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5 Kuruş l 

CİHANDA TÜRKİYE 

ikinci TUrk tarih kurultaymın toplanacajı Dolmabahçe Sarayının denizden görUnUşU 

CumlhlYlırDye'lt ~~ır~n~n 
TARİH KURULTAYINDA AÇILACAK 

ikinci Türk tarih kurultayı için bütün 
devlet teşkilitı hazırlanıyor 

canlı ve hareketli vasıtalarla impa- Jıyarak bugüne kadar olan Türki 
ratorluk devrile mukayeseli olarak yeyi bütün vesikalara ve delillere 

TDrkiyeden 
ayrıl rken 

Amerika sefareti 
müsteşarının 

beyanatı 

Ankara; 5 (Radyo) - 16 sene· 
denberi memleketimizde bulunan 
ve lm defa yeni bir vazifeye tayin 
edilmiş olan Amerika sefareti müs. 
teş~rı Shav Türkçe Tan gazetesi 
muharririne şu beyanatta bulunmuş . 

tur: 
Taliimin bana bahşettiği en bü. 

yük fırsat Türkiye gibi bir memle. 
ketin dogduğunu, büyüdüğünü inki· 
şaf ettiğini yakından görmüş olmam· 
dır. 

Türkiyede geçirdiğim ilk beş 
sen içinde Türk inkilabının müsbet 
ve yapıcı safhasım takibettim. Bu 
deHe beni daha çok alakadar etti. 
Türkiyenin yaratıcı kuvvetlerini de 
vamlı bir faaliyet halinde gördüm. 

Bu kuvvetlerin yedi sene evvel 

- Gerisi UçUncU sahltedo -

rtakal ihracatı da 
ontrol edilecektir 

iHRACAT MADDELERiMiZE AID NiZAMNAMELER ÇIKTIKÇA 
KONTROL iŞi DfGER MALLARA DA TEŞMiL EDiLECEKTiR 

Portakal dalları 

Mersin : 5 ( Telefonla) - fk
tisad Vekaleti önümüzdeki ihraç 
mevsiminden itibaren portakalları
mızı da kontrola tabi tutacaktır. Bu 
husus için icabeden esas inceleme-

leri bura Ticaret Odasından iste
miştir. 

Ihracaat maddel,~riınizin kontrol 
işlerinden bahsederken bu mevzu 
üzerinde biraz tafsilat vermek iste
rim : 

o~vlet, ihrac ıat mıllarım ızın, dış 
piyasalarda mevkiini kuvvetleştir· 
mek ve Türk mahsullerinin rakip mal 
lara karşı üstünlüğünü temin etmek 
içirı sıra ile bütün ihracaat madde
lerimizi kontr la ta 1J İ tutacaktır. 

Bu gün diğ .!r bütün medeni mem
leketlerde kontrol işine Jazımgelen 
e:ıemmiyet verilmiştir. 

Dış piyasalara, herkes istediği 
gibi , gelişi güzel mal göndermiye· 
cektir . 

Mal bir defa yurd sınırlarından 
dışarıya çıktı mı, o mala aid bütün 
kıymet ve nakisalar, onu ihraç eden 
şahıstan ziyde memlekete aid olu
yor. Bu itibarla kontrol işini bir 
memleket davası olarak kabul eden 
devlet, bu işi de başarmak için Ja -
zımgelen tedbirleri almıştır. 

HATAY MESELESi Ankara: 4 Haziran ( Hususi 
muhabirimiz yazıyor ) - Eylul ayı 
içinde Dolmabahçe Sarayında top
lanacak olan ikinci Türk tarih ku
rulta)'I münasebetile sarayın eslc:i 
nıuaycde salonunda bir Türle: tarihi 
sergisi açılacaktır. 

tecessüm ettirilecektir. dayanarak canlandırması doJayısiJe, 'A t k d b k b l 
Sergi, bu tarih öncesinden baş· - Gerisi ikinci sahifede- •• ~ a y~ a an a şu e eri açmak ve Hatay 

DevJet ilk defa bu hususa aid 
(Meni tağşiş kanunu) nu hazırladık
tan sonra, bu kanunun tatbiki için 
de icap eden teşkilatı yapmış ve bu· 
nu iç ticaret genel direktölüğüne 

bağlamıştır. 
______ .......,,... ______ ,,_ __ ........................ __,...,......_.__.. ___ Turkıye lımanları arasında deniz hattı kurmak için 

Akdeniz Milletler Cemiyetine 
müracaat ettik 

ikinci teşrin 936 da, İktisat Ve
kaleti binasında açı) an ve tatbika -
tiyle beraber iki ay kadar devam 
eden ilk kurs, ihracat mallarımızdan 
fındık ve yumurtaya aiddi. 

Bu sergide bir taraftan preistu· 
vardan bugüne lc:adar Türle kültürü
nün geçirdiği muhtelif devreleri ve 

Türk milletinin medeniyetin kurulu· 
şunda ve yayılışındaki yüksek hiz
lllctleri canlı olarak vesikalarla, ta
tihi eser ve abidelerle gösterilecek
tlr . 

büyük bir 
faciaya sahne mi olacak 
Meçhul tayyarel~r kontrol vazife- K. qö ~arter ve Cemil Mürdüm.ün 
sini yapan iki lngiliz gemisini Tur~ıye - Fransa ve Suriyeyi 

bombardman etti alakadar eden beyanatları 

----·······--- Her maddeye aid nizamnameler 
yapıldıkça yine kurslar açı)acak ve 

bu kurslarda o maddeye aid kont· 
rol hususiyetleri gösterilecektir. 

iktisad Vekaleti dış piyasalara 
sağlam ve teminatlı mal gönderme 
işini hedef ittihaz ederken, en mühim 

AtatUrk devri : 
Dünya tarih ve ilim aleminin en 

tanınmış şahsiyetlerini ve enternas
Y<>rıal seçkin bir ka)abalı!:'ı mem)e· 
kctimize toplıyacak olan ikinci Türk 
larib kurultayı dolayısile açılan bu 
bcrgide, ayrıca, Atatürk inkılabının 

Gemilerin kumandanları Londradan 
emir beklemekte bulunuyor 

-~--·-·-·······-~-
er safhası canlaııdırılacaktır. 

Türk rönesansmın yüksek mana 
~~ kı~meti tebarüz ettirilecek, Tür-

lngilterenin; tahkik neticesi tecavüzün cephesini an
ladıktan sonra mukabelesiz bırakmıy acağı söyleniyor 

ıyenın Cumhuriyet devrinde kısa 
bir zaman içinde her sahada elde 
ettiği baş döndürücü ilerlemeler ; 
vesikalar, fotograflar, grafikler , di
yagramlar , piktogramlar ve diger 

Londra: 5 [Radyo] - Dün sa
bah İspanyanın şimali şarki sahille. 
rinde kontrol vazifesiyle dolaşan iki 
İngiliz muhribirıe meçhul bir tayya-

Banka çeklerinde tah
if at yapan bir sah tekir 
Şehrimiz Ziraat banka 
sını dolandırmak istedi 

lQ ve 15 liralık iki çekin rakamlarına birer sıfır ilave 
~derek 250 papeli Ziraat bankasından çe~me ... k 
ıstiyen sahtekarın bu budalaca sahtekarlıgı 

meydana çıktı ve derhal tevkif edildi 

ahtekar Kemal, asıl muhteviyatı 
emin eden yazıyı tahrif edememiş 

Şehrimizde çok enteresan bir 
&ahtckirlık hadisesi oldu. 
J( Büyük diki i köyünden Veli oğlu 

Clllal Ekinci adında birisi elinde 
~~vcud birisi • on, diğeri 15 liralık 
j 1 çekte yazılı para mikdanm fazla
.~ı~ırmak için, 10 ve 15 rakamlannm 
onune birer aıfır ılavesile çekin biri· 

risini 100 ve diğerini de 150 liraya 
çıkaamış ve çekleri Ziraat b;..nkasına 
ibraz etmiştir. 

Fakat çok budalaca yapılmış 
olan bu sahtekarlık derhal meydana 
çıkmıştır. 

