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ancaktaki Arap akalli
eti aklıselime dönüyor 

,r~___._-...._...___...."' 

Sancak i 
delegesi 
değişti Usebetülamelilkavmi reisi 

Arsuzi diyor ki : 
ık !'.:hrikatı yapanlar müstemleke ~emurlarıdır 

B"zirn t k · Türklerle ve saır unsurlarla _.:___ e gayemız . 

Antakya : 7 ( TürksözO mu· 
habirinden) - Fransa Harici· 
ye Vekaletinin tensibile, San
cak delegesi Piyer Doryo, Na
poli:Konsolosl uğuna tayin edi i
miş ve yerine Fransanın Ka
hire müşaviri Roie Karo tayin iye 

kardeş gibi geçinmektır 

ü~. Antakya : 7 [ Türksözü muha-
l Yazıyor ] - Sancakta aı tık bü 

n . lıayram haıırlıkları ikmal edil 
kle~ş.~ulunuyor. Fakat henüz bayram 

nu tesbit edilmiş değildir . 
Sancaktaki Arap akalliyeti son 

rnanlarda aklıselime avdet müte· 
Yildir. 

ek . Şehrimizdeki Useb~tülamelilkav 
•ı fırkası reisi Esseyit Zeki Arsuzi 

1 
Velki gün beyanatta bulunarak 
emiştir ki : 

1 " - Biz Sancak Arapları eski
enberi bütün Suriyenin milli hisle

ıııe.n.e en fazla sahip insanlarız . Diye 
tılırirn ki hiç bir tarafta bizim kadar 

r ,..raplığa bağlı has Arap bulamaz 
e~nız ... 

, Suriyede milli duygu yoktur v.e 
~Uriye liderleri bir ikisi i.,;tisna edı
İrse kamilen yabancılar elinde birer 
tukladır. Bizim bu adamlara zerre 
adar itimadımız yoktur. Bizi Suri-
ıenin tahrik ettıği bir efsanedir . 

• Ortada unsurları birbirlerine 
Üşürmek için mütemadiyen tahri
at yapıldığını siz de görüyorsunuz ... 

unu yapanlar F ransanın müstem· 

ke memurlarıdır ve bu muhakkak. 
lır 

Bundan sonra Arsuzi şunları ila 

'e etmiştir : 
Bizim tek gayemiz Türklerle 

\'e sair unsuılarla kardeş gibi ge· 
çinrnektir. Bizim Türklerle anlaş 
ınarnız hiç de müşkül değildir. Bu· 
nun için tek şart harici tesirlerin , 
müdahalelerin ortadan kalkmasıdır· 
Biz Türklerle başbaşa kalınca mut
laka anlaşacağız. Çün'ü bunca se
nedir burada hep beraber yaşıyoruz. 
Bugüne kadar aramızda esaslı bir 
ihtilaf da çıkmış değildir . O kadar 

Arap 
büyükleri 
2~ Teşrinievvelde 

Ankarada olacaklar 

Şam : 7 ( Türksözü muhabirin
den ) - Buraya gelen haberlere 
göte ; Efganistan veliahdi , Ira~ 
kralı ve Necid kralı fbnissuud, Emır 
Abdullah 29 Teşrinievvel Cumhuri 
'et bayramında bulunmak üzere 
1' eşrinievvelin ortalarında Ankara ya 

hareket edeceklerdir . 

ki birbirimizin yalnız hemşehrisi de· 
ğil, hatta akrabasıyız bile . Bu se
ferki çarpışmalarda, yazık ki, birbi. 

rine el kaldıran, silah çeken amca 
zadeler, dayı zadeler bile vardı .. ,, 

1 
ve izam kılınmıştır. 

Doryo ayın 18 inde San
caktan ayrılmıştır. 

----.....---....---..-..-•~•-•w 

Asi askerler Bilbao sokaklarında dola,ıyor 

Frankonun r1otası 
"Eğer F ranko hükumetinin muharib
liği tanınmazsa, ticaret kapılarını 

tamamen kapıyacağız,, 
-----··-----

Cephelerde sükun var 
-----···-----

Salamanga: 7 [Radyo) - Franko devletlere bir nota gönde
rerek hükOmetınln muharip addedilmesini istemiştir. Aksi hal· 
de zaferden sonra bunu kabul etmlyen devletlerle ticari aUlka· 

nın kesileceğini blldlrmı,tır. 
Londra: 7 [Radyo) - Fransız elçisiyle görü,en Hariciye Na· 

zırı Bay Eden buau müteakip Portekiz, Yunan elçilerini kabul 
etmiş ye ispanya ı,ıerl Uzerlnde müzakerelerde bnlunmu,tur. 

Salamanka: 7 [Radyo] - Bilbao 
civarındaki demir madenlerinde lngi
liz madencilerinin tekrar vazifelerine 

başlamaları için lgilterey le General 
Franko arasında bir anlaşma yapıl· 
mıştır. 

Suriye meclisi kabineyi 
müşkül mevkie sokmuş 

y~ . 

Londra: 7 [Radyo] - Royter a· 
jansı, İngilterenin ispanyadaki yaban· 
cı gönüllüler geri alınması şartiyle 

Genral Frankonun muharip tanınması· 
na muvafakat edeceğini bildirmekte
dir. 

Raristen verilen bir habere göre, 
General Franko gönüllülerin geri çe
kilmesine m&ni olmamaktadır. 

Bulgar komitecileri 
BiR MiiDDET SiNDiKTEN SONRA 

Faaliyete başladllar 
V arnadaki hadiseleri müteakip Fili 

bede de bir suikasd yapıldı 
1 

!stanbul : 7 ( Husesi ) - Gelen 
haberlere göre; şon zamanlarda Bul
garistanın mühtelif yerlerinde silahlı 
bombalı garip hildiseler cereyan el· 
mektedir. Geçen gün Varnede beş 
eve bomba atılmış, Yahudi bankası 
bQmbalanmıstı. Varnada Yahudilere 
karşı bu silahlı hücumlar yapıldıktan 
sonra bu sefer Filipede de başka bir 
hadise olmuştur. 

Fakat bu yeni hadise Yahudilere 
karşı de~ildir. Filipede Aleksandr cad
desindeki Makedonyalılar kulübü; dün 
gece kundaklanıp yakılmıştır. Bina 
kül haline gelmiş, alt katta bulunan 
dükkanlardaki eşya da kurtarıla:na· 
mıştır. Zarar ve ziyan iki milyon le· 
viyi bulmaktadır. 

Kundakçılar hiç bir iz bırakmadan 
kaçmışlardır. Kimler oldukları meç· 
huldur. 

Diğer taraftan yine Filipenin Mar· 
kona köyünde de bir bomba atılmış· 
tır . 

Bütün bu hadiselerden Bulgaris· 
!andaki komitecilerin dirildikleri ve 
tekrar faaliyete geçtikleri, kendi ara· 
larında mücadeleye başladıkları an· 
laşılmaktadır. 

Suriye- Lübnan 
gerginliği 

Halep: 7 [Hususi muhı.birimiz
den] - Lübnan hükumeti, Suriye 
Başvekili Lübnandan geçerken bu 
defa hiç bir merasim yapmamıştır. 

Bugüne kadar Riyaktan geçen 

Suriye Vezirleri muhafızı tarafından 
karşılanıp uğurlanır ve jandarma 
müfrezeleri tarafından selaınlanırdı. 

