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Ovamızın sulanması ul.runda tam 
11 milyon hare nacak 

T esisabn ikmalinden sonra her yıl 
1,000,000 balya pamu- alacağız 
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Çukurovada etüdler yapıin bir mütehasıssımız '1 ekllt~ takdim ettiği raporda: 

Su meselesi haliedilsin, ÇukuroVı Mısırın dünya 
pamuk ambarı şöhretini hakll ola k alacak dıyor 

Kuruımu, ve biialmakta oftn ı lar• ,ıöre memlelcMe 90 milyon li 
milli dokuma endüstrimizin iatihJak ralık bir mikdar k•undaracaktar. 
ettifi pamuktan metnleketin bilvası· 934 de pamuk ihracabmız 13 
ta kazanacafl döviz ve genişliyen 029 tona tekabül etmek şartiJe S, 
İJ bacım dolayısile iç pazar inkişa- 183,000; 935 de 15,590 ve 935 da 
mız bir tarafa bırakılsa bile, bir da 22,685 tona telc:abil etmek şar· 
milyon balya pamuk, bugünkü fiat· tile 9,485,000 lira idi. Bir milyon 

lngiliz faşistleri 
Büyük bir nümayiş yaptılar 

....... IMPAllATORLUIUN KALBiNDE MUAZZAM BiR · ORDU 

elBIYIZ • .80K.AKLARD.Atd-KIZIL VI! l!CNl!BI Tl!DHlijeiiiii: 

KAll'I DUllUYGllÜZ.BIZ UNION J.AEK B.AYRAllNI DiKMEK iÇiN 
VOROYORUZ" 

Londra : 6 ( A.A ) - f ngiliz 
f, iatleri ittibach dün ötfeden sonra 
.. -..:..~ b" .. . t polİIİD hima~-" ır n~ma>:'ıı e~· 

tip etmiftir. Bazan nüıuyışlerm mık 

dannı a~an kalabalık biı halk kütle. 
ıi faşistlerle etlenmiştir . 

Aralarında bir çok kadınlar bu 
- Gerisi ikinci sahifede-

Gönüllüler meselesi 
bili halledilenıedi 

Mussolini, teklifleri red, Hitler • ise müsaid karşıhyor 
.. .......... --

Madrit cephesinde yeni ve kanlı çarpıtmalar oldu • 
aıileıden 300 kişi kadar öldi 

Roma : 6 ( Radyo ) - Bay M~· 
lini -=. .. :ıılüJer meselesi üzerindekı IO .VIRM . 

teklife ..-.kat cevabı vermıı 

delildir. 
Lmdra : 6 ( Radyo ) - Royter 

.,a.mri bilrliri,or : 1 
Nas,.u.t lliilctııd ' ......... 

meselesindeki teklifi reddetmekte. 
dir. 

Madrit : 6 ( Radyo ) - Madrit 
cephesinde asilerin ya\)bldan bir ta
arruz r~ri püakiirtülmiiftiir • 

Sal......U : 6 ( Radyo )- Gua
.... 0.Wiçiincl tahifed& -

balya pamuktan bütün dagili istih· 
ilk ihti) acı ttmin tdildikten sonra 
geri kalan 500 - 250 hin- tonluk 
milc:dar memlekete asgari bir he
sapla 90 - 95 milyon bırakacak· 
tar. 

· Su tcüdl~rini yapmış olan mil· 
tehassısm rapoı undan şu cümlelere 
balcmız; 

"- Su mrselrai lıallrdilsin, Çu· 
kurova Mısırın dünya pamuk amba. 
~ eöhretini haklı olarak kendine 
alP ktır." 

iki sene e"Vvel tanzim edilen 
yüksek kaliteli pamuk yetiştirme 
plinımn tatbikine de devam edile· 
cektir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

~~------·------~~ 

Çetinkaya bugün 
lsveçe gidiyor 

AH Çetlnkaya 

lstanhul : 6 ( Türksözü muha
birinden] ....,. Na&.. Vekilimiz Ali 
Çetinkaya bü gün ~ geldi 

Ali Çelinllaya yaıİD laveçe ~
reket edecektir. 

Büyük harbı ateşliyen 

SlYlikasdın 
Hakiki çehresi 

Ozaman İngiliz Bahriye Nazın olan Viaatoa 
Churchill'in şayanı dikkat bir yazısı 

28 Haziranda, dört sene müddetle dünyayı cayır cayır yakaıı buya 
yangının kıvılcımının parlayışının, yani Saray - Bosna suikasdının U...... 
den yirmi Uç yıl geçmiş oldu. Bu münasebetle o saman İngiliz Bahriye Na
zın olan B. Vinston Churchill [ Le Journal ] gazetesinde çok f&yaıll cBkot 
kat bir makale neşretmiştir. 

Butun bir insanlığın dört yıl kan ve alev içinde kalmasına aebep oı.. 
bu hidisenin şimdiye kadar meçhul kalmış bazı noktalarım aydınlatan. ba 
makaleyi aynen tercUme ederek aş41tya koyuyoruz : 

Saray -. Bosna faciasından bir 
kaç sene evvel Arşidük François -
Ferdinand, Presburg Arşidükü Fre
deriç'in misafiri olmuştu. Saray maha· 
filinde bu ziyaretten sonra Avusturya 
Veliahdinin Presbourg prenseslerinin 
büyütü ile evleneceği umuluyordu. 

Belki bu, ihtiyar imperatorun çok 
arzu ettiti bir şey delildi • Fakat 
aleyhinde hiç bir şey söylemiyeceği 
kadar ıerefli bir izdivaçtı. Bununla 
beraber ilmidleri çok yaşamadı. 

Presborug, François - Ferdinand 
Düşesini sevmiyordu. 

·· ·~Nllt ·lltlıtmt!t bir ailenin ızı olan 
fakat hiç bir hanedana mensup bu
lunmayan Lehli bir dam donöre kap
tırmıştı : Kontes Choteke .. 

