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''ATATÜRK YALNIZTURKUN DE 
GiL BÜTÜN ŞARKIN AT ASiDiR,, 
Irak gazetelerinin Türkiye hakkın.d~ki neşriyatı Suriye 

efkarı umumiyesinde sempatı ıle karşılanmıştır 

Doktor Şehbender için Suriyed~ki _bi~araf gaze 
neler söyleniyor ? telerın ıktıbasları 

Kabine itimad istiyecek Elamelarap neyazıyor ? 
4 

Şam . 2 [ Hususi ]- Ba!jdaddan buraya gelen A-
. . lk t fından hararetle okun. rap gazeteleri Surıye ha ı ara 

maktadır . . . 
Ba"dad ' da çıkan " EUlmelil Arabi " gazet?sının 

" · · d derın te-aon neşriyatı da Suriye efkarı ~m.umı.y~sın e 
sirler yapmıştır. Bu gazete demıştır kı · . 

Şam : 2 ( Hususi muhabirimizden ) - Suriyede 
dahili vaziyet , istikbali çok meçhul bir safhada bulunu
yor. Haber verildiğin e göre; Suriye kabinesi yakında 
Meclisten itimad istiyecektir. Öyle sanılıyor ki, Suriye
nin dahıli vaziyeti bu işten sonra tebellür edebile
cektir. 

Türklerin babası demek olan Atatürk dahıyane mu-
Vatfak· ti ·ı Tu··rk milletin i zaferden zafere koştur-

ıye erı e . · d" · f · 
maktad ı r. Harp meydanlarından sonra ıktı.sa ~· ıç ımaı 
kültürel sahalarda da en yüksek muvaffakıy~tı gö.st.e
ren Atatürk yalnız Türkün deljil bütün şark mılletlerının
dir. refaha, saadete kavuşmak için hep ondan ılham 
alacak onun izinde gideceğiz.;, 

Dünkü ( Loryan ) gazetesinde, Doktor Şehbenderin 
Mısıra avdeti üzerine, sürgünden dönüşündenberi ver
diği nutuklardan ve bu nutuklarile vatani p0rti aleyhi
ne kurmağa çalıştığı cepheden ve kendisinin Suriyede 
çok büyük işler yapmak istediğini söyl ediği halde nu
tuklarının başlangıcından sonuna kadar pervasızlığın
dan bahsetmektedir. 

Bi; çok bitaraf Suriye gazeteleri bu dostane yazı
ları iktibas etmektedirler. 

Doktor Şehbenderin umum partileri birleştirmek 
rini de tenkid eden bu yazıda doktorun maksadının iti 

- Gerisi üçüncü sayfada -

1 TOPRAK MAHSULÜ KONGRESİ 
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Y~r UrUnU kongrası toplantı halinde 

b 
.. b" ldı"rı· yor) - Memlekette yetişen istih-

k S .. ·· muha ırı 1 ·k· · e Ankara : 2 (Tür ozu . . mekte oldukları yüzde ı ının ç • 
.. l enlerının ver T sal maddelerinden Türk ure m . k ·çin orta Anadolunun on vı a-
·ıı · · tesbıt etme ı 1 şitlerini ve toplama şekı erını . . . k"l 28 Haziranda top anan yer 
d 1 elerın ıştıra 1 e ı k e 

yeti kazalarından gelen e eg k Marmara havzasında yap~ an . ongr · • 
ürünü kongresi gerek Trakyada gere d k dün çalışmalarını bılırmıştır. 
nin tedbit etti~i esasları aynen kabul e ere 

Rüşdü Aras dün İran 
PRENSESLERiNE 

A t©ıtltli frlkDl\Jı (fil a a 

H®dlüy~U~lf'OlfilD 

Bizzat takdim etti 
~ AN e0Y0K ELÇiSi VE DÜN 

EVVELKi GECE lNGILTERE,NIN TA~:ı ARAS ŞEREFiNE BiRER 
GECE DE SOVYET e0Y0K ELVÇERDILER 

ZiYAFET 

t. mahsusada lrana gönderdiği 
sure ı H . . 
M. bildiriyor) - Irak arıcıye nazırı 
l ı a Naci Asil bugün Tahrana gel. 

.Y . N . Asil büyük merasımle 
mıştır . acı ·ı· . 

Hariciye Vekı ıınız 
karşılanınıştır · . 

T f k R .. Jü Ara~ da kıymttlı ve 
ev ı uş t 

Gazve 
benzin 

Q;,.,. •.-,uı.AÜ J .a l.\...3l.Jl\. '"t..;.Llll 

Gaz ve benzin fiatlarının .. i~di 
rilnıesine dair olan kanun~n lıukuın. 
leri dairesinde çalışmak uzere vah 
Tevfık t-hdi B~ysal, belediye . reisi 
Turhan Cemal Berikcr ve Tıcaret 
odası reisi izzet Koçaktan müte~ek
kil bir komisyon toplanaı ak letkı~ve 
müzakerelerde bulunmuş ve netıce· 
de benzinin kilosunun 23,2 kuruş.tan 
litresinin 17 kuruşt~n ve gazın kılo· 

18 50 kuruştan ve litresinin sunun , k .. 
16 kuruştan, benzinin tene esının 
(teneke bedeli dahil) 315 kuru.ştan 
gazın tenekesinin (teneke bedelı da
hil) 290 ku•uşlan satılmasın? karar 
vermiştir. . 

Dün petıol ve benzin şiıketle!ı 

) 

müm cssil!eri de çağrılarak mezkur 
fiatla r dairesinde antant kalınmıştır. 

Tahran : 2 ( Anadolu ajansının 

sureti mahsusada !rana gönderdiği 
muhabiri bıldıriyor ) - Hariciye 
Vekilimiz bay Tevfık Rüşdü Aras 
bugün !ran prensesler' tarafından 
kabul edilerek kendilerine Atatür. 
kün hediyelerini takdim edecektir . 

kilin istikbalinde bulunmuş u~ . 

2 ( Anadolu aıansının 
Tahran : ) 

Tevfik Rüşdü Aras şerefine dün muhabiri mahsusu bildiriy~r -
gece lngiliz Tahran büyük elçisi bir Hariciye Vekili Tevfik Rüşdu Aras 

DERSİM HAREKA TIN-ıN_S_O_N_S_AF_H_A_S_I_, 

Ankara : 2 ( Türksözünün hususi telgrafı ) - Munzur şimaline kaçan ser· 
gerdelerin temizlenmesi için yaniden dubalı köprü kurulmaktadır . 

Kutu deresinin kapıları tamamile kuvvetlerimizin elinde bulunmaktadır. 
Sergerdelerin arasına katılarak masademeye girişen bir kadının yaralandığı 
öğrenilmiştir. 

Taranan sahada evvelce iğfalata kapılan zavallı cahiller gurup gurup 
müfrezelerimize teslim olmaktadırlar. Bunların iaşesi ve yakın köylere iskanı 

1 için tedbirler alınmıştır . 
K. O. 

İngiliz Hükumeti 
Valansiya hükumetine 
şiddetli bir nota verdi 

iv AYLALAR 
Ve 

BAGLAR ~~~~-.+ ... ~~~~ 
Bundan böyle İspanyol sularında ecnebi gemilere 

yapılacak bir tecavüze karşı İngiliz bahriyesi çok 

ağır mukabelei bilm:sillerde bulunacak 

Portekiz hükumeti İngiliz kontro
lörlerinin diplomatik imtiyazla

rını geri almış bulunuyor 

Roma: 2 (Radyo) - ltal
ya n deniz harp flloları da 
ıtalyan menfaatlarını knr11-ı 
ceklerdlr. 

Daha birkaç filonun gön 
derilmesi te•avvuru da 
vardır. 