Şamda çıkan F etelarav gazetesi 
şunları yazıyor: 

"Lübnan, 20 seııedenberi Arap 
olmak için boşuna;, çareler taharri· 
siyle meşguldur. Onun bu arzusu 
hiç bir vakıt tahakkuk etmiyecektir. 

Lübnan yalnız Suriyenin d~ğil 

!rakın ve Filistinin de düşmanıdır. 
O .ancak Yahudilerin ve Araplığa 
karşı mücadele edenlerin dostudur. 
Onun ıftihar eylediği vak'alar 60 
senesi vak'ası Haçlılar seferleridir. 

F ransanın buralarda yegane 
istinatgahı müttehid bir suriyedir. 
Zira Şam yakın Şarkın:tek kapısıdır.,, 

F etelaraptan başka diğer Şam 

gazeteleri de Lübnana, buna benzer 
birçok hücumlarda bulunmaktadır
lar. 

Reyhaniye 
de hadisaler 

Antakya : 7 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Buraya gelen haberle
re göre, bu sabah rnüsatlah 500 ka· 
dar çapulcu Re) haniyeye basarak 
pazarı yağma etmişlerdir. 

Bir çok Türklerin malları kapı
şılmıştır. Çarşılar kapanmışsa da bil· 
ahare zabıtanın rnüdahalesile çapul. 
cular dağıldıktan sonra açılmıştır. 

İtalyada 
60 Tayyare meydanı 
yapmak için 25,000 

kişi çalışıyor 

Roma: 7 [Radyo] - inşasına 
başlanan 60 tayyare meydanında 
tam 25,000 ame(e çalışmaktadır. 
Bu meydanların yırmisi gelecek ayın 
ortasına·doğru bitmiş olacaktır. 

Filipiniıı ortasındaki bu kasdl yan
gın bütün şehri heyecana vermiştir. 

AMERiKANIN 
''En romantik aşkı,, 

CUMHUR REiSiNiN OGLU, BABASININ EN YAMAN 

SiYASi HASMININ KIZI iLE NASIL EVLENDi ? 

Düğün törenine 200 bin Kişi 1 
iştirak etti 

\ 

Bir kaç gUn evvel telgraf haberi olarak Amerika Cumhur 

L?ci~~nin. k~çuk o~lu ile .l\li~ Ethel'in evlendiğini .razmı~tık · 
.. l 1rm1ncı asrın en romantık aşkı ,, sayılan ve Amerıkada 

buyuk merak 
":§l;;:;;;;;~~Jl, .. e heyecan uyan 
1İ1 1 dırın~ış oltın -bu 

Delavare 30 Haziran - Bu ak
ş•m Amerikanın en zengin varisi olan 
Miss Ethel du Pont de Nemouıs Mis 
Franklin Roozvelt ad mı alacak . işte 

Amerikayı derin bir heyecana düşü· 

ren en büyük aşk macerasının mesud 
neticesi .. 

Bu güzel romans şöyle bitmekte· 
dir : 

B!yaz e biseli güzel biı kız , ya· 
nında heyecanından biraz sararmış 

yakışıklı bir delikanlı , ağzına kadar 
açılmış kapılarının karşısında sonsuz 
buğday tarlaları uzanan bir köy kili· 
sesine doğru ilerlemektedir . Kalble
rin zaferi .. 

Çünkü , aynı alayın içinde Cum· 
hur reisi B. Roozvelt ile , biaınan si· 
yasi hasmı olan Eugenc du Pont de 
Nemours yanyana yürüyecekler .. 

iki baba çocuklarının aşkı karşı· 
sında siyasi düşmanlıklarını unutarak 
izdivaçlarına rıza göstermek mecbu
riyetinde kalmışlardır . mesut bir ne· 
ticeye varan modern bir Romeo ile 
Juliette hikayesidir . 

En romantik aşk 

izdivacın hika
yesine dair •· Pa 
ris Soir ,, da 
gördugumuz bir 
,yazıyı tercüme 
ediyoruz : 

Du Pont de 

yanın en büyük 
top tüccarları .. 

Muhasımların 

aalaşmasına İm· 

kan yoktur . 

Tam bu sırada Cumhur reisinin 
küçük oğlunun Ethel du Pont de Ne
mours ile nişanlandığı ~ğreniliyor . 
Bütün Amerikayı merak ve heyecan· 
da bırakan bu haberden sonra her· 
kesin kafasında bir süal dolaşmakta· 
dır.: 

Acaba babaları ne yapacak ? 
Amerikanın en büyük gazele!eri

nin birinci sahifesinde en mühim ha
ber olarak şu başlıklar göze çarp
maktadır : 

"Yirminci aşrın Romeo ve Julieti., 
Ethel ile Franklın Montaigu evlenme· 

Ye muvaffak olabilecekler mi ? 
" Amerikalılar , her şeyin seri halin· 

de çıktığı bu makine memleket bir· 
denbire dünyanın en romantik ve en 
kurunu vustai aşkı ile karşı karşıya 
bulunmaktadır . 

Bu aşkın ortaya koyduğu mesele 
yalnız serve::ti yüzlerce milyonu bulan 
genç ve güzel bir kızla Harvaid üni
versitesinin en parlak zeki talebesinin 
hayatını değil alnı zamanda günün 
en mühim muhasım liderlerini de 
güç bir vaziyete sokmuştur. 

ıu'
1 Sürgünden dönenler 

ortalığı karıştırıyor 

Madrid: 7 [Radyo] - Cenup cep· 
helerinde dün gece birkaç mevzii 
çarpışma olmuştur. Bütiin cephelerde 
harekat filen durgundur. 

lngiliz - Japon 
ticaret müzakereleri 

Bu Romanın ilk sahifelerini tanı
mayan . hatırlamayan var mıdır ? 
Hummalı bir dekor .. İntihabatın 
arifesindeyiz .. Mücadelenin en ha
raretli devresinde B Rozvelt şöyle 

Bütün Amerikada yalnız bu aş· 
kın dedi kodusu var. Bir tarafda {Be· 
yaz köşkün) diğer tarafda reisirum· 
hurun "ani ölümlerin imal edildi~ 
yer,, diye tarif ettiği nemaursların 
malikanesi olan Decevore .. 

Yine bu sırada reisicumhurun 
n~lu hastalanıyor ve nişanlısını isti· 
yor. Ethel pespembe olmuş g~ze~ 
çehresile biraz heyecanlı ve endışelı 
olarak cumhur reisinin evine geliyor. 

Şam : 7 ( Muhabiri mahsusumuz 
dan ) - Suriyede ve bilhassa Şam· 
da dahili vaziyet gittikçe karışıyor. 
Sürgünden dönen bütün ileri gelen 
!er muhalif partilere intisap etmek· 

tedirler . Bu vaziyet karşısında gaze 
telerde halkı siyasetten uzaklaşma· 
ğa , ve bitaraflığa davet etmekte· 

dirler . 
- Gerisi ikinci sahifede -

Londra: 7 [Radyo] - Nasyona· 
listler lngiltereye gönderilen 4000 ls
panyol çocuğunun geri gönderilmesi· 

ni İngiliz hükümetind4ın rica etmiş· 
!erdir. 

