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ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 
5 Kuruş 

Dersim sergerdeleri 
İz kaybetmeğe çalışıyorlar 

Tuncellndekl harekata lftlrak eden subaylarımız 
bir istirahat esnasında 

Şakiler arasında nifak da çıktı 
Cahiller her gün kuvvetlerimize iltica ediyorlar 

Ankara : 1 [ Türksözünün hu· 
susi telgrafı ]- Dağınık, perişan bir 
halde kaçan der.im sergerdeleri, iz
lerini kaybetm~ğe çalışmaHadırlar. 

Bunlardan bir kısmı Kutu dere 
sine, bir kısmı da Sarp, lkisar kö· 
Yüne sığınmışlardır. 

Asayişi temin için hareket eden 
ınüfrezelerimizin faaliyetleri devam 
etmektedir. Evvelce sergerdelerin 
iğfallerine kapılan cahiller kuvvetle· 
rimize iltica etmektedirler. 1 

Şakilerin etrafındaki çenber had· 

dinden fazla daralmış ve artık ser 
gerdeler için kaçmak imkanı kalma· 
mıştır. Sergerdeler arasında ayrılık 
da baş göstermiştir. 

Tuncelinde bayındırlık faaliyeti 
filen başlamış ve hararetle devam 
etmekte bulunuyor. 

Kuvvetlerimizin işgal ettiği yer· 
lerde işlahat programı derhal tat· 
bik edilmekte ve buraları tamamile 
temizlenmektedir. 

K. O. 

Fransa Senatosu kabi
neye tam salahiyet verdi 
kanun layihası 85 muhalife kar

şı 167 reyle kabul edildi 

Bazı borsalar açıldı 
~~~~ ...... ~~~~ 

'' Blum 
hal 

hükumetinin 
tamir etmek 

hatalarını 
lazımdır,, 

der 

Paris : 1 (Radyo) - Senato, ma· 
li işlerde hükümete tam salahiyet 
veren kanun layihasını 87 muhalif 
reye karşı 167 reyle kabul etmiştir. 

Bir kaç borsa bu gün açılmış
tır . 

Vaşington : 1 (Radyo) - Nev· 
York Times gazetesine göre Fransa 
sefaretlıan!si ticaret ateşesi, :Fran 
sadaki mali buhran dolayısile F ran· 
sanın üç taraflı itilaftan çekilmeğe 
ınecbur kalacağını Amerika hazine· 
sine bildirmiştir. 

Paris: ı (AA.) - B. Bonnet'
nin Auriol, bu akşamki müzakeıeler· 
den eonra Mebusan Meclisi koridor
larınd ı hazinenin elindeki imkanla· 
tın eksilmesi eslıabını izah etmiştir. 
Mumaileyh demiştir ki : 

" B. Blum, geniş salahiyetler pro 
jesini Mebusan Meclisine lıu ayın 
15 inde tevdi ettiği zaman hazine 
2.45J.ooo.ooo franga sahip bulu. 
nuyordu. Ayın 20 sinde Ayan Mec
lisinin vermiş olduğu rey üzerine 
bu mikdar 1.400.000.00 franga düş 
ınüştür. 25 Haziranda Chautemps 
kabinesinin teşekkülü anında mevcut 
ınikdar 1 .483.000.000 idi. Fakat ser

ınayeleıin külliyetli mikdarda harice 
çıkması ve hazine bonolarının tedi
yesi yüzünden bu mikdar en aşağ'ı 
seviyeye düşmüştür. 

Paris 1 (AA) - Mebusan mec· 

)isi, saat 23.40 da tekrar toplanmış

tır . 
Sol cenah müstakillerden B. 

Bergerg, bundan iki s~ne evvel ~al~· 
çılar cephesi hükümelı~ ~a malı olı 
garşileri tahril edeceğını, veya bu 
oligarşiler yüzünden harap olacağı· 
nı söylemiş olduğunu hatırlatmıştır. 

B. Blum, bir " vakfe " lüzumunu 
ilan etmekle gata etmiştir. B. Brrg
ery, netice olarak şöyle demiştir : 

" Şimdi aynı çıkmaz gene mev

cuttur . " 
Paris : 1 (A.A.) - Mebusan Mec 

!isi dün akşam saat 21 de toplan· 

mışhr. 

Maliye encümeni mazbata mu
harriri B. Jammy Schmidt encüme 
nin hükümetin layihasinı ne seb~be 
mebni kabul etmiş olduğunu izah 

etmiştir. 
Mumaileyh demiştir ki : 
• Vatanın selameti, halihazırJa 

bizim en yüksek kanunumuz olmak 
gerektir . ., 

B. Schmidt, kısa vadeli bir t~
kım borçları ödeyebilmı~k için hazı· 
nenin sona kadar 17 milyar franga . . . 
imtiyazı olduğunu beyan etmıştır: ~. 

Mumaileyh, Fransız hükümetının 
Londra ve Nevyorktan Fransız dö 
vizi üzerinden yapılmakta olan her 
türlü mnamelelerin tatilini rica etmiş 

- Geri>i üçüncü sahifede -

Guleman 
kur om 

Madenlerimizden 
cevher sevkine 

• 
başlandı 

Ankara : 1 (A.A) - Eti Bank 
tarafından işletilmekte bulunan Gu
leman Kurom madenleri nakliyatın
da istimal edilmek üzre medeıı mev· 
kii ile Ergani şimendöfer istasyonu 
arasında tesis edilen 18 kilometrelik 
hava hattı 15 Hazirandan itibaren 
tamamlanmıştır. Tecrübeleri yapılan 
bu hava hattı ile günde dörtyüz ton 
kurom cevheri nakletmeğe başlan· 
mıştır. 

KRAL KAROLUN 
VARŞOVA SEYAHATİ 

Kral Karol 

Varşova : 1 ( Radyo ) - Kral 
Karolun Varşova seyahatine mat· ı 
buat büyük ehemmiyet vermekte ve 
bu ziyareti memnuniyetle karşıla

maktadır. 

Ademi müdahale komitesinde 

Fransa ve İngiltere 
kararır-1da ısrar ediyor 

- ----·--
İspanya sahilleri Fransız ve İngiliz do
nanması tarafından kontrol edilecek 

-- -···--
Londra: 1 [Radyo] - ispanya iş-

1 )erine ademi müdahale komitesi dün
kü toplantısında ispanya sahillerinin 
fngiliz ve Fransız donanmal:ırı tara
fından kontrolüne aid teklifi tedk ik 
etmiş ve Belçika, Çekoslovakya, Sov 
yet murahhasları bu teklifi müsaid 
karşılamışlar ve derhal hükümetleri 
nt" bildirmeyi taahhüt etmişlerdir. 

Alman ve ltalydn murahhasları 
muarız kalmışlar: ve hükümetlerinin 
kontrol işlerindeki vazifelerinden is 
tifa etmeleri için müşahidlerine emir 
verdiklerini bildirmişlerdir. 

Londra: 1 (Radyo] - ispanya 
meseleleri üzerinde kabine hattı ve 
hareketini henüz kat'i olarak tesbit 
etmemiş bulunmaktadır. 

Londra: 1 [Radyo] o- ispanya 
işleri üzerinde konuşmak üzere bu 
gün Fransız sefiri Bay Eden'ı ziyaret 
etmiştir. 

Sala manca: 1 (A. A.) - F ran
kist kıt:ıat dün saat 12,30 da Bilba 
onun cenubu garbis!ne 20 kilometre 
mesafede kilin Valmaseda şehrini 
işgal etmişlerdir. 

Londra: 1 (A. A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Ademimüdahale tali komitesi 
toplantısının sonunda salahiyettar 
bir zat, lspanyol sahillerinin kontro 

lü hususunun lngiliz ve Fransız ge· 
milerine tevdi edilmesine dair olan 
Fransız · lngiliz talebine karşı B. 
Von Ribbentrop'un ileri sürmüş ol. 
duğu başlıca itirazın bu bükümetle. 
rin yalnız Valencia' da mümessilleri 
bulunmakta olması keyfiyetine isti
nad etmekte olduğunu beyan etmiş· 
tir. 