Filhakika Arşidük Düşesi lsab~l
la tarafından sorguya çekilen Kontes 
Chotek kendi adını Veliahdın adına 
karııtıran bu dedi koduyu kat'i ola
rak teluib etmişti. Fakat bir fiin Ad-

riyatikte geçirilen yaz m~ 
de bir madalyon bulmuştu, 

Aarfidüıesi madalyonu açbfl •· 
man içinde At'şiduk Françoianin minJa• 

tür bir fototrafmı gördü. Fototrafa 
üzerinde şu cümleler yazılı idi: 

« Ebediyen senin kalacak... • 
Bu defa artık tekzibe imkb 

yoktu. 
Arşidüşes kontesin tercibea ve 

daima tqıdıtı bu mücevheri tan ..... 
dan donör kontes kapa d..-ı 
edildi. 

Bu hidise bütün Awataryafl tft.i. 
retmitti. 

Saraydan kofulmak suretile 11111f 
bir kızın ıcrefinc halel ptirildittaf 
gören Arşidük François kenditlni bet 
şeyden evvel kalbinin sesine terk 
etti. Ve kontes Chotek ile e\ôlenece
tini açıktan açıQ-a ilin ct1i. 

Yeni veliahdini, birinci oflu Ro
dolphe den dul kalan prenses Step,• 
hanine ile evlendirmeyi diifünen ~ 
tiyar lmperator bu haberi afdııta zaı. 
man büyük bir yese diifti. Sarar ..... 
fidd'etli itirazına rafmen 
F raramçois önüne çıkan hl*..,. 
lükleri yenerek istediğini yaptı. 

Müstakbel kansı ve çocuklanma 
taç ve tahtından feragatma dair bir 
teahhüdname imzaladı. Ve kendİIİDiD 
de bütün haklarından ferapta bas 
oldutunu illn etti, Nihayet- a.nç 

UZAK ŞARKIN BITMIYEN DAVASI 

SOVYET MANÇURi 
iHTiLAFLARI 

~---·L-.·.-e•-•-··-·~~-

Hududda yeni hadiseler vukuageldiği takdirde 
Kuantung ordusu şiddetli tedbirler alacak 

Hudutta bir Rua nl ... lçl•I 

To~y? : .6. (A.A.) - Domei ajan. 
smın bıldırdığme göre Sovvet kuv-
vetleri Kanşatzu ve Banıatzu mmb· 
kalarını tahliye etmeğe başlamıılar 
ve Mançuko hük\imeti de dün ötle. 
den sonra Sovyet biikimetinden bu 
adalarda bulunan Mançuko deniZ 
bül'OIU ne~ memarlanm ye. 
... it .,. .... ~rica et.... 



S<thife 2 

Büyük harbı ateşliyen 

uikasd 
Hakiki çehresi 

Ozaman İngiliz Bahriye Nazırı olan Vinston 
Churc illh'in şayanı dikkat bir yazısı 

Birinci sahlfeben artan -

törem yapıldı. Ve bu, Arşidukun ha
yatında en me.<ud bir hadise oldu. 

Mamafi imperator onu affetme
mişti. Veliahdına karşı kend sine has 
olan soğuk bir nezaketi muhafaza 
ediyordu. 

Fakat bı entrikacı telakki eltıği 
gelınıne !-arşı buz gibi davranı

yordu .. Bu iztivaçtan çocuklar oidu . 
Arşirluk Françaıs onları haklarından 

mahrum eden taahhütnameyı imza
ladığı ıçin vıcdan azabı duymağa baş
lamıştı . 

Karısı, kendisini hakiki bir aşkla 
sevmekle be·aber muhtaııslır .. Ko
casının imzaladığı feragalnamenin 
kati ve bozulamaz bir mahiyette ola
bıleceğini hiç bir suretle kabul et
miyordu. Ve en nihayet fikrini koca
sına da kabul ettirmiştir . İmperator 
ihtiyarlıyordu .. 

Arşiduk Français~Ferdinand iın

peratorluğun politikasında ve askeri 
işlerinde gün geçtikçe birnz daha 
ehemmiyet kazanan büyük bir rol 
oynamaj!'a namzetti .. 

Bir çok taraf darlarının bulunması 
ve her taraftan karısına karşı göste
rilen fevkalade hürmet bunu isbat 
ediyordu. Arşiduk François bunu an
lamakta gecikmedi ve derhal hare
kete geçmej!'e karar verdi . 

Kuvvetli ve menfaat düşüncele

rinden ari bir istinalgiıha dayanan 
ve kendisine karşı gösterilen umumi 
sevgiden gurur duyan Arşiduk Fran
çois karısının vaziyetini kuvvetlendir
mek için büyük gayretler sarfetmcj!'e 
başladı . 

1914 Temmuzunria Bo>naya ya
pacaj!'ı seyahate bü} ük bir ehemmi

miyet veriyordu • 
Bu seyahat Arşidu•es Hohen

berg unvanını alan Kontes Choteke 
bir Veliaht kansına lıiyik büyük me
rasimle kar~ılanma arzusunu tatm'n 
fırsatını \·erecekti . 

Hanedana men•up Prens ve Pıen
seslerin seyahatlerini tanzim eden 
protokola nazaran Arş'duk ve Ar· 
şidiişes ayrı ayrı scyDhate mecbur
dular. Yalnız Bosnada birleşeceklerdi. 

"KARAEL., FAALiYETTE 

Bu esnada vatanperver sırpların 

gizli ve çok kuvvetli bir cemiyeti 
olan [ Karael ] en küçük teferruatına 
varıncaya kadar suıkast hazırlamakla 

meşıuldür . 
Suikasttan birçok seneler sonra 

(Kara 1) mensuplarının Belgrad 
hükumet mahafilinden nim resmi bir 
şekılde yardım gördükleri ınkar ka
bul etmez bir şekilde tesbıt edıl
m:ştir. HattA Ve'iahd Alexandre, 
Başvekil Pasith ve şehrın askerı 
kumandanı Putnik adında Genera
lın da cerr.:yete mersup oldukları 
bı~e idd;a edild . Ne olursa olsun 
bugün muhakkak olan bırşey varsa, 
suıkasdı tertip ve idare ederhr'n 
başında ozaman S •p hükCımetir n 
gizlı teşk'IAtını ıdarc edon Albay 
Dimitrıev•tch in bLi'.:.mmuJ oldu~udt.ir. 