Çeklerin, para mikdannı yazı ile 
gösteren kısmı değiştirilmemiş oldu· 

ı re filosu tarafından tecavüz edilmiş. 
tir. 

Muhriblere tecavüz edilmişse de 
bombalar isabet etmemiştir. 

Madrid: 5 [Radyo] - Şimali Gu
sajalarada Cumhuriytçi kuvvetler 
arağonda asilerin elinde bulunan 
hatları işgal etmişlerdir. Kade cep· 
hesinde de Cumhuriyetciler asileri 
şiddetli bir bombardmana tutmuş
lardır. 

Berlin: 5 [Radyo] - Bugünkü 
nüshasında Zeytung gazetesi; göni.JJ
lüer meselesi etrafmda diyor ki: 

ispanyadan İtalyan gönüllüleri 
ayrılmıyacaktır. Bunların ayrılışları 
F rankonun selahiyeti dahilinde ol
duğu su götürmez bir hakikattır. 
Lakin buna rağmen Rusya ile Fran 
sa hala gönüllülerin geri çağırılma
sında israr ediyorlar! 

Anderf gazetesiyse f talyanın ka. 
rışma~lık . işinde Ingilterenin ltalya· 
dan şımdıye karlar şüphe etmekte 
olduğunu kaydettikten sonra şöyle 
devam etmektedir: 

lngiltere şimdiye kadar kendine 
hakemlik rolü verebilirdi. Fakat bun

- Gerisi üçüncü sahifede -

ğundan banka ilk nazarda işi anlı· 
yarak keyfiyetten zabıtayı haberdar 
etmiş ve sahtekar Kemah tevkif et
tirmiştir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

-~~-----·~----------

·Emir 
Ap ullah'a 
Suikast 

Üç kişi zan altına alındı 

Suriye tevkalAde komiseri Marteı ge~en p i .,. ar s seyab d"" u ·· 
,ehrlmlz istasyonunda : Soldan lld ncl M t .. on şu 

Şama: 5 (:-Iususi muhabirimiz 
den) - Bura gazetelerinin Umman· 
dan aldıkları malumata göre, Şarku 
erden Emiri Abdullaha bir suikast 
yapıldığı, meçhul birkaç kişinin, Emi. 
rin otomobiline silahlar sıkıldığı bil-

a r e l, uçUncü 
Vallmlz Tevfik Hadi Baysal 

ldirilmekte idi. 
Antakya : 5 ( Türksözü muha· 

biri bildiriyor ) - Sancakta vazi 
yet. gözle görülür bir hadise olma· 
makla beraber karışıktır. 

lskenderun müdafaa komitesi 
teberru maskesi altında Hatay Türk
lüğüne karşı anasırı teşvik ve ittiha
da davet etmekte ve mütemadiyen 
beyannamelerini köylere lcadar da. 
ğıtmaktadır. 

Suriye Fevkalade Komiseri Kont 
dö ~artelin son beyanatını bütün 
Surıye gazeteleri hararetle kaydet· 
mektedirler. Bu beyanatında yüce 
Komiser demiştir ki : 

" - F ransad~·n dönerken Türki
yede bir müddet kalarak Türkiye 
ile F r.asa arasındaki dostluk bağla
rını bır kat daha kuvvetlendiren bir 
anlaşmaya vardık. 

Türkiye-Suriye havasını bulan· 
dıran hul.utların da , iyi bir dostluk 
anlaşmasıle bağlanacağını umuyo· 
rum. 

Türkiye ile Fransa arasında akd 
edilen muahede iki hükumet tarafın · 

- Gerisi üçüncü sahifede -

~on ?~len haberlere göre sui· 
~ astın,.faılı olarak üç kişi zan altına 
alınmıştır. 

ngiliz başvekili son 
nutkunda dedi ki: 

" İngilterenin bütün mali kud t• • f .1 • .
1

,.. hl _ _ re ını, ngı terenın 
sı a anmasına t h · . a sıs etmış bulunuyoru:.ı: ,, 

Londra : 5 ( Radyo ) 1 .1 . . - ngı tere 
Akdenız fılosunu modern b. b 1 k 

l 1 .k. ır a e o-
nu muş o an ı ı zırhlı ·1 ı t k . 

• • •w e a vıye et-
m1ştır . Dıger bir zırhlı da f spanya 
sularına hareket etmek üzeredir . 

-~ondra : 5 ( Radyo ) - İngiliz 
harıcıye Aazm bay Eden bir nutkun· 
da lnglliz hükumetinin esaslı hedefi 
İspanyol harbini fspanyol hudutları 
haricine taşırmamak ve memleketin 
arazi tamamlığmı temin etmek ol-

duğunu söylemiş ve Akdenizden bah • 
sederek : 

- Akdeniz İngiltere için yalnız 
bir geçit değil , en mühim bir em· 
niyet yoludur . demiştir . lngiliz baş 
vekili de bir nutkunda : Hükumetin 
vasi sosyal ıslahata girişeceğini, çün· 
kü memleketin bütün mali kudreti· 
nin silahlanmaya tahsis olunduğun 
söylemiştir . 



Stthife 2 Tllrlı:ııôzll 

Denizlerin dibinde ölen 'ı' 
ve dirilenler ... 

Dünyanın meşhur dalgıçlarından biri- Harmaı~lara 
sinin tüyler ürpertici hatırası tecavüz 

Hava borosu birdenbire bozulmuştu. Derinlikledeki 
bataklıklara gömülmüştü. Fakat bir mucize .. 

Yirmi beş sene deniz altında 
çalışmağı düşününüz Denizde kurta
rıcılık vazifesi görmenin tehlikeleri 
çoktur. Ve o kadar hirihiri ardınca 
cereyan eder ki , bugün muayyen 
bir kaza atlatanlar , yarın gene aynı 
kazaya uğramak üzere suyun altına 
girerler . 

işte size derin denizlerde ta on 
altı yaşındanberi dalmak suretiyle 
hayatını geçiren ölümle mücadeleye 
alışmış Nil ve isimli bir dalgıcın ma· 
cerası .. 

Bu korkunç macerasında , haya 
tı mucize nevinden bir hadise ile 
kurtuldu. Gayet soğuk bir kış günü 
idt . lngilterenin Prtsmouth limanını 
buz tutmuştu . 

Nelson'un eski amiral gemisi , 
Vicvory, Harlar açıklarında bulunu· 
yordu . Böyle uzun zaman hareket· 
siz kalan hemilerin iki demiri olur . 
Bir önden . bir arkadan demir at· 
mış bulunurlar . 

Diğer taraftan bir başka gemi 
dl", yerinden oynıyarak aşağıya doğ· 
ru salmış ve peşinden sürür gibi fon
da demiri de , Vi:tory'nin iki ayak· 
!arına takılmıştı . 

Bu sırada Nilneye , dalgıç ell.ıi · 
sesini giyerek denize girip hu demiri 
kurtarmak emri verilmişti . 

Hava o kadar soğuktu ki , hu· 
sus! bir dalgıç elbisesi giymek Ja· 
zımgeliyordu . Nilne içerisine iki 
veter giymiş , ayağında iki çift yün 
çorap geçirmiş , at kılından dokun· 
muş bir takım yastıkları omuzlarına 
yerleştirmişti . Bütün bu ihtiyat ted 
birlerine rağmen fonda demirinin 
bulunduğu , er fevkalhad soğuktu . 

O günlerde , dalgıçlar için tele 
fon icad edilmemişti. Dalgıç ancak, 
bağlı olduğu iple işaret verirdi . 

Veya taş tahta üzerine yazılar 
yazarak yukarı gönderirdi. 

Dalgalar , denizlerin dibinden 
kaim çamur tabakaları kaldırıyordu. 
Bu suretle deniz , çamurlu ve göz 
görmez bir bataklık haline geliyordu. 

Denizin dibinde böyle vaziyet · 
!erde korkunç bir yalnızlık hissi in· 
sanı kaplar . Göıı:e görünebilen bü. 
tün eşya , muazzam bir şey halinde 

Nilne birçok deniz nehalını aş· 

tıklan sonra, Victory gemisinin de· 
mirine geldi . Ve bunun halkalarını 

takip ederek , takılan diğer demiri 
buldu. 