Siyasi işlerle müşahidler, ltalya 
ile Almanyanın Paris ve Londra'nın 
Burgos hükümetini tanımaları tak 
dirinde Fransız . lngili planını kabul 
etmeleri muhtemel olduğu mütalaa· 
sında bulunmaktadırlar. 

Bu müşahidler, bu kabil bir ta· 
nımanın kabul edilmiyeceğini ilave 
etmektedirler. 

Bu şerait dahilinde Fransız ln
giliz planı akamete mahküm olmak· 
tadır. 

Binnetice tali komitenin 2 tem· 
muz içtimaında "kontrolün nihayet 
bulmuş olduğu" ilan edilecek ve 
ltalyan ve Alman murahhaslarından 
mukabil tekliflerde bulunmaları ta· 
leb olunacaktır. 

Suriyedeki hareketler 

ltalyan ve Alman murahhasla· 
rının mukabil tekliflerde bulunmak 
tan imtina etmeleri takdirinde tali 
komite, ispanyadaki ıki tarafı "mu· 
harib. telakki etmek ve diğer dev· 
Jetlerden bir bitaraflık beyannamesi 
neşretmelerini taleb eylemek mec
buriyetinde kalacaktır. 

Londra: 1 (A. A.) - Havas 
ajansı muhabriinden: 

Muahedenin intikal devresi 
seneye mi indirilmiş ? 

bir 
Salahiyettar mahafil lngilterenin 

lıalya ve Almanya tarafından lspan· 
yadaki iki tarafın muharib sıfatının 

- Gerisi ikinci sahifede-

Musaffa 
Bakırımız 
akmağa 
başladı 

Ankara : 1 ( Muha
biri mahsusumuz bil
diriyor ) - Eti Bank 
tarafından tes\satı ik
mal edilen Kuvarsha
ne Bakır madenleri
mizden, iki gündenbe
ri musaffa bakır ak
mağa başlamıştır. 

Sancakta 
Türkmenler tah 

liye edildiler 
Antakya: 1 [Türksözü muhabiri 

bildiriyor ] - Türklük propaganda
sı yaptıkları iddiasiyle bir kaç ay 
evvel Suriye hükümeti tarafından tev 
kif edilerek Halep hapishanesine 
konulan Crablus Türkmen beylerin
den Kel Mehmed bey, Şevket ~alih 
bey ve arkadaşları tahliye edilmişler
dir. 

Eski Kudüs 
belediye reisini 

vurdular 
Kudüs : 1 (Radyo) - Eski Ku

düs belediye reisi B. Fahri bugün 
bir tecavüze uğramıştır. Bir kahvede 
oturmakta olan B. Fahri üzerine üç 
kişi tarafından üç el silah atılmış 
ve mütecavizler derhal kaçmıştır. 
Yapılan bütün takibata ragmen elde 
edilemedikleri gibi hüviyetleri tes
bit olunamamıştır. Bay Fahrinin ya. 
rası hafiftir. 

Şam : 1 ( Türksözü muhabirin
den ) - Murahhas heyetinin Pa
riste başardığı işlerden biı i de ha
rici temsil ve ordunun teslihi olduğu 
bildirilmektedir . 

1 ntikal devresinin bir yıla indi. 
rilmesine muvaffak olan hük ümet , 
gelecek teşrin devresinde Fransa 
meclisinde tasdik edilecek olan mu· 
ahedenin meıiyetini müteakip ilk 
defa Parise bir sefir tayin edecek 
ve orduyu da teslim alacaktır . 

likler yaptırmağa muvaffak olmuş· 
!ardır, 

Bu arada, üç sene olan intikal 
devresinin , bir seneye indirilmesi 
gibi mühim bir maddenin muahedeye 

zeyil olarak eklendiği ha\::er verilmek. 
tedir. 

Uzak şarkta hava bulanıyor 

Japon topcularının batır
dığı Sovyet gambotu 

Suri;e heyeti orduya müteallik 
olarak Suriye müdafaa Vezareti ta. 
rafından tanzim olunan bir projeyi 
Fransız Harbiye Nezaretine vermiş
tir . 

Başvezir Cemil Mürdüm ile ha 
riciye veziri Sadullah Cabiri bu 
akşam Şamda beklenmektedirler . 

iyi haber alan kaynaklardan sız . 
dığına göre , Suriye heyeti Pariste 
yaptığı müzakerelerde mühim mu· 
vaffakıyetler elde etmiş ve Suriye -
Fransa mu~hedesinde esaslı deği ıik 
---~~-·--~~---

İstanbulda deniz 
bayramı 

lstanbul : 1 [ Hususi muhabirimiz
den ] - Kaputaj hakkının Türk 
denizcilerine geçişinin yıldönümü 
bu gün şehrimizde büyük mera-

simle kutlanmıştır. Limandaki bü
tün sefain donanmıştır. 

Ayni değişikliğin Lübnan Fransa 
muahedesinde konulmuştur . 

Her iki muahede Fransız Parla· 
mentosıınun teşrin ayı devresinde 
tasdik edilecektir. 

Vaziyetin gergin olduğu söyleniyor 

İspanyada ihanet 
idama m 

Tokyo : 1 (Radyo) - Resmi bir 
habere göre; Maçukoda Amur nehri 

suçiyle üç kişi dün 
hkum oldu 

ispanya lhtllllllnln zavallıları 

Madrid : 1 (Radyo) - Hükümet kuvvetlerine mensup tayyarecileri, 
makinelerile beraber asiler tarafına geçmeğe teşvik suçile üç kişi idama 
mahküm edilmiştir . 

üzerinde bulunan Şesebki adası is

tikametine doğru çıkmakta olan üç 

Sovyet gambotu üzerine Mançuko 

sahil kıtaatı tarafından ateş açılmış 
w gambotlardan birisi batmıştır. 
Mürettebattan iki ölü bir yaralı var

dır. Diğer gemiler kaçmağa macbur 
olmuşlardır. 

Tokyo : 1 (Radyo) - Mançuko 

hükumeti, Sovyet Rusyaya şiddetli 
bir protesto göııdermiştir' 

Son gelen haberlere nazaran va · 
ziyet çok gergindir. 

Moskova : 1 (Radyo) - Bugün 
Amur nehri üzeriude batırılan bir 

Sovyet gambotunun uğradığı teca· 
vuz hakkında Japon hükümetinden 

izahat alınması için hükümet Tokyo 
elçisine talimat vermiştir. 

Tokyo : 1 (Radyo) - Japon 
kabinesi bugün fevkalade bir ictima 

yaapmıştır. Bu ictimaın son hudud 
hadiseleri etrafında müzakereler yap· 
mak için olduğu kuvvetle sanılmak· 
t•dır. 
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Hayatta muvaffak olmak 'I Bay Ş.Kaya 
için mücehhez misiniz? Ş ® lhı Ü ır lhı ©ı lb ® ır D ® ır Ü Moskovaya 

~------------·---·---'yarın gidiyor 
için aşağıdaki süallere 

cevap veriniz ve hesabınızı yapınız 
Bunu anlamak 

------·------
H er insanın gizlediği veya.hud açıl.ladığı bir. arzu vardır : Hayatta 

muvaffak olmak. Fevkalade, hudutsuz ıhtıraslara kapılmadan bir 
insanın vasati hayat derecesini aşmak ıstemesi kadar normal bir 

şey yoktur. 
Yalnız bütün mesele, sevkü idareye mukledir olup olmadığınızı, emir 

verebilecek kabiliyette bulunup, bulunmadığınızı elh2sıl bir ( ~ahsiyet ) o
labilmek için liizımgelen fizik ve manevi bir çok noktai nazardan mücch· 
hez olup olmadığınızı bilmektir. 

Hususi şart ve hiidiselerle değişen ikinci derecede bir çok unsurlardan 
sarfınazar edecek olurs~k bir insanın muvaffak olması ıçin başlıca bazı 
faktörler lazımdır : Enerji, nüfuz, ileriyi görüş, karar kabiliyeti, bitaraflık, 
cesaret.. gibi. 