Bu hadiscncn birçok noktaları ka
ranlık kalmıştır. Ve belki de daima 
karanlık kalacaktır. Fakat hemen he· 
men kat,i olan şey suika•dın başlıca 
mesulütıün Albay Dımitrievich olu;u
dur. 

Birçoğunun yaşı yirmiyi bile dol
dunnaınış olan mutaassıp milliyet· 
pervt'r gcnçll'r Bosmının merkezine 
çağrılmış ve oracla gizli teşki
latın şefi kendilerine oomba ve rii
velvl'r tevzi etmiştir. 

Para da vermiştir. Hatta teşeb
büslerinde muvaffak olamadıkları 
takdirde intihar edebilmelari için on
lara Siuanür dô Potasyom l>ilc veril
mişti. 

Pasitch ve arkdaşları hazırlıktan 
haberdar ediliyordu. 

Teröristlerin Bo na hududunu geç
melerine mani olmak için hudud mu
hahzlıklarına şidaetll emirler verildii!'i 
fakat hudud polisleri de (Kara el) 
cemiyetine mensup oldukiarı için 
Komplocuların serbestçe hududu geç· 
melerine müsaade ettikleı1 söylenildi. 

KANLI OÜN 

28 Haziran 1914 günü bir müddet 

sonra h yatlarını alt, üst edeceği 
birçok insanlar için diğerlerinden 
farksız, aleliide birgün olmuştu. 

Bugün de diğer günler de oldu
ğu gibi birçok insanlar tarlalara, bü
rolara, atolyelere işlerinin başına git
tiler. 

Hayat normal şeklinde devam 
diyordu. Hiç bir tarafda en küçük 
hır endişe i~aretı bile yoktu. Sakin 
ve guneşli bir gün.. İnsanlık hıç bir 
şeyin :nüne geçemiyecej!'i ve dünya
yı kökünden sarsacak olan faciadan 
bihaberdi. 

28 Haziran 1914 de öğleden son
ra Arşidük François ve Arşidüşes 
Suay - Bosnaya giriyordu. Servisi 
yapan polis mıkdarı azdı. 

Veliahdin geçeceği yolların uzun
luğunca asker çiti görünmüyordu. 
Kifayetsizliği ve intizamsızlığı açıkca 
görünen bir nizam ve asayiş servisi 
faciayı davet edecek şekilde idi. 

Bilakis, buna mukabil dişlerine 

kadar silahlı yedi suikastcı alayın 

geçeceği yollara taksim edilmişti. 

Alayın geçeceği yolların üzerinde 
bulunan başlıca :neydanlardan her 
birinde iki veya üç suikasdcı gizlen
mişti 

Asayiş ve nizamın temini için 
verilen ihmalkarane emirler, Avus 
tıırya - Macaristan hükumetinin 
veliahdin hayatına pek ehemmiyet 
vermediği hissini veriyordu. 

Olacak oldu .. 
Birinci suikast belediye dairesi

nin öünde vukua geldi. Atılan bom 
ba Veliahdin ·arabasının arkasına 

isabet etti ve vukua gelen infilakda 
Veliahdin maiyet subaylarından iki
si ağır surette yaralandı. 

Hayatına mal olabilecek bu ha
diseden sonra Veliaht büyük bir 

kalabalığın kendisini heyecanla al 
kışladığı belediye dairesine doğru 

yoluna devam etti. 
Katil derhal yakalanmıştı. 
Polisin vaziyeti en zayıf tarifle 

çok tuhaftı. 

Mesela: Arşidükün bindiği oto
mobilin sahibi olan ve şoförün ya
nında bulunan kont Harrah birden
bire dönerek Potioreke 

"Son Ekselans, Son Altes Em
peryalın muhafazasını temin için bir 
muhafız bölüğünün bulunmasını dü
şünmediler mi?,, Süaline karşı Poti
riyek: 

-"Saray - Bosnanın katillerle mi 
dolu olduğunu sanıyorsunuz?,, ceva
b nı vermişti. 

Yaralanan)ki subayını gidip 
bulundukları hastanede görebilmek 
için Veliaht yolun değiştirilmesini 
teklif etti. Kendisine cevap olarak 
bombayı atan suikastcinin tevkif 
edilmiş olduğu haber ~erildi. 

Bunun üzerine Veliaht dudakla. 
rında acı bir tebessümle: 

- Onu derhal asınız. Çünkü, 
Viyana onu bir madalya ile taltif 
edebilir .. D mişti. 

Alay belediye sarayını terkede
ceği suada Kont Harralı, Veliahdi 
bizzat kend: vücudiyle muhafaza için 
otomobilin sol ı:µarşpiyesinde bulun
mak arzusunu izhar etti. Buna karşı 
da V Jiııh•: Kendin.izi gülünç yapma
ymız. Cevabını verdi. Bunlar suikas
fen evvel son sözleri oldu. 

SUiKAST 

Dört otomobil kalabalık bir 
halk kütlesi ortasında yine eski sıra 
ile fakat bu dda biraz daha süratle 
ilerliyordu. 

F rançois - Joseph caddesinin 
sonuna varıldığı zaman polis halkı 
zabtedcmemiş ve halk caddenin or
tasına doğru taşmıştı. 

İşte bu andadır ki, Veliahdin 
otomobili bir hata eseri olarak ev
velce tesbit edilmiş olan yola saptı 
bunun üzerine otomobilde Arşidük 
ve Arşüdüşesin karşısında oturmak
da olan general Potorie:C şoföre 

Türksözti 7 Temmuz 1937 ,, ...... __ ................... __________________________ ___ 
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Tahakkuk ve tah
sile aid kayıdlar 
Defterdarlığa gelen emir 

Maliye Vekaleti, tahsilat müfre
dat defterlerinin tahsildar !ardan alı· 
narak tahakkuk ve tahsile aid ,ka
yıdların katiplere tatturulmasını, tut. 
turmıyan amirlerin memuriyet ha
yatlarına müessir olacak şekilde 
tecziyeleri cihetine gidileceği Def
terdarlıklara bildirilmiştir. 