Fakat bu sırada dalgalar o de· 
rece fazlalaştı ki , Nilne ancak de · 
mire sarılmak suretiyle muvazene· 
sini muhafazaya mecbur oldu. Böy
lece , dalgaların yatışmasını bekli· 
yecekti . 

Lakin denizin dibindeki çamur· 
!ar daha ziyade ayağa kalkınca , 
dalgıç , bütün etrafını zifiri bir ka 
ranlık içinde buldu . Acı ve yırtıcı 
bir soğuk mafsallarına kadar tesir 
ediyor ve müdhiş bir ağrı yapıyor· 
du. 

Başındaki büyük tasın ön tara· 
fındaki cam gözler buğulanmıştı . 

Bu esnada bir korkunç hadise 
daha oldu : Kendini yukarıya rapte· 
den hava borusu da kopmaz mı 1 
Şimdi donan su içerisinde bir mah· 
pu~ olarak kalmıştı . 

Kendisini yukarıya fırlatmak is· 
tedi , Lakin nerden geldiği belli ol· 
mayıp başına düşen bir demir p::ır· 
çasile , suya hattı . batd:!ık i,ine 
yuvarlandı . 

Artık boğulma dc!recesine gel· 
mişti . Gidiyordu . Deuiz altında 
ölüm .. Kimsenin yardımını temin 
etmeğe imkan olmıyan bir vaziyette 

ölüm .. Hatta ölmüş diyenler de var· 
dı . Çünkü buna mahkümdu 1 

Nasılsa hatırına belindeki bıçak 
geldi . Ve bununla onüne gelen ye· 
ri hıçaklamağa başladı . 

işti! burada bir mucize onun ha· 
yatını kurtarmıştır . 

Elbisesinin içerisinden sıyrıldık
tan sonra eline hava borusu geçti , 
Ve ona tutunarak kendini suyun sat
hına attı . 

Elleri bıçağın acele ile işleme 
sinden biri , denizin dibinden insan 
ceset halde arkadaşlarının yanma 
düştü . 

Dalgıçların en müşkül vazifele
rinden biri , denizin dibinden insan 
Ce$etleri çıkarmaktır . 

Biz yer yü<ünde ğörmeğe taham
mül edemiyoruz . Dalgıçlara deni· 
zin dibinde bir hayalet gibi yatan 
cesetler kim bilir ne korkunç man· 
zara arzetmektedir 1 

Cihanda Türkiye 

- Birinci sayfadan mabad -

cihan içinde Türkiyeyi tek bir var· 
lık halinde bize veren eşsiz bir eser 
olacaktır , 

Sergi kurultay ve kurultaydan 
sonra iki üç ay müddetle halkın zi 
yaret ve istifadelerine açık bulun· 
durulacaktır. Türk tarihinin muhte· 
lif safhalarında ihtisası bulunan en. 
ternasyonal şöhreti haiz yüksek de. 
ğerde. yabancı ilim adamları davet 
edilmiş olduğundan bu mütehassıslar 
kendi tetkik sahaları için kıymetli 
vesikalarla baş başa kalmış bulu· 
nacaklardır . 

Atatürk inkılabını bütün cihana 
göstermek gibi milli ve tarihi bir 
hadise olan sergi için bütün bakan
lıklar çok esaslı bir şekilde hazır· 
!anmaya başlamışlardır . 

Her hakanlık kendisinin ve ken
disine bağlı olan diger dairelerin 
sergiye ne şekilde iştirak edeceğini 
tesbit etmekte ve bu mesaiyi pro 
gramlaştırmaktadır . 

Serginin hazırlanması sırasında 
lüzum görülecek izahatı ve bu hu 
susta kendisinden istenecek olan di
ger malumatı vermek üzere her ba
kanlık salahiyetli memurlarım gön
derecektir . 

Sergide Ulu Önder Atatürk ve 
Başbakan lnönünün; devlet teşkila
tının büyük memleket meseleleri 
İçin faaliyetlerinde esas tuttukları 
direktiflerini, bu işleri anlatan vesi· 
kaların başında görecek ve Türki
yenin kalkınmasının şeflerin dimağ· 
larında nasıl l1irihirine bağlı ve bö 
lünmez bir eser halinde yer bulmuş 
olduğunu anlıyacağız. 

Bakanlıklar; programları ve iş· 
!erin yapılmasında hakim olan ana 
prensipleri izah edici mahiyetteki 
vesikalar, haritalar, ışıklı mücessem 
tablolar hazırlamaktadırlar. Her se. 
neye aid istatistikler, inkılabın bü 
yük eserlerinin seneler geçtikçe bir 
evelkini nasıl geride bıraktığımızı ve 
ve artış nisbetinin miyarımn, mem· 
leket lehine nasıl değiştiğini göste· 
recektir. 

Hazırlıklar arasında çok enlere· 
san ve istisnasız bütün memleketi 
alakalandıracak olanlar vardır: 

Mesela Dış Bakanlığı imparator· 
luğun ve cümhuriyetin muahedeleri· 
ni mukayeseli olarak anlatan bir 
seri hazırlamaktadır. Bu arada Lo· 
aznla Sevr'i karşı karşıya göreceğiz. 

haıa 
devamda 

Bir harman daha 
yakıldı 

Bu yıl bir haydut şebekesi böl· 
gede çifçimize insafsız suikastler 
yapmaktadır . 

Geçende bir kaç harmanın meç
hul eller tarafından ateşlendiğini yaz
mıştık. 

Dün aldığımız malümata göre ; 
Toplupınar köyünde (Dörtyol) kasap 
Hasan oğlu Durmuşun da bir arpa 
harmanı meçhul kimseler tarafından 
yakılmıştır . Zabıta kuvvetleri faili 
aramaktadır . 

Jandarmamızın kuvvetli elinin bu 
haydutluklara yakın bir günde niha· 
yet vereceğine şüphe etmiyoruz . 

Veterinerde 
Sıgırlardaki tabak 

hastalığı 
Bozantmın merkezindeki sıgır hay· 

vana tı da zuhur eden Tabak ha3talığı 
baytar müdürlüğünün aldığı ehem· 
miyetli ve acil tedbirler sayesinde 
bertaraf edilmiş bulunmaktadır. 

Maarif müdür vekaleti 

Şehrimiz M~arif müdür vekili Şa. 
hab Nazmi Coşkunlar bir müddet 
mezuniyet almış bulunduğundan kül
tür direktörlüğü vekaletini dünden 
itibaren Ticaret mektebi müdürü bay 
Nadir ifaya başlamıştır. 

Bir adam çiğne
nerek öldü 

Sarı Hamzalı köyünden Ali oğ. 
lu Mustafanın yanında çalışan; Silif· 
keli mehınet isminde birisi; Tarsus 
de~irmeninde bir manda arabasiyle 
Sarıhamzalı köyüne giderken araba 
devrilmiş ve kendisini kurtaramıya
rak altında kaluh ölmüştür. 

Hayvan aşıları 
Karaisalmın Dorak köyünde ki 

hayvanatla Aınıkara hastalı görül
müştür. Baytar teşkilatı bu vaziyet 
üzerine derhal faaliyete geçerek, bu 
bölge hayvana 'mı kamilen aşıla
mıştır. 

Noterler 
Yeni noter kanunu projesine gÖ· 

re; Noter olacakların medeni hak
ları kaybetmemiş olması ve memu
riyet almak evsafını haiz bulunmuş 
olmakla beraber en aşağı beş sene 
hakimlik , müddei umumilik veya 
avukatlık yapmış olmaları lazımdır. 

Ziraat mücadele 
müdürü geldi 

Pamuklara arız ol~n Helyotis ve 
Karaderina haşerelerini tetkik etmek 
üzere, VilayP.t Ziraat mücadele mü 
dürü Saadettin Sarıkayanın bö1ge· 
!ere çıktığını ;azmıştık . 