Size bu hassalarla münaseba.tt~r. ?l~n yirmi suallik bir seri veriyoruz. 
Bu suallere gayet bitarafanc ve ıçınızı ıyıce tctkık ettıkten sonra cevap ve
riniz. Eğer suale vereceğiniz cevap [ Evet l. ise o sual için bir tarafa (8) 
numara kaycediniz. Her ce,·abınız [ hayır ] ıse (5) koyunuz. Eğer suale 
verilecek cevapta miitereddid iseniz nyal ,ut bu hususta tam bir fikriniz yok
sa 1 veya iki koyunuz. 

Suallere verdiğiniz cevaplar bittiği zaman hesap ediniz. Hesabın yekü
nu karekterinizi ve hemcinsleriniz üzerinde sahip olabileceğiniz otoriteyi gös
recektir. 

SUALLER 

1 - Size bir şeyi satmak için mü· 
temadıyen dil döken yapışkan 
bir satıcıya kati olarak (hayır) 
diyebilirmisiniz? 

2 - Size hoşunuza gitmeyen bir 
proje izah eden bır mafev
ke bu proje hakkında ki dü
şüncelerinizi açıkca söyleye
bilirmisiniz? 

3 - Yeni girmiş olduğunuz bir 
müessese veya işte, her ta
rafı ve her şeyi öğrenmek için 
acele edermisiniz? 

4 - Güç bir karar verilmesi la
zım gelen bir işte alelacelemı 

hareket edersiniz, yoksa bu 
kararı zamanamı bırakırsınız? 

5 - Sizin muvaffakiyetsizliğe uğ
radığınız bir işte muvaffak 
olan bir mcslekdaşınızı tebrik 
edermisiniz? 

6 - Yeni başladığınız bir işi biti
rinceye kadar başdaki heye
can, hevesi muhafaza edebi
lirmisiniz? 

7 

12 Varmak istediğıniz hedefin 
ulaşılması heman heman müm
kün değildir. Buna ragmen 
"bir kerre tecrübe edey!m,, 
dermisiniz? 

13 - Yolunda giden bir iş tutuyor
sunuz. Fakat önünüze başlan
gıçta ne olacağı belli olmayan 
fakat ~stikbali sizın için o gün 
kü tuttuğunuz işten daha fay
dalı görünen bir iş çıkmıştır . 
Tuttuğunuz işi terkedip bu ye
nisine atılabilir misiniz ? 

14 - Önünüzde bir iş var. Bu işin 
avantajlarının kati görünme
sine rağmen her şeyden ev
vel mahzurlarını tetkik eder· 
misıniz ? 

15 - iflası sizin için faydalı olabi
lecek bir rakibi girişeceği bir 
ışin tehi kelerinden haberdar 
etmiye muktedir mısıniz ? 

16 - Mesuliyetinizi mucip olabile
cek ve size nüfuzunuzdan 
kaybettirmesi muhtemel olan 
nazik bir meseleyi hal ve tes
viyeye muktedir misiniz ? 

17 - Arkadaşlarınızın kararsızlığı 

Bir ziyafet veya süvare es· 
nasında rast geldiğiniz büyük 
şahsiyetleri tanımak ve onlara 
yaklaşmak ister'l1isiniz? 

8 - Himmet ve gayretınize muka
bil manevi mükafatı, maddi 
mrıkAfata tarcih edermisıniz? 

9 - Endişe ve düşüncelerinizi 

mUzmin bir derecede olduğu 

zaman bir eğlence partisi tanzi
mi ne ve onlara eğlencenin 

yollarını göstermeğe muktedir 
misiniz ? 1 

neşeli bir çetire ile saklaya
bilirmisiniz? 

10 - Sadece kendinizi istikbale ha
zırlamak gayesiyle bir ilim, 
bir lisan, bır sanat tetkikine 
muktedirmisiniz? 

11 - Bir işte olduğunuzu sıze karşı 
bir haksızlık yapıldığını far
zediniz. Bu haksızlığa karşı 
(istifamı verdim) demişsiniz. 
Bu sözünüzü tutabilirmisiniz? 

18 - Politika işlerinin konuşulup. ı 
münakaşa edildiği bır toplan
tının içinde sakin kalabilir ve 

1 
heyecanınızı mulıafaza ede-
bilir misiniz? ı 

19 - Hataya düştüğünü sandığınız 
ve çok sevdiğınız hır dosta 
herkesin içinde hatas.nı stiy
liyebilir misiniz ? 

20 - Eser veya fikirlerinizin ten
kid ni canınız sıkılmadan ka
bul edebılir misiniz ? 

HESABINIZIN YEK0NU 50 NUMARA VEYA DAHA 
FAZLA TUTMUŞSA: 

ki işi 
ve amele 
ücretleri 

Ovada bu haftadan sonra artık 

tarlalarda kazma işleri bitmiş ola· 
caktır . Patöz işleri de yakında ni 
hayete ermiş bulunacaktır. 

Salahiyet tar çifçilerden aldığımız 
malumata göre bu hafta, pamuk tar. 
lalarında çalışan amı-lelerin hafta
lığı 4,5-5, patöz amelesinin hafta 
lığı 7 9 lira arasında işlemiştir. 

Bu ücretlerden maada, amelele· 
rin yeme, İçme ve yatmaları da ça
lıştıranlara aittir . 

Ormanlar civarın
da hayvan nasıl 
otlatdırılacak 

Yaylalarda, orman civarında ve 
orman içinde ne suretle hayvan ot· 
!atılacağı ye köylülerle diger !\ayvan 
sahiplerine ne şekilde izin verileceği 
hakkında, Ziraat Vekaleti tarafmdan 
gönderilen tamim orman müdürlü

ğüne gelmiştir . 
Bu tamime göre, ormanlarda ot. 

lama, kışlama vesair hakkı olanlarla 
böyle bir hakkı olmadığı halde or
mansız yayla ve boşluklarda hay-

vanlarım otlatmak ist~yenler ayrı ayrı 
hükümlere tabi tutulmakta ve krn· 
dilerine kanun çerçevesi içinde ko

laylıklar gösterilmektedir . 
Tamimde alakalıların müracaatlar· 

da yapması mecburi olan muaıne· 
!at en ufak noktasına kadar tasrih 

olunmakta ve orman idaresine baş 

vuranlara derhal İzin verilmektedir. 

Ziraat mücadale
sinde faaliyet 

Mücadele müdürü tekrar 
köylere çıktı 

Şehrimiz ziraat mücadele müdÜ· 
rü Bay Sad~ddin Sarıkaya, pamuk 
taılalarında pamuklara arız olan 
helyotis ve karaderina ha:,erelerini 
tetkik için dün köylere çıkmıştır. 

Mücadele kolları, haşeratlı mın· 
tıkalarda f.ıaliyetlerine devam et

mektedirler. 

Otorite sahibi olduğunuz muhakkak. Fakat sizde herhalde Suples [•] 
noksanlığı vardır. Gerek projeleri, gerek işleri hakkında düşündüklerinizi 
etrafınıza söyleme tarzınız biraz şiddetlidir. Bunun için sizi ıyi tanımıyan
ları kızdırmanız :nümkündür. Meçhuldan korkmuyorsunuz. Fakat heyeca
nınız lüzumundan fazla olduğu için ekseriya inceden inceye düşünerek ha
reket etmeniz daha iyi olduğu zamanlarda bile delice hareket ettiriyor. 

Mücadele işinin _temmuz sonuna 
ve hatta ağustos ortasına kadar uza 

yacağı sanılmaktadır. 

! Bir adamın 170 lira 

Mamafih eğer entellektüel değeriniz de enerjiniz derecesinde ise çok 
parlak bir istikbale namzetsiniz. 

Daha mutedil ve daha fazla diplomat olunuz. Size verilebilecek nasihat 
budur. 