Hava postalariyle 
gönderilecek mektuplar 

Posta telgraf telefon idaresinin 
tayyareyle gönderdiği mektup, kıy
metli mektup ve evrak gibi şeyler 
için hava yolları idaresiııe kilo başı
na verdiği 75 kuruş, halktan alınan 
ücretlere müessir olmamak üzere 150 
kuruşa çıkarılmıştır. 

Komiserlik 
imtihanları 

Üçüncü komiserlikten ikinci ko
miserliğe geçme imtihanları Vilayet 
umumi meclis salonunda yapılmıştır. 

İmtihanlar Vali muvaitıi Bay E
min Kırışın riyasetinde olmuştur. 

v:ıayet daimi encümeni 
dün toplandı 

Vilayet daimi encümeni dün öğ
leden evvel Vali Tevfik Hadi Bay. 
sal'ın riyaseti altında toplanmış muh· 
telif işler üzerinde kararlar vermiştir. 

Kc__çak keresteler 
Akmehmed mahallesinden Mus 

tafa oğlu Niyazi ve Madama köyü 
çiftliğinde oturan lbrahim oğlu Ziya 
Boz Kurt, muhtelif cins 30 parça 
kaçak kereste nakletmekte iken or
man memurları tarafından yakalan 
mışlardır. 

Kaçak keresteler müsadere edil 
miş ve Niyaziyle Ziya Adliyryc tev
di edilmişlerdir. 

Dün şehirde hava bulutlu ve 
rüzgarlı geçti. En çok sıcak 34 san 
tigrat dereceydi. 

yanlış bir yola saptığını ihtar 
etti. Bu sırada otomobil T rotu varın 
çok yakınında yavaşladı. 

Birdenbire bir kaç metre uzak
lıkta iki el tabanca patladı. Veliahd: 
olduğu yerde dimdik kaldı. Arşidüşe 
sin başı önüne yıkıldı ve bir kaç ke
lime mırıldandı. 

Maiyeti veliahdın ölüm derece 

sinde yaralandığını anlayıncaya ka
dar bir kaç saniye geçti. Kurşun, ve· 
liahdın boynundan girmiş ve öbür 
tarafından çıkmıştı. Arşidüşese ge
lince, bağırsakları bir kaç yerinden 
delinmişti. !~isi de kendini kaybet
mişti. Suikasftcn çeyrek saat sonra 
bir tek kelime bile ta]3ffuz edeme· 
den öldüler .. 

Prensip adındaki katil bir tale· 
be idi. V P. halk tarafından yakalan
mışb. Bir kaç sene sonra hapishane
de öldü. Bir kaç sene evvel, vatan. 
daşları tarafından onun namına di
kikn bir abide bu müdhiş suikasdı 
tebcil etmektedir. 

işte Saray - Bosna faciası böy
le oldu. 

Borsa' da 
Dün şehrimiz borsasında buğda

yııı 4,25 kuruşla 4 50, arpanın ki. 
!osu 3· 22,5 ile 3-37,5 kuruştan, yu· 
lafın kilosu da 3,37,5 kuruştan alınıp 
satılmımıştır. 

Ziraat Mücadele Müdürü 
dün tekrar tedkike çıktı 

Vilayet Ziraat Mücaclele Müdü 
rü dün, Ceyhan, Kozan, Dörtyol, 
Karaisalı mıntıkalarında tedkikat, 
yapmak üzere şehrirnizden hareket 
etmiştir. 

Vilayette katiplik 
imtihanları 

Vilayet Mektupçu kaleminde 
açık bulunan müvezzilik ve katiplik 
için müracaat edenlerin imtihanı 
dün öğleden sonra vilayet umumi 
meclis salorıunda yapılmıştır. Kaza

nanları yazacağız. 

Tahsilat işleri 
ve kontrol 

Maliye Vekaleti, merhz ve mül· 
hakatta tahsilat muamelelerinin 
kontrolu için bir proğram hazırla
mıştır. Kontrolun başlıyacağı zaman
ların alakalı memurlarca bilinmesi 
mahzurlu olduğundan bu proğram
ların Maliye teşkilatı erkanı tarafın. 
dan gizli tutulması, gizliliği bozulan 
programların derhal merkeze bildiri
lerek değişmesi kararlaştırılmıştır. 

Zabıtada: 

Bir kadın bir erkeğe 
hakaret etmiş 

Milli Mensucat fabrikası amele
lerinden Abdullah kızı Müzeyyen, 
icadiye mahallesinden M!hmed oğlu 
Şükrüye söğmek suretiyle hakaret 
edildiğinden Müzeyyen hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır. • 

Neden sonra .. 

A tina hükümdarlarından Pisis· 
trad günün birinde kaybet 
tiği bir yüzüğü,bir başka güıı. 

sofrasına getirilen bir balığın icar· 
nında bulmuştu . 

Fransada Eure -et. Loireıda bit 
çifçinin başına bundan daha garibi 
gelmiştir: Bahçesinde yüzüğünü kaY' 
be den bu adam yüzüğünü bir çok 
aramasına rağmen bulamamış ve 
aradan iki sene geçmiştir. 

Çifçi , geçenlerde , bahçesinde 
dolaşırken, bir firenk üzümü ağacı 
nın bir dalı üzerinde p;µ-lak bir şey 
farketmiş, yaklaşınca bunun bir dalı 
boğmakta olan yüzüğü olduğunu 

anlamıştır . 

