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Onüçüncü Yıl - Sayı : 3874 

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

Çin-Japon hudutlarında 
kanii çarpışmalar oldu 
Asya paktı 

Türkiyenin uüfuzunu bir 
kat daha arttıracak 

• 

Brüksel'de çıkan L'ln 
depenance Belge gazete 
sinın ba§TTlaklesinden: 

T ürkiye Dışiş/eri Bakanı Tevfik 
Rüştü Aras tarafından Asya 
paktının tahakkuk ettirilmesi 

lı ~sus unda sarfedilen gayretleri ln
gıltere husus! bir alıl.ka ile, hattıı. 
Şunu da derhal illlve edelim, bariz 
bir memnuniytle takip eylemektedir. 

. lngiliz matbuatı, Türkiye Ekono
~ı Bakanı Bayarla birlikte Bağdada 
Qıtmiş olan Dışişler Bakanı Tevfik 
Rüştü Aras'ın bu ziyaretini uzun 
uzadıya mevzuubahseylemektedir, 

Londrada genç Türk devletinin 
muvaffakiyetli politik faaliyetleri sa
Yesinde yakın şark sınırlarında bü
Yük bir sükOn teessüs eylemekte 
bulunduğu beyan ediliyor. 

Türkiyenin , umumi harpten ev· 
veJ lngi/tere ile çarlık Rusyası ara· 
sında olduğu veçhi/e , büyük zıd 
nüfuz sahaları teşekkül etmesini 
önlemiş bulunduğu söyleniyor . Her 
halde bütün teskin teşebbüslerini 

kendi üzerine almış olan Türkü bu] 
gün y kın şarkta idareci rolünün 

kendi uhdesine bırakıldığını görmek· 

tedir . Fakat lngiltere , bütün is
lıl.m memleket/erindeki ve bilhassa 
Asya paktına dahil bulunan lran, 
Irak ve Efganistandki yenilik hare
ket/erinin başında büyük Türk re· 
formunun mevcut bulunduğunu tas
dik eylemektedir . 

Esasen Türkiye ile lngi/tere ara
sındaki münasebetler günden güne 
daha iyi bir şekil alarak inkişaf ey
lemektedir/er . 

Geçenlerde Türk Başvekilinin 
mecliste söylemiş olduğu veçhile 
Türkiye ile lngiltere arasındaki mü· 
nasebet/er o derece dostçadır/ar ki 
bunu ayrıca zikretmeğe bile lüzum 
Yoktur . 

ismet lnönü bu nutkunda: "Taç 
giyme merasiminde bulunmak üze
r.e Londraya gittiğim zaman lngi
/ız devlet adamlarının yeni Türkiye· 
nin kültüre/ ve sosyal terakki/erini 
en samimi alaka ile karşılamakta 
olduk/arını müşahede eyledim ., de
mektedir . 

Bugün bu lngiliz - 1ürk dost
luğu lngilterenin yakın şark politi· 
kasında ve hattıı. belki Akdenizde 
bile , en büyük kozlarından birini 
teşkil etmaktedir . 

. Asya paktı , hududlara müteka
bıl riayet taarruz vukuunda hep 
birlikte ka;ar vermek , ve Kellog 
Paktının hükümlerinin mer'i olması 
gibi mecburiyetleri ihtiva etmekte
dir . 

Yakınlarda kat'i bir şekil alacak 
?lan Asya paktı hiç bir veçhile pan 
18 lamizmin veya bir pan Türkizm 
menfaatlerine hizmet eylemiyecek
tir . Times gazetesi pan islamizm 
zamanının artık geçmiş bulunduğu
nu kaydediyor . 

Esasen pan islıl.mizm bazı kim
se/erin etrafı inandırmak"ıstedikleri 
derecede bir kudrete hiç bir zaman 
malik olmamıştır . 

. Yeni pakt aynı zamanda lngilte
;en.ın_ Cenevre politikasının bir za· 
erını teşkil edecektir , çünkü bu 

Pakt , Yakın şark meselelerine te
m~s eden işlerde kendini göster
mış olan Milletler Cemiyetinin hi· 
mayesi altında bulunacaktır . 
. Bu işin en muvaffakıyetli ciheti 
~s~ bir çok vahim hadiselerin vuku-

u_ muş oldukları bir yerde sulhun 
müdafaası için yeni ve kollektif bir 
garantinin yaratılmış olmasıdır . 

Çin askerler! siperlerde 

27 Çin zabıtı öldü yüz
lerce nefer yaralandı 

Japonlar da zayiat verdi 
Bir kasaba bombardman edildi 

Kahire : 8 ( Radyo ) - Japon 
menbalarmdan çıkan bir haberde 

F enklayda Japon kuvvetleri ile Çin 
kıtaları arasında hakiki ve şiddetli 
bir muharebe olmuştur . Gece ya
rısında başlayan bu müsademeye 
iki taraftan iştirak eden kuvuetlerin 
mikdarı birer taburdan fazladır . Nü
sademe sabaha kadar devam etmiş 
ve şiddetli topçu ve makineli tüfek 
ateşi taafi olunmuştur . 

Japon harbiye nezareti tarafın
dan neşrolunan tebliğde müsademe
de bir Japon subayı ile bir çok ne· 
ferin öldüğü bildirilmektedir . 

Çinliler ise neşrettikleri tebliğ
lerinde 28 Çin subayı ve bir çok 
Çinli neferin müsademe meydanın
da öldüğünü söylemektedirler . 

Bundan başka , Japon topçuları 
müstahkem bir kasabayı şiddetle 

bombardman etmişlerdir . 

HATAYDA SON VAZİYET 

Bir Arap gazetesi 
•• Biz Türk düşmanı değiliz. Biz ötedenberi 

Türklerle Araplar arasına düşmanlık 

sokmak istiyen yanlış hareket ve 
hamakatların düşmanıyız ,, 

ovasına aşiret akını 
durdurulmadı 

Amuk 
hala 

----... ····----
Mahalli idare erkanı arasında değişiklikler 

Antakya : 8 [ Türksözü muha ) 
birinden ] - Sancaktaki müstemle- 1 

ke memurları arasında mühim deği
şiklikler olacağı söyleniyor. delege 
Doryonurı Napoli Konsolosluğuna 
tayini bazı mahafilde memnuniyetle 

karşılanmıştır. 
Amuk ovasına aşiret akını hala 

devam etmektedir. 
Mahalli hükumet, Sancak mü

messilinin müracaatını lakayd karşı
lamakta ve yine bu vaziyete göz 

yummaktadır. 
Reyhani ye pazarının soyulm~sı 

Türk halkı üzerinde büyük endışe 
uyandırmıştır. . 

Bütün bu tecavüz hareketlerıle 
Türk düşmanlığı gösterenlere karşı, 
doğruyu gören bir Arap gazetesi 
( Elnişa ) şu şayanı dikkat makale
yi neşretmektedir : 

" Çağırıp bağırmak, atıp tutmak 

gelişi güzel söylemek her insan için 
yapılabilmesi mümkün olan şeyler
dendir. 
derıdir. 

Fakat her hangi bir tehlike ve 
müşkilat karşısında hakikati kavrı
yarak memleketin menfaatin~ vata· 
nın istikbaline faydaiı olacak şekil
lerdevaziyeti kurtarabilmek kabili-

yetini ancak daha büyük azm ve irade 
sahibi insanlar gösterebilir. 

Ne sen bana mugallata yap, ne 
de ben buna tevessül eyeyim. Orta. 
d 'l açık ve elle tutulacak kadar te
bellür etmiş bir hakikat vardır. 