Londra: 7 [R~dyo] - Bir Japon 
ekonomi heyeti Londraya gelmiştir. 

lngiliz • Japon ticaret meselele 
rini iyireştirmek için müzakerelerde 
bulunacaktır. 

diyor : ' 
" Tuhaftır ki bana karşı en fazla 

ayaklananlar harpde en büyük menfa· 
ali olanlardır , .. 

l I Cumhur reisinin bahsetmek istedi· 
ğini herkes bilmektedir : - Gerisi üçUncU sahifede -



::tıınıre :z 

"Allah , aşkı insanlar arasında sulh 
için bir meş'ale olarak yaratmıştır.,, 

Dük dö Vindsörün izdi
vacını takdis eden rahip 

--
Cebinde yüz bin dolarlık bir çek ol
duğu halde Amerikaya hareket etti 

Londra 30 - Perjardin yarın ı 
Amerikaya hareket ediyor. Büyük 
bir uçurumu atlamak üzeredir. O 
kendi kendinden emin lm'unuyor. 

Önünde açılan yeni bir arzımev. 
ut ona kollarını açmıştır. Halbuki 
kendi vatanı yumruk göstermektedir. 
O yalnız küçük bir arkadaş sadakatle 

takibedecektir: Vicdanı .. 
Konuşmağa başlıyoruz: 

- "Niçin Anglikan kilisesi sizi 
bir günahkar telakki etmektedir. 
Ve sizi böyle bir harekete sevkeden 
saikler nelerdir? 

• - Benim Vindsor rahibliğine 
göz dikmiş olduğum söylendi. Fa 
kat bundan daha abes birşey yok 
tur. Ben kararımı hiç beklenilmedik 
bir şekilde verdim. Size anlatacığım. 

"Birgün pipomu içiyordum. Bir 
denbire radyonun verdiği bir haber 
nazarı dikkatimi çekti. Dükdö Vind
sorun izdivacından bahsediliyor ve 
deniliyordu ki: 

Kral kilisenin reisi olduğu için 
lngilterede bu izdivacı takdis ede
ce~ hiç bir rahib olmıyacaktır.,, 

O, anda gayri ihtiyari olarak 
sekizinci Edvardın tahtından fera
gat ettiği hazin geceyi hatırladım. 

Sa majeste yine radyo . vasıtasile 
şunları söylemişti: 

-"Nihayet sizinle serbestçe 
konuşa bilirim ve size aranızdan en 
basit bir vatandaş gibi ben de in
tihap ettiğim kadını sevmek hakkını 
kazandığımı söyliyebilirim. 

Bunun üzerine düşündüm ve 
kendi kendime: 

"Bu izdivacı takdis edecek birisi 
bulunacak ve bu, ben olacağım. de. 
dim. Bu dakikadan itibaren kararı· 
mı vermiştim. 

Bütün lngiliz rühbanının aleyhi
me döneceğini biliyordum. F akt, 
bütün kanunlara, yıpranmış anane· 
!ere, rejmlere meydan okuyarak her
kesin gözü önünde aşklarını tahak. 
kuk ettirmek cesaretini gösteren bu 
çiftin izdivaçlarını takdis etmekten 
beni hiç birşey alıkoyamazdı. 

Bir Rahip için tek bir şeyin e
hemmiyeti vardır: Ebedi hayat. 

Binaenaleyh Cenabıhakkın beni 
affedeceğinden eminim. Çünkü, ben 
Kanunuesasi manilerini aşarken ye
gane düşündüğüm şey, bir genç çif· 
te Cenabıhakkın takdisini vermek
ten başka birşcy değildi. 
Şerefimle temin ederim ki, bu kararım 
üzerinde kimsenin tesiri olmamıştır. 
Dük dö Vinrlsor bu kararımdan 

yazdı~ım bir mektupla haberdar ol· 
muş ve teklifi kabul etmiştir. 

Anglikan kilisesinin şiddetli ni 
zamlarını çok iyi biliyordum. Ve bu 
nizamları aşarken kendimi en şiddetli 
bir cezaya maruz bıraktığımdan da 
emindim. işte bunun içindir ki hür 
Amerikada bir melce aramayı dü
şündüm. 

Amerikada, yeni lngilterede de 
bulunan eski bir dost ve meslekta. 
şıma telgraf çektim. Bana şöyle ce
vap verdi: 

"Gel ruhun burada selamet bu • 
lur. Seni anlıyoruz .... 

Hareketi büyük bir heyecanla 
takdir eden meslekdaşım etrafında. 
kiler benden bahsetmiş ve oraya gi
deceğimi söylemiştir. 

B11nun üzerine büyük bir hayretle 
karşılaştığım birtakım mektuplar al
dım. Beni Amerikanın muhtelif yer. 
!erinde dini konferanslar vermeğe 
davet ediyorlardı. 

Teklif ettikleri konferanlar mev· 
zuu şudur: 

"Allahın hadimi bir rahip nasıl, 
Henüz birkaç hafta evvel bütün 

bir imparatorluğun lıatta Anglikan 
kilisesinin de şefi olan bir insanın 
izdivacını kilisenin bütün evamir ve 
memnuiyetini nazarı itibara almıya
rak takdis etti. Bu rahibin Allaha 
ve onun adaletine imanı devam edi
yor mu?. 

ilk bakışta bu mevzu yaptığım 
harehtin müdafaası gibi görünür. 
Hayır bu bir [Ehlisalipmücadelesi] 
dir ki üç ay devam edecektir. Ve 
bu konferanslarımda hiç bir zaman 
ne kilisemin ve ne de onun mensup· 
!arı aleyhinde bulunmıyacağım. Sa
dece Allahın insanlar arasında sulh 
ve sükun arzu ettiğıni ve bu sulhun 
meşalesi olarak aşkı yarattığını an· 
!atacağım. 

Ve böylece lngiliz tahtının en li 
yakatlı varisi olan Dük dö Vindso
run izdivacının takdisini para veya
hut diğer bir vasıta ile temin etmek 
gibi yabancı bir fikre düşmemiş ol 
duğunu isbat edeceğim . 
Birisinin bize söyledlklerl 

Ertesi gün mıntıkanın büyüle sa· 
nayi erbabından birisine rast gel
miştim . Ona Pere Jardinden hah 
settim . 

- Ha 1 evet dedi .. Yakında 
Amerikaya gidiyor . Hem de cebin· 
de yüzbin dolarlık bir çek olduğu 

halde .. Mamafih onun için memnu· 
num . Zavallı adam hiç olmazsa se
faletten kurtuldu . 

- Yok canım 1 
- Tabii .• Tabii .. Pere Jardine 

yapmasını teklif ettikleri konferans· 
!arın mühim bir para getireceği 
muhakkaktır . Bunun içindir ki , 
kendisine de bu servetten bir hisse 
ayrılmıştır . 

Filhakika Dük dö Vindsor izdi
vacın takdisi için Allahın elini zor· 
lamamıştı. Fakat bu el yaptığı ha
reketin bir kaç yüz bin dohır değe. 
rinde olduğunu anlamakta güçlük 
çekmemiştir . 

Rahibin vereceği konferanslar 
Vallis [ Düşes dö Viddsor ] un doğ 
duğu memleketten başlayacaktır . 

Suriye meclisi 

- Birinci aahlfeben artan -

Bilhassa doktor Şehbender ile 
Emir Şekip Arslanın nutukları orta· 
lığı allak bullak eden hadiselerin 
kaynağı olmuştur . Kendisine fev· 
kalade istikbal yapılanlardan Said 
Haydarın da halepde muhalefet cep· 
hesine geçtiği yazılmaktadır . 

· Bundan bahseden ( Eşşebab ) 
gazetesi , emir Sait Haydarın Suphi 
Berekatla teşriki mesai ettiği , hal
buki bir mücahit olarak karşılanmış 
bulunan Emire millet tarafından red· 
dolunmuş insanlarla elele vermek 
yakışmıyacağını yazmaktadır . 