Bay Saadettin Sarıkaya , Hel· 
yotis ve Karaderina haşerelerinin 
bulunduğu pamuk tarlalarını gezmiş 
ve mücadele işlerini tetkik ederek 
dün şehrimize dönmüştür. Mücadele 
müdürünün tetkiklerine göre ; mü 
cadele yüzde yüz muvaffak olmak· 

tadır , 

Umumi Hapishanede 
Ankara küçük sanatlar sergisinden alınan müka
fatla mahkum ve mevkuflar dün bir ziyafet verdiler 

Tevkifhane müdürü cezalılarla 
öğüd verici konuşmalar yaptı 

Şehrimiz ceza evi imalathane
sinde yapılan işler Ankaı a küçük 
sanatlar sergisinde teşhir ettirilmiş 
ve sergi komitesince takdir edilerek 
kırk lira mükafat günderilmiş, ve hu 
kırk lira ile sanatkarlara ve yardıma 
muhtaç olanlara bir ziyafet veril
mesi kararlaştırılmıştı, Dün sanatkar 
)arla yardıma muhtaç olan yüz kişi· 
den fazla mahkum ve mevkufa bir 
eğlence tertip edildi. Yemeğe baş· 

Değerli bir 
doktorumuz 
Adanamızın yetiştirdiği çok de· 

ğerli dokturlanmızdan Bay Ali Mus. 
tafa Menteş oğlu tahsilde bulunduğu 
Paristen memleketimize avdet etmiş 
ve evvelsi gönkü trenle şehrimize 
gelmiştir. 

Bay Ali Pariste Pastör enstitü
sünde büyük bir muvııffakiyetle si· 
tajını ikmal etmiş, bakteriyoloji ve 
sari hastalıklar mutahasısı olarak 
memleketimize dönmüştür. 

Kendisi Ankara sıhhat enstitüsü 
muallimliğine tayin edilmiştir. De. 
ğerli arkadaşımıza muvaffakiyetler 
dileriz. 

Şeref Gökmen 

Şehrimiz Müddeiumumi muavini 
arkadaşımız Şeref Gökmeni~ Bayan 
Bedia Bozkurt'un evleneceklerini, 
gazetemiz arkadaşlarına gelen da 
vetiyelerden anladık • 

Arkadaşımızın nikah töreni 
10/7 /937 cumartesi günü yapılacak. 
tır. Arkadaşımıza şimdiden saadet. 
ler dileriz. 

Mnstafa Nekin Alp 
Silifke müddei umumi muavini 

hemşehrimiz Mustafa Tekin Alp 
mezuniyetini geçirmek üzere şehri· 
mize gelmiştir. 

İstifalar , mezuniyetler 

Şehrimiz sıtma mücadele Sıhhat 
memurlarından Mahmut ve Zekeriya 
istifa etmişler ve istifaları mercileri 
tarafından kabul edilmiştir . 

* 
Üçüncü komiserlerden Bay Ah 

dullaha sıhhi vaziyetinden dolayı iki 
ay mezuniyet verilmiştir . 

Bir çocuk 
tren altında 

kaldı 
Evvelki gün Ulukışladan Bozan

tıya gelmekte olan lstanbul katarı 
Ulukışlanın iki kilometre dışında, 
Ulukışlamn Balağı! köyünden Abdul 
lah oğlu dört yaşıda Niyazi adında 
bir çocuğu çiğnemiştir. 

Yapılan tahkikatta, küçük Niya· 
zinin hat üzerine yatıp U}Uduğu an· 
!aşılmıştır. 

Nişan 
idman Yurdu gençlerinden Zey

nel Püren'le Bayan Hicret Yaldırın 
nişanları evvelki gün Halkevinde 
yapılmış ve törene bütün sporcular 
ve tanıdıklar iştirak etmiştir.Saadet· 
ler dileriz. 

lanacağı sırada müdür tarafından 
çalışmanın ve sanatın manasını teha· 
rüz ettiren bir söylev verilmiş ve 
bütün mahkumların çalıştırılarak san. 
dıklarında iiilelerine, vatana yarayan 
birer uzuv olmalarına gayret ~dile· 
ceği anlatılmıştır. Bütün mahkümlar 
hu sözlerden çok mütehassis olarak 
hükumete dua ve sonsuz teşekkür

hrini izhar etmişlerdir. 

Bir kadın 
uçuruma 
yuvarlandı 

Sülemişli mahallesinden (Feke) 
lbrahim kızı Safiye dağda hayvan 
otlatırken Karlık mevkünde dar bir 
yoldan geçerken muvazenesini kay· 
bederek çok derin bir uçuruma yu
varlanmıştır. 

Genç kızin cesedini parçalanmış 
bir surette bulmuşlardır. 

Tahkikat neticesi, hadisede bir 
kasd olmadığı ve bir kaza eseri ol 
duğu teeyyüt etmiştir. 

Kaptanın evine 
bir tecavüz 

Payasta Said Kaptaııın evine 
meçhul iki adam girerek, kaptanın 
hemşiresi olan altmış yaşındaki Ba
yan Dönyeyi tehdit etmiş ve ellerin 
den bıçakla yaralıyarak kaçmışlar. 
dır. 

Zabıta tahkikat ve takibatta bu
lunmaktadır. 

Bir kızı kaçırdılar 

Dikili taş köyünden ( Ceyhan ) 
Sultan kızı 15 yaşında Hanifeyi Ala· 
varzaçeken köyünden Şuayib oğlu 
Esad kaçırmıştırr. 

Kızın babası zabıtaya muracaat 
etmiş ve Esadı yakalatmıştır.lş mah· 
karneye intikal etmiştir. 

Zabıtada: 
Çaldığı eşyayı başkasına 

satarken 
Hüseyin karısı Fatma adında hi· 

risi.' Bebekli kilise civarında oturan j 
Alı karısı Naciyenin evinden gündüz 
bir rop çalıp, Şerife ismindeki bir 
kadına satarken cürmü meşhut lıa · 
!inde yakalanmıştır. 

Şehirde sıcaklar çok bunaltıcı 
bir derecededir. Dünde ·çok sıcak 
36 santigrad derecede idi. Hava hu· 
!utlu, ufuklar sisli idi. Hafif bir rüz. 
gar bütün gün devam etmişti. 

İngiliz Kral ve Kraliçesi 
resmi kabullere başlıyor 

Londra : 5 (Radyo) - lngiliz 
Kral ve Kraliçesi yarından itibaren 
resmi kabullere baıhyacaklardır. 
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• 
Filmli vasiyetname 

Z engin bir Avusturalyalı. hef 
kes gibi vasiyetnamesini oıı 
ter huzurunda hazırlayıp d 

tevdi edecek yerde, aktörünün yal 
ııız kendisi olduğu bir film q~virte 

rek bütün vasiyetlerini bu filmde il\ 
bit ettikten sonra icabeden şahitle s 
re de imzalattığı bir zabıtname i~lı 
birlikte notere tevdi etmiştir. b 

Bu zat öldükten sonra filmin pr g 
jeksiyonu yapılacak ve beyaz perJ y 
de teressüm edecek olan rahmeti 
varislerine son arzularım bizzat sÖ) g 
liyecektir. ll 

Her hangi bir iltibasa ve şüV B 
heye mahal bırakmamak için bu fe
na bir usul değilse de- kanuni taı ifl a 
!ere uygun mudur, bilmeyiz. n 

. r 
Ancak ölmüş thir adamın vası 

yetnamesini bu suretle bizzat okuı!l ~ 
sı hazin bir şey değil mi ? 

Heykeltraşın ·c:nayeti ~a 
Bu sütunlarda okuyucuların h• ın 

tırındadır : Geçen kıs, Nevyork rel y 
sam ve heykeltraşlarının en güz~ d 
modellerinden Veronika Jedeon, afll.k 
sı ve aile dostu, evlerinde öldüriil ın 
müş olarak bulunmuş, güzel _kıı
yüzünde alçı parçaları ve _banyo .d ar 
resinde ise sabundan oyulmuş \ıei la 
kelcikler bulunduğu ve bir de lrv~ y 
adında genç bir heykeltraş ortada g 
kaybolduğu için bu üç başlı cinayt şi 
tin faali olarak bu gençten şüphe bi 
len ilmişti. ol 

Bu adam, bir tesadüf eseri ola ru 
ra~ ~ulunmuş ve cinayetini itiraf et gi 
mıştır. 

lrvin, Veronika'nm kız kardeşiP 
seviyor ve iltifat görmediği için oO 
öldürmek istiyormuş. Yolunun üzt 
rine kızın anası, kardeşi ve bunları : 
ölümlerine şahid olan dostu çıkm~go 

lrvin şimdi delidir; o vakit de· 
1
tu 

ğil mi idi ? a 

Varna'da 
Yahudileri 

tedhiş 
Y AHUDI ZENGiNLERiNiN 
EVLERi BOMBALANIYOR 

ra 
bi 
rn 

n 
Sofya: 5 [Hususi] Bu hafta içi~ d' 

de Yamada zengin Yahudilerdel 
birisinin evine bombalar atılmıştır· g 

E'unlardan birisi Yahudi bank• 
sı binasının içinde patlamıştır. Di 
tüccarr Pilesof'un evinde patlıyara r 

büyük hasarata sebep olmuştur. 