Bu hakikatten ancak irıad ve ih 
tira,la gözleri kör, vicdanları karar 
mış olanlar tegafül ederler. 

işte lskenderun meselesi.. Gel 
seninle hakikatı seven vatanın men· 
faa tirıi düşünen insanlar gibi bu işin 

- Gerişi ikinci sahifede-

,....~-............................. < 
Mançu hu 
dudunda 

Dört devlet ademi teca· 
vüz paktı dün Tahranda 

imzalandı 
Çarpışm :. lar oldu 

Tokyo : 8 (Radyo) -
Dovyet mançlko hududun
da yeni bir hudut hAdlse
sl olmz, iki taraf ta ISIU 
va yaralı varmı,ıır. Sov- ı 
hariciye Komlserllğl bu 
yeni taarruzu Japonya nez 
dinde drotesto etml,tlr. 

~ ........ --........ ..-----.....--~--...-1 

Tahran : 8 ( Anadolu ajansının 

hususimuhabiri bildiriyor ) - Afgan 

hariciye nazırı ve maiyeti dün Tah
rana gelmiştir , 

Şahinşah bugün na:ı:ırı kabul 

etmiş ve öğle yemeğine alıkoymuş
tur. 

Türkiye -İran-Irak ve Afganis-

tan arasındaki ademi tecavüz pak· 

tının bugürı öğleden sonra imza edi
leceği Tahrandan bildirilmiştir , 

Tahran : 8 ( Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bilcliriyor ) - Tür· 

kiye-Iran-Afganistan-Irak ara· 

sındaki ademi tecavüz paktı imza
landı , 

lskenderun 
çarşılarını 
yağmaya 
kalkıştı~ar 

Fransa parlamentosu 
Suriye - Fransa muahedesini 

Arıtakya : 8 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Bugün akşam üzeri 
aldığım bir habere göre ; yüzlerce 
çapulcu fskenderunda da çarşılan 
yağma etmek istemiş , fakat kulağı 
kirişte olan dükkancılar daha atik 
davranarak hemen dükkanları kapa· 
tarak kaçmışlardır . Zabıta kuvvet· 
!eri yağmaya teşebbüs edenleri da
ğıtmıştır . 

Tasdik etmiyormuş 

• • 

Manda ipka 

Şam: 8 (Hususi muhabirimizden] 
Son günlerde Suriye- tuhaf tuhaf ha
berlerle çalkarmaktadır. 

AJdığım malumata göre; Lübnan 
Cvmhurreisiyle birlikte Parise giden 

lngiltere ispanya sularına 
yeni filolar gönd~di 

Torpillenen İngiliz gemisinde 
birçok zabitler öldü 

----·······----
Akdenizde vaziyet çok karıştı 

Madrid : 8 (Rad
yo ) - Hükumet 
menabiinden çıkan 
bir haberde, Hü. 
kı'.iınet kuvvetleri. 
nin Madridin üç 
cephesindede bli· 
yük kara ve ha va 
zaferleri kazandığı 
bildirilmekte ve asi 
lerın Madrid üze 
rıne yaptığı çok 
şideetli taarruzları 

püskürtüldüğü ilave 
olunmaktadır. 

Lorıdra: 8 [Rad- ' . 
yo ] - ispanya· Bask kıyılarında toplanan torplller 

da muhtelif cephelerde harp devam 
etmektedir. 

Londra: 8 (Radyo] - lngiltere 

hükumeti yerıi bir teklif bekleme
mektedir. Gönüllülerin geri alınması 
bugünkü prüzlerin izalesi bakımın
dan en mühim bir meseledir. 

Bugün için gerek Avrupa ve 
gerek Uzak Şaakta bir eyilik belir-
miştir: Japon! A "k arırı men aya yaklaş-
ma aruları bunurı açık bir delildir. 

Hariciye Nazırı Eden Avam ka 
marasında beyarıatta bulunarak de
miştir ki: 

lngiltere hükumeti Cumaya top. 
!anacak oları ademi müdahale ko

mitesine yeni tekliflerde bulunmıya
caktır. 

. _Eski Maliye Nazırlarından Çur· 
çıl ıse şunları söylemiştir: 

. Bugün lngilterenin ispanya işle-
rırıde mesaisi meyvalarını · · I vermıştır. 
spanyada hangi hükumet olursa ol· 

~urı 0 hükumetle bizim komşuluk 
ıdamemiz mecburidir. 

Ademi mütlahale meselesinde 
lngiliz maksadı atrafırıda matbuatta 
çıkan haberleri kaydi ihtiyat'a te
lakki edilmesi ve Cumadan evvel hiç 
bir netice verilmiyeceği söylenmek
tedir. 

ispanya işlerinde lngilterenin 
mahrem bir plan hazırladığına dair 
çıkarılan haberler de asılsızdır, 

Deyli Herald gazetesinin verd"ğ" 
bir habere göre; lngi(tere hükum~t~ 
gayet mahrem bir surette 1 spanya 
kıyılarının kontrol una ait b. 1• . . . ır p an 
proıesı tanzım etmiştir. 

Londra: 8 [Radvo] - Alırıan 
sarı malumata göre: Valansiya hava 
filoları bir lngiliz gemisini bombard
man etmişlerdir. Ayrıi gemi deniz
den de torpillenmiştir. 

Birçok zabit ölmüştür. Geminin 
rhanesi büyüktür. İmdad filoları gön
derilmiştir. 

mı edilecek? 

Loriyarı gazetesinin başmuharriri 
M. J. Nakkaş gazetesine gönderdiği 
30 haziran tarihli bir yazıda Suriye 
ve Lübnan Fransa ile yaptığı mua -
bedeler hakkında şunları yazıyor: 

"Bura siyasi mahafilinde söylen. 
diğine göre, Fransa· Lübnan mua
hedesi Meclisi Meb'usanın ilk teşin 
içtimaında tasdik ve kabul edilecek
tir. 

Fransa - Suriye muahedesine 
gel).ıce bu muahedenin tasdiki İçin 
kabine oldukça müşkülata marw: 
kalacaktır. 

Radikal ve mutedil partilerin ka· 
naatına göre, halihazırda Suriyenin 
vaziyeti endişeyi mucip bir durum -
dadır. Va maneaıııo idamesi mese
lesi bile cayi sualdir. 

Parçalanması melhuz olan Suri· 
yenin ve Filistinin vaziyeti de bura 
mahafilinde dedikoduyu mucip ol
maktadır. 

- Gerisi üçUncU sahifede -

Hatay da 
Tayfur Sökmen İskende

run konsolosu oluyor 

Antakya : 8 ( Hususi ) - Yakın 

bir zam arıda lskerıderun Tüı kiye va· 
purlarının seyrüsefer yapmağa baş· 
lıyacağı malumdur. lskerıderurı kör. 
fezi hakkında Antakya;a şu havadis 
gelmiştir : 

lskerıderunda yeni bir liman 
yapılacak ve Türkiyeden mevadı in
şaiye gö~derilecektir. Türkiyeye ait 
serbest lımansız demiryol ile Payasa 
bağlanacaktır . lskenderun limanının 
lrarı transit merkezi ol .. d 

ması ıçın e 
mu~~er~ cer~y:n etmektedir. 

urkıye hukumetinin Lübnan ve s . k _ur~ye onsolosları arasında deği· 
şıklıkler yapacağı ve lskenderuna da 
mebus Tayfur Sökmenin konsolos 
tayin edileceğı haber alınmıştır. 

* * * 
Ali komiser telefonla Antakya 

ve lskerıderun mebuslarını Beruta 
çağırdı ve kendilerile sancağa ce· 
nevrede verilen hususi rejim hakkın
da mühim meseleler görüştü . 