Siyasi vaziyeti hulasa eden bir 
baş yazısında " Le Kuriye dö Siri " 
gazetesi sahibi ve Halep matbuat 
bürosu reisi Esseyyit F adil Esvet 
diyor ki : 

• Suriyenin vaziyeti siyasiyesi 
şimdiki kadar olduğu gibi bir karı
şıklık karşısında bulunmamıştı . Ge· 
rek dahili ve gerekse harici hadise-

8 Temmuz 

,------------------------------------------- c 
ı ' Ş~lhöır • 

'!----------------------------------------~ iskambil 
Odun 'kömür 

meselesinin hal
line çalışılıyor 

Mühendisler raporlarını 

ikmal etmek üzere 
Odun kömür bu\ranının önüne 

geçmek için Vekaletten gelen emir 
mucibince orman teşkilatı mühendis· 
!erinin tetkikler yapmakta olduğunu 
yazmıştık. Dün aldığımız malumata 
göre mühendisler bu raporlaıını ik· 
mal etmek üzere bulunmaktadırlar. 

Ayrıca köylünün ev, köprü, ca 
mi vesaire inşaatında kullanacağı 
kereste için satılacak ormanların ta. 
rife bed dinden üçte bir alınacak· 
tır . 

Bu ay sonuna kadar odun, kö
mür işinin kat'i surette halledilece. 
ğine muhakkak nazarile bakılmakta. 
dır . 

Maarifte: 
Olgunluk ve kamp 

Şehrimiz Lisesinde Temmuzun 
altısından itibaren olgunluk imtihan 
!arına nihayet verilmiştir. Mektep 
idaresi ve talebeler kamp için ha· 
zırlıklannı ikmal etmişlerdir. 

Köylerde hayvan 
hırsızlıkları 

Mevsim dolayısile tarla ve yay
ıalara çıkan köylülerimiz hayvanatı· 
nı iyi muhafaza edememekte ve bu 
yüzden hırsızlıklar çoğalmaktadır. 

Dün de Cire çiftliğinde (Cey
han) oturan bakkal Şahin oğlu Meh· 
medin beygiri meçhul bir şahıs ta
rafından çalınmıştır. 

Jandarma hayvan hırsızları hak· 
kında takibatta bulunmaktadır. 

Operator Yusuf Ziya 
Öz bakan 

Doktor, Operator Yusuf Ziya, 
seyyahata çıkmış bulunduğundan 
istiklal mektebi yanındaki muayene 
hanesi kendisi gelinciye kadar ka· 
pali bulunacaktır. 

Düzeltme 
Evvelki günkü sayımızdaki yaz· 

dığımız istifa edenler yazısındaki 
Zekeriya ismi Zekai olacaktır. Dü
zeltiriz. 

ler hükumetin vazifesini son derece 
müşkülata uğratmaktadır 1 

Meclisi mebusan , Sancak mese· 
lesinde Cenevre kararını reddetme· 
ğe karar vermekle hükumeti müş
kül bir vaziyete sokmuştur . Zira bu 
kaı ar mevcut oldukça hükumet Türk 
- Fransız - Suriye itilafını imza 
edemi yecektir . 

Şimalde lskenderun meselesi he· 
nüz halledilmek üzere iken , şimrli 
de cenupta yeni bir mesele bu gös· 
termiştir • 

Bu da Suriyenin Şarlculerden 
ve Filistin ile birleştirilmesi için 
Prens Mehmet Alinin ortaya koy· 
duğu projedir . Bu proje bilumum 
partiler tarafından ehemmiyetle tet 
kik edilmekte olduğu gibi lngiltere
de de büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Dahilde bazı mıntıkaların hoş· 
nutsuzluk yüzünden ayrılık alamet 
leri göstermesi kafi gelmiyormuş gi
bi , millt"tin bugün tek cephe olarak 
takip eylediği birlik siyasetinin de 
bozulmağa başladığı bi$1edilmckte· 
dir . 

kıymetli evrakın 
satış fiatları 

Türk Hava Kurumu tarafından 

hazırlanan kıymetli evrakın tayyare 
resmi kanununda zikredilen kıymet· 
ten fazla bedele satıldığı anlaşılmış· 
tır. Finans Bakanlığı, bundan sonra 
kıymetli evrakı kanunun ta • 
yin ettiği bedelden fazla bedele sa. 
tan bayiler hakkında derhal zabıt 
varakası tutulmasını ve bu gibi ba
yilerin tecziye edilmek üzere Cüm
huriyet müddeiumumiliklerine tes
lim edilmelerini teşkilatına bildir
miştir. 

Malul ve şehit aile 
lerine ikramiye 

Tevziata on iki temmuzda 
başlanacak 

Üsküdar askerlik şubesinde ka· 
yıllı harp malulü •ubay ve erat ile 
şehit yetimlerine 937 yılı beyiye ik
ramiyesi tevziatına 12 Temmuz 937 
Pazartesi gününden itibaren aşağı· 
da yazılı şekilde ve şubede başla· 

nı lacaktı r. 
izdiham ve karışıklığı mucip ol. 

mamak üzere gününde müracaat et· 
meleri ve eçer adet vesika fotogra· 
h, maaş resmi senetlerini, nufus hü· 
viyet cüzdanlarını da birlikte getir
meleri ilin olunur. Müracaat gün. 
!eri : 

12 Temmuz Pazartesi subayla· 
ra; 14 Temmuz Çarşanba erat; 16 
Cuma, 19 Pazartesi, 21 Çarşanba 
günleri şehit yetimlerine. 

Amerikanın en 
romantik aşkı 

- Birinci sahifeden artan -

Sonra Ethel hastalanıyor: Bude
fa da cumhur reisinin oğlu babasının 
biaman hasmının evine gidiyor ve 
genç kızın baş ucunu terketmiyor. 
ouıun 

işte bogün Amerikanın en roma· 
nistik ve Amerikalılara en çok heye
can verPn bu aşkın mes'ud neticesi 
görülecektir. 

izdivaç töreni Nemaursların ma
likanesindeki küçük kilisede yapıla
caktır. Delavarenin iki yüzbin sakini 
düğüne iştirak etmektedir. Söylendi
gine göre Miss Ethel her birisi birer 
servet olan binden ;fazla düğün he
diyesi almıştır. Genç kız bu hediyele· 
ri gönderenlere bizzat yazı lie teşek· 
kür etmek istediğinden uzun zaman 
kalemin elinden düşmiyeceği muhak
kaktır. 

Reisi Cümhur Roosevelt düğü
ne iştirak edip etmiyeceği soruldu. 
ğu zaman: 

- Ev~t 1 demiştir . Fakat Cüm. 
lıur Reisi sıfatile değil, baba sıfa 
tiyle ... 

Matbuat ve bütün Amerika me
rasimin tafsilatını hususi surette me. 
mur edilen büyük bir ajansın ko. 
yacağı radyo ile haberdar edile
cektir. 

Merasime çok az ve İmtiyazlı 
gazete muhabirinin İştirakine müsa· 
de edilmiştir. 

Sinema ve fotoğraf alma hakkı 
ise, Amerikanın en çok sevilen ve 
gözünde olan JayVinbrune verilmiş· 
tir . 

Biraz yukarıda söylediğim gibi 
Amerikalıları uzun müddet meşgul 
etmiş olan bu izdivaç Delov~r halkı 
için milli bir bayram mahiyetini al
mıştır. Gece mıntıkanın her tarafın· 
da şenLkler yapılacak ve dans edi 
lecektir. Kırda bir çok ağaçların ü
zerine caıbandlar yerleştirilmiştir. 