Evvelki gece atılan iki bonıb•' 
dan birisi Proskurin isminde bir R~ 
Yahudisinin evini tamamiyle harar 
atmiştir. Eski meb'uslardan lğnatol 
bu bombadan yaralanmıştır. Bir bo id 
ba da Yahudi milyonerlerinden Zl1 id 
lasın evinde patlamıştır. k 

Sayfiye mevsimi münasebeliY te 
Yamada bulunan ecnebiler şeh1 r 
terketmeye bı.şlamıştır. Yama hal1'1 

tıı 
büyük bir telaş içinde Sofyad,P e 
gelecek polis memurlarını beki' v 
mektedirln. Çünkü Varn;:ı polisi, ftll 
kastçileri meydana çıkarmakta it 
harı aczetmektedir. 

Bütün Yahudiler büyük bir kot" 
ku içinde bulunmaktadırlar. 

g 
d 
Ve 

Or 
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1,1 Birinci c:tevre 
~ lik şampıyonu 

idman Yurdu 

e Stadyom her zam:ınkinden daha 

1 alabalık. Mevsimin Adana için çok 
k Ç .. k" bu i ııca o:masına ragmen. . un .. ı .... 

0 ~ Çukurova bölgesinin fıksturunu 
birinci devresin:n sonu. !3u oyunda 
galib gelecek takım şampiyonluğun 
Yüzde otuzunu garanti etmiş elacak. 

Herkeste bir merak var. Y.ekdi· 
gerinin fikrini anlamak için ortada 
bir çok münakaşalar cereyan ediyor. 
Buna sebep ise aylardanberi spor 
alanında görmediğimiz Seyhan Ad;a
na Spor takımının 20 Haziranda To· 

~ros Sporla yapbğı maçta güze:! ve 
;Jenerjik bir oyundan soura berabere 

kalmasıdır. fşte gerek bu sebep ~: 
gerekse iki senedir harici ve dahılı 
takımlarla yapmış olduğu bütün 

ı maçlarda maglub olmayaıı siyah be· 
Yazlıların geçen haftaki bozuk oyun
dan sonra ougün sarı k1rmızıların 
karşısında nasıl bir netice alacakları 
meselesidir. 

Maç saati yaklaştıkça taraf tarlar 
arasındaki heyecan fa o nisbette faz· 
lalaşıyor, bazen üzerinde forma taşı· 
Yan bir oyuncunun halkın arasından 
geçmesi bır haylı taraftarlarını pe· 
Şİne takıyor ve bir ağızdan oyuncuya 
bir çok süallerin sorulmasına sebep 
oluyor. Fakat zavallı genç sanki so
rulan biitürı bu süalleri işitimiyormuş 
Ribi dalğın dalğın etrafına bakınıyor. 

oldu 

lışmış olan cemiyete karşı da ~u 
b bad meydanda arzu ettiği şekılde er u 

bir oyun gösteremiyeceğinden mute 

essirdir. 
Ve zaten bu şerait altında on· 

dan fazla birşey beklemekte insafsız 

ık lur. Ve bu vaziyeti yalnız o de· 
ı o ld k"' ğil hepimiz gördüğümüz ha e u· 
ük bir himmetle onu bu fena şe

ç'tt kurtarmak kabil iken sırf ihmal 
raı en . • 

alakasızlık yüzünden bu ışe lazım ve .
1 

. 
geldiği kadar ehemmiyet ven mı· 

yor. b' ... 
işte şimdi beyaz ır çızgının 

mustatil şekle soktuğu alanda yirmi 
iki genci karşı karşıya görüyoruz. 
ilk düdükle yerlerinden fırlıyan oyun· 
cular şimdi ye:Cdiğerinin ayağından 

topu kapmak için sahanın İçerisinde 
· mütemadiyen sağa sola durmadan 
koşuşuyorlar ve kalelerini tehlikeden 
kurtarmak için her iki taraf da canla 
başla oymyor. 

Oyun cidden güzel ve seri, va 
ziyet nisbeten siyah beyazlann le· 
hinde ve Seyhan Adanasporun m~ıf 
sahasında cereyan ediyor. Fakat 
bütün buna rağmen her an bir. gol 
beklenirken Yurd luların sağ taı afının 
f .!na oynaması takımda ilk defa tec 
rübe edilen genç bir oyuncunun 
heyecana kapılarak eline geçen go~ 
fırsatlarından istifade edememesı 
birçok gollerintkaçmasına sebepolu-

Ona bu dalgınlığında hak ver- yor . 

llltk lazım<trr. Çünkü onun şu anda Bu şerait altında oyunun başlan-
ı&~erinin önünde bütün bir spor ha· gıcından beri yurdluların tazyiki al· 
~atı müddetince görmediği ve belk~. tında Seyhan Adana spor kalesi 
Otemiyeceği isim ve şeklini gazete su· müdafaasının canla , başla çalışması 
tuntannda okuduğu asri spor ala~- sayesinde onbeşinci dak.i~a oyunu 
ları geçit resmi yapıyor, bir de bı- nısıf sahasına intikal ettırıyorlar ve 
raz sonra doksan dakika gibi büyük kale önünde toplanan sarı kırm~~ılı. 
bir zaman zarfında durmadan müte lar Yusufun ayagıyle cidden guzel 
rnadiyen yuvarlak bir top peşinde bir gol yapıyorlar . 
itişe, kakışa koşacağı meydana ba- Vaziyetten sarı kırmızılılar m~m-
kıyor. Ve işte o zaman içini çeke· nun ' taraf tarları oyuncularını teşvık 1 
kerek derin bir hayal inkisanna uğ- . ·n varkuvvetleriyle bağırıyorlar . 
l'Uyor. Çünkü o biliyor, ve seneler ~~zan yapılan bir hat~ . ~zerine et· 
d"nberi üzerinde bir çok defalar tec f k 'k kesik ışıtılen vah ·· .. ra tan esı , 
l"iibeler yaptığı bu saha kışın çamur- yazık oldu sesleri duyulu:or · 
dan bir çirkef deryası, yazın da toz· Oyunun yirminci dakıkasındayız. 
dan bir sis tabakası yatağıdır. Ve O kt· bakılırsa }'urdluların 

A • dü- yun şe ıne 
netekim biraz sonra hakemın mukabele etmeleri lazım . Fak~t 
<lüx.ile da\;a ı'lk adımı atarken her 'k b r 

5 h bütün yapılan bu tazyı o~ una g 
ge"ecek dak'ıkala,.. zarfında yavaş, h Ad spor 

~ diyor ve buna jey an ana .: 
Yavaş burun deliklerinin kapanacağı lularlikinci bir golle mukabele edı 
~e gittikçe cihaz borusunun ciğ~~tı:~ 1 Bu golde:ı .mnra yurdlulann 
t ı · h a go u yor ar . . . b' ıne ıcafi derecede temiz av . taraftarlarının yüzlerinde derın ır 
r:rniyeceği içfn kesi,leceği ve.~~:~~ nevmidi eseri görülüyor. Ve lıerkes· 
•ınden laıımgeldiğı kadar ıs ı a . te bu kadar hakim bir oyundan son-
edilemiyecegi için meyustur' E:.:t ra mağlUbiyetle sahadan çıkacak 
0 düşüncesinde cıdden yerden, goge l bu takıma acır bir vaziyet ah· 
kadar haklıdır. 0 

an Fakat bütün bu tahminlere 
Çu .. nku·· ,... sporu kendisine bir yor . k d k""çu··k b'ır ak · 