Beruta giden mümessiller kont 
dö Martel ile görüştükten sonra 
kendilerinden mülakata ait bir hava· 
dis almak mümkün olmadı . 

Ali komser yakında fskenderu· 
nu ziyaret edeceğini onlara da aöy
ledi , 



Sıthife 2 

Gökten dağlar 
---- ·-· -----

yıldızlar aleminin 
bombardmanı 

arzı 

•• * -
Senıa bize çok değerli fakat ayni zamanda çok 1 
tehlikelihediyeler gönde mekte devam ediyor! 

1 - * * * 

Pari• : 2 [ Husu•i muhabirimiz· 
den ] - 1937 Paris sergisinin [ fizik 
iliml!ri reksiyonu J nda Astronomiye 
büyük bir yer ayrılmıştır. 

Teşhir edilen bir çok alet ve tab
lolar bilhassa ( Planetarıum ) ziya
retçilere, kendileri için bir çok sürp· 
rizlerle dolu olan ( gök alemi ) ni 
yakından tanımak tırsatını vermekte· 
dir . Bu, seksiyon sayesinde şimdi, 

yalnız alimlerce bılinen yıldızlar ale
mi halkın gözleri önüne yayılmıştır. 

Hiç şüphe yoktur ki buraya gi
ren bir ziyaretçi çıkarken mahimdt 
dağarcığının bir hayli kabardığını 

hisseder. 
Yalnız şurası da muhakkaktır ki, 

seksiyonun bu kadar mükemıneliye· 

tine rağmen bir eksiklik vardır. 
Bu sergi sayesinde bizim için 

yıldızlar alemine yaklaşmak, onların 

bazı esrarını öğrenmek mümkün ol· 
maktadır. Eakat bu serginin hudu lu 
içine giremiyecek olan bir şey vat· 
dır : 

Arzla yıldızlar aras.ı t. i mün l· 
sebatın izleri .. 

Çünkü bu izler arza g nderm 
olduğu ve göndermekte devam ettı 

ği bu nameler bütün bir sergi bina
sının bile alamıyacağı kadar muaz· 
zamdır. 

Halbuki bu izlere dünyanın bir 
çok köşeleıinde tesadüf edilebilir. 

Herkes, Aerobit adı verilen 
[ uçucu yıldızları ] daha umumi bir 
alev; [ Hacerisemavi ] ]eri ve parça
larını tanır. 

Ekseriyetle bunlar küçük hacim«e 
ve tchıikes'zdirler. Fakat on, onbeş 

ton ağırlığında olanlar' da rastlan 
maktadır. 

Bir Amerikalı seyyah Groenlanl • 
dan 40 ton ağırlığında bir ' ace 
semavi getirmiştir. Bundan bJşlc el,. 
h küçük olmakla beraher !ı 

ağırlığında bir aerolite ..,rezil} v 
3000 kilo ağırlığında diğer bir e 
Avusturalyada Malburn civ r ııd 
rastlanmıştır. Elhasıl böyle b ~ uk 
aerolit dünyanın her tarafında bul 
maktadır. 

Cenubi Amerikada Tukomanda 
on ton ağırlığında bir taş ve Çint!e 
ise on beş tonluk diter bir aero!ct 
yıllardanberi yatmaktadır. 

Filhakika gökden düşen bu taşla
rın ağırlığı hakkında verdiğimiz bu 

adedler insana heyecan verecek de
recededir. Fakat uzun seneler evvel dü
şen hakiki dağ parçası denilebilecek 
derecede birçok facialara sebebiyet 
Hrmiş olan diğerlerile mukayese edi· 

cek olursa hiç mesabesinde kalır· 
lar. 

Birleşik Amerika hükümetlerinde 
Arizona da büyük bir obüs mermisi· 
nin açtığı çukurların hususiyetini ta
şıyan fakat ne derinlik ve ne de bü
yüklük itibarile obüs çukurlarile mu
kayase kabul etmiyecek derecede 
muazzam olan bir çukur vardır. Bu 
çukurun derinliği 200 metre ve ağzı· 
nın genişliği ise kırk, elli metredir. 

Bu, semavi obüsü bizzat kendisi an
cak 400 metre derinlck te bulunabil-
miştir. Bu taş o kadar muazzamdır 
ki, büyüklüğü hakkında hiçbir fikır 
edinilememiştir. 

Yalnız takriben yapılan bir he
saba göre 10 milyon ton ağırlığın· 
dadır. Bu şu demektir ki, bu muaz· 
zam dağ parçası arza düştüğü zaman 
20 milyon tonluk bir toprak parça
sını yerinden oynatmıştır. 

Ve ancak şu son zamanlardad 
kı bu korkunç dağ parçasından isti
fadeye hazırlanılmaktadır. Çünkü bu 
muazzam kütle çok dep;erli ma en
lerden ibarettir. Yapılan hesa p] n 
g<ıre içinde bir kaç milyar kilo de
mir, yüzlerce milyon kilo nikel, bakır 
ve pilatin vardır. 

Daha genişlikte olma .. !~ beraber 
buna benzer ve oldukça büyük krater 
!ere Rusyada Odesada. Arabistan 
çöllerinde, A vusturalyada da rast 
gelinmektedir. Bütün kraterlerin et· 
raf arının hususiyetle hiçbir allkalan 
gö,ülnıemekte ve bu mıntıkaların 

hiç birisinde bir volkan izi bulunma
makta olduğu için bunların semavi 
birer Bombardıman eseri oldukları 
m•hakkaktır. 

Böyle bombardmanlardan birisinin 
:tesiri 1908 de mükemmel surette du· 
yulmuş ve görülmüştür. Bu yıl içinde 
bütün Avrupa simografları müdhiş 
bir sarsıntı kaydetmişlerdi. Fakat bu 
korkunç sarsıntının sebepleri bir türlü 
bulunamamıştı . Bir müddet sonra 
Kansk mıntıkas ·ndek i Rus köylüle· 
rinin bugün nıiıdhı~ bir hararet his· 
settiklerini, korkunç ve muazzam bir 
alev gördükleri ve müteakiben de 
insanın için~ iirperme veren bir gü· 
rüllü işittiklerı haber verildi . 

Ayni saatta ve bu yerden 700 ki· 
lometre uzakta bir trenin makinisti 
de ayni şekilde büyük bir gürültü 
işitmışti. Ayni anda tren ani olarak 
durmuş miidhiş bir bava tazyiki treni 
birdenbi!e tevkifetmişti . Ayni saatta 
fakat .Jirbirinden yüzlerce kilometre 
uzakta vukua gelen bu hadiselerin 
amillerini bulmak için yapılan araş

tırmalar hiç bir semere vermemişti . 
.Bu ancak 1927 de keşfolundu . 

Sibiryada vası ve bakir bir ormanın 
ortasında büyük bir krater ve etra
fında takriben beşı-üz bin tonluk bir 
maden kütlesi bulundu. Yine kraterin 
etrafında muone'll hacimlerde 300 
parça vardı. Bınlerce ağaç parçalan· 
mıştı. Fa:ianın izlerini taşıyan arazi 
parçası 20,rıoo kilometre murabbaına 
yükselıyorcou . üyük bir şans eseri 
olarak fa ıa insan bulunmıyan bir 
,nır.tık da \'ukua gelmişti . Çünkü 
v" zlerce şehir ve kasabanın bir anda 
ı rtadan kaybolması muhakkaktı . 

lhtimalki gördüğünüz dağlardan 
.. ur l.ısmı asırlarca evvel düşen ha
c~ isemavilerdir diyeceksiniz . Filha
kika şimdiye kadar anlattıklarımız 

en büyük kısımları toprağın altına 

gomülen semavi obüslerden başka 

bır şey değildir . Mesela : 
Meksikada Durango şehrinin civa· 

nada Mercado deı Cerro adında bir 
tepe vardır. 