HESABINIZIN YEK0NU 35 NUMARAYI BULMUŞ VEYA 
GEÇMiŞ iSE: 

Parlak bir vaziyet sizi beklemektedir. Filhakika bir_ s.evk ve i.dare edi
ciye lazım olan bütün hassalara sahibsiniz. Tenkıllerını1.1 çok mulayım \e 
sevimli bir surette yapmaktasınız. Emirlerinizi mutedil. ve bu.n~ınla .. beraber 
kati bir taV\ır ve şekilde vermektesiniz. Sadece kendı kendınızc ıtımad et
miyorsunuz. Etrafınızdakiler size nasihat verebilir. Çünkü siz bu nasihalları 
gayet bitarafane bir surette tetkik etmeğe ve icabederse kabul ctmege 
muktedirsiniz. 

Ölçülü bir cesaret, diplomasi, müsamahakarlık, açık sözlü ve özlülük, 
dürüstlük başlıca hassalarınızdır. 

Elbette size gurur verecek bir tasviriniz. Yalnız bizi düşündüren bir 
nokta var: Süallerimize açıkça ve dojtruca cevap verdiğinizden eminmisiniz? 

EÖER HESABINIZIN YEK0NU 35 NUMARAYI BULMAMIŞSA: 

Ya kendinize itimadınız yok ve yahut kendi değerinizi takdir edemiyor
sunuz. Ve yahut ta çok egoist ve hükümlerinizde taralgirsiniz. 

Bunun için mesela bir satıcı sizi muazzep ediyoasa Kat'i bir tavırla onu 
reddediniz. Kızacağınızı zannetmeyiniz; Çünkü o sanatını icra ediyor. --

Fıkirlerinize, tenkitlerinize gelince: ctrafınızdakilerinki kadar iyi ve doğ
rudur. Fakat neden onları ızhardan çekiniyorsunuz bilmiyoruz. Bu mafevk 
bilgili ve açık insanları sever, belki de ihtirasınız yoktur, 

Bu takdirde bile insanin kendisine hürmet ettirmek için meşru birtakım 
ihtiraslara sahibmiş gibi görünmelidir. 

Belki [şans] a da inanmıyorsunuz? Bu büyük bir hatadır. Şansın mııvaf
fakiyeıte büyük bir hıssası vardır, Fakat o hareket sizin cesaretinizin llnundcn 
tevakkuf etmeden geçer. 

sını dolandırdılar 
lstanbullu arap Sahir ile Eski 

şelıirli Ahmed adında iki sabıkalı 
Edirne hanında bulunan Urfalı Reşit 

uğlu Mahmudun mantarcılık suretile 
170 lirasını aşırmışlArdır. 

Suçlular aranmaktadır. 

Mersinde 
Kabutaj bayramı 

dün kutlandı 
Mersin; 1 (telefonla) - Kabo

taj bayramı bugün burada büyük 

merasimle kutlandı. Bu gece de şen 
lıkler yapılacaktır. 

Çocuk 
Çocuk esirgeme kurumu genel 

merkezi tarafından çıkarılmakta 

olan çocuk mecmuasının 40 ncı sa 
yısı çok nefis lıir tabla çıkmıştır. 

Bu güzel yazılı mecmuayı tavsı· 

ye ederiz. 

Ticaret mektebi 
için bir bina 
yaptırılacak 

Umum müdürün tetkikleri 

Kültür Bakanlığı teknik ve er. 
tik umum müdürü Bay Rüştünün 
şehrimize geldiğini yazmıştık. 

Bay Rüştü, Maaı if müdürü ve· 

kili Bay Şahap Nazmi Coşkunlar 
ile bidikte Kız Sanat Enstitüsünü , 
Ticaret mektebini gezmişlerdir . 

Umum müdür asfalt cadde üze· 
rinde şehrimiz Ticaret okuluna mah 
sus bir binanın lüzumunu derpiş ede
rek, bu civarda bir arsa seçmiştir. 

Bay Riiştü dün Konyaya hare. 

ket etmiştir. Umum müdür , Anka
raya avdetinde , şehrimiz Ticaret 
okulunun bina işi hakkında alakalı 
makamatla temaslarda bulunacaktıı: 

Civar vilayetlerden 
gelen mücadele 

memurları 
Vazifelerine dün 

başladılar 

Evvelce pamuk mücadelesinde 
çalışmak uzere vilayet ve kazalardan 
şehrimize bazı mücadele memurla· 

rının geleceğini yazmıştık. 
Ôğreııdiğimize göre, pamuk mü

cadelesinde çalışmak" üzere Malat

yadan Asaf, Niğdeden Emiş, An
tepten Kemal, İslahiyeden Feyzullah 
şehrimiz ziraat mücadelesine gel
mişler ve mücadele işlerine dünden 

itibaren başlamışlardır. 

Cenub demir 
yollarını dün 
devir aldık 

Cenub demir yolları dün sabah· 
tan itibaren devlet demir yolları iş· 

!etmesi emrine geçmiş bulunmak· 
tadır. Devir faaliyeti devam etmek 
tedir. 

icradaki paralar 
vaktında gidecek 

icra dairelerinin sahiblerin~ ve
rilmek üzere diğer bir icra dairesi· 

ne gönderdikleri paraları geç gön· 
derdiklerini ve bazan paranın gön
derilmesinden birkaç gün sonra bu 
paraya aid tahriratı postaya verdik
lerini, Adliye V .,kale ti yapılan teftiş 

ve halkın bu h•ısustaki şikayetlerin
den anlamıştır. 

Adliye Vekaleti bu hususun la
yıkiyle teminine dikkat edilmesini 

1 Müddeiumumilikten istemiştir. 

Bir tarla 
kav ası 

Kızıltahta köyünden Osman oğ· 
lu Nuri ile aynı köyden Mustafa 
oğlu Esad adında iki kişi bir tarla
yüzünden kavgaya tutuşmuşlar ve 
neticede Esad, Nuriyi ağır surette 
bıçakla yaralamıştır. 

Nuri memleket hastanesine yatı 
rılmış, suçlu da yakalanarak hakkın

da kanuni İcab yapılmıştır. 

Şehirde, dün en çok sıcak 34,8 
idi. Hava rüzgarlı gök yüzü si~li 

idi. Bilhassa ufuklar çok kapalı, rü· 

iyet sahası dardı. 

idman yurdu 
ile Seyhan 

Bu pazar karşılaşacaklar 

Çukurova blUgesl futbol 
ajanlığından 

4 Temmuz 937 pazar günü fiks 
tür mucibince Adana ldmanyurdu 
ile Seyhan Adanaspor birinci futbol 
takımları karşılaşacaklardır. 

Takımlar saat 17 de hazır bu. 
!unmuş olacaklardır. 

Hakem - Torosspordan 
dır. 

Sırrı· 

Bir adam parmağını 
makineye kaptırdı 

Ziraat Mensucat fabrikasında ma. 
kinist Şaban oğlu Ahmet , bozulan 
bir iplik makinesini tamir ed!rken 
sağ elinin bir parmağını dişliye kap

tırmış ve ağır surette yaralanmıştır. 
Yar~lı makinist tedavi altına alın

mıştır. 

Bir esrarcı 
mahkum oldu 
Üzerinde 18 gram esrar bulun

durmaktan suçlu Şehzade mahalle. 
sinden Salih oğlu Mehmed Ali ça 

vuşun dün ikinci asliye ceza mahkeme 

sinde yapılan muhakemesi sonunda 
bu suçun toplanan delillerle sabit 
olduğundan 3 ay hapis ve 25 lira 
ağır para cezasına mahkumiyetine 
karar verilmiştir. 

Hususi muhasebede 
bir tayin 

Vilayetimiz bahçe kazası tahsi· 
!at katipliğine Mustafa Aktaç ta
yin edilmiştir. ·-------
Ademi müdahale 

komitesinde 

- Birinci sahifeden artan -

tanınması için yapmaları muhtemel 
teklifi, ademi müdahale prensibinin 
bekası şartiyle, müsaid bir surette 
karşılanması mümkün olduğunu be 

yan etmektedir, 
B. Eden'le B. Chamberlain dün 

akşam ispanya meselesini tedkik et 

mişlerdir. 