........ -... --.. ---·- ............ --
Lizbon: 2 [Radyo] - Portekiz 

hükumeti umumi kontrol vaziyeti 

tavazzuh edinciye kadar lspan)a -
Portekiz hududunda bulunan lngiliz 
kontrol memurlarının diplomatik 

imtiyazlarını geri almıştır. 

Londra: 2 [Radyo] - Ademi 
müdahale komitesi bugün toplandı. 
Ve teklifler cevabının gelmesine ın. 

tizaren dağıldı. 
Salamanka: 2 [Radyo] - 12 

Cumhuriy~tçi tayyare Avillayı born

bardman etmiştir. 

Londra: 2 [Radyo] - lngiltere 
hükumeti Valansiya hükumetine şid
detli bir nota ırönclprPrPı, ı..:-~
bilmisisillerde bulunacağını bıldır 
miştir. 

Berlin: 2 )Radyo] - Ademi 
müdahale işi için lngilter~nin yaptı 
~ 1 teklifin birşcy ifade etmediğini 
bugünkü gazeteler ısrarla kaydet. 

mektedirler. Hükumet teklifi hassa 

siyetle- tedkik etmektedir. 

Londra: 2 [Radyo] - Almanya 

ve !talya Sefaret Müsteşarları tay
yareyle Berline ve Romaya hareket 

etmiştir. 

Salamonka: 2 [Radyo] - San
sanea eyaletlerini asiler tamamiyle 
ihata ve kısa bir çarpışmadan son

ra işgal etmişlerdir. 
Madrid: 2 [Radyo] - Araban· 

ga mıntakasında asi harekatını Mi· 
!isler durdurmuşlardır. 

Torosıardan 

Portakalla üzümü yanyana dalla· 
rında gôrdüğümüz bölgede, yaylalar 
ve bağlara gôç mevsiminin en h~ra-

retli devresindeyiz .. Mahallelerd.ekı ev
ler mütemadiyen boşalıyor .. Bılhassa 
hafta tatili günleri şehrin sokakları 
ı ssızlaşıyor .. . . . 

Adanalın ı n yüzde yırmı beşı mu-
hakkak, bağa ve yayl~la~a ta~ındı · 
Adananın gtiç mevsımındeyız · :. 

S cak 33 santigrattan aşağı duş
müy~r. Şimdi şehrin en işlek yer
leri dondurma ve soğuk meşrubat 
satan pastacılar .. . 

BELEDiYEMiZiN GIRIŞTIBI YENi iŞLER 

Yüzme havuzları inşaatı 
hazırlıkları başladı 

----·····----
Atatürk parkı için bir tenvir 

projesi hazırlanmaktadır 
------· 

Tahlisiye teşkilatı pek yükında faaliyete geçecek 

Şehrimiz belediyesi bir çok bü- \ ikmal ~e halkımıza açılması beklen· 

yük işleri tatbik sahasına koymuş bu mektedır • .. 
Junuyor. Belediye bu yıl Ataturk parkının 

Evvelce belediyece yaptırılması tenviri için de bir proje hazırlatmak-
kararlaştırılan nehir kıyısındaki iki tadır . Bir iki aya kadar parkın ten· 
banyo yerinden, umuma mahsus 0 . viri temin edilmiş bulunacaktır. 
lan birisi kazık ve hdlatlarla tahdit Aynca Atatürk parkı arkasınd;-
edilerek ikmal edilmiştir . Burası, bir ki meydana belediye tarafından 2 

e· 
ikı gün içinde halka açılacaktır. Bu· metre uzunluğunda ve 10 metre gk· 
raya herkes parasız olarak girebile· nişliğinde bir havuz daha yapılacad 

mermer en 
cektir. tır . Bu havuz tamamen k _ 

. . . . 1 k Atatürk anıtının ar asın 
Nehır ıçınde açılan dığer banyo· 0 aca ve b kacak 

. h .. d d .. d k" , oklu heykel havuza a 
nun da ınşaatını teah u e en mu· a .ı • .. zellik verilecektir. 

ziyafet vermiştir. Bu akşam da Sov·ı bugün:öğleden sonra lr~n .p~ens~;. 
. yet büyük elçisi bir ziyafet verecek· !eri tarafından kabul edılmış~ır h d'. 

tir . riciye Vekili~iz , b~yük ~fın e 1 

çıttlljie yeni getirilen horozlar tavuk yılını görUnce bir • 
blrlerıne : 

_ DESENE Ki HAPI YUTTUK •• CANIMIZ ÇIKACAK •• 

leab\ıit tesis thazırlık !arına başlamış Ş•!kılde bur ay~ ~u 1 cak elektrik 

1 

Bu havuz ıçıne yapı 3 

bulunmaktadır. . . ·k·nci sahilede-
d b h d _ Gerısı ı ı 

Temmuz _sonun a u avuzun a 

- T h 2 ( . yelerini takdım etı:ıışlerdır . 
a ran : Anadolu aıansının _ 
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75,000 dolar ı Ş ~ lhı Ö il"' 

Sahife 2 

Linkoln'ın bir mektubu '1~---------·----' 
için 60,000 dolar ~~~~~:: Ticarethanelerin mua y

yen zamanda kapanma işi 
Amerikan kalpazanların mahareti 

Amerikalı kütüphaneci ve kol
leksiyoncular dolandırıcılaıın sık sık 
kurbanı olurlar . Bu dolandırıcıların 
işi, fevkalade bir maharetle imal 
olunmuş sahte vesika ve tarihi ev
rakı bu zavallılara yutturmaktır. 

Bu sahtekarların maharet ve ce 
saretleri o dereceyi bulmuştur ki ; 
Amerikada bunlarla mücadele için 
hususi bir polis teşkilatı kurulmuş

tur . Bu teşkilatın başına Bergquist 
Villion adında tarihi eserlerde bü
yük vukufu olan, çok açık göz bir 
adam konulmuş, ve kumanda ettiği 
teşkilata da [ Kitap ve tarihi vesi
kalar dedektifleri ] adı verilmiştir . 
Bizzat şef tarafından seçilen bu de
dektifler kitapçılar, kolleksiyoncular 
ve Birleşik Amerika hükumetleri 
müzelerile daimi temas halindedir
ler. 

Bir kaç hafta evvel Villiad Ber
gquist çok kurnaz ve iki sene içinde 
taklit ettiği Abraham Linkoln'un 
mektupları sayesinde mühim bir ser
vet yapmağa muvaffak olan bir sah· 
tekar tevkif ettirmiştir . 

Abraham Linkoln'un mektupları 
ve bilhassa hu büyük adamın henüz 
alelade bir avukat iken yazdığı mek
tupların Amerikada büyük bir de· 
ğeri vardır.Linkoln'un muhafaza edi· 
lebilmiş ve miktarı çok az olan bu 
mektuplarının bir hususiyeti vardır: 
Hemen hepsi ayni formada ve orta
sında [ Moin;er's 1851 m rka nı 

taşıyan kağatlar üzerine yazılmıştır. 

Kağadın bu markası amatörler 
tarafından vesikanın sıhhati için kafi 
bir delil addedilmektedir. 

Son zamanlarda Villian Bergqu
ist bu mektuplardan bir çoğunun 

sahte olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Kağatlar filhakika Linklon'un za
manında imal edilmiştir . Fakat el 
yazıları tamamile taklittir . Yalnız 
bu taklitlerin büyük bir maharet ve 
ustalıls eseri olduğu da şüphesiz· 
dir. 