200 metre yüksekliğinde , 600 
metre genişliğinde ve 2500 metre 
uzunluğunda olan bu dağ Manyetik 
ve tabii Bksid dö Manyetikten mü
ıekkeptir. Bu kütle ovanın yegane 
yüksek parçasıdır. Civarda ona ben
ze"en en küçük bir yükseklik yoktur. 
Filhakika bu dağ büyük kısmı top· 
rağa gömülmüş ve ancak bir parçası 
toprak üzerinde kalmış olan muaz· 
zam bir Aerolittir . Yüzde 67 saf de· 
mir ıhtiva etmekte olup miktarı tak
riben bir wilyon ~anılmaktadır. 

•• 
Yukarı naklettiğimiz ve ancak 

1927 de keşfolunan facia, yıldızların bi
ze ço\< kıym tli fakat ayni derecede 
de de tehlikeli hediyeler göndermeğe 
devam ett:ğini isbat ediyor. 

1872 de Romanın sakinleri bir gün 
semanın Üzerlerine yıkıldığını zan· 
nettiler. O zamana kadar işitilmedik 
bir gürültü olmuş ve bunu bir taş 
yağmuru takibetmişti . 1885 de ise 
ayni şekilde vukua gelen •ıır hadise 
karşısında Hinrlistan h alkı kıyamet 
kopuyor zı:.nneder.k mudhış bir pa
nik yaşaıııı,t.,rdı . 

Bugün ae böyle bir tehlike ve 
faciadan m"sun degilız . 

F. A. 

Hami iye 
geldi 

Jstanbu!: 8 [Hususi) - Hami. 
diye Me ·tep gemimiz dün seyyaha
!ından dönerek Sinoba gelmiş ve 
Kaınutan ve Subaylar şerefine Sinob 
şehir gazinosunda bir akşam ziyafeti 
verilmiştir. 

Tl'irlcsö:di 9 Temmuz 1937 
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Belediye 
encümeni 

Dün toplanarak sıhhi ba
kımdan ehemmiyetli 

kararlar aldı 

Belediye daimi encümeni dün 
reis Turhan Cemal Berikerin baş· 
kan lığında toplandı. Encümen , ta· 
rife harici satış yapan bazı lokanta 
sahihlerinin tecziyesine , çatısı gayri 
fenni beş binanın çatısının tebdil 
ettirilmesine , kanuna aykırı beş ah· 

şap barakan!n hedmine , yağcami 

Namıkkemal ulus parkı suları ev 
velce tahlil ettirilmiş, bunların kireç 
dereceleri 15 olarak bulunmuştu, 

Son ay içinde bunların sıhhiye ve· 

kaleti enstitüsünde baktriyolojik 
tahlili yaptırılmış ve suyun muzir 
mikroplardan lri olduğu anlaşılmış 
ancak Hal' içindeki kuyu suyunda 
kolibasil mevcut olduğundan bu ku 

yunun kapatılarak yeniden daha de· 
rinden açtırılmasına karar verilmiş· 
tir . Encümen toplantısına geç va· 
kıt nihayet vemıiştir • 

d. e 
Se ar satıcılarla 
muc~ ele yapıyor -

Ş L ız belediye i, seyyar sa 
tıcılaıırı, s ' 1lıın çok erken vaktın· 
da sokak rda bağırdıklarını ve bu 

suretle halkı rahatsız ettiklerini göz 
önüne alarak, bunlarla mücadeleye 
karar vermiştir. Bu işle uğraşacak 
zabıta memurlarına lazımgelen tali
mat verilmiştir. 

Halkı rahatsız eden satıcılardan 
para cezası alınacaktır. 

Ticarethanelerin 
kapanma mes1elesi 

.-----
Belediye dün tatbikata 

• geçti 

Şehrimizde , zaruri ihtiyaçları 

karşılayan tıcarethanelerden mada 
bilumum mağazalaıın saat 19 dan 

itibaren kapanmalarının belediyece 
mecburi tutulduğunu yazmıştık . 
Dün akş~mdan itibaren belediye bu 

usulü tatbika başlan•ış ve bu saati 
geçirip kapamıyan bazı mağazaları 

ihtarla kapattırmıştır . 

Müebbed kürek 
mahkumları 

Cezaları müebbed küreğe tahvil 
ve cürümleri itibarile af kanunundan 
istisna edilmiş olan mahkumların 

mahkumiyet müddetlerinin 20 sene 
mü 1detle hapse tahvili laznngele
ceğine Temyiz mahkemesirıce tavsi
ye ictihad suretile karar verilmiştir. 

Adliye Vekaleti, bu karar mü
nasebetile müddeiumumiliklere bir 
tamim göndermiştir. 

Bu kabil mahkumlar varsa tav
siye ictihad kararı dahilinde mah· 
kemeden karar alınması ve <!ğer ev
velce muhammen karar a'mmalc 
suretile cezaları müehLecl veya 20 
seneden aş a ı müdde· l~ h e çev 
rilmiş olanlar varsa d ,yal rının ac~· 
le Vekal t• gönderi'• ,. i timimen 

istenmiştir, 

Ormanların 
İstimlaki meselesi 

Orman kanununun birinci muad· 
del maddesinin tatbik şekli hakkın 1 
da Ziraat Vekaletinden Vilayete bir 
tamim gelmiştir. Buna göre; devlet 
ormanlarına yeşil saçlı oı mani ardan 
50 hektar büyüklüğünde olanlar müs 
tesna olmak üzere diğerleri ve dev. 
!et ormanlarına uzakta bulunan or· 
manlar tamamen istimlak muame· 
leleri için şimdiden lazımgelen ko. 
misyonların teşkili ile takidiri kymet 
muamelesi yapılması bildiıilmiştir. 

Belediyenin imar 
faaliyeti 

Belediye reisi tetkiklerde 
bulunuyor 

Belediyemiz bu yaz büyük bir 
inşa faaliyeti içinde bulunuyor. 

Gerek parklardaki tadilat gerek 
yolların tamir ve inşası ve gerekse 
yeni yapıların kurulma işi hararetle 

ilerle ııekt,. , .. tunu> or. 

B 
he 

elecııve reisi Turhan Cemal 
r .n, at faaliyetini hemen 

' .zat takible tetkik etmek· 

tedir. 

Ç cuk bakımı 
o~-auna girmek. 

isti yenler 
Çocuk esirgeme kurumunun An· 

karadaki çocnk bakıcı okulunun 1 
Temmuzdan itibaren talebe kaydına 

başlanmıştır. 
Okul, yatılı ve parasızdır. Ted· 

risat iki yıldır. Dersler hem teorik 
hem de pratiktir. ikinci sınıfa başa 
nkla bitirerek diploma alanlar ço 
cuk esirgeme kuramu müesseseleri· 
nde hastanelerde hasta bakıcı ve 
aileler yanında çocuk bakıcı sıfatile 
çalışırlar. 

Çocuk "bakıcı okuluna yazılma 
ve alınma şartları şunlardır: 

18 y ,ından aşağı olmamak. 
hk o~~ !dan diploma almış ol 

mak. Ort" okul ile lise talebeleri 
tereih ~Jilir. 

Sıhhati yerinde, ahlakı iyi olmak. 
O; ıla yazılmak istiyenler (An· 

kara '• çocuk esirgeme kurumu ge· 
ııel ıııer ezi başkanlığına) adresine 
dılekçe ile müracaat etmelidir. 