Şarap ağacı 

Şarabın nasıl yapıldığını kim bil a 
mez ? Fakat bunu kendi kendine t• 
biat da imal ediyormuş : 

Suriye - Filistin birleşmesi teklifi takip ediliyor 

Afrikada Zululandda bir ağaÇ 
vardır ki kabuğu yarılınca, tıbkı kau· 
çuk ağacında olduğu gibi, bir su ak d 
tır. Taze iken limonata tadında olaıı d 
bu su, yirmi dört saat havaya ma· o 
ruz bırakılıncaileızetli bir şarap, kır 
sekiz saat bırakılırsa konyak taamın 
da kuvvetli bir alkol olur. F ransanın kudüs konsolo 

lsu Ammana, Beruta gitti 
Bu ağaç, acaba, :bizim memle· 

ketin ne taraflannda ekilirse tutar? 

İngilterecie boşanma 
kanunu 

Paristen dönen heyet vatani mahf1e
linde ve sarayda beyanatta bulundu 

lngilterede gerek kanun ve ge' 
rek kamoy boşanmaya şimdiye ka- d 
dar şiddetle muhalifti ve kanunun 
kabul ettiği tek boşanma sebebi de d:ı 
zina idi. de 

Berut : 4 temmuz ( Hususi ) 
F ransanın Kudüs konsolosu bir kaç 
gün evvel Ammana giderek Emir 

Abdullah ile mülakat etmiştir . 

Bu mülakatta Mısırlı prens Meh
met Alinin Suriye ve Kudüsün tev
lıidi'.hakkındaki teklifi konuşulmuş 
tur . 

Fransa konsolosu Ammandan 
sonra Beruta gdmiştir . Konsolos 
kont dö Malin Beruta gelmesi de 

bu işle alakadardır . 

Suriyeye gelmiş olan Kudüs 
müftüsü Hacı Emin Hüseyni de Fi 
!istin - Suriye birleşmesi hakkında 
Paristen dönen başvekil Vt' hariciye 
nazıriyle uzun mülakatlar yapmı~tır. 

Vatani kütle mahfilinde de bu 
iş tekrar konuşulacaktır 

* * * 
Ali komiserlik dairesinde Tür-

kiye heyetiyle emlak meselesinin 
müzakeıesi devam etmektedir . 

Müzakeratın ne zaman biteceği 
heniiz malum ,leğıldir , Müzakere 
Ankaıa anlaşmJsı mucibince emla
kin tasfıyesi üzerinde cereyan et· 
'1lektedir . 

* "' . 
Şamdan gelen haberlerde vatani 

kütlenin büyük bir toplantı yapaca
ğı ve bu içtimada Paristen gelen 
heyetin Fransa ve Türkiye ile yap
tıkları müzakereleri anlatacakları 

bildirilmektedir . 

Bu içtimadan sonra Cumhur re
isliği dairesindeJe vekiller heyeti 
toplanarak heyetin beyanatı dinlene

cektir . 

Meclis tatilde olduğundaıı meb 
uslardan bir kaçı parlamentoya fev
kalade olarak davet edip Paris he
yetinin Fransa ve Türkiye ile müza
kereleri neticesi hakkında meclise 
beyanatta bulunmasını istemişlerdir. 

Hükumet bunu is'afa mütemayil 
dir. lçtimaın 5 Temmuzda yapıla· 
cağı söyleniyor . 

Müftünün Şamı ziyareti üzerine 
Suriye - Filistin birleşmesi mese
lesi için bir kongre yapılacağı söy. 

lendiği gibi şimdilik hususi içtimalar 
yapılacağı da söylenmektedir . 

* • • 
Mısırlı Prensin teklifi Suriye. ma· 

hafilinde ( lhtirazi ) olarak karşılan
mıştır, Esası hakkında kafi malumat 
almadan mutalaa beyan etmek iste
miyorlar. Ali Komiser 4 Temmuzda 
Şama gidecektir. 

* * * Llzkiye v~ Cebelidüruzda Tem-
muz ortasında mebus intihabı baş
lıyacak ve bu mebuslar Suriye par
lamentosunun Jelecek toplantısına 

iştirak edeceklerdir . 
Arap gazeteleri bunu yazarken 

lskenderun mebuslarını:ı m~cl~~teki 
vaziyetleri hakkında aJe:ni malumat 

beyan etmektedirler . 

İngiliz faşistleri 

Bunun içindir ki boşanmış ka· • 
dınlara evli kadınlar hemen daim• de 
kötü nazarla bakarlardı. lngiliz ka· sa 
nun vazıı bu sebebe bir kaç tanesi· 
ni daha ilave etmiştir : aj 

Şiddet göstermek, terkctmek ve Pa 
deli olmak... ~i 

Hemen her memleket kanunun• 
da boşanma için - hele iki taraf 

da aynı vesileyi ileri siirerse ba d" 
lıca sebep sayılan anlaşmazlığı in· _ 

gilizler kanunlarına sokmamışlardır. 1 to 
gilterede anlaşmazlığın belki imkiıt 
sız görüldüğü için ... 

1 Sigortanz mal ,-arunca lra,-bolvr. Si6ortaU mal 
yanınc(J; bttltli drrTıol 6clrnir 

•• GUVEN :~:,-::~ 
. tesı . 

SÜMER BANK ve 
EMLAK vıt EYTAM BANKASt 

Kurumuduı; _ Birinci sahifeden artan - 1 Güven e güveniniz. Ve ; Si· 
lunan nümayişcıler 3000 kişiden iba. gortalamım güvenerek veriniz . 
retti . Mukabil nümayişcilerin alayı MUracaat : Rıza Saulı Samy 
ikiye bölmelerine güçlükle mani ol No:· 11 A. Bebekli Kilise sokak 

makt
a idiler • l'•sın. lwıuu: 95 Trltf••· "• : Ui 

8221 10--30 
Bütün yol boyunca polis kuvvet- liı•ııiıiiiı9iiiİll•llİııİıııııııİİİİıııll••lllİ_,\:~e 