~ b rağmen ta ım a en u 
ideal olarak kabul eşmiştir. Ve u saklık görülmüyor . Ve . yurdlula.r 
İdeali bugün bu meydanda ha~~~de oyuna başladıkları gibi ~evam edı-
kalan bütün bir memleket gençlıgme 
t ı d yo yorlar . .. • 
Cflllil edebilmek için yı ma an, · Hakem oyunu cidden çok guzel 

tulrnadan doksan dakika zarfında. k b. h t 
idare ediyor . en küçü · ır a aya 

tı)ütcrnadiyen koşarak sarfedece~ı meydan vermiyor . Haftaymın so-
cne .. ri: sayes"ınde sporun k0rpe b_ır_ . 1 r an 

-~ nunJayız. var kuvvetlerıy e ça.ıış vu d b" "k tesırı k 
.. cu Üzerinde yaptığı uyu Yurd takımı geri bıraktıkları bır be 

2'
0
stennesi lazımdır. Ve aynı zaman: müstesna bütün oyunculariyle Sey· 

da kayıdsız, şartsız en küçük maddı h n kalesi önünde top ayaktan , aya-

Dahiliye Vekili 
Peştede 

Budapeşte: 5 (Radyo) - Tür· 
kiye cumhuriyeti Dahiliye vekili ve 
Cumhuriyet Halk partisi genel sek· 
reteri Bay Şükrü Kaya bugün bu· 
raya muvasalat etmiştir. Vekil Mos· 
kovaya gitmektedir. 

Erzurumda 
Atatürk günü yapıldı 

Erzurum : 5 ( A.A. ) - Atatür· 
kün Erzuruma ilk gelişlerinin yıldö

nümü büyük bir sevinç içinde kut
lanmaktadır . 

Amerika istiklali yıl 
dönümü şenliklerinde 

93 kişi izdihamdan 
öldü 

Nevyork: 5 ( Rapyo) - Bugün 
(dün) Amerika istiklalinin :yıl dönü 
mü mbnasebetile büyük şenlikler 

yapıldı. 
Şenliklerde, izdiham yüzünden 

birçok kazalar olmuştur. 72 kişi 
yaralanma neticesi ölmüş, 21 kişi de 
suda boğulmuştur. 

oyuncusu olan Muzaffer Kadire tam 
yerinde pas veriyor , önündeki haf 
ve yeni kısa çalımlarla geçen Kadir 
Yurdun ilk golünü kaydediyor . Bü
tün stadyom gol sadalan arasında 
inliyor . 

Vaziyet nisbeten düzelmiş gibi. 
Yurd taraftarlarında beraberlik 
ümidleri görülüyor ve biraz sonra 
birinci devre nihayet buluyor. 

• *. 
İkinci devrenin başında)ıZ. Vazi· 

yet her şekilde Seyhan Adanaspor 
lehinde. Birinci devreyi rüzgar altın
da galip bitirmiş. Saniyen nisbeten 
yorulmuş olan Yurdlular rüzgar al· 
tında oynamak mecburiyetindeler. 
Yurd taleımında küçük bir değişik· 
lik var. Birinei devrede akınları açık. 
)ar vasıtasiyle yaparken şimdi sol 
açığı da içe alarak hücumları daha 
ziyade ortadan yapıyorlar ve bu tarz 
pek çabuk tesirini gösteriyor. Daha 
oyunun onuncu dakikasında bera· 
berlik gollerini yapıyorlar. 

Bu goldan sonra Yurdluların 
akınları sıklaşıyor ve az sonra da 
üçüncü golü atıyorlar. 

Bir hafta evvel T orossporla yap
tıkları maçta antremansızlık yüzün
den yok denilebilecek hir vaziytte 
olan Yurd haf bekleri bugün güzel 
oynuyor: hem müdafaaya yardım 
hem de forvetlerine gol atabilme
leri için güzel paslar veriyorlar. 

Vaziyet her şekilde Yurd lehin. 
de baş kaleye atılan topu Seyhan 
spor beki eliyle tutuyor, verilen ce
zadan Yurdlular İstifade edemiyor 
lar. 

Penaltının atılamadığını gören 
mavi kırmızılıar derhal Yusufun gü 
zel idaresiyle akına başlıyorlar ve 
otuz birinci dakikada Şerefin aya
ğile beraber golünü temin ediyorlar. 
Bu golden sonra denilebilir ki İdman 
Yurdu kalesi yedi, sekiz dakika mü 
temadi bir tazyik altında kalı)'or. 
Fakat Çukurovanın iyi kalecisi olan 
Hasan Telli ve bütün bir oyun müd · 
detince biriki ha tal m müstesna 7.:.ey
nel ve Bahadırın azami gayretleri 
sayt-sinde tazyikten kurtulan Yurd. 
lular mukabil akına geçiyor ve son 
olarak da Haydarın ayağile dördün 
cü ve galibiyet golünü atarak birin. 
ci devre Li~ maçının şampiyonu 

oluyorlar . 

* * * 
Oyuncular hakkındaki tenkidi ay-

Yeni bir hat 
daha 

Düzce - Ankara 
Ankara: 5 (Radyo) - Nafia 

vekilimiz Bay Ali Çetinkaya beya
natlnında: Adapazar yolunun Düz
çeye ve Düzçeden Ankaraya uzatı· 
lacağını ve buralarda çift hat işleti
leceğini söylemişlerdir. 

Uzak şarkta 
Yeni bir hadise yok, iki 
taraf makamatı nıüzake

rede bulunuyor 

Tokyo: : 5 ( Radyo) - Mançuri 
hudutlarında yeni bir hadise yoktur. 
iki taraf makaınatı müzakereler ve 
muhaberelerde bulunmaktadır . 

Sovyet ınakamatı , Kanç.1nın 
cenup hududundaki nöbetçilerini 
kaldırmıştır . Diğer hudutlarda eski 
kadro muhafaza edilmektedir . 

Almanya-İtalya 
arasında yeni bir 
anlaşma daha 

imzalandı 
Roma : 5 ( Radyo) -- ftalya 

ile Almanya arasında amele taatisi 
siyaset ve kültür sahalarında da 
teşriki mesaide bulunulması hakkın 
da bir anlaşma imzalanmıştır . 

Avusturya Başvekili 
Romaya geldi 

Roma: 5 (Radyo ) - Avustur• 
ya Başvekıli L u gün buraya gelmiş 
bulunmaktadır . Başvekil merasimle 
l<arşıl anmıştır . 
~~--------· ... ------~~ 

Türkiyeden 
ayrılırken 

- Birinci sahifeden arlan -

büyük bir hayatiyeti vardı. Bugünde 
bu hayatiyet fazlasile göze çarpıyor. 
Vakalar biribiıini takibediyor. Bu 
arada ölçüler gözümüzden kaçıyor. 
durub da geriye doğru bakınca ya· 
man bir muvaffakiyet manzarası 
görürüz 15 senelik bir zaman içinde 
Türkiyeyi harici siyasetinin elde et· 
tiği muvaff akiyet ve milletler arası 
münasebetlerde vardığı mevki ha. 
tırlara sığmıyacak mahiyettedir 

Atatürkün eserini tanımıyan ve 
hayranı olrnıyan Amerikalı yoktur. 

Portakal ihracatı 
- Birinci sahifeden artan -

maksadlardan biri de bu hedefe 
doğru ileılerken her ihracat mad
delerimizin Stanriardize edilmiş ol· 
masını arzu etmiştir. 

Standard dememe, herhangi ti· 
cari bir malın a~ırlık, uzunluk, renk, 
terkıp ve sair hususiyetleri itibariyle 
muayyen ve sabit kaliteler, tipler 
vücude getirmek değildir ki, bu bü 
yük ticari satışlarda emniyeti temin 
için en mühim ve gerekli bir iştir. 