Kayıt için gerekli olan evrak: 

Okul diploması, nüfus hüviyet 
cüzdanı, sıhhat ve aşı raporu, hüsnü· 
hal ilmühaberi, üç fotograf. 

Kayıt müddeti tir aydır. Ağus· 
tos ibtidasında kayıt kapanır. 

Veterinerde 

Çiçek hastalığı 

Kumrulu köyündeki koyunlarda 
Çiçek ha~talığı çıkmıştır . Vilayet 
Mücadele baytarlığı bu köyde der· 
hal serom tatbikatı yapmıştır. 

Şap hastalığı 

Ulukışla meydanındaki bazı köy. 
!erde Şap hastalığı çıkmış ise de 
baytar teşkilatı tar2fıııdan .ı~stalı
ğın önü alınmıştır 

Bir asl{e i ·:.- yyare 
Dün şehrimize geldi 

Dun Diyart.ekirden şehrimize 
bir askeri tayyare gelmiş ve askeri 
tayyare ıneydanma innııştir. Tayya 
renin l:ugün Eskişehire doğru ha
reketi muhtemeldir , 

Borsada ahm 
satım 

Borsada dün buğdayın kilosu 
4,30 - 4,37,5 kuruştan arpanın ki
losu da 3,50 kuruştan alınıp satıl· 
mıştır. 

Seyhandaki 
yıkanma yeri 

Şehrimiz belediyesinin; boğulma 
valcalarının önüne geçmek için, Sey
han kıyısında banyo yapılac~k 
bir yer ayırdığını yazmıştık. 

Belediye buranın rtrafını halat
larla çevirmiş ve bir kaza vukıı bt.l· 
mıyacak şekle sokmuştur. Burası 
umuma açılmıştır. 

Bunun haıicinde nehrin her han· 
gi bir yerinde yıkanmak memnudur. 

Liselilerin kampı 
dün başladı 

Şehrimiz erkek lisesinin kampı 
dün başlamıştır . Liseliler kampı 

mektep civarında kurmuşlardır • 

Mahkemelerde: 

Bir kaçakçılık 
davası 

Bundan bir sene evvel kendisin· 
den 660,5:}8 yaprark kaçak sigara 

kağıdı )akalanan ö!ü Altın diş Ha· 

san ve arkadaşlarının muhakemesi 
dün yapılmış ve noksan kalan bazı 

hususları ikmal için duruşmı. başka 
bir güne hırakılmıştır. 

Dün şehrimizrle en ÇOK sıcak 
35,5 santigrat dereceydi. Hava açık 
fakat ufuklar oldukça sisliydi. 

Zabıtada: 

Bastonla döğmüş 

Güneşli mahallesinden Mahmud 
oğlu Dırgam isminde birisi Siiley 
man oğlu Ekrem adında bir atl amı 
elindeki bastonla fena halde döğ 
müş olduğundan yakalanmıştır. 

Bir adamın önüne çıkarak 
dört yerinden yaraladılar 

Kiptı Hasan Hurşit, arkadaşı 
Süleyman oğlu Mirza ve Sabri oğlu 
Yusuf adındaki adındaki adamlar 
Süleyman oğlu Hüseyin isminde bi· 
risinin Cümhuriyet fabrikası civa
rında öniine çıkarak dört yerinden 
bıçaklamışlardır. Suçlular yakalan 

mıştır. 

ParAlarını aşırmışlar 
Paşanebi mahallesinden Meh· 

met ve Debbağ Mustafa ismindeki 
adamlar, aynı mahallede Ali oğlu 
Bahrinin evine girerek paralarını 
çalmışlardır. Zabıta takıbat neticesi 

suçluları yakalamıştır. 

Eşyaları çalınmış 
Nacaı an mahallesinden Hasan 

oğlu Ahmed isminde birisinin bağa 
çıkmasından istifade eden meçhul 
bir adam evinden bir takım eşyala· 

rını çalarak kaçmıştır. Zabıta 
tahkikatta bulunuyor. 

TÜRKsözt) 

Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
~oo 

100 

ş 

S: 
1 Dış memleketler ı.,:in Abone ıda 

bedeli değişmez yalnız posta mJsn.1t ırdu. 

zammedilir . ı ın 

2 - ilanlar için ıdareye müra· ın g 
caat edilmelidir . aşlar 

l.--~~-~---- Yor 
v 

Hatayda son vaziyett'l r 
ı tı. 

- l:liı inci salıiferlen artan - K 

İç yüziıııü ve safahatını düşünelim. n y 

lskenderun mesele•i clünyanın diğer tıı k 
hadiseleri gibi devletler arası bir ı }Üı 

m<'sl'ledir. • i çi 
Bu işin Akdeniz kıyılarında in· inin 

giltere ile f talya arasında hadis o· 1 nı 
lan son bir vaziyetle sıkı bir irliba· Bir 
tı olduğunu unutma. Bakınız I,ken· kard 
derun meselesinin en ziyade alevl<n· ziy 
diği günlerde bundan hiç bahset· l ın 
meıııiş olan lngiliz menabii Cenevre tı. 
kararından ve işin bir emri vaki ha·! nı 
lini alışından sonra Türkler aleyhin· So 
de ıı" propagandalara kıyam etti. lı bi 
Araplar da Türklere karşı bir hu- ık b 
suıııet ve adavet hissini körüklemek _ 

için ne tahrikat yaptı. nasıl çalıştı, Bu 
daha neler yapmak istiyor . Ni- ~fıa ' 
çin ? ıd· 

Benim l,;anaatime göre Türkler ~· 
A 1 d 'k' .. t ıc ve rap ar arasın a ı ·ı muza ce· kt I 

reyan yaratmak ve bu suret le Tür· u 
e e 

ki yenin yapmak istediği Asya an· Fa 
!aşmasına karşı bu Arap ve Türk 
ihtilafını Şarkta bir kuvvet ve te· . 

.. .. h ı· J · · d k k · cına vazunu a ın e ıstısmar e ere 'CJl 

di menfaatlerini ve siyasetini emni· sed 
. ·or 

yelle kurm•k v' kökleştirmek istı· 1 canı 

yor B'. 1 'I · b h k · Ne ız ngı terenın u aı e etme 
kızmıyoruz. Belki onun hayret vernn 
dehasından intibah dersleri alıml: 

anı 

Yan 
Ço 

istiyoruz. ) 
B. d" b' ·r oş 
ız~ uşeıı ır vazı e var: k ,ı adaı 

Aklımızı başımıza toplıyaıa ya 1 . 
bancı devletlerin aııtiıiblarıııa alet z ~~ 
olrnıyMak kendi ınenfaatlarıırnzı ko S 

es 
ruınaklır . llııd 

Şuna inanmalıyız ki bir Türle l , ·~· 
Arap düşmanlığı iki milletin menfaa• .;~ ~ 1 

tı için telafi edileıniyecek :ı:ararlaı ı .. a 
1 nı 

intaç eder. Bi~ bunu anlıyor ve 5 

kenderun mesdesiuJe bıze karşı al· 
dıkları vaziyete ıağır.en - Tüı le 
kard .. ~lerimizin de bunu kavranıı~ 1 .. 

ld ki 
.. 