Villiam Bergquist ve adamları 
fevkalade yüksek fiyatlarla amatör 
!ere satılmış olan bu mektupları ya· 
ran sahtekarı bulmuşlardır . Sahte
kar, cürmünü iti rafta gecikmemiş ve 
bu eski kağatları nasıl tedarik etti
ğini de anlatmıilır : 

- Linkolnun hakiki mektupla
rının büyük formada ve ortasında 
[Mamyer's 1851] markası olan ka · 
ğıllar üzerine yazılmış olduğunun 
farkına varmıştım. Bunun üzeı ine 
rine bütün Amerikayı dalaştım ~e 
ozaman kullanılmış olan muharebe 
defterlerinden araştırmağa başladım, 
Çünkü bu defterlerde ozaman aynı 
fabrika tarafından imal edimişti. 
Araştırmalarım beyhude olmamıştı 
bu defterlerden epeyce bir mikdar 
elime geçirmiştim. Bu defterlerde 
kullanılmamış birçok kağatlar var· 
dı. Binaenaleyh mektubun kağıtları 
elimde idi. Yalnız yazıyı taklit me
selesi kalıyordu ki, bu da benim için 
bir çocuk oyunu kadar kolaydı. Za 
mania sararmamış olan ~ağıtlar 
vardı. Bunları da sulu bir kahveye 
batırıp çıkarmak meseleyi halledi
yordu. 

Sahtekarın bu sözleri üzerine 
evinde tahariyat yapılmış ve daha 
birçok taklid mektublar bulunmuş· 
tur. Bilhassa 'Benjam.in F ranklenin 
imzasını taşıyan mektublar. 

Bu mektublar dan her biri, za 
manın vukua gelmiş hadiselerine 
ve yahud da uydurma vakalara mü 
teallikti. Mukallit bu mekt· "lan on 

bin ile altmış l>in frank arasında 
fiatlarla satıyordu. 

Villion Bergquist bundan başka 
diğer başka bir sahtekarlık daha 
meydana çıkarmıştır. 

Ninkorto adında bir Rus müzis . 
yeni kendisi çarın orkestra şefi ola 
rak satmağa muvaffak olmuş ve ça
rın kolleksyonundan çıkma olduğunu 
iddia ettiği ve herkesi de inandırdığı 
mektublan Vagner gibi Mozar gibi 
musiki dehalarının el yazılarım havi 
kompozisyonları akla hayret verecek 
fiatlarla satmağa muvaffak olmuş
tur. Nikortamn bu vesikalardan ka. 
zandığı paranın mikdarı sekiz yüz 
bin doları geçmişti) 

Zamanımızın ve geçmiş bu çeşid 
makalldleri arasında en mühim yeri 
Lukos adında bi• Fransıza vermek 
lazımdır. Bu adamın hayatında Krıs. 
tof Kolomb, La Fayet, Vaşingtonın 
dır diye taklid edüb satdığı mektub. 
ların sayısı (27,000) dir. 

Elhasıl tarihi vesika ve eserlerin 
taklidi her zaman yapılmış va zaman 
yüzlerce amatör ve kolleksyoner bu 
sahtekarların kurbanı olmuştur. 

Yalnız şurasını söylemek lazım· 

dır ki, bu sahtekarların muvaffaki· 
yetlerine kendi maharetleri kadar 
satın alıcıların saflıkları da yardım 
etmiştir. 

Mesela Krıstof Kolombun, Ame

rikayı keşfetti' ine ..dair. yerdiği ra· 
porun takiidine (7 5,000) doları 

düşünmeden veren amatörün safdil· 
liği her halde bir misal olmağa la
yıktır. Bununla beraber bu sahte 
karlar küstahlıklarını bazen gülünç 
bir şekle sokmaktan da çekinme
mektedirler 

Epeyce bir zaman evvel Oscar 
'lildin el yazısını taklid edib tutul
muş olan bir sahtekara taklidinin 
muharririn el yazısına hiç benzeme· 
diği söylendiği zaman sahtekar bü· 
tün hiddetile şu cevabı vermiştir. 

- Tabii benzemez efendim. 
Çünkü Oscar Vild bu mektubu 
yazarken serhoştu .. 

Belediyenin giriştiği 
yeni işler 

- Birinci sahifeden artan -

tesisatile, sular renkli olarak fışkırtı· 
lacaktır. 

Belediyenin, çok lüzumlu bir tah
lisiye meselesine gelince : 

Şehir Meclisi, seylapzedelerin ve 
her hangi bir şekilde nehre düşenle 
rin kurtarılması için bir tahlisiye teş
kilatı yapılmasına karar vermiş ve 
bunu belediye daimi encümenine ha· 
vale etmişti. Yapılan tetkikler neti
cesinde, belediyemiz bir tahlisiye şa· 
tı ile bir motorlu sandal ve bir de 
kürekli sandallardan müteşekkil bir 
tahlisiye ekibi yapmağa karar ver· 
miş ve şimdilik ekipten motorlu 
sandalla, kürekli s 1ndalı sipariş et
miştir. 

Bu teşkilat pek yakında faaliye 
te geç~cektir. 

Polonya Erkanıharp Reisi 

Bükreşe gidiyor --
Londra: 2 [Radyo] - Royterin 

aldığı malumata göre; Polonya Er· 
kanıharp Reisi birkaç Generalla be· 
raber yarın (bugün) Bükreşe hare
ket edecektir. 

Şehrimiz Borsasında yaptığımız 
tetkikattan alım satımın normal ol
duğu ve günbegün arttığı anlaşıl
mıştır. 

Belediye bir kısım esnafın mura
caatını muhık gördü 

Buğdayın kilosu 3,75 - 4,50, 
Arpanın kilosu 4 - 4,62 Yulafın 

kilosuda 3,2 kuruştan alımb satıl

maktadı~. Piyasanın tereffü.ü ih· 
timali kuvvetlidir, 

Zaruri ihtiyaçları karşılayan yerlerden maada bütün 

ticarethaneler saat 19 da kapanacaktır 

Bir adamı 
uyurken 

öldürdüler 
Zerdali köyünden (Kozan) 45 

yaşlarında Mehmet isminde bir 
adamı gece çadırında uyurken meç
hul birisi tabanca ile öldürmüştür. 

Hadi~eyi haber alan köylü der· 
hal jandarmaya malumat vermiş 
ve zabıta kuvvetleri katili takibe 
~oyulmuşlardır. 

Katlin, Mehmedin bir düşmanı 

tarafından yapıldığı anlaşılmış ve 
bazı kimseler şüphe altına alınmış. 

tır. 

Bir ay içinde 26 
çift evlendi 

Şehrimizdeki bir kısım manifa 
turacı ve tuhafiyecilerin belediyeye 
müracaat ederek ticarethanelerinin 
muayyen saatta kapatılmasının te· 
minini talep ettiklaini evvelce yaz· 
mıştık. 

Belediyemiz, esnafın bu müraca
atını muhik görmüş, gerek ,. esnafın, 
gerek esnaf yanında çalışanların ve 
gerekse şehir halkının istirahat ve 
huzurunu temin gayesiyle alelumum 
mevaddı iptidaiye satan dükkanlar, 
inhisar maddeleri satanlar, otel, han, 
hamam, berber gibi umumun temiz 
liğine ve yatıp kalkmasına mahsus 
yerler, doktorların muayenehaneleri 
ve bu kabil sıhhi müesseseler, mün
hasıran piyango bileti satan bayiler, 
perakende gaz ve benzin ve emsali 
maddeler satanlar, Matbaalar, alatı 
zirai ye tamirhaneleri, sinemalar, tiya-

Düzeltme 

Dünkü sayımızda ikinci sahife. 
deki (Hayatla muvaffak olmak için 
mücehhezmisiniz?) isimli yazının 15 
inci satırındaki (8) rakamı (3) ve 
16 ncı satırdaki (5) rakamı da (O) 
ol ktır~ Düz · r-iz. 

, 
tro, bar, dansing ve münakalatla a
lakarlar yerler ve umumi yerler ha 

riç olmak üzere diğer bütün dükan
ların akşamları saat 19 dan itibaren 
kapatılması mecburiyetine belediye 
encümenince karar verilmiştir. 