Öğrenildiğine göre, iki İngiliz 
nazırı, ademi müdahale meselesinin 
suya düşmesi takdirinde yegane 

mümkün hal suretinin "muharib,, sta. 
tüsünün tanınması olacağına hük
metmişlerdir. 

Siyasi müşahidler, böyle bir ta· 
nınmanın bizzarure F rankist hüku· 
metinin diplomasi bakımından tanın
masını istilzam ettiğini beyan etmek
tedirler. 

Londra: 1 (A. A.) - Ademi 
müdahale tali komitesinin dünkü top· 

lanlısının sonunda bir tebliğ neşre
dilmiştir. 

Bu tebliğde evvela B. Grandinin 
geçenlercl'e ispanyaya İtalyan kuv
vetleri çıkarılmış olduğuna dair Va 
lancia hükumeti tarafından ileri sü
rülen idd;afar hakkındaki tekzibin 

den bahserlilmektedir. 
B. Grandi, lspan} aya gönüllü 

göndrrilmemesi hakkında komıte ta 
rafından ittihaz edilmiş olan karar· 
danberi ispanyaya bir tek ltalyan 

gönüllüsü bile gitmemiş olduğunu 
tasrih etmektedir. 

Deniz kontrolü planından bahse

den Lord Plimouth, bahri tarassud 

sistemini tanıtmağa matuf proje hak

kında izahat vermiştir. 

Is tan bul : 1 ( Türksözü muha· 
birinden ) - Dahiliye vekilimiz ve 
parli genel sekreteri B. Şükrü Kay3 
önümüzdekicumartesi günü Mosko· 
vayı ziyaret seyahati için şehrimiz· 

den ayrılacaktır. 
B. Bakanın hangi yoldan gide· 

ceği daha kesin olarak belli değil• 
dir. Bir rivayete göre Romanya va· 
purile ve Köstence üzerinden gide· 
cek, bir rivayette seyahatine Viya· 

nadan geçerek devam edecektir . 
Maarif Vekili B. Saffet Arıkan 

Şükrü Kayaya Dahiliye Vekaleti ile 
Parti genel sekreterliğinde Sovyet· 
!ere seyahatinden dönünceye kadat 
vekalet edecek olan B. Saffet Arı 
kanın yakında gene şehrimize gele· 

ceği tahmin olunuyor. 

Romanya 
silahlanıyor 

Londra : 1 (Radyo) - Deyli 
telgraf gazetsinin istihbaratına göre; 
Romanya harbiye nazareti ile Çe· 
kosluvakya fabrikaları trosti arasındı 
mühim bir mukavele akdedilmiştir. 

Bu mukaveleye göre; Çekosluvakya 
silah fabrikaları Romen ordusunun 
baştan başa silahlanmasını temin 
edecek ve bunun için İcab edem pa· 
rayıda Praglı bir banger gurubu ve· 

recektir. 

Yugoslavya 
parlamentosu 

İnönü ve Rüş'ü 
teşekküre karar 

Arasa 
verdi 

Belgrad : 1 (Radyo) - Parla· 
mento dün toplanarak Türkiye Baş ri 

vekili Ekselans ismet İnönü ve Ek· 
selans Tevfik Rüştü Arasın Belgradı 
ziyaretlerinde ki beyanatlarına kar· 
şılık olmak üzere parlamentonun te· 

şekkürlerinin bildirilmesine karat 

vermiştir. 
ıs 

lngiltere ve Fransa hükumetleri ~ 
bu prujemucibince, ispanyanın bütün o 
sahillerini kontrol altında bulundur· 
mak mesuliyetini Üzerlerine almakta 
olup kontrol icra eden gemilerde bi· 
taraf müşahıdler bulundurmak hu· 
susunda esas itibariyle mutabık kal· 

mı şiardır. 

İngiltere, İspanyol Cumhuriyet· 
çilerinin ellerinde bulunan sahillerin 
kontrolü mesuliyetini deruhte ede· 

cek İspanyol nasyonalistlerinin elle· 
rinde bulunan sahillerin kontro!Ü 
mesuliyetiniyse lngiltere ile F ransıı 
müştereken deruhte edeceklerdir. 

Belçika, Çekoslovakya, Sovyet }'o 
ve İsveç mümessilleri bu teklifleri ile 
müsaid surette karşılamışlardır. 

Alman ve ltalyan mümessilleri Is 
ke ise zaruri muvazene ve bitaraflığB 

istinad etmiyen her türlü teklife }'o 
itibariyle muarız olduklaını beyaıı tr 
:ıtmişlerdir. a 

Bütün murahhaslar, teklifi kendi I . 
hükumetlerine bildirmeyi taahhüd e~ 
etmişlerdir. "i 

Cenubi gönüllülerin gesi çağı 
rılması hakkındaki kısa bir müzake· if 
redan sonra tali komitelerin kontröl ba 
ve gönüllülerin geri cağırılması me· 
selelerini tedkik etmek üzere iki 
temmuzda toplanması karar altn3 

alınmıştır. 

Almanya ve ltalyan murahhas· 
Roma, Berfin hükumetlerinin kendi 

~a,. 
ademi müdahale müşahidlerine istifa atb 
etmelerini emretmiş olduklarını ko· l'lın 
miteye bildirmişlerdir. 
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Sahife : 3 

1 
1 

Tetklkler· 

BüYük Keşifte Kolomp geç kalmışbr Fransa Sanat osu ------ ·------ Asri sinemanın 
AMERiKA - Birinci sahifeden artan -

olduğunu söylemiştir. 

B. Schmidt, Amerika ve fngil 
terenin üç devlet itilafı çer~evesi daz. J 

bilinde Fransa hükumetinin itti\ıa 
edeceği mali tedbiıleri tasvib ede 
ceğini ilave eylemiştir. 

etmiş ve son yefıı frank kıymetinin 
indirilmesi yüzünden tahaddüs eden 
müsait ahvali ve şeraiti külliyen te· 
s!rsiz bırakmış olduğunu söylemiş· 
1ır . 

-
Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşam 

•• 
e 

Kristof'un seyahatinden 120 sene evvel~ 
bugün Türk oldukları anlaşılmış bulunan 
ve şimdi ispanyada çarpışan Bask'lar 

Almanyanın sınai istihsalatı, yüz. 
de 11 nisbetinde artmıştır. Halbuki 
Fransa Fransız istihsalatındaki betaat 
dolayısile dört milyar frauk kıyme. 
tinde kömür idhal etmek mecburi· 
yetindodir. 

İki büyük heyecan film birden 
1 

tarafından keşfedilmişt~r 
Yazan : Nihad TANOONER 

Sağ cenah mebuslardan bazılan 
hükümetin siyasetindeki bir takım 
tenakuslara işaret etmişlerdir. 

B. Marcel Heraud, bilhassa şöy 
le demiştir : 

T ommiksin en heyecanlı filmi 

.- Kanlı intikam w 
2 Amerikanın keşfi şerefini Kriı· 

tof Kolompla bir Türk olan Rodri· 
ro ar asında paylaştıran alimlerimiz· 
den miralay Abdurrahmamn ne ka· 
~r doğru bir yol üzerinde yürüdü· 
lii bugün biraz daha anlaşılmakta 
dır. 

veremem. Zira aynı zamanda kerayı 
ilk defa görene verilmek üzre nez
dimde hükümdarlarımızm tevdi ey· 
lediği 10,000 marevadis kadar bir 
para vardır, Sevgili Kraliçemizin 
ülüvvücenabına karşı .bu paranın 
kendisine iadesi büyük bir nankör· 
lük teşkil eder. Tekrar tem:n ediyo 
rum ki, karalar her halde yakındır 
ve behemehal üç gün sonra görü. 
leeektirl,, 

• Siz, halkçılar cephesi progra· 
mına ~ahip bir halkçılar cephesi hü 
kumetisiniz. Aalbuki teklif etmekte 
olduğunuz tedbirler, halkçılar cep 
hesi programında mevcut değildir. 

Ecnebi memleketlere kaçan F ran 
sız sermayelerine telmih eden B. 