!eri' tehditleri hazan tehlikeli bir şe · . . 
kil alan mütecessisleri idare etmiş-
lerdir . Duvarlarda şu ibareler oku· 

nuyordu : 
" Mosleyi tevkif ediniz'. geçemi 

yeceklerdir . " 
içtima mahalline gelindiği zaman 

lngiliz faşistlerinin şefi .)İr Osvald 
Mosley faşistler tarafından Roma 
usulü selamlanmıştır. O esnada halk 
enternasysmali söyleyerek yumruk 
kaldırmak suretiyle selam vermekte 
idi . Sir Moslr.y hoparlörle müceh 
hez bir arabanın Üstüne çıkar çık 
maz , halk eline ne geçerse faşist 
şefinin başına atmıştır . Sir Mosoley 
arkasını taraftarlarına doğru döne· 
rek ıslıkl•ra ve gürültüye rağmen 
nutkunu söylemeğe başlamış ve ez· 
cümle demiştir ki : 

- Bugün imparatorluğun kalbi 
olan frafalgars9uarc da bir avuç 
insanla değil bir ordu ile bulunuyo: 
ruz . Sokaklardaki kızıl ve ecnebi 

tcdhişcilere karfı duruyoruz . Biz 

union Jaek bayrağını dikmek için 
~trafalgar s9uare'e doğru yüruyoruı. Pa 

Bundan sonra Mosley tarafmdaıı tıı 
sevkedi!en alay trafalgar squore is• 'el 
tikametinde hareket etmiştir . Af.11· 
yın başında müzika ve bir polis miif 
rezesi bulunmakta idi , Polisler , fr
şistleriıı yolu üterinde fıakilci bit 

·duvar te~kil eden mukab11 nümayit 
cileri dağıtmak için bir kaç kere hii 
cum etmek mecburiyetinde kalmış· 
)ardır . 

Alay trafalgar sqtıare'ın önin4' 
geldiği zaman 1akribeh yirmi~ biıt 
kişicien mürekkep bir halk kütlesinin ~a 
söylediği enternasyonal marşiyle ~e 
karşılanmıştır . 

Mosley burada haykırmalarıı ve 
itirazlara rağmen ikinci bir rıutult 
söylemiştir . Alayın dağılması p0· 

a 
lisce alınan tedbirler sayesinde sii · ile 
kunetle cereyan etmiştir . Bu aralık k. 
tevkif edilen bir kaç ı ~ 4Cl'besl ~' 
bır.ıkılmıştır . 
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e:> aatına baktı, tam beşti. Şap· 1 
~kasını almadan daireden fır-
d ladı. Bu akşam her günden 

la bir aha sabırsızdı. Okadar saf, okadar 
garibi' t~ıııiz bir gençti ki, hayatın iç yü· 

ıÜ kaY' ~~n?cn'.. göz aldatan maskel~r altın_ · 
1 çok kı nıufevves hakikattan bıhaberdı. 
ş ve ~dınlar aleminin içine dalmamış, 

bır darbe olsun yememişti. Nusret 
ukadar saftı. 

Fakat nasıl oldu kımdisi de bil· 
ııı. ' 

~!nde 

b,'Yordu, bir aydır yaşayışı, baŞ.ka 
/safhaya dökülüvermişti. Genç a 

ğunu anı, artık eski Nusret değildi. 

~gacı 

r şey 
'r dalı 

Artık her akşam bürosundan 
~kar çıkmaz parka koşmuyor. içki

.. sız lokantaya uğramıyordu. Bu bir 
m bıl ay · · d · · S t . ıçın e o, tamamiyle değıştı. aa 

e ta (>eşe kadar bürosunda geçirdiği za. 
•~an, ona şimdi bir işkence anı 

'llğaç gıbi gdiyordu. 
1 kau' Daire arkadaşları, onun hay~tın· 
u akı· dakj bu inkilabı gözden kaçırma
olaP dılar, sebebini sordular. Fakat 
ma· 0 söylemedi .. Hem söylenecek bir 
, kır~ Şey henüz mevcut değildi ki · 
amıP· ~' .. 1 d d . 

·~usret, " sarı gu • e a anmış 
ıı._ Onu • sarı gül • ün cazip ale

::; kınden fazla oraya çeken şe~, bir 
d adındı ... Sarışın, ince, ılık bır ka· 
ın. .. a 

işte Nusret bu akşam " sarı 
güle • onun yanına gidi yordu · 

ge' Ayın belki on beş gecesini bar· 
ka· da geçiriyordu ama, oturmakla .. , 
nuP Dar büdqesi, masasına bir bira
i de dan başkasını ısmarlamağa müsait 

değildi. Dansları hiç kaçırmıyordu. 
ka· • akat neye yarar.. Süheylaya için

ima deki sevgiyi anlatacak uzun bir fır · 
ka· sat balamadıktan sonra... 
esr Maaşını bu gün almışb. Şüphe. 

Nihad TangUner 

- Sözünüzde durmadınız Şay 
Nusret. .. Çok beklettiniz beni .. 

- Rica ederim .. 
_ Tam saat beşe kadar .. 

ilave etti : 
- Hem ondan sonra odanıza 

kadar geldim . Kapınızı da kilitle· 

miştiniz .. 
Genç adam boynunu büke.rek 

cevap verdi : 
-Nasıl gelirdim .. Sizin arkadaşla· 

rınızdan birisi sabaha kadar oda
sında içiyordu. Kapısı açıktı . Ona 
görünmek istemedim. 

- Arkadaşımız mı ? 
- Değilmiydi .. 
- Sizin gibi bir müşteri 9la-

cak ... Hiç insan böyle bir şey ıçın 

randevusunu bozar mı .. 
Nusrat yesini belli etmemek is; 

tedi : 
- Yarın akşam da otelinizde. 

yim. dedi. 
Genç kadın kaşlarım oynatarak 

dudaklarım büktü : 
- Ne yazık ki .. Bugün fstanbul· 

dan ayrılıyorum . Anadolunun bir 

ucwıa gidiyorum · 
Akşam siz söylemeği unutmuş-

tum. 
Genç adam ağlıyacaktı .. yutkun· 

du. 
- Güle güle Süheyla .. 
- Oruvar .. 
Bundan başka çare yoktu. Çün· 

kü onu, yolculuğundan döndürmek 
için para lazımdı. 