Bu Pazar 
Torossporla - Seyhan

spor karşılaşacak 
Ônümüzd!ki Pazar günü Şehri

miz Torosspor kulübile Seyhan Ada · 
naspor " A " takımlan arasında şe· 
hir stadında bir maç yapılacaktır. 

Zabıtada:; 

Bisikletle çarparak 
ayağını kırmış 

Mehmet oğlu Ahmet isminde 
birisi, Mehmet oğlu Fuada Bisikletle 
çarparak sol ayağını kırmıştır. 

Suçlu hakkında kanuni muame. 
le yapılmıştır. 

Dün şehirde en çok sıcak 32,8 
santigrad derece idi. 

Gök yüzü kısmen bulutlu, ufuk. 
!ar sisli idi. Rüiyet sahası pek dardı. 

Geceleri hava pek ratıp olmak. 
tadır. ' 

Tarsusta bir mucid 

Tarsus - Tarsusta oturan B. 
Mustafa Kavrar mazotla yanan bir 
lamba icadetmiştir Mucid, 15 sene 
müddetle bu mazot lambasının ih
tira beratını aldığını iddia ediyor , 

Trabzon limanı 
B. Hamid Saracoğlu yarın 

Ankaradan geliyor 
Trabzon liman şirketinin satın 

alınması etrafında <:ereyan eden mü
zakerelerde bulunmak üzere Trab 
zona giden liman işletme idaresi mü· 
dür muavini B. Hamid Saracoğlu 
bazı noksanların ikmali için lstan
bula hareketini tehir etmiştir. 

Bir haftadanberi şehrimize dön
mesi beklenen müdÜr muavini yarın 
gelecek ve T rabzondaki müzakereler 
etrafında umum müdüre malumat 
verecektir. 

50,0ÖO liraya satın alınan Trab-, 
zon limanının tesisatlandırılması için 
yapılması lazımgelen proje vesair iş· 
ler hakkında vekalete izahat ver 
mek üzere B. Hamid Saracoğlunun 
Ankaraya gitmesi de muhtemeldir. 

75 Numara yakında 
sefere başlıyacak 
Şirketihayıiyenin evvelki gün 

denize indirdiği 75 numaralı yeni 
vapuru yakında sdere başlıyacaktır. 

12 mil süratle yol alabilecek 
olan vapurun güverte kısmındaki 
çatısının yapılmasına ba~lanmıştır. 

Kaptan köşküyle bacası hazır 
olduğundan bunlar da yerleı ine ta
kıldıktan sonra 75 numara sefere 
başlıyacaktır. 

iki katlı olan yeni vapur 400 
yolcu taşıyabilecektir. 

ikinci vapurun inşası birinciden 
çok daha kısa zkmanda bitirilecektir. 

--ı Si&'orto.ıı;r nwıl yanınca kaybolur. Si.Rortalı mal 

1·omnco; belf,.lı dtrhul 6denir 

GÜVEN 
SUMER BANK ve 

Sigorta . 
Soaye -
t••I • 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 

Bir bu eksikti. Dünyada lııll 
yin müzesi varken bir 
bil müzesi neden olmasıı 

Hakiki manasile " iskambil 
ğadı müzesi " denilebilecek bir 
essese dünyada henüz mevcu 
ğildi. Bu eksik de Almanya 
mamlanmış ve Altenburgen 1 
şatosu, tam 5000 tane iskam 
ğadı kolleksiyonuna malik bir 
halinde ziyaretçilere açılmıştıf 

müzede teşhir edilen kağatla 
eskileri yedi asırlıktır . 

Bismark ve ecnebi dil 
Yaşayan dillerden bir kaçıd 

menin faydası münakaşa götü 
ilim adamlarının ve hariciye m 
!arının birden fazla yabancı dil 
nuşmakla temin edebilecekleri 
fadeleri düşününüz !. 

Alman başbakanı Prens Bis 
arkadaşlarına yabancı diller o 
melerini tavsiye ederdi. Prensiıı 
düşüncesine yabancı olamıyan 

zat, yedi dil bilen yeğenini dış 

kanlığa aldırtmak maksadile pr 
müracaat etmiş. Prens sormuş : 

Yeğeninizin vasıflarını bana 
yar mısınız ? 

Yeğenim yedi lisanı kolay! 
konuşur. 

- Ôyle ise yeğeninizi lsviçrl 
gönderiniz. Orada h~men yer 
!ur. Zira , işittiğime göre , lsvi 
otelleri, böyle çok dil bilen genı;ll 
lokantada garson olarak ara rorlli 
mış 1 

Posta 150 başında 

Bu şerefin Amerikaya aidiy 
şununla anlaşılmaktadır : 

Amerikada Boston şehrinde, 1 
de postacılık etmiş olan bir za 
hatıra defteri bulunmuştur. Bu d 

c 
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Ve t 
bırsı 

tere göre, Boston'la Nevyork ar . 
sında posta atları kiralamakla g Zıın 
nen bu adam iki şehir arasın~ ağır 
mektup da nakleder ve henüz p son 
icadedilmemiş oldutundan mektıı~ aş11~ 
ların ağırlığına göre ücret alırıııı tan 

Demek ki. postacılık Amerik lir, 
icadı ~e tarihi de 150 seneliktir. 

tııa 

Hafızasız adam bir 

Bu sütunlarda bahsetmiş oldu P•lnı 
ğumuz hafızasız adamın hüviyet r0 k 
me ;dana çıkmış, beş sene evvel ôl ard 
düriilüp gömülen adamın bir baf d 
kası ve hafızasız adamın da ölü ol en 

Ve 
rak bulunup gömüldüğü sanılan rı· 

. rnı 
yazıyeci olduğu anlaşılmıştır. c d 

Bu hazin keşfi yapan riyaziye· . u. 
. . . . b' d k' ğl d ıptı cının yırmı ır yaşın a ı o u ur. I 

- Baba, beni tanıdın, değil mi? ;r 
Zavallı hafızasız adam , oğluna ap 

uzun uzun baktıktan sonra, dilinden 
· iti bir türlü düşürmediği her zamanki 

as 
cümleyi tekrarlamıştır : 

Ü 
Arıyorum, nıyoıum.... iin 

Aradığı bir riyaıiye formüliİ ec 
mü, yoksa kaybettiği aklı mıdır ? 

,-----------·..rün 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

Kurumudur 
G •• 5· ı -Dış memleketler için Abone si uven'e güveniniz. Ve ; I· 

. · bedeli değişmez yalnız posta masrafı v gortalarınızı güvenerek varınız . 
MUreceet : Rıza Salih Saray zammedilir . 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 2 - ilanlar için idareye müra· 
/'OıUJ ktılu.tu ; 95 T,.!ttf•n. 1.':D. ; ~55 d"J J"d 

··--82iıı2•1--1•1•3•0••••ııi l ~aat e ı me ı ir . 