1 
. u sa 

o u arına şııp ıe ctn;ıyon.z. İ 

Biz Türk düşın~nı dc•ğiliz Öt• .~ l 
deııberi Türklerle Arnpl~r arasııı:ı ğ 1 

d.. 1 k k k · · 1 ' e k uşnıaıı ı •o ·nıa ıstıyPn yan ı; ıı ı• 

reketlerin ve honıakatlerin dü}mant" Jan 
} ız. Bilhassa o düşnıaulık ki siyaset 'çtı, 
antirikalarına vol vn,.rck bizin miİŞ' tı. V 
terek \I! ıııüt<·kabil menfaatkrirııizİ lı~ıınu 
parçalamak istiyor. Sın 

• 
---·----
Tahra 

ziyare leıri 

~ Şlı 

Sicil 
Tahran: 8 [Anadolu aj~nsınırı 1 irıı v 

h.ususi muhabiri bildiriyor] - Hari Gtrll la 
cıye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras. d 

1 

Irak Hariciye Veziri Naci Asille bir' a. a 
1 ayrıl 

likte ran Harbiye mektebini ziyaret 1 
umuş 

etmişlerdir. 

Alman - Fransız ticaret • 
müzakereleri müsbet 
şek:Ide neticelendi 

il erlin: 8 [Radyo] - Alman • 
Fransız ticaret anlaşması nıiizakere 
leri muvaffakiyetle rnrıa ermiştir. 

Antantın yakında imza edilecektir. 

Mafi 
~tir • 

Cem 
as ga 
1 Veril 
tel eri 

Yanı 

ırı ri 

tatbiI 
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ÖLÜM CEMİYETİ - ~.~:.~::,:~:.0::. _ ~;~,;:,:'!:,~:;::~:.:.'.~:·~~:, 
Ş • d d f }' t • Sancak meselesinin ihdas eyle· !erinin Marsilya tipi kir ·mit setriye 
ım i de Amerika a aa ıye e geçmış diği müşkül vaziyette bu mahalilin si ahşap çatı işçilikleri münakasaya 

nazarı dikkatını celbetmektedir. konulmuştur. 

D • k f } • • d muhakeme S · h"k" t. . b · t 2 - Münakasa kapalı zarfusu. 
enıır a es er IÇID e urıye u unıe ının u vazıye lı'le 12 Temmuz Pazart·s·ı gu"nu" sa. 

lcr karşısında bir gün Fransayı mü- ' 
edilen ikiyüz haydut dahlei askeriyeye mecbur edeeeği bahı . saat 11 de fabrika inş~at bü · 

endişesi de muahedenin tasdig edil rosunda yapılacaktır. Yapılacak çatı 

Sici lya, 1921 senesi ilk baha 
one pd b 

1 a ayramlarından birini yapı 
ra ı tdu F av h . . . b'. "k · ara şe rının uyu mey· 

nında, köylüler, müteaddid yerler
n ge l miş l er, şehir halkile karı~· 
.şiar, onlarla birlikte içip daııs 

L- '"'"ıYo. b rdı . 

t 
Vaki t öğled, n sonra idi. 3000 

e n fazla ahali bir araya toplan 
Şh, 

Ka' elerde bi ı in ir , ir ki' ,,. 
••nJ.;ı kayıtsız şarap içmekte 

im. n 1 Y '' z bir adam yavaşça yerin 
ğer 11 kaktı. Meydanın ortasına değ· 
bir .. 

}uıüdü. Gözleı i uzak bir köşe· 

I . ki çir diıı-er adama dikilmişti. Sağ 
n lnın parmakları ceketinin cebine 
o· lam akıllı sokulmuş tu. 

ba· llırdenbire durdu. Bir ro\•elver 
en- ardı. Bir kırbacın şaklamasına 
1 n· · ~ zıyen bir gürültü oldu. Taban. 
et· ı n namlusundan mavi bir 11lev 
re .t l ı . Ve kurşunun isabet ettiği 
.ha am }'Üz üstü yuvarlandı. 
ı~· Sonra katil, kalabalık içerisinden 
ttı. lı bir sokağa daldı, koşarken bo 
u· ık boğuk şu sözleri söylüyordu: 

mek 
- Omertal Omertal 

şh, Bu, ses çıknmayınl demekti. Bu 
ı· efıa gizli cemiyetin korkunç ihta· 

idi. 
le~ Sicilyanın gizli tedhiş cemiyeti 
.. e ktullar listesine bir isim daha 

r· ive etmişti. 
n~ Favara meydanındaki 3000 kişi 
r herbiri bu hakikatı biliyordu, 
e·. cinayetin şa hid i olmuşl ar. Fakat 
eıı 
. se bir şey söylemiyor, ses çıkar· 
1. 
. ordu. Çünkü ifşa eden adanı, bu. 

tı· 
1 canı ile öderdi. 

ne 
Netice itibarile · polis, tevkifat 
amadı. 

efl 
·ı k 'tan sokaklarda" birinde 

Çok sürmeden. Favaranın dar 
loş yan sokaklarından birinde 

• 
3

• adaın karşı l aşt ı. 
~t k isi de Lıirbir! erini görür gör-
0 z bıçağa sarıld ı l a r. 

Sessizce dövüştüler. Nihayet bi· 
k flıidesinden aıi ır bir yara aldı. 

:a• Şı iki büklüm~ yere yuvarlanırken 
11 ş.e .ba ş ından bi r jand..ormanın gel. 

! nı gördü. 

~,. D rhal pelerı ı:ııi başına çekerek 
k Omeı tal dedi 
ı• Ayakk. phrı"•n etr.Jını bir kan 
• I" I u sarrn1 5tı Duvara yasland ı , ve 

Şınani le t at!ı ta t ı ı_ onu ,mağa , ge. 

1a ·k l. a sad ın lıe rek etind en b~hsd· 
iıJ' ğ e koyuldu. 

ı• Jandarma, biı şey 
t çti . Geçip gür. • 

ÜŞ' lı . Ve yaralı J ın 
zı hunu teslim et 

S<Jn nef• ,nc:I 
~ şı, söz döl ;i ' 

Üınert•I 

farketmeden 
1eydanlığa 
ıvarlandı. 

ll (arından 

ellıllfet n • an ! uruldu? 

Amerikanın " yüzü yaralı hay 
dudu " Al Kaponi , bir Sicilyalıdır. 
Ve onun Şikagodaki çetesi , tama· 

ı men " Mafia , gizli cemiyeti usulleri 
üzerine çalışmıştır . 

Sicilyanın zengin ahalisi Mafiaya 
avuç avuç para vermeğe mecburdu. 
Buna mukabil onlar da " himaye " 
görliyorlardı . 

Eğer para vermekten çekinenler 
·~rf?ları t~f.rin edivor , hat 

'tları tehdit olunuyordu . 

" rnnla beraber , tehlikelere 
ma u .ı kalanlar polise ihbar ede· 

miyorlardı . 

t 

- Omerta l 
Mafiaya girmek ıçın muayyen 

bir ehliyet (?) göstermek lazım ge 
liyorJu . iyi kama kullanmak filan 

şeyler . 
Musolini iktidar mevkiine çıkıp 

da Sicilyaya geldiği zaman halka 
uzun lıir nutuk söylemiş , ve dinle 
yiciler arasından çıkan yaşlıca bir 
köylü kadın şu suali sormuştu : 

- Pekala , Mafia faaliyeti kar 
•ısında ne tedbir alacaksınız ? 
' Musolini şiddetle cevap verdi : 

- Onların hepsini temizliyece· 

ğim. 

ltalyan diktatörü fılhakika sö · 
zünü tutmuştur, Fakat Sicilya ada 
sından Mafiayı temizlemek hayli 
sürdü . Gizlice soruşturmalar ya. 

pıldı . 

Bir kara liste vücuda getirildi . 
Bu listede , Mafıanın elebaşılarının 
adı geçiyordu . Sonra birdenbire 
bu elebaşılar tevkif edildiler . Ve 
bir manastırda muhakeme olundular. 

O manastır şimdi bir müzedir . 

200 den ziyade Mafia mensubi. 
nin ka palı bulu :ıduğu büyük demir 
kafesi hala orada görürsünüz . Mu· 
hakeıııeleri öyle yapılmıştı . 