Esnaf ve halk belediyemizin bu 
kararından çok memnun kalacak ve 
bu suretle şehirdeki yaşayışın inti 
zamı temin edilmiş olacaktır. 

Bu mecburiyet, Cumhuriyet bayra· 
mıyle Şeker v~ Kurban bayramla· 

rında beş ve diğer milli bayramlar
dan ve Adana Kurtuluş bayramın· 
dan iki gün evvelinden itibaren bu 
bayramların ilk günlerine kadar tat
bik edilmiyecektir. 

Belediye, bu yasağa riayet et
miyenlerden maktuan beş lira para 
cezası alacaktır. 

Karısının başını 
parçalıyordu 
Berber llyas isminde birisi çıkan 

bir kavga esnasında karısı Enveri· 
yenin başını ağır suretle yaralamış· 

Haziran 937 ayının birinden so
nuna kadar şehrimiz belediyesi ev· 
lenme dairesinde yirmi altı çiftin 
evlenme muame esi y·apı ığı, d • 
gımız malümat ve rakamlardan an

laşılmıştır. 

Ziraat vekaleti 
baytar müdürü 
Ankaraya döndü 

Av tüf eğile kazaen 
.kendisini vurdu 

tahkikata başlamıştır. 

Adliyede bir tayin 

Şehrimiz Adliye su~ari müba· 
şirliklerinden birisine Alı Rıza Özler 
tayin edilmiştir. 

Ziraat Vekaleti Veteriner umum 
müdürü Bay Sabrinin şehrimize gel· 
diğini ve Mersine gittiğini bir kaç 
gün evvel yazmıştık. 

Bay Sabri Okutman, Mersinde 
baytar işlerini tetkik ve teftiş ederek 
şehrimize dönmüş ve dün Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Naci Akverdi 

Ankara Türk Ofisi raportörle
rinden eski tahrir arkadaşımız Bay 
Nacı Akverdi Mersin Türk Ofis ta. 
kas heyetinde yeni bir vazifeye nak
ledilmiştir, Arkadaşımızı tebrik eder, 
yeni ~azifesinde de muvaffakiyetler 

dileriz. 

Hastahanedeki 
· inşaat 

Bir müddet evvel, şehrimiz mem 
leket hastanesindeki hasta bekleme 
salonunun darlığından bahsetmiştik. 

Vilayetin, bu ihtiy~cın yakında kar· 
şılanacağını bildiren yazısını aynen 
aşağıya alıyoruz: 

Tiirksözü gazetesi mesrıl müdürlüğüne 

Gazetenizin 19·6·937 tarih ve 
3857 sayılı nushasının ikinci sahife
sindeki "Hasta bekleme yerleri. baş. 
lıklı yazıyı okuduk: 

Hastanenin bu noksanı daha ev 
velden görülmüş ve yeni'.len bir po· 
likilinik binası yaptırılmasına başlan· 
mak suretile mezkur mahzurlaı ın te· 
mini izalesi düşünülmüştü. 

Hasta bekleme mahalli rttihaz 
edilmek üzre yaptırılmakta olan bina 
pek yakında ikmal edilecek bir m;.
hiyet iktisap etmiş olduğundan key
fiyetin o suretle tavzihini rica 
ederim. Vali Tevfık Hadi Baysal 

Bağlar mevkiinde ( Saimbeyli ) 
Halit isminde bir adam elinde bulu
nan bir av tüfeğile kendisini vur. 

muştur. 

Hadisenin bir kaza eseri olduğu 
sanılıyor. Zabıa tahkikata devam 
etmektedir. 

Evkaf müdürü 
Vilayet Evkaf müdürü Bay Mit. 

hata bir ay mezuniyet verilmiştir. 

Sabıkah iki kadın 
bir kızın altınla

rını çaldı 
Karaisalı Belediye parkında fz. 

mirli Ahmet kızı Necmiye adında bir 
kızın el çantasından dört altın lirası 
aşırılmıştır. 

Yapılan tahkikatın sonunda bu 
hırsızlığın, Ad anıtlı Ahmet kızı F at. 
ma ve Beykozlu Arif kızı Kadriye 
tarafından yapıldığı anlaşılmış ve 
hırsız kadınlar yakalanmışlar. 

Hayvanını çalmışlar 

·------
Mersin borsasında 15 

günlük muamele 

Mersin : 2 (Telefonla ) - 15 
Haziran 937 den 30 Haziran 937 
akşamına kadar Mersin borsasında 
120 ton buğday, 450 ton arpa , 15 
ton yulaf, 256 ton çavdar • 15 ton 
susam, 2 ton dağ 111 alı pamuk üze· 
rine muamele yapılrn 1 ştır. 

Dörtyolda ---Bir iftirsı suçlusu JJlalı 
kılın oldu 

1 . 2 [ H Şehri-
D .. rtyo · Ususi] - . 

. ~cadele tatbikat bahçes'. hu. 
mız rn .. 0tıs me 
duduııa tecavuz eden ~abık p k . 

d z . tıare e 
rnurların an aım Bahri bV 
•• 111en'inden dola Atat<irk .~orta. 

tını h yı, essılı M 
k•l ba çe ve çiftliği nıiiııı da b 1 • 
f.şref Uraza ig' biraren iftira ·ı hu Un. 

E ~1aı ey 
rnuş ve Şref Uraz da rıı'1 Bu d a· 
Jeyhinde bir dava arrJ11 ştı· a~a 
6 H . v vıııııış Ve Z 

~ azı randa nihayet lı 5,ısız Old • a. 
ım Bahrinin iftirasınııı ~ rııuska uıru 
tebeyyün ettiğindeıı . ~;duğu ~ bir 

Yamaçlı mahallesinde oturan Ali me u ha 
1 

ınura karşı yapmı~ f11CCe .. • 
oğlu Azizin evi önünde bağlı bu u· reketten 'dolayı 1113tı~~evi ta Uç ay 
nan beygirinin meçhul bir adarn . ta-. h ~ı·' Zrııj 

d 1 Ş apsine ve elli lira r masrafı nat 
rafından götürüldüg" ü şikayet e 1 mı · "' arın ·· 

b ıtasına ve muhak"'~1-J«>iştı'r. ı a-
bunun üzerine zabıta tahkikata aş- (" ,.. 
lamıştır. derneğe mahku'l' -...__ 

Zabıtada: 1 Ra~YO f 

~~in~~~ıı~::a ~s~~n~::;r ka· M8(k Ofli 
dm , Reşad Bey mahallesinde oturan 
Mehmet kızı Atikeyi, aralarında çı D.. ,11 en gii~~ı 
kan bir münakaşa neticesi tutuşduk· unyaJ' k. , en 
ları kavgada başından yaralamışıır. hassl ma ınesidir 

Zabıta, mütecaviz kadın hakkıııda 
kanuni icabı yapmıştır. ----../ 

""'"-.... ___ _ 

. -
Yabani atları tayya

relerle avlıyorlar 
Amerikanın Nr.vada eyaletinc'e 

pek çok yabanı at bulunmaktadır. 
Bu atların avlanması şimdiye kadar 
çok güçlükle ve bir çok tehlikeleri 
göze aldıktan sonra~ mümkün ola
biliyordu. 

Amerikanın meşhur sporcuların
dan tayyareci Bremek, yeni bir 
hava sporu yaratmak ve bu yabani 
hayvanları daha kolaylıkla avlaya
bilmek için hususi bir tayyare yap
tırmış ve atları bu tayyarelerle av· 
lamağa başlamıştır. Havada uçan 
tayyare, yabani atlar üzerine ilmik
leşmiş halatlar atmakta; bu suretle 
atlar çok kolaylıkla ele geçirilmek· 
tedir. 