Devlet, her mal için "milli mar· 
kalar,, vücude getirdiği gün bu işde 
tammiyle muvaffak olmuş sayılabilir, 

1 Temuzdan itibaren İzmirde, 
Palamut ve üzüm için de bir kurs 
açılmıştır. 

Bu kursları idare eden başta lk· 
tisat V e-kaletinin mütahassıs1arından 
Doktor Friç Bade olmak üzere hep 
bu işlerde uzman kimselerdir. 

Önümüzdeki yıl içinde de hu bu . 
bat ve pamuğun nizamnameleri bit. 
miş olacak ve kontrolüne başlana· 

Sahife : ' 

• Asri ınemanın 
Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşam 

--1--
Heyecan ve sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı 

HOTGIBSONUN en güzel filmi 

korkunç süvari 
-2-

H ey eca n dan hey~cana, meraktan meraka dü
şüren sevimli artist Timmccyin en büyük 

sergüzeşt filmi 

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

8283 

-----------------------------------------------------

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Neş'e ile 
Maurice Chevalier ve dilber yıldız Mari Glori 

şaheser film. 
nm yarattıkları 

Bu mevsimde görebileceğiniz en son temsili ve her zamankinden daha 
şen ve her zamankinden daha komik ve neşeli bulacak ve sizi iki saat l neşelendiı ecektir, ~g:;e~ :':~üt; ;;ş;~::ze tevsiye ederiz. 

Komikler kr~h (EDDI KANTOR) 

Gangesterler arasında 
Müthiş filmde sanatın en yüksek mertebesine vasıl olmuştur. 

PEK YAKINDA: 

Tarihi filmlerin en güzeli, en heyecanlısı ve şaheseri 

LÜKRES BORjlA 

Akdeniz faciaya 
sahne olacak 

- Birinci sahifeden artan -

dan sonra bu rolü zor oynıyacaktır. 
Zira artık mazlum vaziyettedir, 

Roma: 5 [Radyo] - Dün İspan. 
ya sularında bombalanan iki İngiliz 
muhribinin kumandanları Londrayı 
vaziyetten heberdar etmişler ve emir 
beklediklerini bildirmişlerdir. 

Bu vaziyet karşısında İngiltere
nin tahkik neticesi tecavüzün cep
hesini anladıktan sonra bunu muka
belesiz bırakmıyacağı ürnid edilmek. 
tedir. 

Hatay meselesi 
- Birinci sahlfeben artan -

dan imza edilmiş ve Suriye için de açık 
yer bırakılmıştır. 

Suriye, bu anlaşmaya istediği 
zaman imza koy J bilecektir. 

intikal müddetinin üç seneden 
bir seneye indirildiğini ummuyorum. 
Çünkü bu kadar kısa bir müddet 
zarfında Fransanın mesuliyetleri Su· 
riyeye devredilemez. ,, 

Suriye Başyekili Cemil Mürdüm 
de mulıalıflere kaı şı ateş püsküren 
bir nutuk söylemiş bulunuyor. Ce· 
mil Mürdüm ezcümle : 

" - Son defa ilan edilen Cenev 
re anlaşması hakkında biz henüz ih 
tizaıi vaziyetimizi muhafaza etmekle 
beraber, bu hususta resmi vesaiki 
en kısa bir zamanda neşrederek mil. 
letin gözü önüne koyacağız. 

Bütün bunlarla beraber, komşu 
ve aziz Türkiye ile en iyi ve dosta. 
ne münasebet idame edeceğiz. 

Bu münasebetle bütün milleti 
hakiki vatanperverliğe ve ittihada 
davet eder ve mürtecilerle beraber 
milletin hayatını felce uğratacak sui. 
kasdlara iştirak etmemelerini tavsi· 

.. 

8282 

Türk sözü gazetesi mü
dürlüğüne: 

Müessesemize ait üç yerde tele
fonumuz vardır. Bunlardan biri Abi
din paşa caddesindeki yazıhanemiz, 
digeri yeni istasy0ndaki anbarımız 
ve üçüncüsü de eski istasyondaki an
barırnızdır 

Halbuki Adana posta, telgraf ve 
telefon başmii<lürlüğünün yeni çıkar· 

mış olduğu telefon rehberinde bu 
yerlerin hangi numaralarda kayitli 

bulunduğu sarahatan zikredilmemiş
tir . 

Bu yanlışlığı sayın halkımızın 
bilmesi için şu suretle düzeltiyoruz : 

Abidin paşa caddesindeki yazı. 
hanemizin numarası 114, yeni istas
yon anbarırnızın numarası 215 ve 

eski istasyon anbanmızın ~umaraııı 
216 komisyon evleridir. 

Adana komisyon evi 
SAHlPLERl 

Satılık makine 
Efektif 60,nominal 16 beygir 

kuvvetinde müstamel " Ransoms • 
markalı bir buhar makinası ( Loko
mobil ) ehven fiata satılıktır . Cey
han veya· Adana Osmanlı Bankasına 
müracaat .8290 2- 3 g.a 

=== 
Demiş v~ şunu ilave etmiştir : 
- lskenderun Sancağının Arap· 

lığını muhafaza birinci siyasetimiz· 
dir . 

Son aldığım malumata göre: Tür· 
kiye, iş bankasının Antakyada şu· 

beler açacağını ve bundan başka de· 
niz yollan idaresinin de lskenderunla 
Türkiye limanları arasında haftada 
iki defa deniz postaları iıletmeğe 

k d·:ıı.,·ru· Milletler Cemiyetine arar ver •a Ve nıanevi bir menfaat beklemeden gv: dolaşıyor . Çukurovanm iki klas 

Onu bugünkü hale getirmekiçinç~a-- ----------------------~~~~~~~~~~~~~------------------------~~~~~~~~~~~~~--......... -----------.;...._----------------------_.._ 

nca yoacağız. caktır. ye ederim. bildirmiştir. 



Sahife : 4 TürlclÖıil 6 Temmuz 1931 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

BELEDİYE İLANLARI 
Kilo Fiyab 

Sıcakl~rdan korkmayın 11 ------ ., 

CiNSi En az En çok 
_ K. S. K. S. 

. Sablan Miktar 
Kilo 

l<apımalı pamuk= = ~~ 
Piyasa parlağı. 36,50--ı-----1---------·--

Piyasa temizi ,. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 

1 1 1 
Ç I GIT 

-ı 
--ı--1 

E~~-sp-re_s ___ --- ,-----'----.------~----~~ 
iane 

--Yer~ıi-"Y~e-m-ı-;k-.. ---

.• "Tohumluk,, 

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 edilir. Elektrik 

sarfiyatı iki misli noksandır. Yeni Mağazaya telefon edi

niz derhal evinize teslim olunur. 

8966 15 

Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin Sesi "Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye civarında , ADANA 