Reynaud, B. Chaud Emps'dan zecri 
tedbirleri ittihaz etmek mi, yoksa 
bir " itiınad ,, ;siyaseti takibeylemek 
mi niyetinde olduğunu sormuştur. 

• 
Hompkinson tarafından 

korkunç süvari 
Ayrıca : Dünya havadisleri 

İlaveten : Mikimavs 
GELECEK PROGRAM : 

Sinemanın en büyük artististi POL MUNI 

Değerli alim (Amerikanın keşfin· 
de Türklerin hizmeti) isimli bir ma
kalesinde ( ülkü 934 senesi sayı 17 
&ahife 364) Amerikanın :keşfi şere-
finde yalnız Kristof Kolombun de
lil, Rodrigo isminde bir müslüma· 
lbn da (Rodrigo süMetli idi ve Türk· 
çe biliyordu) yara yarıya hissedar 
oldutunu tebarüz ettirirken büyük 
bir mahviyet göstererek tetkik neti
Ctlcrini şahsi iddialarile meze etme-

Ve nitekim üç gün sonra bu söz· 
lerin hakikatı tahakkuk etmişti. 

Netice: Amerika, Kristof Ko. 
lombdt.n 120 sene evvel keşfedilmiı 
ve bu ilk keşfin şerefini öz Türk 
olan Basklar kazanmışlardır. 

Bugünkü tarihe artık şu mal 
edilmiştir ki: Amerikayı Türkler keş· 
fetmiş ve bugünkü Nevyorku Fran· 

Yapmakta olduğunuz tecrübeler 
memleketi nefes alamıyacak bir ha· 
le sokuyor. Halk kütleleri, metali· 
batım sizlere bildiriyor, fakat mes'u 
liyetlerini idrak etmiyor. Siz, halk 
kütlelerins itaat ediyorsunuz. Fakat 
itaat etmek, icrayı hükumet etmek 
demek değildir. ,, 

Mebusan Meclisinin celsesine B. 
Panl Reynaud'un bir nutkunu takip 
saat 23.00 da fasıla vermiştir. 

B. Reynaud, bu nutkunda ezcüm· 
le demiştir ki : 

Hatip bundan sönra hükumetin 
Parlamentonun muhalefeti yüzünden 
değil, belki halk kütlelerinin tahri· 
katı dolayısile mali islahat siyasetin 
de muvaffak olmamasmdan endişe 
etmekte olduğunu söylemiş ve neti · 
ce olarak Fransamn yeni bir mu-' 
vaff akiyetsiz1iğin çok vahim bir ha· 
ta daha irtikap edilmesine müsade 
edemiyeceğini ilave eylemiştir, 

Paris : 1 (Radyo) - Bank dö 
Frans hükumete 15 milyar frank a
vans vermeyi kabul etmiştir. 

( Yılma yan adam) 
=~~~~------------ 8278 --------

YAZLIK sinemada 
i ltıİJ bulunuyordu. 
• Bugün şu hakikatler meydana 

çılcrnışbr ki, 1492 de lzabellanm yar. 
dunı ile Palos limanından Amerika 

.. Yoluna çıkan Pinta, Nin ve Santa 
~ariya isimli, Kolomba tahsis edilen 
uç reminin rikibleri tamamile Türk· 
dü. Bu Türk olduklarını iddia etti· 
kimiz 'pmicilerde bugün ispanya 
ihtilalinde kan döken, soyu öz Türk 
olan .. Bask., lardandı. 

Bugün ispanyada yaşayan Bask 
kavminin dilinin Türkçe bir Lehçe· 
ye mensup olduğu son dil tetkikleri 
eticesi anlaşılmış ve dil tarihine 

kaydı: değer, şüphesiz vaziyette bu
lunuyor. 

Bask'lar çok cesur bir kavimdir. 
Bunlardan çok müteşebbis ve azimli 
ıelDiciler yetişmiştir. 

Asıl ortaya konmak istenen ta· 
rihi hakikat Kolombla Rodrigonun 
Arnerik,yı müşterek kcşfetti:Cleri 
detil, Kolomba yardım eden Türk 
~drigonun arkadaşlarının Rad. 
rigodan çok evvel Amerikayı keş
fettikleri ve şu hale göre Kristof 
~olornba hisseli bir keşif şerefi dahi 
llabet etmediğini anlatmakdır. 

Çünkü Basklar 1372 de Terre 
~euve denilen adayı keşfetmiş ve 
0 adanın ilk seke nesi olmuşlardı. 

. Bu ada lngiliz dominyonlarından 
hirisidir, ve birleşik Amerika devlet· 
len sahillerine yapışık derecede ya. 
kındır.' · 

Kristof Kolomb 1492 de Ame
;ika yolunu tutmuştu. Halbuki Bask· 
ar 1372 de Arnerilc:ada yaşamışlar
~: Ve bugünkü •onlar. .. yüzler • 
~er,. isimli Amerjka adalanmn bu 

1 larına Basklar vermişlerdir. 
k Basklar, bu adalarda oturmakla 
alınarnış iptidai tekneleriyle büyük 

adaya yaklaşmışlar ve bugün Nev
Yorlcun kurulduğu yer üzerinde se -
tıelerce yaşamışlardır. 

Basklardan bir çoklara da tekrar 
k5J>anyaya dönmüşlerdir. Bu avdet 
eyfiyeti de, Rodrigonun Amerika 
0!unun ( ilk yolcusu bile olsa dede
rınden aldığı malümat sayesinde) 
abancısı olmadığım isbat edtr. 

Miralay Abdurrabmanm maka· 
•5İnde ki Rod. igonun gemicileri teş 
le eden sözlerini aynen almak li
llıdır. 

. (Ülkü) 934 sene.si, sayı 17 sa· 
e 366, sütun 1, satır ikiden iti. 
ren): 
" Arkadaşlar, çok zahmetler 
tiniz ve çektik. Meçhul enginler
YÜrüdük. Muvaffakiyet her halde 

liandır. Size rica ediyorum, üç gün 
ba sabrediniz. Eter bu müddet 1 
. anda da kara görünmezse arzunuz 

bı geri döneceğime söz veriyo· ı 
llL F .akat bu •ft<I• evdet için emir 

sızlar kurmuştur. (.) 

(•) 1364 de Fransiz gemicileri 
Manhattan'a ve oradan Nevyorka 
gelerek ilk kulObeleri kurdular . 
(Amerikalı tarihçi Jüleyin 931 de kı 
konferansı) 

Adana Belediye Ri
yasetinden : 

.. Dünyada para kıymetini ten. 
zil ettikten sonra altın stokunu ter. 
hin etmek suretiyle ecnebi memle 
ketlerde istikrazda bulunmak mec· 
buriyetinde kalmış olan yegane bü. 
kümet, Blum hükumetidir. Bu gün 
yeni hükumet, sizden, B. Blum'un 
hatalaaım ödemek üzere frank kiy 
metinin yeniden tenzil edilm~si için 
müsaade istiyoruz. 

B. Reynaud, Blum kabinesinin 
içtimai siyasetini de acı acı tenkid 

Londra : 1 (Radyo) - Avam 
kamarasının bu günkü toplantısında 
Fransız parası hakkmdaki bir süale 
cevap veren Maliye Nazan B. Simon, 
Fransa tarafından ı.İttihaz edilecek 
tedbirlerin vaziyete uygun olacağım 
ve Fransa hükümetindeu, alamın bu 
tedbirl~rdtn hiç bir avantaj temini
ne "çahşmıyacağına dair teminat al· 
dağını ve Fransının bu hususta in. 
giltere ve Birleşik Amerika teşriki 
mesaiye hazır olduğunu bildirmiş· 
tir . 

Bu akşam 

Hayat mücadelesi 

• Baş rolde Güzel Yıldız 
(Elinon Bodaman) 

Büyük bir filmde büyük bir romao, bir kadının fevkalade heyecanlı ve 
içli hayatı müessir mevzua sahip, filmlerin en acıklısıdır. • 

Bir k~dın seviyor fakat mukabele görmüyor. Yegane tesellisi olan 
çocuğunu elinden alıyorlar ve onu hayata yapa yalnız bırakıyorlar. 