8 Temmuz 1937 

CEYHAN KÖPRÜSÜ 
Sondaj İnşaatı henuz başlamadı. 

işi devam ediyor Filistinin ;yeni nizamı resmen tebliğ edildi 

Ceyhan bölgelerinde Köy Kanu- F·ı· 1· d A Y h d• 
nu tatbikatı ne safhada? 1 ıs ın e rap ve a u ı 

Kasabada buz buhranı hallediliyor devletleri kurulacaktır 
Ceyhan: 7 ( Hususi muhabiri- suyu satanlara verilmektedir. Diğer 

· · d Adana mezbaha buzu ise sıhhata K d nıızden) - Bölgemiz köylerın e, u üs : 7 ( Hususi ) - Niha· 1 - Mustakbel mıntıka hudud· 
934 b 1 muzir olmadığından suyun içerisine F senesinde tatbikine a~ anan yet ilistin tahkik heyetinin raporu !arına göre Araplarla Yahudiler bun 
k ·· konmak suretile kullanılmaktadır. d oy kanunu ve köy kalkınmasını neşredil i . dan sonra yekdigerinin mıntıkasın-

. H"nefi fabrikasının çıkardığı in gün geçdikçe faaliyet 53Psma gır· giltere hükumeti bu rapora uy- dan arazi hesabına almıyacaklardır. 
k 1 1 buz tahlile gönderilmistir. Gelecek k F nıe te ve binnetice iyi semere er e gun olara ilistinin yeni rejimi hak- Ali komiser bütün arazi satış· 

d d 1 
raporda sıhhata muzir olmadığı an· k d 1 ·ı k 1 e e i mektedir. ın a ngı tere ra ının emirnamesi Jarına nezaret edecektir. 

K 1 . Jaşıldığı takdirde umuma satılacak d bl d öy kanunu ve büdce usu unun d b b h e resmen te iğ e ilmiştir . 2 _ Manda devam ettı"ğı" mu""d· 
t • · 934 ve bu suretle Ceyhan a uz u ra· 
atoikine başlandığı gün, yanı 

111 
kaimıyacaktır. Bu yeni nizam Filistinin ikiye dedce muhaceret Filistinin istiap 

senesine gelinceye kadaT her köy taksimi esası üzerine kurulmaktadır. kudretine göre tahdid edilecektir ki 
muhtarı kendi köyünde istediği gibi Selçuk Filistinin başlıca müşkülatı Arap yılda ( 8 - 12 ) bin arasındadır. 
fırıldak çevirmekte ve istediği gibi - Yahudi davasından çıktığı ı"çı·n 3 ş ık 

1 
------ • -----=- - imdi i teşrif meclisi ya-

ro leri enine boyuna oynamakta ser· meml k t ·k· t k f k bestti. e e 1 1 mın 1 aya ayrı aca pılmıyacak onun yerine istişari bir 

Fransa akde ve Araplar ayrı, Yahudiler ayrıken· meclis kurularak her iki tarafın da 
Fakat, büdce ve köy kanununun di kendilerini ı"dare edeceklerdı'r . mümessileri bulunacaktır. 

tatbikine geçildi,,; güodenberi böyle 1 1 
h ık ıs· b . k. nı•z manevra ngi terenin Filistin heyetinin 4- lngiltere Filistinin yeni reı·ı·m 

a ın zaraı ına olan ütün çır ın 'k· k d raporu ı ı ısım an mürekkeptir . · · · t tb 0 k t k · · h · 1 
ve aykırı hal ve hareketler artık proıesııu a ı e me ıçın ertıir ü 
ortadan kalkmıştır. sına başladı Birinci kısımda Filistinde yapı· tedabiri alacak ve bilhassa emniyet 

Ve şimdi ise her gün ihtiyar lacak muvakkat ıslahattan bahsedi· meselesinde Ali Komiserliğin tensi-

tneclisi kanun ve nizam dı>iresinde liyor · bile idarei örfiye ve lngiltere kuvayı 
hareket etmekde ve aksi hali zuhur Tolon : 7 ( Radyo ) - Fransa ikinci kısmında Filistinin ikiye askeriyesinden istifade edilecektir . 
ettiği gibi, hakkında kanuni muame· Akdeniz filosu , hava kuvvetlerinin ayrılmasına istinad eden nizamı te· Polis ve jandarma lmvveti artırıla. 
le yapılarak cezalandırılmaktadır. iştirakile Toton açıklannda büyük beyyün ediyor. caktır. 

Bilhassa, bu yıl içinde yapılıp manevralara bugün başlamıştır . Filistinde manda rejimi ilga edi· 5- Matbuat kanunu ahkamı teş. 
Vekaletin tassihine iktiran etmek -----··------ )erek onun yerine biri Arap ve diğeri 'dit edilecektir · 
iizere bundan önce vekalete gönde· Yahudi devletleri olmak üzere iki 6- Arapların talimi İçin fazla 
rilen "Beş senelik köy kalkınma ve Satılık makine mustaldl devlet teşkil edilecek ve bu tahsisat verilecektir . 
imar,. projesi her bakımdan memfe. devletlerle lngiltere arasında Suri- 7- Iska işlerine başlanacak ve 
ket için çok faydalı olacaktır. Efektif 60,nominal 16 beygir ye ve frakın yaptığı gibi birer mu- bunun için mali yardım yapılacak. 

Onun içindirki bütün köyleri· kuvvetinde müstamel • Ransoms • ahede yapılacaktır. tır · 
ınizdc bu planın bir anevvel tasdik markalı bir buhar makinası ( Loko· Bu muahedeler yapılıncıya ka· 8- Belediye işleri tanzim edile· 
ve tatbik mevkiine konulmasını sa· mobil ) ehven fiata satılıktır . Cey. dar geçecek intikal devresinde bi· cek ve İstikraz yapılacaktır. 
hırsızlıkla beklemektedirler. han veya Adana Osmanlı Bankasına 

1 
rinci kısma istinaden şu muvakkat Bu tedbirler şimdiden tatbik edil. 

937 yılı köy büdceleri tanzim müracaat .8290 3-3 g.a tedbirler alınacaktır. mekle beraber asıl en mühim ıedbi-
edilmiştir. ~Hatta bu, temmuz ayı 1 rin cerrahi bir ameliye olduğu anla-
İçinde salma parasının birinci taksiti 1 şıldığından Filistin üç mıntıkaya 
tahsil edilöıceğinden bu hususta BELEDİYE İLANLARI ayrılacaktır. 
kaymakam ve köy ihtiyar heyetleri 1 lngiltere dörtyüz bin Yahudiyi 
hazırlığa başlamışlardır. ____________ ....,._ ___ .._________ Akvam Cemiyetinin kendine ema· 

Geçen \'e evvelki yıllarda tan· f neti addettiğinden Arapların dine 
Aşag" ıda adları yazılı ş evlerinden maada dükkan mağaza vesair tica- d zinı edilen köy büdceleri yekünu ver irmeği ve Filistinin yerli halkı 

rethanelerin cumartesi günleri saat yirmide, diger günler saat on dokuzda b. ı ağır olduğundan bu yıl vekaletin ır mi yon Araba da Yahudilerin 
kapatılmaları mecburidir. ·d · b k son emri üzerine bu mikdar epey 1 aresıne ıra mıyacağı için iki asrı 

Cumhuriyet bayramı ile Kurban ve Şeker bayramlarından beş , diger aşa~ı indirilmiş, aynı zamanda halk· ayırıyor ve akalliyetleri de himaye 
ulusal ve resmi bayramlarla Adananın Kurtuluş bayramından iki gün ev· d k hk h 

tan para alma usuli de değiştirilmiş- e ece a im azırlıyor. velinden bayramların birinci günlerine kadar geçen müddet için l:iöyle bir A F tir. rap ilistin mıntıkası Şarki 
mecburiyet yoktur. . E d f Yenı·, ko··y salma usulı" böyle ol- 1 d b' · · d f d b ı· 1 r en i e birleşerek ayrı bir hüku Bu yasağa riayet etmeyen er en ırıncı e asın a eş ıra ceza a ına. 