:ıUBUBAT -- --.-------"~------------------------ ~~~~~~~~---Buğday Kıbns 

----1 
~~~~~·------------------------; 

Akdeniz Karataş Altun.I 
kum Plajı açıldı 

---:: Yerli 
Men-ta_n_e ---ı 

4,25 

--------Yulaf 
-Delic-e------:----- ı-----

Kuş Y"emi 
Keten tohumu 1 
Mercimek 

;-~S-us_a_m_:_:"------- l------1----- 1-------·-

------·- -

1
----::?=-ö::.:r.:.t _,_Y.::ıld::cı.::.z__;S:..:a:::.:li.::h ______ I 725 Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 

uç ı-6=50~---1 ve mezeler, her türlü içkiler ve buzlu meşrubat, kaynak suları, hususi ya 
:E ~ 1-Dört yıİdız d":-~;;::ğru=-ıu'k ____ 61=5---ı taklı odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

3 ~ lü -;~ç~--""'----''"--' -----1----'~.::.5.::.0 _ _ _ 1 lstiıahat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. 
] .g I__ Simit " Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesi günleri saat 
:>: ~ i Diirt yıldız Cumhuriyet 650- 750 "' l)o 116 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden hususi kamyonlar hare· 
·- 1 üç .. .. . 625 Simit .. ket etmektedir • 8194 H. 20 

UN 

1- Belediyeye ait hükumet civarında 59 numaralı yazıhane 160 lira bl 
delle ~r~uhalc~ Ali .Haydara ihale edilmiş iken şartname ahkamına riaye' 
etmedığinden ıhalesı feshedilerek yeniden açık artırmaya çılcarılmıştıı. 

2- Mezkur yazıhane mayıs-938 sonuna kadar icara verilmek üzere 
22-temmuz- 937 perşembe günü saat on beşte belediye encümeninde 
ihalesi yapılacaktır . 

3- Teminatı muvakkate 12 liradır. 
. 4- Talipler şartnameyi görmek üzere her gün muhasebe kalemine ve 
ıhale günü teminatı muvakkate makbuzile belediye encümenine müracaat· 
lan ilan olunur. 8294 6-10- 14-18 

. ~- Ev~elce ihale edilmiş olan yeni mezarlıktaki 524 lira 34 kuruşkı 
şıflı. su tesısatı tulumba ve saire vaktinde yapılmadığından mukavele fes 
hedılerek yeniden açık eksiltmeye konulmuştur . 

.. 2-. ihale 22- temmuz- 937 perşembe günü saat on befte belediye e~ 
cumenınde yapılacaktır • · 

3- 0/o 7,5 te-ninatı muvakkate 39 lira 33 kuruştur. 
4.- Keşfini görmek istiyen talipler her gün fen dairesine ve ihale güı1 

temınatı muvakkate makbuzlarile daimi encümene müracaatları ilan olır 
nur. 8295 6-11 - 15- 20 

1- Atatürk parkında y a p ı 1 a c a k büvetin inşaatı eksiltmeye 
konulmuştur . • 

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

cümeninde yapılacaktır • 
5- Şartname, keşif ve projeleri fen işleri müdürlüğündedir.istiyenler 

oradan alabilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat mnkbuzlarile bir· 

likte belediye encümenine müracaatları ilin olunur.8274 1-6-10-1~ 

Seyhan C. Müddei Umumiliğinden: 
_ _.._7L7iv-e-rp-o~l-;;T~e~lg~ra~f~la_r_ı·~--.;:......---K:":"'"am.!.:-b-iy-o-ve_P_a-ra----ll -----------------------------= 

1- Adana ceza evinde bulunan mahkum ve mevkuflar için verilecek 
bir senelik ekmek ihtiyacı (165) bin kilodur. Münakasa düz kırma ve üç 

' yıldız tabir edilen ikinci nevi ekmek üzerinden yapılacaktır. 

5 I 7 I 1937 iş Bankasından alınmışbr. 
Santim Pent 

Hazır 

1 
6 79 Liret 

1 \97 Rayişmark ,.. ÇIKTI 
Temmuz vadeli 6 

~!ı B. Teşrin vadeli 6 
Frank ( Fransız ) 2o- 60 

Hint hazır 5 1 76 
Sterlin ( İngiliz ) 625 -00 

Dolar ( Amerika ) ı~- 98 
Nevyork 12 loı Frank ( İsviçre ) 

ı-

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sı hhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 73 

~~~~-~----------..;.;.;;;;.... __ .;.;;;..._...; 

1 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

İçki bayilerinde bulacaksınız 
H. 8193 21 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aksiyotesi bütÜI?. dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu •>lmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit 

ve mesut olmuşla rdır. 

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

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar · Kuruş 
d ır : 200 Bir gecelik 

otel odası 
125 Bir gecdik 

taş odalar 
7 5 Birinci baraka 

50 ikinci " 

15 Umumi 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alını 

, 

2- Bu işe ait yapılmış olan şartname ve sonradan yapılan ilave pa· 
rasız olarak ceza evi müdürlüğünden verilecektir. 

3- Ceza evinin yakanda yazılı ekmek ihtiyacı 24- 6-937 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkanloır. 
olup 9-7-937 cuma günü saat 15 de C. Müddei umumiliği makamıııd' 
toplanacak komisyon tarafından ihale edilecektir. 

4- Şartnamedeki tarifat dairesinde üç yıldız un üzerinden eksiltme 
talip olanlardan (1113) lira ve düz kırma için de (866) lira muvakkat te· 
minat alınacaktır . 

5- Kapalı zarf usulile yapılacak teklif mektupları artırma , eksiltme 
ve ihale kanununun 32 inci maddesindeki şartlara uygun olarak 9-7~93; 
cuma günü saat 14 de C. Müddei Umumiliği makamına verilmiş olacaktı 

6- Teklif mektupları hangi nevi yani düz kırma veya üç yıldız üze• 
rinden eksiltmeye iştirak edildiğini ihtiva eclebileceği gibi bir mektupla 
bunlardan ikisine de talip olunduğunun bildirilmesi caizdir . Mektuplarda 
verilecek ekmeğin cins ve fiatı sarahatan yazılmalıdır. 

8254 25 - 29-2- 6 

Erkek lisesi direktörlü
ğünden: 

Aş3ğıda cins ve mikta rı yazılı 
20 günlük erzak eksiltmeye konul
muştur . Taliplerin 7 Temmuz 937 
çarşamba günü saat onda Kültür 
direktörlüğünde toplanan komisyona 
saat 14 de müracaat etmelerini di

lerim . 

8289 4 6 
Erkek lisesinin askeri kampı es

nasında yirmi günlük erzak ihtiya. 
cını gösteren listedir . 
Ekmek : 5000-6000 kilio 
Koyun eti : 2000-2500 " 
Sade yağı : 400 - 600 " 
Maden kömürü : 10000. 14000 • 
Sabun : 100- 200 

" Pirinç : 800-1000 • 
Makarna : 200- 400 

" 
Kaşar : 50- 75 " 
Peynir : 50- 75 • 

, 

Devlet demiryolları Ad• 
na İşletmesinden : 

Adana gar ve şehir istasyon!~ 
rındaki id:ue mebanisinin heli çu 
kurlarının idareye ait emme maki' 
nesile temizlenerek ş .. hir haricin1 

nakli bir sene müddetle müteahhiılt 
verilmesi açık eksiltmeye konu(muı 
tur. 

Eksiltme 20- 7-937 salı gün' 
saat 11 de Adana işletme binasın 
yapılacaktır . , 

Beher çukurun tahmini ücreti ) 
lira olup ayda asgari 25 çukur te· 
mizleneceğine nazaran muvakkat tt 
minat parası 67 lira 60 kuruştur. 

Bu işe dair olan şartname "' 
mukavele ,projeleri Adana yol b•I 
müfettişliğinde parasız olarak gô 
rülebilir . 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde 
" iki defaya kadar . 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek. ~'· ,...,,.....,. .... ·;,...,.,.--....... ~--.,.....,--

isteklilerin 2490 sayılı kanundl 
yazılı vesaikle beraber muvakkat 
minat parasının veznemize yatırıldl' 
ğına dair makbuzu hamilen eksiltı!I 
gün ve saatında hazır bulunmaları· 

8291 6-10-14-18 

Her depoda, har yı:rC: e vardır. 

Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu 
içiniz 1 • Her yerde israrla arayınız. 

ADANA ACANTASI : 

Ankara Birasını 

Rıza Salih Saray : 
17-26 

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

8206 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 8 

DOKTOR--, 
Ziya Tümgören 

Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 
Abidin paşa caddesi numara 125 

17-30 g. A. 
hergün hasta kabul eder 

8150 

Türksözü gazetesi 
düıiyetine : 

.. 
mu-

Milli Mensucat fabrikasında İŞ· 
çiyim. Yakalandığım Zehirli sıtmanın 
tedavisi ve fabrikadan gördüğüm 
para yardımını şükranla yadetmeyi 
ve fabrika müdüriyetine alenen te· 
şekkürü borç bilirim . 

8293 

Milli Mensucat fabrikası 
i~çilerinden 4806 sayılı 

Adem oğlu 
HASAN 

Zayi mühür 
Zati mührümü Mayıs 937 de k•l 

bettim. Bu mührümle hiç bir Iciııı' 
seye borcum yoktur . Yenisini kat; 
dırdığımdan eski mührümün hükı:ııO 
olmadığını ilan eylerim . 

Avukat Bay Hüsnüniin 
Kayın validesi sabri kı11 

8292 MÜNiRE _,,_,, ___ _,,,..,..,_._,,,_______; 
Umumi;Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Tür\tJözü matbaa11 
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