Dünyanın en büyük ilim 

ve fen enstitüsü 

Pitsburgda geçen gün açılış me 
rasimi yapılan dünyanın en büyük 
ilim ve fen enstitüsü, Andro ve Ri
çelt Melon namında iki kardeşin va· 
siyet ettikleri 17 milyon dolardan 
6 milyonu sarfedilerek meydana ge · 
tirilmiştir 

Bina, dokuz katlı olup içindeki 
koridorların uzunluğu 6 kilometre
dir. 322 laboratuvarda 185 alim, 
fen ve ilim üzerinde çalışarak (haki
kat) !eri aramakla meşguldürler. 

Enstitü yalnız Amerikanın değil, 
bütün dünyanın en büyük müesse
sesidir. 

Kızoğlan kız! 
iki lngiliz kızının birbirleriyle ev· 

lendikleri ve bunun çok geçmeden 
farkma:varılarak ayrıldıkları yazıl 
mıştı. Mis Coning ismindeki bu kıt. 
hakkında boşanma kararı verildikten 
.:IV'lll ... , l&y ___ ,.. ı........._ .. uot bir nezaret alı 

tında bulundurulacaktır. 

Kızını kısırlaştıran ana 

Nevyorkta bugünlerde çok me· 
raklı bir nıııhakemeye bakılmakta
dır. Bir kız, anasının mahkemeye 
verıniştlr. Anne miras meselesinden 
dolayı kızını kısırlaştırmıştır. Amca· 
sı~dan kıza miras kalan iki buçuk 
ınılyon liraya kızından doğabilecek 
başka bir varisiu cıkmasıoa mani 
olmak için anne Hevit adındaki kr 
zını kısırlaştırmıştır, 

Muhakemeye çok meraklı bir 
safhada devam edilmektedir. 

Mersinde 
Deniz bayramı gündüı 
Vegece büyük şenliklerle 

kutlandı 

Mersi,ı : 2 ( Hususi ) - Dün 
burada deniz bayramı , Mersin id 
mınyurdu denizkolu binasında da 
vetliler ve kalabalık halk huzuriyle 
kutlulandı . 

Sahilde bulunan ldmanyurdunun 
binası ve denizdeki bütün vasıtalar 
renkli bayraklar ve ağaç dallariyle 
süslenmiş . denizde yarışlar için ha -
zırlıklar yapılmıştı . 

Saat tam 17 de Halkevi bando 
sunun istiklal marşiyle tören açıldı . 

Bunu müteakip liman reisi Zihni 
Koçak , hazırlanan kürsüye çıkarak 
nutkunu sö ,Jedi . 

Liman reisinden sonra kürsüye 
çıkan tecim okulu direktörü Fahri 
Gülser( tarihte kabutaj ) hakkındaki 
nutku söylemiş ve alkışlanmıştır . 

Söylevler bittikten sonra davet· 
~ilere • halka limonat ve pisgüiler 
ıkram edildi . 

~undan sonra yarışlar başladı. 
Denız mutadı veçhile , pek dalgalı 
olmasına rağmen sayısız denecek ka 
dar •andall•r , kayıklar mavnalar 
motörler yelkenlilerle dolu idi . ' 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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3 Temmuz 1937 

Fen ve ihtira aleminde 

lngiltere 
Sessiz ve blöfsüz çallşmaktadır 

INGIL TEREDE iLMi ARAŞTIRMALAR TEŞKILATI 

Londra: 26 Haziran (Hususi) -
lngiltere labora tuvarlarmda ve fen· 
ni araştırmalar merkezlerinde geniş 
bir tetkikat yapmış olan kırk Ame· 
rikalı fen ve iş adamının mesaisi, 
lngiliz sanayiine ait fenni araştırma· 
!arın kıymeti hakkında göze çarpan 

ilıünakaşalara vesile oldu. 
Bu çalışmaların iyiliklerini de 

eksiklerini de ortaya attılar. Eakat 
• · d ·· t .. d bul· "etıce itibarile umu un us un e 
dular ve hayranlıklarını itiraf _ett_iler. 

Çünkü ihtira aleminde lngılte: 
tenin geri kaldığı sanılıyordu. Eskı 
dünyada iktisadi sıkışık vaziyetten 
dolayı fenne adeta akim kabul etme 
diği şeyleri yaptıran ve nebati mah· 
sul!eri taklit ettikten sonra tabiatta 
ınevcud olmıyan yeni bir uzvi cisim
ler yaradan Almanya ile geniş, zen· 
ıtin müteaddid ilim ve fen çalışma 
rerleri açan Rusyanın karşısın~a 
lngilterenin bu gibi çalışmalarla ala· 
kasının derecesi bilinmiyordu. 

lngi)izlerin ileri faittiği ilmi taha
riyat sahası sanayie taalluk eden 
kısmındadır. Ve bu şubede lngilizler 
en önde olduklarını iddia ediyorlar. 

lkti~adi mali hatta siyasi buh 
ranlar ilim' adamlarım daha ziyade 
Çalışrnağa sevketmiş ve bu çalışma. 
ların büyük semereleri ol_muştur. 

lngiliz sanayiinden mısal olilrak 
gemiciliği ele alırsak 1936 sen(!sind~ 
1,180,00 ton geminin yüzde seksem 
lngiliz fenni araştırma laboratuvar· 
!arının son tecrübelerinden istifade 

Asıl burada şu meseleye işaret 

edeceğiz. Bu müesseseler muhterile

rin çalışma yerleridir. • . 
Biz yalnız ilmi, fenni oldugu gı· 

bi öğrenmek devrindeyiz. Muhteri 
olmadan önce buna ihtiyaç vardır. 

Fakat bizde muhteriler çokçası 
ilim ve fen öğrenmeğe lüzum görme· 

den ortaya c,ıkıyorlar. 
Bir con Ahmed kendi kendine 

har~ket makinesi y~pıyor. Bir tulum-
1 ba tamircisi hiç bır kuvvet sarfet· 

meden kuyuların suyunu yirmi met

re yüksekliğe çıkarıyor· 
Ve bir pratik elektrik montörü 

radyo makinesi yapıyor. .. . 
Ü beş sene evvel boyle bır rad · 

yo ci:azının tecrübesinde hazır l:iu
lundum, Bu kadar meraklı olduktan 
ve bu kadar çalıştıktan sonra fen 
öğrenmelerini tavsiye edtrek ayrıl· 
dım. 

Oraya aynı ihtirası yapan b~r 
ltalyan elektrik amelesi de_ ~el~ış 
ve yarım yamalak makinesmı· bıze 
dinletmişti. 

Bunlar evvela lambaları ve son
ra bir çok yedekleri çarşıdan haz'.r 
almışlar ve kendi işleri olarak bır 
çok bobinlere tel sarmışl~rdı. . . 

Nazariyat hakkında bır yenılık 
leri de yoktu. Bizde bir çok yerler 
de bu muhterilerin işine rastlanır. Ve 
hiç hirine bu işlerin okuma yazma 
işi olduğunu kabul ettiremezsiniz. 

ıı. etmişlerdir. 
en Bu sayede şimdi İngiliz gemici 

Bizde nola bilmiyen büyük bes· 
tekarlar gramer ve edebiyat ders
leri görmiyen şairler azmıdır. 

işte asıl bu hastalığı ortaya koy· 
mak içindir ki Londra muhabirimi
zin mektubundan istifade etmek İs· 
tedik. 

al. liği dünyanın en modern gemilerine 

a· 
ye 
en 

k 
k 
nı 

ı· 

ir 

t. 
le 

n 

d· 
a 
le 

maliktir. 
Londra muhabirimizin sayıp 

döktüğü başka misalleri burac:la yaz
madık. Fenni araştırmalar teşkilatı 
hakkında izahat vermeğe de bu 
sütunları müsait görmüyoruz. Bu ne 
viden kurumlar henüz memleketi· 
llıizde yoktur. Yakında sıra ona da 

ğelir. 

