Fazlasından fark alını 

Bir kişi ücreti günde 

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

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 4 

·------------~-------------------__, 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kaya~elen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elife dolduıulanbir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıhlır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su de-ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmız• Kayadelen 
tapalarına -Oikkat ediniz. 

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

7953 69 

Umumi Neşriyat Müdürü 

\M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