b~anıakla berab<!r çok muntazam caktır. met olacaktır. Cenup ve sahilde de 
ır şekilde yapılacağından ~ e ya- 1- Bakkal, manav, pastacı, sebzeci, fırıncı, dondurmacı , şerbetçi ve müstakil Yahudi devleti kurulacak· 

llılmakta olduğundan köylülerimiz sucular ve alelumum gıda maddeleri satanlar ve buz bayileri (münhasıran tır · 
Çok · h · 1 dd 1 · k t"I ) Bunlar haricinde takdis makam. memnun ve mıite assın o muş· gıda ma e erı satma şar ı e 
lardır. 2- Kibrit, tütün, ve içki gibi inhisar maddelerini satanlar ve gazete lan ve emakini bizzat lngiltere hi-

d 
Ceyhan: 7 (Hususi muhabirimiz- bayileri . maye etmek üzere Kudüs Beytülla 

en) - Yıllardır gerek kasabamız 3- Sinema, tiyatro, çalgılı gezino, kahvehane, bar , Dansiğ gibi eğ hım ayrı bir mıntıka olacaktır. 
e gerekse köyler halkının, Ceyhan lence yerleri spor ve eğlence kulüpleri, konser ve konferans salonları. Hasra da bu mıntakaya girecek 
ırmağı üzerinde bir köprünün :;;ev 4- Otel, han, hamam, berber, kundura , boya salonu gibi umumun ve bunun denizde mahreci Yafa ola-
~u~ olmaması yüzünden sevkiyata yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine mahsus mahaller. caktır. Akabe idaresi de lngilizler 
Ptıdai şekilde ağaçtan yapılan sal· 5- Doktor veya diş doktorlarının muayenehaneleri, dispanserler has. dedir. 
arla, bin bir korku ve müşkilatla taneler ve eczaneler ve bu gibi sıhhi müesse~eler. Arap ve Yahudi devletleri ara 
apılmakta idi. 6- Münhasıran piyango bileti satan bayiler . sındaki hudud tayin edilmiştir . 
. _937 yılı ilk aylarında hükumeti· 7- Perakencle olarak gaz, benzin, mazot, motorin gibi mayi mahru· Üç mıntıka arasında gümrük 
•zın bu İşe önem vererek el koy- kat satanlar. birliği ve ticaret serbestliği olacak 
~sı ve köprünün yapılması için 8 • Alelumum imalathaneler (bu imalathanelerin muamele eşya satış tır. 

__ unakasaya çıkarılması haberi bü· yerleri umumi hükümlere tabidir.) Muahedelerde mal, iktisadi ahkam 
Un Ceyhan havalisi halkını son de- 9-Alatı ziraiye tamirhaneleri. da olacaktır. 
e 10- Matbaalar. 
ce şevindiı'!nişti. 11- Alelumum münakalat ile alakadar olan mahaller.8298 Arap ve Yahudiler arasında arazi 

.. Bugüne kadar daha henüz köp· mübadelesine aid ahkam da olacak· 
Uııüıı yapılma işine başlanmamış 1- Belediye memur ve müstahdemlerile şehir fukarasının bir yıllık tır. 
ede d"" k"" · 1 1 k ı·ıa·ç ·1 ht·ıyacının satın alınması açık eksiltmeye konulmuştur. I .1 , un u giın usta ar ge ere ngı tere gerek araziye gerek 
Opr"' •• k 1 d d · 2- Muvakkat teminatı (150) liradır. d h unun uru acağı yer e son aı iktisa i a kama müteallik hususatta 
aı ı · b 1 1 d 3- ihalesi temmuzun 15 inci perşembe günü saat on beşte belediye I ne esme aş amış ıır · ır. Arap ara mali yardım temin ede· 
Yaber aldığıma göre, köprünün encümeninde yapılacaktır · c~ktir. 

ııf 4- Şartnamesi belediye başkatipliğindedir. lstiyenler oradan parasız 
Yapılma işine üç dört gün sonra Bu yardım iki milyon lngiliz 

ili köprü işini üzerine alan müta· alabilirler · . lirası mikdarındadır. 
hit h d , I 5- Taliplerin ihale günü muayyen ~a~tta temınat makbuzlarile bir· 

k 
ve mü en is bay Halit ge . .. ti ı n 1 8265 27 1 4 Resmi tebliğlerin hülasaları bun 

len sonra başlanacaktır. likte belediye encümenıne muracaa arı ı a o urıur. - - -8 dan ibarettir. 

8 U:Z 8UHRANI KALMIYOR 1 _ Asfalt dörtyol ağzında askeri fırka ö~üne kadar olan kuımdaki Bu tebliğ Filistinin ikiye taksi-

c h k ld muhtacı tamir aksamı açık eksıltmeye konulmuştur • · hakkınd 1 d k' ey anda bulunan iki fabrikanın yaya a ırımın . mı a son zaman ar a ı ga. 
z çıkarmak için malesef filitre ter· 2- Keiif bedeli 1089,26 lırad~r · zete havadislerini teyid etmkele be. 
atları k 1 ğ d ı 3- Muvakkat temı'natı 81,69 lıradır · raber Prens M h t Aı· · · . nın noksan no san ı ı o a· e me ı proıesın· 
ıle im ı· 

1 
d ıd· . · 4_ lhales·ı temnıuzun 1'-' uncu pazartesi günü saat on beşte belediye de yalnız Şa k" E d F·ı· t. b" a at arının yasak e i ığını 7 r ı r en • ı ıs ın ır-

vclilce bildirmiştim. encümeninde yapılacaktır. . . . .. .. .. .. . !eşmesine İşaret ediyor ve Suriye. 
b . er nekadar bugünlerde Henefi~ 5 - Şartname ve sair evrakı bcledıye fen ışlerı mudurluğundedır. Is- den bahsetmiyor. Tebliğ bugün ya· 

r~kası buz çıkarıyorsa da bu teyenler oradan parasız alabilirler. . . . yıldığından Filistinde ve Arap ale. 
rıkanın çıkardığı buzlar ancak 6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta temınat makbuzlarıle hır mindakİ tesiri bakında henüz söz 
ndurmacı ve ayran, kayadelen likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 8287 4-8-13-17 söylenemez, 

Sahife : ! 

Asri sinemanın 
Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşam 

-1-
Heyecan ve sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı 

HOTGIBSONUN en güzel filmi 

korkunç süvari 
-2-

Hey eca nda n heyecana, 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 nın yarattıkları 

şaheser film. 

Bu mevsimde görebileceğiniz en son te.ıısili ve her zamankinden daha 
şen ve her zamankinden daha komik ve neşeli bulacak ve sizi iki saat 

1 ·~''8&·=··''· ·G:;~:::ru~;:;;:; .. ~~,,. ..... 
Komikler kr;:lı (EDDI KANTOR) 

Gangesterler arasında 
Müthiş filmde sanatın en yüksek mertebesine vasıl olmuştur. 