Mevkufl;.r nefiye malıkum oldu· 
ı~r . Ve öyle muhtdif kü~ük ad~lara 1 

sürüldüler ki oralardan kaçmak ım 
kan lıaricindeydi . 

Maanıaiıh sonra fan bunlarclan 
Sicilyaya dönmesine ınü~aade rdil· 
miştir Lakin daima ı ı bir göz al· 
tında bulundurulıııuş l dır · 

Yani , 0 malı.kum ar " söz üze· 
: e serbest bır;,kılmışlardır . Ev 

ITO ,, 

ı~rne saat yedıdc dönnı ı-: ğe mec 

bu rdurlaı . . 
f1ir çoklaıı iitmüştür · Ve eski 

faJijyetleriııi tdcrar etmek .hevesile 
yerlerine kiın~e geçın -: mıştır_ · l3u 
itil·arla 5icıly"cla şımdı Mafıa mev

cut değildir . 
Di r zaın3nlar ' ya l nız F;ıvara 

m,.ydanmdd Mafi a mensup la rı tara 
fın<la rı 3poo k i şi öldürülmüştü . Ve 

Linııetice ş.~ lıird~ki kadınların he
-mr 1 '" .·si ;,iyahlar g iym i şt i . 

mesi için bir sebep teşkil etmekte'. mikdarı hafif ve ağır tip iki bin yüz 
dir. metre murabbaından ibarettir. 

Bu lngiliz • Arap projesinin de 3 - Münakasaya iştirak etmek 
ne neıicele vereceği, Suriyecle nasıl istiyenler şartname ve çalı tafs !at 
karşılanacağı vazih surette anlaşıl. resimlerini her güiı öğl ~den evvel 
madan Suriye muahedesinin tasdiki görebilirler. Talip olanlar münakasa 
mümkün olmıyrcaktır. günü saat. 11 de inşaat bürosunda 

Bununla beraber kabine her iki hazır bulunmalıdırlar. 
muahedeyi de Melisi Mebusaana 8301 9-10-11 
sevkederek tasdikini talep edecek 
ve Suriye muahedesi hakkında ~ayr1i 

ılüira.:i gösterilecek oluraa yalnız 

Lübnan muahedesini tasdik ettire 
cektir. 

Filistin ahvali hazırası bize en. 
dişe vermez. Bir siyasi Cumnuriye. 
tinin teşekkülü de bizi alakadar et · 
mez. 

B"nunla beraber Lübnan ve Su· 
riye muahedelerinin Meclisi Mebu. 
sanda tasdikine bu yeni teşekkülle· 

rin bir mani teşkil edeceği zannet· 
me ıı. Oisa bile bizim muahedenin 
tasdiki Suriyenin vaziyetinin tavzi 
hiyle ilişikli değildir. 

Ne olursa olsun bizim mukad· 
deratımız Surlyenin mukadderatına 
bağlı değildir. 

Bizim mevcudiyetimiz komşula . 