Bu, safi yetinin cezası olan ilk 
darbe onu sersemletti. Fakat ayni 
zamanda da gözlerini açtı, 

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

- - - - - - - - - - - ·- - - -

Türkl!Özll 

Siz bu gece angaje için harcıyacak 
k ve Parası vardı. Artık bu gece, içinde. 

kini ona anlatacaktı. 
Gönüllüler meselesi 

nun· 
ar af 
baŞ' Bardan çıktığı zaman, kendisini 
in· dünyanın en ırte~ insanı olarak 

r. 1 görüyordu. ÇünkiT bu gece randevü 
kaP bile ıı-qıı. 

et geceyi Süheylanın yattı. 
yanında geçirecekti. 

• menekşe " otelinin kapı
sından. içeri girdiği zaman kendisini 
karşılı}'911 gersona i •ticalle sordu : 

- f · · katta tek yataklı oda 
• ,lt'~? 

Elbieeıerile karyolaya uzanmıştı. 
Sl pı...._kapısı açıktı. Çok geçme· 

ıS'iilııe.11irurı, arkadaşlarile bera· 
ı- · tıklarım gördü. 

.. • Mor Menekşe " nin hemen bü. 
tun müşterileri artistti .. 

k 

Ortalıkta çıt yoktu. Doğruldu 
"e ayaklarına basarak koridorda 6 
n~llıaraya doğru ilerledi. 

F' 8u numara Süheylanın odasımndı. 
rut. akat ne aksilik ki yandaki beş nu-
daP ıııa ' K b' tanın kapısı açıktı . ıranta ır 
is· ad l anı bir masa başında yüzü sa ona 
ııı· dM... 

rniil ·11•u oturmuş muttasıl içiyordu. 
Şüphesiz bu, bir artistti ve Sü

~; ~lanın arkadaşı idi .Nusrat Ada· 
a görünmek istt.'!Dedi. geri dön· 

Y~~ ~e~e mecbur oldu. Tekrar karyo· 
asına uzandı. Yanm saat sonra tek 
t~r gitti. Fakat ayni adamı hiç ye 

. e ~ııi değiştirmemiş bir vaziyette yine 
bi~ 'ç:rken buldu .. Üçüncü , di:irdüncü 

~•dişleri de hep dönüşlü oldu. Artık 
iniP "azgecınişti . Yeisle kapısını kilitli 
yle ~erek uyudu. 

*** 
Sabahleyin ... • 

L Uykusuzluktan bitkin bir halde 
il avaboya doğru giderken Süheyla 

k
e karşılaştılar. O söylemeğe vakıt 
alın d A ••t e . a an genç kadın adeta mu e· 
ssır ınırıldandı : 

- Birinci sayfadan mabad -

dajalora cephesinde dün geceden· 
beri tapçu ateşleri teati edilmekte· 

dir. 
Berlin : 7 ( Radyo ) - Alman 

hükumeti gönüllülerin geri çağınl
ması hakkındaki teklifi müsait kar. 

şılamıştrr . 
Salamanga : 6 ( Radyo )- Tan· 

tanzaror ayaletindeıı ileri hareket. 
)ere devam edilmektedir . Düşman 
300 ölü bırakmıştır . Hükumetçiler 
ııiütemadiyen ilerliyorlar· 

Londra : 6 ( Radyo ) - lngiliz 
hükumet mahıfili, Fransız .,- lngiliz 
teklifioi çok müsait bulmaktadır. 

Paris ; '.-6 ( Radyö ) - Fransa 
matbuatı, Fransız.-lngiliz teklit.inin 
kabulü meselesinde ltalya ve dıger 
devletlerin muvafakatinden he~üz 
ümit kesilmadiğini kaydetmektedır · 

Londra .: 6 ( Radyo ) - ispanya 
işlerini müzakere için kabine bugün 
öğleden evvel toplandı · 

, 1 

Türk - Alman 

Sosyalistlerle komünist
lerin teşriki mesaisine 

çalıplıyor 

Paris · 6 ( AA. ) -Marsilyada 
sosyalist partisinin yakında akdede· 
ceği umumi kongrede sosyalist par· 
tisi ile komünist partisinin birleşme 
si meselesinin de görcşüleceği ha· 
ber verilmektedir . 

YAZLIK sinemada 
' Bu akşam 

ile 
• t •• k re 1 Maurice Chevalier ve dilber yıldız Mari Glori nın yarattıkları tıcare muza e - şaheser film. 

leri dün başladı : s · d .. b·ı · · T h 

Neş'e 

1 u mevsım e gore ı eceğınız en son temsı ı ve er zamankinden daha 
' şen ve her zamankinden daha komik ve neşeli bulacak ve sizi iki saat 

Berlin : 6 ( Radyo.) - Türk 1 neşel endiı ecektir. Bu güzel filmi bütün müşterilerimize tevsiye ederiz. 
- Alman ticaret muahede si müza · 

kerelerine bugün Berl.ınde başlan· Gelecek program 
n:ııştır • Müzakerelerın ay so • • İ 
nuna kadar devam edeceği sanılmak- Komıkler kr:::lı (EDD KANTOR) 

tadır. Gangesterler arasında 
Alman - İtalyan iş an-

laşması imzalandı 
Malhiş filmde sanatın en yüksek mertebesine vasıl olmuştur. - · ---------

PEK YAKINDA: 

Tarihi film};rin en güzeli, en heyecanlısı ve şaheseri 

:--------------------------~----,----------------------

Asri sinemanın 
Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşam 

-1-
Heyecan ve sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı 

HOTGIBSONUN en güıel filmi 

korkunç süvari 
-2-

Heyecandan heyecana, meraktan meraka dü
şüren sevimli artist Timmccyin en büyük 

sergüzeşt filmi 

Kanlı çete Roma : 6 ( Radyo ) - ltalyan 
ve Alman işçisinin teşriki mesaisini 
temin eden anlaşma , İtalya - Al
manya arasında imzalanmıştır · 

8282 Pek yakında? ..... Müthiş bir film ... :.
------------------·------------------... ....;~::.. ... ...J 8283 
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Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PA_M_U_K_v~e_K_O_Z_A ________ , 