Elektrik tahsili görmeden hiç 
olmazsa radyoya aid Almanca, lngi· 
lizce bir kitap okumadan radyo ci· 
bazı yapmağa kalkışanlardan biri 
nihayet elektrik tahsili için Alman. 
yaya gitti, geldi ve şimdi tabii fikir· 

]erini değiştirmiştir. 

Analiz nisbetleri 
tesbit edildi 

Yeni · b" ·· b''lge ve analiz nisbetlerı utun ° 
Adana piyasasiyle çok alakalıdır 

bilhassa 

... Ti ret ve zahire borsası • 
Mersin 2: (Telefonla) - Mersin ca 

1 
ibik ettikleri aua· 

Mersin piyasasını ' dl§er borsalarımızın h all bal Uzerine yeni 
llz usullerini ve mUsterl memleketlerin u u 
ilnaıız nisbetıerlni t~sblt eylemiştir • d hususi şartlar 

Alım safım işlerinde • tescil bordrolar:; a nafiz nisbetlerine 
bulunmadığı takdirde, alıcı ve satıcıların 

1 
u a 

937 
tarihli Borsa 

rıayet mecburiyetinde olduklarına 30 Haz ran 
111ncumenl toplantısında karar verilmiştir · 

adedini mütecaviz karanfilli malı 
alıcı redde muhtardır. 

Borsa, bu analiz keyfiyeti, alaka· 
dar yüksek makamlara bildirdiği gi · 

un bi ayrıca küçük bir broşür halinde 

~: bastırarak piyasadaki tüccarlara da· 
ğıtacaktır . 

Buğdaya Çavdar : Bordroda 
zikredilen mikdardır. Yüzde 1 O dan 
fazla çavdarlı malı alıcı reddedebil!_r. 
Bordroba zikredilen mikdardan yuz
de 1 O a kadar olan fazla mikdarın 
bedelinin nısfı tenzil olunur · 

a· 
Analiz nisbetleri bütün bölgeyi, 

bilhassa Adana piyasasını da yakın· 
0 

... dan alakadar etmesi dolayısile ay· 1. 

nı 

ak 

ye 
rı 

ki 

et· 
ler 

dı. 

alı 

ka· 

nen bildiriyorum : 
Buğday Şark vilayetleri , Çu· 

kurova , Anadolu sert ve Anadolu 
Yumuşak Buğdaylarında mevaddı 
ecnebiye nisbeti yüzde 3 dür . 

Tesbit edilen mevaddı ecnebiye 
nisbetinden ilk yüzde 1 fazla için 
llıalın o nisbetteki bedeli , daha faz· 
lası İçin beher yüzde 1 fazlaya ka· 
bul eden mikdarın iki misli nisbetin
de tenzilat yapılır . 

Şark sertlerinde zuhur eden ka· 
ranfıl nisbeti kiloda 117 dir · 117 
den veya satış şaraitindeki mikdar
dan beher 100 fazla karanfil için yüz 
de 75 tenzil olunur . Kiloda 312 1 

Buğdayda Arpa : yüzde 1 e ka· 
d r müsamaha edilir . 1 den 2 ye 
k:dar tenzilen buğday fiatının nısfı 
. d" .1. 2 den sonra alıcı redde 
ın ırı ır . 
muhtardır · 

Buğdayda delice : mevaedı ec· 

nebiye addedilir• 
Kalbur altına düşen kırık buğ· 

day taneleri : hasar sayılır · b" 
Arpa : Arkada mevaddı rene ı · 

ye nisbeli yüzde 3 dür · 
Bu mikdardan yüzde 4 e kadar 

fazlaya tenzilen müsamaha edilir · 
Daha fazla zuhur eder~e ilk yüzde 
1 için malın o nisbetteki bedeli ten· 
zil olunup ondan fazlası için mal 

Tiirksözn Sahife : 3 

Fransada 
321725 
İŞSİZ var 
Paris : 2 ( Radyo ) - Yapılan 

tetkik neticesi F ransada 321725 iş· 
siz olduğu anlaşılmıştır . Bu rakam, 
geçen seneye nisbetle beşte bir nis
betinde azalmıştır . I~ federasyon
ları, işsiz adedini daha azaltmağa 

çalışacaktır , 

Frank 
muamelesi 
canlandı 

Londra : 2 ( Radyo ) - Fran· 
sız frankı üzerine olan muameleler 
dört hünlük bir inkitadan sonra dün 
tekrar başlamıştır , 

Bir lngiliz lirasına 
teklif edilmektedir , 

175 frank 

Karol 
döndü 

Kral 
Bükreşe 

Bir seyaha 'in sebebi 

Bükreş : 2 ( Radyo ) - Kral 
Karo! ve Veliaht Varşovadan buraya 
dönmüşobulunmaktadırlar. Kralın bu 
seyahati iki memleket arasındaki 
orta elçiliklerin büyük elçiliklere 
yükseltilmesi içindi , 

bedelinden bu fazlaya tekabül eden 
mikdarın 2 misli nisbetinde tenzilat 

yapı 1 ır. 
Yüzde yarımdan fazlasına müsa · 

maha edilmez . yüzde 1 e kadar 
arpa fiatının bir misli , fazlası için 
iki misli tenzilat yapılır , 

Çavdar : Çavdarda mevaddı 

ecnebiye nisbeti yüzde 3 dür . 
Bu mikdardan 4 de kadar fazla· 

ya t<:nzilen müsamaha edilir . 4 den 
fazlası için mal bedelinden bu fazla
ya tekabül eden mikdarın iki misli 
nisbetinde tenzilat yapılır . 

Çavdarda buğday : Şeraiti hu. 
susive olmadığı takdirde yüzde 5 e 
kad~r Çavdar gibi kabul olunur . 
Fazla zuhurunda alıcı redde sal ahi. 
yattardır . 

Çavdar içinde arpa ve diğer hu 
bubat daneleri: yüzde 2 nisbetine 
kadar çavdar gibi kabul olunup faz· 
lası mevaddı ecnebiye adııedilir . 

Yulaf , Darı , Burçak: Yulaf 

darı ve burçakda mevaddı ecnebiye 
nisbeti yüzde 4 dür . Daha fazla zu· 
bur ederse ilk yüzde 1 için malın 

o nisbetteki bedeli tenzil olunup on
dan fazlası için mal bedelinden bu 
fazlaya tekabül eden mikdarın iki 
misli tenzil olunur. 

Susam , Mercimek , Nohut, 
Fasulya : Bunlarda mevaddı ecne
biye nisbeti yüzde 3 dür. Daha faz 
la zuhur ederse ilk yüzde l için ma · 
im o nisbetteki bedeli"tenzi] olunup 
ondan fazlası için mal bedelinden 
bu fazlaya tekabül eden mikdarın 
iki misli tenzil olunur . 

Mısır : Mısırda mevaddı ecne
biye nisbeti yüzde 2 dir. Yüzde 3 e 
kadar tenzilen müsamaha edilir . 3 
den fazlası için mal bedelinden bu 
fazlaya tekabül eden mikdarın iki 
misli tenzilat yapılır . 

Ton üzerine satılan malların ana
lizi : 

Vagonlardan alınan numuneler 
münferiden yapılmayıp tamamının 
paçalır,dan yapılıtr . 

Bordro da şaraiti hususiyeye ol· 

ınadığı takdirde ahçı ve satıcı yuka· 
rıdaki yazılı maddeleri kabül etmiş 
addedilir . 