Bu derece hissi ve müessir bir film pek az görülmüştür. 
(Dünden artan) 1 

araba veren mal sahiplerinden 4 
lira),(madde 20 (A)- ebliyetnameaiz 
bisiklete binenlerden 1 Jira),(madde 
20(8)- ehliyetsiz kimselere bisiklet 
verenlerden 2 lira),(madde 26-pe· 

Birinci Noter ı 
-----

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

yarattıkları şaheser film 

irakende şişelerle sahlan menba !lU· 

lannın hangi menbaa ait olduğunu 
gösterir etiket ile Belediye muayene 

R. Nihat Aysan 
Dairesini Ziraat Bankası karşısına taşıdı 

_________________ 8_2_68_ 2-2 

( Neş'e ile) 

Büyük tarihi filmlerin en güzeli 

bandrolü yapıştırmayanlardan ve böy.· Seyhan C. Mu··ddeı· U .1. "'. d 
le sul:ırı satan esnaftan 5 lira),(mad mum 1 1 gı n en : 1 

Lükres Boriya 
100 sene sonra ve 

de 28 (A)- gazozlara etiket yapış· 8266 
hrmayanlardan 5 lira) , (madde 28 1- Adana ceza evinde bulunan mahküm ve mevkuflar için verilecek 
(B)- etiketsiz gazoz satanlardan 2,5 bir senelik ekmek ihtiyacı (165) bin kilodur. Münakasa düz kırma ve üç 
lira),(madde 37-fmnlarda teknede yaldız tabir edilen ikinci nevi ekmek üzerinden yapılacakhr. 1 1 
ki hamurların üzerine kirli bez ko- 2- Bu İşe ait yapılmış olan şartname ve sonradan yapılan ilave pa- _I BELEDİYE İLANLARI 1 
yanlardan veya hiç bez koymayan- rasız olarak ceza evi müdürlüğünden verilecektir. 
)ardan iki lira). 3-Ceza evinin yokanda yazılı ekmek ihtiyacı 24-6-937 tarihinden T~----------~-------------..a 

4 - Aşağıdaki ıuçlann da son itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmış anzifat ve tenvirat veı gi mükelleflerinin dikkatine 
zamanlarda fazla tekerrür ettiği gö· olup 9-7-937 cuma günü saat 15 de C. Müddei umumiliği makamında l- .937 senesi tanzifat ve tenvirat vergi ve resimlerine ait müfredat 
rüldüğünden takibinde kolaylık ol· toplanacak komisyon tarafından ihale edilecektir. .cetvel~en:. Çınarlı .~sfalt cadde buz l>ayii kahve divarına Kayalıbağ: Etfa. 
malc üzere maktu cezaya bağlanma- ~ 4- Şartnamedeki tarifat dairesinde üç yıldız un üzerinden eksiltmeye ıye daıresıne Camııcedit: Çukur kahve divarına: Türkocağı: Şafak lokan-

talip olanlardan (1113) lira ve düz kırma için de (866) lira muvakkat te- tasına: Mestanzade: Mestanzade camiine: Hürriyet: eski bayram Hürriyet sına ve: 
1- Plakasız otomobil ve kam· 

yon işletenlerden on lira, 
2- Plikasız araba işletenlerden 

bq lira, 
3- Yeknesak elbie yapıp giy· 

meyen otomobil ve araba ıürücüle· 
rind~n üç lira, 

4 - istirahat zamanı olan saat 
22 den yazın saat 7 ye kışın saat 
selcize kadar halkın huzur ve sükü
nunu ihlal edecek derecede bağırıp, 
çağıran ve gürültü çıkaranlardan üç 

li~. 1 5- Gürültülü ses çıkaran dört 
tekerlekli arabalardaki çanlan kal· 
dırmayanlardan üç lira , 

6- Başka belediyelerden aidık
lan sürücülük vesikalanm bir haf ta 
içerisinde Belediyeye müracaatla de· 
liftirmeyen otomobil , kamyon ve 
araba sürücülerinden üç lira, 

minat alınacaktır . ocağına: Scırıyakup: Alemdar mcsçidine: Alidede : Hasan ağa camisine : 
5- Kapalı zarf usuliJ, yapılacak teklif mektupları artırma , eksiltme Sucuzade: Sucuzade ocak binasına: Karasok:u: Cumhuriyet otelinin altına: 

ve ihale kanununun 32 inci maddesindeki şartlara uygun olarak 9-7-937 Kocavezır: hayvan, sebze pazarı tahsilat evine : tepebağ : Kürt Hasanın 
cuma günü saat 14 de C. Müddei Umumiliği makamına verilmiş olacaktır oğlu Sunullahın dükkanına: kuruköprü: şerbetçi Mehmet Alinin dükkanına: 

6- Teklif mektupları hangi nevi yani düz kırma veya üç yıldız üze· ~anedan: Hacı Bayram kuyusu meydanlığına: istiklal eski istasyon bele· 
rinden eksiltmeye iştirak edildiğini ihtiva eciebileceki gibi bir mektupla • dıye buz bayii Adil Doğanın dükkanına: Döşeme: Doğumhane karşısı: Re. 
bunlardan ikisine de talip olunduğunun bildirilmesi caizdir . Mektuplarda •şatbey: Yarbaşı polis karakolu civarı: Cemalpaşa: su deposu karşısındaki 
verilecek ekmeğin cins ve fiatı sarahatan yazılmalıdır. meydanlıf"a: Cumhuriyet:CumhuriyP.t mahallesinde Halil lbrahimin dükka-

8254 25-29-2-6 nın~: Karşıyaka: Karşıyaka ocağına: Mirzaçelebi Kamil Karazincir mase
resıne: Seyhan: Süleyman dükkanı civarına: Mıdık : Hazım Alinin dükka
nına: Akkapı: bakkal Alinin dükkanına : Köprii köyü: köydeki k h 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, en 

hassas makinesidir 

Asliye hukuk hakimli - j 

Esas: 552 1 
ğinden : 

Adananın Hanedan mahallesin· 
den Hüse~.in kı~ı Hafize vekili avu-
kat Abdulkadırin müddea aleyh 
Mestan hamamı yarunda Jb h" ,. 
l Abd .. lk d' ra ım o5 · 
u u ~ ır aleyhine Asliye hu'kuk 
mahkem~sıne açbğı boşanma dava· 
sının carı muhakemesinde müddea 

asılmıştır : a veye 

Birinci taksit: Ağustos: ikinci taksit: ikinci teşrin ayların I k 
·· 'k' k · ın sonu o ma uzere ı ı ta sıtte alınır. Taksit müddetleri içinde ödenm . 
· 1 d B eyen vergı ve re· 
sım ere % e on ceza eklenir. u cetveller 29- 6- 937 1 .. .. d 1 

8 7 937 b .. .. k ld sa ı gunun e ası • 
mış ve - - perşem e gunu a ıralacaktır lf 1 1 bu 

.. f d · 'd ·ı .. · ırazı o an arın on gun zarın a ısti a ı e muracaat etmeleri ilan olunur _8267 30_ 2_4 

7-Un çuvallarına yapışacak eti·._. ____________ .; 

ketlere tarih koymayanlardan on lira 

aleyhin ikametgahı meçhul olduğun 
dan gıyap kararının ilanen tebliğine 
ve muhakemenin 15-9-937 tari. 