Kilo Fi}atı 
--~----ı 

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

Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı " -- 34}5 __ -----!ı-------
Piy_a.sa iemizi 

" 
------------

iane 1 
iane 2 

Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
-...----------

Beyaz 1 
ı-"S~iy~aho------- ---------- ----------• 

r 

Türksözli 

ÇIKTI 
BELEDİYE İLANLARI 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

~ı 
-----------------~·------------------" 

İçki bayilerinde bulacaksınız 
H. 8193 22 

1- Yol silindiri ve kanaranın ihtiyacı olan otuz ton 
açık eksiltmeye konmuştur • 

2- Beher tonunun muhammen bedeli (25) liradır . 
3- Muvakkat teminat (56,25) liradır. 
4- ihalesi temmuzun 19 uncu pazartesi günü saat on beşte bel 

encümeninde yapılacaktır . 
· 5- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirV' 

6- isteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile 
likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 8288 4-7-11-

1 

.----_____ ç._ı _,,c_ı_T _________ _ 

--~:res --ıı--ı-- -Yerli "Yemlik., 
-S-ıc-a-kl~rdan korkmayın 1 

1- Atatürk parkında yaptınlacak kargir umumi bela inşaatı açık 
siltmeye konulmuş tur • 

2- Keşif bedeli (2272) lira 11 kuruştur. 
~--"Tohumluk., 

:-ı U B U B A T 
Buğday Kıbrıs 

il verıi -4,25 -- -4,50 , ___ , __ - --1--------
., Mentane 

Arpa-· --~-

Fasulya 
Yulaf ---- . ------ ----------· 

-Delice ______ -----1-----ı 

Kuş yemi 
Keten-t'oh'u-m-.u~-

Mercimek-
Susam ---/=----

UN 

1 
?ört yıldız Salih 1 725 
uç .. .. 1 650 __ _ 

:3 .~ Dört yılclilô'o-;;ğ-ru'lu'k ____ l675 
..>: - üç ,, .. -ı6so __ _ 

::ı c -o -,; Simit .. j 900 
~ E; -Dört yİfdız Cumhuriyet ,_650-750 
N U-,-- -r-.. uç " ,, 625 

-----1 
Simit ., I 

Liverpol Telgraflan 
6 I 7 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

----------'Sa"'-'n;;.:ti=.m~Perıe 
Hazır j 6 1 7 3 ,_L"'"ir~"..,..--,,..-----ı-1-1 97 ------------ Rayişmark 

Temmuz vadeli 66 563~ Frank ( Fransız) --20- 60 \ 

Hint hazır 5 \ 71 Dolar ( Amerika ) ı~-= ~ I 
~ Teşr_İ!l ~adeli Sterlin ( İngiliz ) 625- -00 1 

Nevyork Frank ( İsviçre ) 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 
Redyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

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

Senelerce çocuğu •>1 nıayan lar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit 
ve mesut olmuşlardır. 

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

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

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

125 
otel odası 
Bir gecelik 
taş odalar 

75 Birinci baraka 
50 ikinci 

30 Hususi banyo l 
15 Umumi " ) 

Fazlasından fark alını 

Bir kişi ücreti günde 

iki def aya kadar . 
Yazın Çiftebana gl:ır.iyrnler kışın ı>ğrılaıd<n U}uyamazlar. Kışın çek. 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 9 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

1 
Kayadelen 
Kayadelen 

' Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlnrmı alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

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

7953 74 

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 16 

Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin Sesi "Yeni Mıığaza" 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye civannda, ADANA 

3- Muvakkat teminatı (170) lira 40 kuruştur. 
4- ihalesi Temmuıun 12 inci pazartesi günü saat 15 de belediye 

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

lükündedir. lstiyenler oradan parasız alabilirler • n 
6- Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale tarihinden en az bir gün Ji 

vel belediye encümenine müracaat ederek bu gibi işleri yapabileceklet'. ~ 
dair ehliyet vesikası almaları mecburidir. 

7- isteklilerin ihale ğÜnü muayyen saatta teminat makbuzlarile ~rn 
Jikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8250 24-29- '; y 

. 1 - Hal içerisine yapılacak beton döşeme ve lağım işi açık ek 
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 689 lria 94 kuruştur. 
3 - Muvakkıtt teminatı (51) lira 75 kuruştur. 
4 - ihalesi Temmuzun 12 inci Pazartesi günü saat on beşte belel 

ye encümeninde yapılacaktır. len 

Siyah 

5 - Bu işe aid keşif, şartname vesair evrak belediye fen 
dürlüğündedir . lstiyenler orada görebilirler. 

1 6 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale tarihinden en az bir r 
evvel daimi encümene müracaat ederek bu gibi işleri yapabilecekle~ ı 

'"· 
Bira 

DA 

. 'I~ .. ,,//), 
' ANK~RA BIRAS' 

Geldi! .. 

Ankara birası 
Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını 

içiniz 1 • Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANT ASI : 

R S l•h s . ( Telefon No: 265) 
ıza a 1 aray · ( Bebekli Kilise sokak No: t 1 A) 

18-26 8206 

-------...---------------
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dair ehliyet vesikası almalan mecburidir. 
7 Talipleıin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile 'ur 

Jikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. İrs 
8252 24 - 29 3 - 7 tu 
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VİK ORYA (j 
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Bisiklet 1/e Motosik
letleri ' 

k 
lır 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

r 

malıdır 

. ' 

Müracaat : Rıza Salih Saray 
(Telefon No: 265) L ~Bebekli kilise ,_s~6ka..;;.~2;;.;~;...o __ : __ ı ı_A_)_...,..1 
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ne 
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1 Akdeniz Karataş Altu 
• kum Plajı açıldı 
Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis Y 

ve mezeler, her türlü içkiler ve buzlu meşrubat, kaynak suları, lıusu'I 
taklı odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

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

16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi iinünden husqsi kamyonlar hl 
ket etmektedir . 8194 H. 21 

·------------~-------------------_.,,, Umum(Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksöıü matbaa51 