Asri sinemanın 
ırakta 

Bayındırlık 
Kahıre: 1 Temmuz (Hususi] -

Irak hükumeti lrakta büyük sulama 
ameliyatı yapma için Mısırlı bir Hind 
heyeti getirecektir. Geleeek teşrini · 
sanide de Nahas Paşa Bagdadı ziya· 
ret ederek bu suretle Mısır - Irak 
dostluk münasebetleri bir kat daha 
kuvvetlenecektir. 

Bağdad; [Hususl] - Irak parla· 
mentosunun istisnai devresi kapandı. 
Meclis hükumete itimad reyi verdi. 

Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşam 
Kara Yılkı Ben bir pranka kaçağıyım filmlerinin unutulmaz büyük artisti 

Polmoni ve sahne arkadaşı Bette Dovisle beraber çevirdiği en son 
ve en büyük şaheseri 

_.. (Yılmayan adam) ... 
!LA VE TEN : Sergüzeşt filmlerinin kahraman aı tisti "HOPKINSON. un 

en meraklı ve en heyecanlı filmi olan 

korkunç süvari 
AYRICA : Fevkalade eğlenceli MIKI MAVS 

Bugün gündüz matinede: iki film birden 
Kanlı intikam-Korkunç süvari 

Uzak Şarkta 8278 

·----------------------------------------~----;.;.. ........ ...: 
Amor hadisesi 

kapatılmak isteniyor 

Tokyo: 2 (Radyo] - Batırılan 

Sovyet Gambotu neticesi çıkan A
mor nehri hadisesini hükumet mev
zii telakki etmektedir. 

Moskova: 2 [Radyo] - Amor 
nehrindeki tecavüzü Sovyet siyasi 
mahafili adi hudud mesaili olarak 
telakki etmektedir. 

Vanzeland 
Amerikadan dün döndü 

Nevyork: 2 [Radyo] - Belçika 
Başvekili Vanzeland dün Normandi 
vapuruyla Nevyorktan Avrupaya ha· 
reket etmiştir. Vanzeland, Amerikalı 
gazetecilere: 

- Amerika temaslarımdan ve 
ziyaretimden çok memnun avdet 
ediyorum. Demiştir. 

Nevyorkta deniz 
amelesinin grevi 

130 kişi hapsedildi 

Nevyork : 2 ( Radyo )- Deniz 
amelesi yine grev yapmıştır . Ame· 
leler polisle çarpışmıştır. 

Neticede 130 kişi tevkif edilmiş 
3 kişi yaralanmıştır. Hükumet 1000 
kadar işçiyi ceza olarak işlerinden 
çıkaracaktır . 

Ciyano İngiliz sefirile 
uzun bir mülakat yaptı 

Roma : 2 ( Radyo ) - Hariciye 
nazırı Kont Ciyano : lngiliz sefirini 
bugün kabul ederek sefirle uzun bir 
mülakatta bulunmuştur, 

Mısır Kralı Sinnirüş 
de giriyor 

Kahire : 2 [ Hususi ] Mısır Kra· 
lı Melik Faruk 28 Temmuzda Sinni
rüşte girdiğinden 29 Temmuz günü 
Mısıı Parlamentosunda yemin ede
cek ve Mareşal asasını alacaktır. 

Merasim günü Ayan ve Mebusnn 
meclisi de toplanacağı gibi Mısırda· 
ki siyasi rical de hazır bulunacaktır. 

Merasim üç gün devam edecek 
ve üçüncü gün Mısır askeri bir geçit 
resmi yaparak Mıs,r Kralı Müşürlük 
rütbesini alacak ve vükela reisi tara-· 
fından Müşürlük asası kendisine tes· 
lim edilecektir. 

Türk - Arap 
kardeşliği 

Birinci sahifeden artan -

mad değil bilakis vatani partisinin 
elinden idareyi alarak kendi şahsi 
diktatörlüğünde cem etmek olduğu. 
nu ilave etmektedir. 

Doktor Şehbenderin program
sızlığile istihza eden makale sahibi 
" doktorun yaptıkları ipe un serp· 
mektir .• Demektedir. 

1 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Hayat mücadelesi 

Baş rolde Güzel Yıldız 
(E\inon Bodaman) 

Bıiyük bir filmde büyük bir roman, bir kadının fevkalade heyecanlı ve 
içli hayatı müessir mevzua sahip, filmlerin en acıklısıdır. . . 

Bir kadın seviyor f L ıbele görmüyor. Yegane tesellısı olan 

çocuğunu elinden alıyorlar ve onu ~aya ta yapa ~a!_ııız .. bı~akıyorlar. 
Bu derece hissi v~ müessir bir fılm pek az gorulmuştur. -- ·-----
PEK YAKINDA: 

MAURICE CHEV ALIER ve dilber yıldız MAR[ GLORI nin 
yarattıkları şaheser film 

( Neş'e ile) 

Büyük tarihi filmlerin en güzeli 

Lükres Boriya 
ve 100 sene sonra 

Mersinde deniz 
bayramı 

- ikinci sahifeden artan -

Bunların içinde gümıük idaresi· 
nin tertemiz ve bembeyaz sevimli 
motörü bir martı gibı denizi süslü· 
yordu . 

Yüzme yarışları çok heyecanlı 
geçti : 

100 metre sırt üstü yüzme ya· 
rışında, Kamil birinci, Kenan ikinci, 
ve irfan da üçüncü oldu . 

. 

200 Metrelik yarışta : Kamil yi · 
ne birinci , Kenan ikinci , Zekeriya 
da üçüncü oldu . 

400 Metrelik serbest yatışta : 
irfan birinciliği , Hikmet ikinciliği , 
Hakkı da üçüncülüğü kazandı , 

200 Metre kurbağala'tlaya Sala· 
hattin rakibsiz olarnk yalnız iştirak 
etti . 

Yüzme yarışlarını müteakip kü
rek , yelken ve sandal yarışları da 
eğlenceli ve heyecanlı geçti ve tö· 
renin gündüz kısmı bitmiş oldu · 

Törenin gece programı daha 
parlak ve daha cazib oldu. Saat 21 
de gümrük salon ve iskelesi etrafına 
sıralanan bütün deniz vasıtaları renkli 
ışıklarla süslenmiş, mavnalar sıra 

sıra meşalelerle donatılmıştır . 

MehtabsızlıÇa rağmen motorla· 
rın denizi dolduran keskin projektör 
lşıklakı, atılan hava fişenkleri ara· 

sında halk deniz vasıtalarına bindi
ler. Mavnalardan birinde bulunan 
Halkevi bandosu güzel havaları ça 
!arken motor, sandal, kayık, mavna 
ve sair deniz vasıtalarından mürek· 
kep büyük bir kafile Belediye hah. 
çesine doğru ağır ağır yol aldı. 

8266 

r,--------------, 
TÜRK8ÖZiİ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

ı -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra-

caat edilmelidir . 

~---------' 
Talebeler için 
sanatoriumlar 

Moskova : 2 (Tas) - Sovyetler 
birliği ve diğer fodoro Cumhuriyet. 
ler makemları: talebelerin sanatori 
umlarda ve sıhhat '.istasyonlarında 
tedavisi ve İstirahtı için busene 17 

m!lyon ruble tahsis etmişlerdir. 
Ayrıça sendikalar teşkilatı da 

talebelere istirahat yurdlarında 50 
bin, sanatoriumlarpa 5 biıı ve sıhhat 
istasyonlarında ise 2 bin yer ayrıl· 
mıştır. Bunların mosrafı · ki 14 mil· 
yon tutmaktadıı · içtimai sigorta 
hesabatından tesviy;ı olunacaktır. 

Bütün sahiller ve Belediye balı· 
çesi, töreni uzaktan seyretmek iste
yen halkla hıncahınç doluydu. 