Akdeniz Karataş Altun
kum Plajı açıldı 

8 - Asfalt caddelerden tırnaklı 
tırnaksız traktör ve emsali ağır ma· 
kine geçirenlerden on lira, 

9 - Yolu bozacak şekilde cad· 
delerden demir ve kütük ve emsali 
eşya ve malzemeyi sürüyerek geçi· 
renlerden iki lira , 

10- Tüccari etya, denk halinde 

eşya, ve mobilye nevinden ev eşyası 
ve sair buna mümasil yük arabası 
ve kamyonla taşınması icabeden eş. 
yı arabasına ve otomobiline kabul 
eden ve bunları nakleden binek ara
bası ve otomobili sürücüler inden ik 
1İrL8278 

- bitti -

hine m~sadif çarşamba günü saat 
9 za talakı.na karar verilmiş olduğun. 
dan yetmı .rnezkurda itiraz edip biz. 
z~.t ge mes~ veya bir vekili kanuni 
gon~ermesı aksi takdirde muhake. 
memk gıyaben icra edileceği ve gı· 
y~p ararınan bir nüshası mahkern 
dıvanhanesine talik edild'x.; T· 1 e 
nur.8277 16

' 
1 an ° u· 

Her türlü ko f" .. h · n oru aız, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yem 
ve mezeler, her türlij içkiler ve buzlu meşrubat, ka}nak rnları, 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 günl~,,.. 

16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden b....,.f kaınyODllrJıUe-
ket etmektedir . 8194 H 18 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Fi} atı 
CiNSi 

Kilo 

En az En çok Satılan Miktar 
K. ,Ç. K. S. Kilo 
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Liverpol T elgraflan 
1 / 7 / 1937 

Kambiyo ve Para 
i ş Bankasından alınmıştır. 

1 
___________ --,..::::Sa~n.'..'.!tim::_~P~n.,. 

Hazır j 6 1941-'L;:":.:::":_------1-
1
-\-

96 - -
6
- 7 5 Rayişmark 

Temmuz vadeli J i-=---''-7-~~----ı 
ı--::---------1-- - Frank ( Fransız ) -ı1- 68 
ı--B_. _T_e"'"şr_in_v_ad_e_li ___ ı·-6_! 82 Sterlin ( İngiliz ) 627- -oo· 

Hint hazır 5 193 Dolar ( Amerika ) ı · 78 _ 7Ç 
Nevyork ı 12 04 Frank ( İsviçre ) 

Amanos t e p ele r inin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kay adelen sıhhat v e gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 

Kayadelen 

K a yadelen 

Kayadelen 

Kayadelen 

Kapla rına kimyagerlerin elite dolduı ulan bir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını ~ırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 

tapaların a dikkat ediniz. 

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

Siyah 

1 Bira 
DA 

Geldi! .. 

,-... 
'./). 

; '· •• . 

7953 70 

.-- -. ·-
,..~,...,_, .. - ~~ _, , 

! - ··-;.., 
_. 

Her depoda, her yerde va rdır. 
ı 

Herkes gibi siz de ı Ba besley ci sağlık koruyucu Ankara Birasını 
içiniz ! . Her yerde isra ıla arayınız . 

ADANA ACANTASI : , 

Rıza Salih Saray : ~ J;~~kı~ ~i~~;~~Jak No: 11 A) 

1 

1 15-26 8206 
,._ _________________ ..;.; ________________ _ 

Türksözü 2 Temmuz 1937 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 
Karaisalı icra memurluğundan : 
D. No: 37/90 
Alacaklı : Malatyalı Mehmet oğ. 

lu Hacı , 
Borçlu : Çakıt muhacirin K.Ali 

kızı Naife , 

Açık artırma ile paraya çevri. 
lecek gayri menkulün ne olduğu : 

Çakıt muhaciri köyünden ve Çakıt 
suyu ktnarında bir kıtada bir hektar 
9600 metre murabbaı . 

Şarkan Karahan oğlu Ali gar· 
ben Cennet, şimalen sahibi senet 
cenuben Çakıt nehri . 

Gayri menkulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Çakıt mevkii, tapunun 13 sayısında. 

Takdir olunan kıymet : 
Beher metre murabbaı iki kuruş yir. 
mi sekiz santim hesabile mecmuu 
dörtyüz yirmi lira . 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Karaisalı icra dairesinde 10/Ağus· 
tos 937 salı günü saat 14 de . 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 9/7 /937 tarihinden itiba. 
ren 90 No. ile Karaisalı icra 

dairesinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
90 dosya numarasile memu · 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
nda yazılı kıymetin 0/0 7,5 nisbe· 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diiter alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas. 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu. 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malamatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 

jr·-------,1 ":'"" ------
TünKsözü Çiftehan kaplıcası 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra-

caat ed ilmelidir . \.. ________ J 

Seyhan defterdarlığından 

Adana Kuruköprü. 
Turunçlu sokağı . 
Sağı işbu haneden ifrazen Emi

ne ve Fatmaya muhassas hane.Solu 
Zeliha iken şimdi Bekir önü ve ar· 
kası hususi yol. 

Tapu kaydına nazaran 170 arşın 
muadili 96 metre murabbaı 90 san-
tim arsası olan bir odalı ev. 

Muhammen bedeli lira : 375 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade edin' 

Radyo aksiyotesi bütÜ!! dünya kaplıcalarınınkinde 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı , Karaciğer ve midede 
muztarip olanlarla Cil t hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler 

Senelerce çocuğu •>lmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefı ' 
ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her ş eyi ucuzdur . 

Tren Ücretleri yarı yarıya tenziliitlıdır 

Fiatlar şunlar - Kuruş 
dır: 200 Bir gecelik 

otel odası 
125 Bir gecdik 

taş odalar 
75 Birinci baraka 
50 ikinci 

Odalar dört kişiliktir

Fazlasından fark alırı 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi Ücreti günd 
15 Umumi 

n iki defaya kadar • 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çel 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 5 

Yukarıda cins ve mevkii ve tah· ------------·--·--------------' 
min olunan bedeli yazılı maa arsa 
bir odalı evin mülkiyeti açık artır· 
maya çıkarılmıştır . Bedeli nakden 
veya ikinci tertip mübadil bonosu ,-·---
ile ödenmek ve yirmi senelik evkaf ÇIKTI 
idaresile sair bilcümle masrafı alıcıya 
ait olAJak şartile talip olanların o/0 

7,5 nisbetinde pey akçasile 19 tem. 
muz 937 pazutesi günü saat 14 de 
Defterdarlık dairesinde Milli Emlak 
müdürlüğünde toplanan komisyona 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

gelmeleri. 8279 2-7- 11- 17 

İçki bayilerinde bulacaksını~ 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 
--------------------r----~--

Karataş Altınkum 
plajı açıldı 

H. 8193 19 

DOKTOR-
Ziya Tümgören 

yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is mühlet içinde parayı vermezse ihale 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer kararı fesholunarak kendisinden ev. 
alacaklılar bulunup ta bedel bun vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
farın o gayri menkul ile temin edil· arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 

Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 

Abidin paşa caddesi numara 125 lıergün hasta kabul eder 
16-30 g. A. 8150 

miş alacaklarının mecmuundan faz· olursa ona, razı olmaz, veya bulun. 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta. mazsa hemen 15 gün müddetle ar. 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· f 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 1 1 

' 
ayni saatta yapılacak artırmada geçen günler için yüzde beşten he-
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına sap olunacak faiz ve diğer zararlar • 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 1 aynca hükme hacet kalmaksızın me 
gayri menkul ile temin edilmiş ala- muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak (Madde 133) 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 1 Artırma ilanında Yukarıda gösterilen 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih 'l le 

1 
tarla 10/8 937 tarihinde Karaisalı 

yapılmaz Ve satış talebi düşer. icra memurluğu odasında işbu ilan ve 
6 - Gayri menkul kendisine iha-

1 
gösterilen artırma şartnamesi dai. 

le olunan kimse deı1'al veya \trilen resinde satıı~cağı ilan olunur. 8276 

Sıcakl~rdan korkmayın 1 
Evlerinizde her dakika buz gibi yiyecek ve içecek bulundurmak ve 

sıhhatinizi korumak, hastalıklardan sakınmak istiyormusunuz? Mutlak 1-a· 

kiki ve eıekırikli buz dolabı oıan Kelvinator buz dolabı alını~. 
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. 

8966 13 

Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin Sesi "Yeni M'iğaza,, 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye civarında, ADANA 

:...----------------------------------------........ 
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Umumi:Neşriyat Müdürü 

tM. Bakşı ~, 
':Acıa;a Tü~ksözü matbaası 