PEK YAKINDA : 

Tarihi filmlerin en güzeli, en heyecanlısı ve şaheseri 

LÜKRES BORJIA 
8282 

VİKTORYA 
Bisiklet ve Motosik

letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

Müracaat : Rıza Salih Saray 

1 

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

- 3-26 8286 

------------------· 
Filistin tahkik 

komisyonu 
Raporunu bu hafta 

neşrediyor 

Kudüs : 7 ( Radyo ) -'-- Filistin 
meselesini tahkike memur komisyo · 
nun hazırladığı rapor bu hafta neş~ 
redilecektir . Bundan dolayı bir ta· 
kım kargaşalıklar çıkmasına ihtimal 
verildiğinden gönderilen bir harp 
gemisi Hayfaya gdmi~tir . 

Dörtyol belediye reisli
ğinden: 

Dörtyol kasabası için su ile mü· 
teharrik elektrik tesisatının projesi 
yaptınlacağından talip olanların bon· 
servislerile birlikte Dörtyol beledi· 
yesine mÜrdcaatları. 8297 1-3 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 



Sahife 

Mahallesi 

Çınarlı 

Çmulı 

Çınarlı 

4 

mevkii miktan 

Bağlar yolu 284 M. 2 

Bağlar yolu 161 M. 2 

Bağlar yolu 477 M. 2 

TürkaözG 

Seyhan Defterdarlığından : 

cinsi 

Albnda üç bap mağ1za ve ahır 
üstte beş oda mutbah ve müştemi
latını havi hane avlu ve kıpu 
yeri müşterek. 

Koza mağazası 

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

Muhammen bedeli 
Evrakı nakdiye 

900 

450 

450 

Sahibi 

Gayn mübadil 82· 
16800 

8400 

8400 

kadastro 
Ada Parsel 

386 68 

386 66 

.386 69 

8 'temmuz 1937 

Hududu 

Şarkan mağaza 69 386 müşte 
rek avlu 67 /386 garben umumi 
yol şimalen 8/386 hane cenu· 
hen 67 /386 müşteı ek avlu v 
kapu yeri 
Şarkaan mağaza 69/386 müş 
terek avlu 67 /386 garben um 
mi yol şimalen 67 /386 müşte 
rek avlu ve kapu yeri cenubeo 
han 6/386 
Şarkan ev 54 386 ve 61 3 
ve müşterek avlu 62/386 gar 
ben müşterek avlu ve kapu ye 

ri 67 386 Simalen ev 6 38 
cenuben ban 6/386 

Yunan tabasından Kosti Tiryani kerimesi Kadinko il en maliye hazinesi. 
Yakarıda mahalli ve evsafı yazılı Yunanlı metıükatından olup bu kerre kadastroca lesçil olunan iiç kıt'a hane ve mağazalar mülkiyetinin satışı hizalarında gi ıterilın evrakı nakdiye ve gayn mübacll 

nosu olarak muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf usulile 18- 6-- 937 tarihinden itibaren 22 gün müddetle artırılmağa çıkarılmıştır. Artırma bedelinden nakid kısmı sabit oh ak ve yalnız gayn mübadil bonosu kısmı ar' 
rılmak hususu şarttır. isteklilerin )Üzde 7 buçuk hesabile muvakkat tt minat vesikasife teklif mektuplarını kapalı zarf usulile 937 Temmuz ayının 9 uncu Cuma günü saat : 4 e kadar Seyhan Defterdarlığında müteşek 

satış komisyonuna vermeleri ve diğer şeraiti öğrenmek için de Milli Emlak kalemine müracaatları ilin olunur. 8233 20-26-1-8 
L !2SIW:SLSL!E1C 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fi>ah 
CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

K. S. Kilo 
---Xapımalı pamuk 

Piyasa parlağı ,, - 34,25--
Piyasa temizi·_.;,;,,- - - -----ı--------

iane 1 
iane 2 
Ekspres ------Klevlant 

YAPACI 

Beyaz ı ' - -~-----Siyah _ _ 

ÇIGIT =----- - - ~----'"---;----------------Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik., 

"Tohumlu ,. --ı 
:i U B-U~B-A-T-~------1 

Buğday Kıbns _ __ , _ --ı 
•-- .·--·. __ Y_er_li _____ 4,25 _ 4 __ .so ____ 

11 
_______ _ 

Men tane 
•-A=rp-"-a ______ ~,22 1_3~,37 ____ 

11 
_______ . 

Fasulya 
ulaf 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu f 

-Mercimek --, 
•--=----·----ı--,---· Susam 

------------------------UN 
Dört yıldız Salih 1 725 
ü~ç=-:---."-:---=-"-:-:---:-;----=-t650 __ _ :S ~ - Dört yıldız Do~uk 675 

..w; üç .. " - 650--
::ı c s· . 
o~ _ ımıt ,, 900 
:i ~ Dört yıldız Cumh.-u~ri=-ye~t-- 650-~ 

N Uoı-- -""" uç ,, ,, 625 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları 
7 I 7 I 1937 

Santun Pme 

Kambiyo ve Para 
İş Bankasından alınmışbr. 

Hazır 6 73 Linı 

1 197 Temmuz vadeli 6 58 yişmark 

Frank ( Fransız ) 
B. Teşrm vadeli 6 63 

20- 60 
Sterlin ( inriliı 625- (j(f 

Hint hazır 5 71 Dolar Amerika) 78 98 
Nevyork Frank ( isvi re --- -

--------------------·------------------------------
Sıcaklardan. korkmayın 

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 aldığııuz buz 

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

sarfiyatı iki misli noksandır. Yeni Mağazaya telefon edi-

niz derhal evinize teslim olunur. 

8966 17 

Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin Sesi "Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza f şcen 
Belediye civannda, ADANA 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplanna kimyagerlerin elile dolduıulanbir kristaJdır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayla11n üzerinde vagonlaraalatahr 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su de-til, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını ahrken şişelerdeki kırmız• Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana KayadeJen depolanaar 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 7, 

Akdeniz Karataş Altun
kum Plijı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta aıçalar tarafmdan ihzar edilen nefis yeme 
ve mezeler, her türlü içkiler ve l uzlu mtırubat, ltaynak sulan, hubusİ ya 
takla odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

lıtiıabat yerleri aile ve bekirlarm yerleri aynlmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesi günleri saat 

1
16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden hususi kamyonlar hare· 
ket etmektedir • 8194 H. 22 

":--------------------------------------------------• 1 

-------------~--------------------------------..... 

1 Bira 
DA 

~ 
~ ti fttl~ Geldi! .. < ' ~I 

AN~RA BllAS' 

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

içiniz ı . Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANTASI : 

R S ı.h Sa a . (Telefon No: 265) 
ıza a l T Y • ( Bebekli Kilise sokak No: 11 A ) 

19-26 ..;.;82;.;0,;,.6 ---------.. DOKTOR·-,---, ______ ______.. 
Ziya Tümgören 

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

18- 30 g. A. 8150 

/ 

. ARCA 

• 
TORKiYI iŞ ••MK-MI 

249 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lôtf ve nimetinden istifade edin 
R•dyo aksiyotesi bütü~ dünya kaplıcalarınınkind 

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

muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirl 
Senelerce çocuğu l)lmayanlar Kudreti fahranın bu feyzinden müst 

ve mesut olmuşlardır. 

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

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilathdır 

Fiatlar ıunlar- Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

• 
otel odası 

125 Bir gecdik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci " 

Odalar dört kişilikf 

Fazlasından fark ah 

30 Hususi banyo l 
15 Umumi " ~ 

Bir kişi ücreti gün 

iki defaya kadar • 
Yazın Çiftebana gelmiymler kışın cığnlard2n U)U) amazlar. Kı~ın 

tipiz iztirabı unutmayınız.8264 10 

Umumi.Neşriyat 

M. Bakşı 