Denizdeki şehri ayin gece yarısı. 

sına kadar hararetle devam etti ve 
saati28 den sonra şenliklere nihayet 

verildi. 
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5 ı cakl ar dan korkmayın 1 
Evlerinizde her dakika buz gibi yiyecek ve içecek bulundurmak ve 

sıhhatinizi korumak, hastalıklardan sakınmak istiyormusunuz? Mutlak ha-

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 edili#. Elektrik 

sarfiyatı iki misli noksandır. yeni Mağazaya telefon edi

niz derhal evinize teslim olunur. 
Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin Sesi "Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza İşcen 
8966 14 Belediye civarında, ADANA 

--------------------------------------------· 
Uzun sefer kaptanı 

kadın 

Adana birinci icra me
murluğundan : 

Kongurdato akdi için iki ay müh. 
Jet verilen Adanada armağan pazarı 
sahibi Burhaneddin Başkanın kon
gurdato teklifi müzakere edilmek 
üzere 15 7 937 tarihine müsadif per. 
şembe günü saat dokuzda Adana 
Cumhuriyet otelinde yapılacak olan 

. 

Son kanunlara göre gaz ve benzinin şimdilik aşağıda gösterildi~i fiat. 
farda satılacağı ilan olunur . 8281 

( Tenekesi ile beraber ) bir şişe ( galon ) bir litresi bir kilosu 
( bir tenekesi ( beş litrelik ) 

315 85 
290 • 

17 
16 

23,2 Benzin 
18,5 Petrol 

1- Atatürk parkında yaptırılacak kargir umumi hela inşaatı açık ek-

siltmeye konulmuştur . 
2 - Keşif bedeli (2272) lira 11 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı (170) lira 40 kuruştur. 
4- ihalesi Temmuıun 12 inci pazartesi günii saat 15 de belediye en-

cümeninde yapılacaktır. . .. .. 
5- Bu işe ait keşif, şartname, proje ve sair evrak fen işlen mudur 

lüğündedir. lstiyenler oradan parasız alabilirler • 
6- Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale tarihinden en az bir gün e~

vel belediye encümenine müracaat ederek bu gibi işleri yapabileceklerıne 
dair ehliyet vesikası almaları mecburidir. . . . 

7- isteklilerin ihale ğünü muayyen saatta temınat makbuzlarıle bır
likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8250 24-29- 3-7 

1 - Hal içerisine yapılacak beton döşeme ve lağım işi açık eksilt· 

meye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 689 lria 94 kuruştur. 
3 - Muvakkııt teminatı (51) lira 75 kuruştur. 
4 - ihalesi Temmuzun 12 inci Pazartesi günü saat on beşte beledi· 

ye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Bu işe aid keşif, şartname vesair evrak belediye fen işleri mü 

dürlüğündedir . lstiyenler orada görebilirler. . .. 
6 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale tarihinden en az bır gun 

evvel daimi encümene müracaat ederek bu gibi işleri yapabileceklerine 
dair ehliyet vesikası almaları mecburidir. 

7 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bir-
likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

8252 24- 29 3 - 7 

1- Daire bademe ve bekçilerile kanara şoförleri için 42 takım yazlık 
elbisenin yaptırılması açık eksiltmeye konulmu~tur . 

2- Muvakkat teminatı yirmi iki buçuk liradır. 
3-lhalesi Temmuzun 5 inci pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 
4- istekliler şartnamesini görmek üzere belediye yazı işleri kalemine 

müracaat edebilirler . 
5- isteklilerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte belediye encü· 

menine müracaatları ilan olunur.8236 20-24-29-3 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağ·ı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kiınyagerlerin elile dolduıulanbir kristaldır 

Fenni cihazlarla, raylaıın iizerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelt>rdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depo~rıciır_. 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gonderılır 

. 

7953 71 

ÇIKTI __ , 
Bürücek vE Kayabaşı 

RAKILARINI 

içki bayilerinde bulacaksınız 
H. 8193 2) 

Moskova : 2 (Tas) - Anna Şçe 
tinina , Sovyetler Birliğinde uzun se· 
fer gemi kaptanlığı yapan yegane 
kadındır . Bayan Şçetinina , 1934 
senesinde Vladivostok denizcilik 
mektebinden uzun sefer kaptanıdip · 
)omasını almış ve Vladivostok'tan 
Kamçatka 'Ja Petropavlovsk şehrine· 
giden bir gemiye kaptan tayin olun
muştur. Vladivostok· Betropavlovsk 
seferleri , Bayan Şçetinina'nin ilk 
uzun seferlerini teşkil eylemiştir . 

toplantıda alacağını kaydettirmiş olan 
·alacaklıların hazır bulunmaları ve :.--------- -
toplanmaya takaddüm eden on gün 

O zamandan beri , Bayan Şçe· 
tinina Avrupadan Vladlvostok'a üç 
sefer yapmış , ve Atlantik denizin· 
de , , Hind denizinde , Akdenizde , 
Karadenizde , Japon denizinde ve 
daha diğer mlarda muvaffakıyet!c 

dolaşmıştır . Kaptanlığa haı lrya lı 
danberi , Bayan Şçetinina, 300,000 
kilometre masafe ka\etmiştir . 

Sovyetler Birliği Merkezi icra 
komitesi , kendisine iş kızıl Bayrağı 

<nişanını vermiştir . 

içinde vesaiki tetkik edebilecekleri 
ilan olunur.8280 

İkmale kalanlar 
okusun 

Orta mektep ve Lise sınıflarında, 

Akde~z Karataş Altun-l 
kum Plajı açıldı 

hesap, cebir, hendese terkimi ter. .. .. .. .. . 1 f 'h d' · k 
· · b d .. il ' 'h 'k Her turlu konforu haız, usta aşçı ar tara ından ı zar e ılen nefıs yeme 

sımı en ese, muse esat mı anı , ) 
f f 'k k' ' f b'l ve mezeler, her türlü içkiler ve buzu mtşrubat, ka}r<k wlaıı, 1 uııı~i ya 

g?~m,og~I~ ya,dızı 
1
• .1mdya.k, eni kı . taklı odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

gısı, ngı ızce ers erın e ı ma e a· I . · • 1 · 
1 1 'k 1 · fh b 1 k stiı abat yerlerı aıle ve bekarların yer erı ayrıl mıştır. 
.~n arıbı' mka ım 1 aknına azır ama Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesi günleri saat 
uzere ır urs açtı . 6 d O d'b k . d K 1 1 k . .. .. d h • k 1 b re 

1 kl ·ı · b' A k d 1 1 a roz ı a cıvarın a o ayı evı onun en ususı amyon ar a · 
ste ı erın ır ğustosa a ar k k d' 8194 H 19 

• 'f" k .. .. d I T L M et etme te ır . . ur sozu • n e . . . rumuz 
)arına müracaatları . C. ---------------

Açıldı 
Tabiatın bu büyük h'.ltf ve nimetinden istifade edit 
Radyo aksiyotesi bütÜ!! dünya kaplıcalarınınkind 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve midea 

muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirle 
Senelerce çocuğu •ılmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müste 

ve mesut olmuşlardır. 

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

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik Odalar dört kişilikti 

125 
otel odası 
Bir gecdik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Fazlasından fark alır 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti gün 
15 Umumi 

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

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 6 

Siyah 

1 Bira 
DA 

; '· ' . . 

He r de poda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu 

içiniz 1 • Her yerde i· rarla arayın ·z. 
ADANA ACI- NTASI 1 

Ankara Birasını 

Rıza Salih Saray: 
16-26 

• 

• 

( Telefon No: 265 ) 
( Bebekli Kilise sokak No: 11 A ) 

8206 
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!~ 
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Umumi;Neşriyat Müdürü 

fl M. Bakşı 
-:Adana Türksözü matbaası ------