rımızın çıkardıkları müşküla , a ve on 
ların fantazilerine tabi olamaz .• 

~~~,...,,..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e::z A 

Adana Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Sicil ilanı 

( Kısacık Kollektif ticaret Şirketi ) 
Adananın Kuruköprü mahallesinden Mehmet Kısacık varisleri Hamide 

kendisine asaleten ve küçük oğltı Hüseyine velayeten, ve LUtfiye kendi. 
sine asaleten ve küçük çocukları Neriman, Perihan, Şükran ve ilhana ve· 
layeten ve Meryem ve Halil ve Mustafa ve Seyfi ve Ali Rıza Kollektif 
ticaret Şirketi halinde ve yukardaki unvanı ticari ile icrayi tic•rete baş · 

lamış ve sureti aşağıda yazılı mukavele senedini tevdi etmiş olduklarından 
tic1ıet kanununun -12 inci maddesi mucibince mezkur şirket sicilli ticarete 
kayıt v~ tesçil edil<l i ği ilfill olunur. 

Sicilli ticaret numarası : 75 
Tesçil tarihi : 7 Temmuz 1937 
Oda sicil numarası : 624 

Kısacık Kollektif Ticaret Şirketi Mukavelenamesi Sureti 
Biz aşağıda iınza ve mühürleri bulunan Adananın Kuruköprü mahal. 

lesinden Mehmet Kısacık varisleri Hamide kendisine asaleten küçük oğlu 
Hüseyine velayeten, Lfitfıye kendisine asaleten küçiik çocukları Neriman, 
Perihan, Şükran ve ilhana ~elayetenve Meryem, Halil, Mustafa ve Seyfi 
ve Ali Rıza ; 

Karataşın Oıına'dı, B~bdi köylerile Kısac ı k aJıy l a muuf çiflikteki 
arazileri ve A•ldııada m.,vcut g.iyri men'culleri işlctm: ve iJare etııı "k v~ 
yine Oymaklı köyiiıı.:l !kı çır.;ır fabrika ve değirm ende Kıs • cık çifliğ i nde l.: i 
yel değirmenini işl ~\in!k ve tıcıret işleril e m ~şgıl ol na'' Üler·! b:r şirket 

kurduk. 
1- Şirketin unvanı : Kısacık Ko!lektif tica ret şirke ti 

2- Şirketin nevi : Kollektif 
3- Şirketin merkezi : Adana 
4 - Şirk etin sermaresi: 24,0,JO ( yirmi dö·t bin Tür!~ lirası ) 
5- Şirketin ba şlangıcı : 1 Tpmınuz 1937 
6.,.-, Şirket sermayesi ortaklar arasında m'itesaviyen ko11muş olup kar 

ve z~rar konan müsavi sermaye nisbeti dahilaıde taksi ı ıı edilecektir. 
7 - Şirketin biitün idaresi A·ianada Tiirkocağı ma 1 ı dl-s:rıJe oturan 

Sabri Gül tarafındaıı yapılacıktır. s~ori G:il uın ·.ııııi dir.:ktir ve ıım ıl'ıı i 

vekıl sJatile ve m ı t la'< bir ş :kilJe şırkcti te;nsil e.:1 - r. Şı rke t a JııH her 
türlü sıfat ve salahiyetle yıl.uz S1bri G il irn7.a edeiıılır. 

8 - Şi rketin m'i ld d i diri sen •.l ir. Muıyyen ınüd !etin lıitamında:ı üç 
ay evv !I ve n'1'VC<l't mt~kların ii~te ikis : niıı şirkett~ıı a; rılııı~k veya f,,sifı 

a!e ıı:ı.Je bu lunma'lık leıı t akdirde şi rk et , dürt sene hi ta ınmdan iti bar"n 
yitı"!: lr>'ıı i ı . ıü . J •. letfıı ıı z., tılıı:ı~ sayılocaktır . 

9 !~ b ı { KISACIK KOl-LCK l iF TICARE.T ŞiRKET] ) ıııuıca 
ıe ·~naT1esi beş nü lıa olarak tamim edil ıııiş.tir. l Teın nuz 1937 

Seyfi 
imza . ' 

Ha1il 
imza 

Meryem 
Müh:ir 

Lutfiye 
Mühür 

Hamide 
Mühür 

Ali Rıza 
imza 

• 

Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşam 

-1-
Heyecan ve sergüzeşt filml erinin büyük kahramanı 

HOTGIBSONUN en gii ze l fi lmi 

korkunç süvari 
-2-

Hey eca nda n heyecana, nıeraktan meraka dü
şüren sevimli artist Tinımccyin en büyük 

sergüzeşt filmi 

Kanlı çete 
PeL- ) akında? ..... Müthiş bir film ... 

8283 

YAZLIK sinemada 
tlu akşam 

Neş'e ile 
Maurice Chevali~r ve dilher yıldız Mari Glori 

şaheser filnı. 
nın yarattıkları 

Bu mevsimde görebileceğ;niz en son te .. sili ve her zamankinden daha 
şen ve her zamankinden daha komik ve n eş e li bulacak ve sizi iki saat l '~'''"';""'ti,. ·z:;:~:~"~;:;;::" ,,.,,,. '"";, 

Komikler kr~ h (EDDİ KANTOR) 

Gangesterler arasında 
Müthiş filmde sanatın en yüksek mertebesine va sıl o l ıııu~tur. 

PEK YAKINDA : 

Tarihi filml erin en güzeli , en he yeca n lı ' ' ve şaheseri 

LÜKRES BORJİA 

VİK'!O 
Bisiklet ve l\1o' o ,; i '.c 

ı~tle ~ i 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garnnl i 

ı . alıdır 

Müraca .lt : Rıza Salih 

8282 

-
. ~la ıa isi, ı , ızli !eul .. ş ceıniye· 
ın ne vakit kurulmuş olduğunu 

. . ıııdi Favara , sakin bir şehir · 
c ·, b ir çok genç çocuklar " Om~r. 

t keli. ıııesinin ne mana ifade ettı· 
1937 senesi Teı;n ımıı ayının biıinci günü tarihile yazılı bu mukavele (Bebekli kilise sokak No: 11 A) 

s.e bilmiyor. Esasen Sicilya köy· 
rınin kendilerini müdafaa için 
lrııuş bir cemiyetti. 

a., kl' 
ğini bile bilmiyorlar Bu e ı.me • 
kullanan adamlarla birlikte sönüp 

Na: 3798 1 (Telefon No: 265) 
altınJa,ki im~alar ve mühürler şahıs ve hüviyetleri isimleri aşağıda yazılı 4 26 82P.6 
şahit ve m<.nırriflerin ifa:le ve tasdiklerinden anlaşılan adresleri yazılı mü - - - -----·- ---~--------~ 

n .Sicilya adasının bedbaht bir 
,. tıh· 

ı vardır. Sıra ile Kartacalıların, 
10alılarııı vesairenin zaptı esna· 

' da . ada, her zaman birkaç devle 
t ayrılmış ve ağır vergilere tabi 

ulrnuştur. 

~afia , bunlara karşı teşkil edil. 
Ş\ır . 

Ceıııiyet gittikçe daha büyüdü · 
as gaye unutuldu Ve Mafiasi 
ı veril . k ·ı l I · . en azaları bir takım atı 
e erı oldu . 

gidiyor. 

adyo 
Markoni , 

Dünyanın en güzel, 

hassas makinesidir 

en 

' teveffa Mehmet Kısacık veresesinden : Karısı Hamide kendisine asaleten 1 
ve küçük oğlu Hjseyine velayeten. Diger karısı Lutfiye kendisine esale-

BELEDİYE İLANLARI ten ve küçük çocukları Neriman, Perihan, Şükran, ve ilhana velayeten ve 
Halil ve Seyfi ve Ali Rıza ve Mustafa ve M :ryemin İmzaları ve mühürleri 
olııp münderecatını tam 11nen kabul ve ikrar eyledikten sonra şahitler hu- -

l ıurunda imza ve ıııühiirlerile N<>ter kanununu11 67 İnci m~ddesine tevfikan l- Mezarlık, içi n gerekli 13 600 17 000 adcd mezar tah tası ve 
tasdik ettim. lO,OOO · 13,000 metre kefenlik be; açık ehiltıneyle s atın alıııacaktır. 

338~Jira~:;tanm m ıı hammen bedeli 3,000, bezin muhammen bedeli 

Şahit ve mua•rif : 
Adana : T uhafi yı:ci Hoca Zade 

3 temmuz 1937 
Birinci Noter 

lmı.a 
NiHAT AYSAN 

Hilmi ôzbilen ve imza 

3- Tahtanın muvakkat teminatı 225 ve bezin muvakkat teminatı 254 
liradır. 

4- ihalesi temmuzun 26 ıncı pazartesi günü saat onbeşte Belediye 
ncümeninde yapılacaktır. 

5- Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. lsteyenkr or~da görebilirler. 
6- isteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzfariyle Yanı dikkattir ki , bu cemiyetin ı ı 

ırleri Am 'k erı aya sokulmuş ve ora· 
latbık edilmeğe başlamıştır. ! ~--·---------- Adanaaa '; Tüccardan Yako Benyeş lriııa 8300 birli!.. te Belediye encümenine mür•caatfarı ifan olunur.8302 9 13 17 21 

1 

' 



Sahife : 4 

.--A_d_a_n_a_B""';!lo-rs~a':'l!'"s_ı _M~u-am._e_le_le_r_i ......;.._, 1 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyab 
CiNSi En az En çok Sablan Miktar 

K -==S=·= ı0~K=· ~=~s~.=~---~K~ü~o--~=I 
Kapımalı pamuk--=-
Piyasa parlağı • -34---1-35--ı-------
Piyasa temizi .. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant • 

YAPAGI 
ı-nBe~y-az------,-- 1 
1"""'s.,.,....· .--h ------------• 

ıya . . 

1----....---------~ç_ı_c,ı_r.:.__...,--. ____ _ 
Ekspres 

1 

iane -
Yerli "Yemlik,, ----------

ı--.,-..,,",;.T.:.;oh;::.u=m=!!lu~k-.. -- ------ ı -
:-ı U BU B A T 

Buğday Kıbns 1 
I---'',"-', _.;..,Y:::er.::.li ____ 1 {25 ~-- -------

Mentane 

1 

Arpa 3,50 
Fasulya ·--•--
Yulaf 

__ , ________________ , 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

-ı--1=---Mercimek 
Susam 

UN 
Dört yıldız Salih 1 725 

ü;:Cç-.:-:--7"7--d.!-"-----='-6~5=0 ___ , 
:İi ~ 1_,D;;--ör_t_,_y.:...ıld=ı::..z..=D:...:o:.!!ğru:.=:lu:::k:____ t 760 
~ :; _ üç " " - 730·---ı 
] il Simit ,, 900 
:ii 1; Dört yıldız Cumhuriyet 650-~ 
~ "'lüç " " f--'6::..:2::..S ___ , 

Simit ,, 
~~....;-~~~~--~~~~~~~-• 

Liverpol Telgrafları 
8 I 7 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

Sa.n.tinı Pene 

Hazır 6 1 86 -Lireı 

Temmuz vadeli 6 175 Rayişmark 

B. Teşrin vadeli 6 73 
Frank ( Fransız ) 

Hint hazır 5 1 83 
Sterlin ( ingiliz ) 
Dolar ( Amerika ) 

Nevyork 12 112 Frank ( İsviçre ) 

1 \-w 

·~-~--"-~--·ı-'11= :: ' 1 

1 Akdeniz Karataş Altun
kum Plajı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis ycm~k 
ve mezeler, her türlü içkiler ve buzlu meşrubat, kaynak suları, hususi ya· 
takll odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

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

16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden hususi kamyonlar hare- ı 
ket etmektedir. 8194 H. 23 __ , ______________________ ~ 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimeHnden istifade ediniz 
Redyo aksiyotesi bütü"- 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 olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 
Her türlü esbabı istirahat müke~meldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Türksözli 

TÜRK SÖZÜ 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

lla"" nlar Reklam bir ticaretha- 1 cı·ldler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
nenin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-! sözü~ün mücellithanesinde .!aptırınız. Nefis bir cild, 
"lA l h d k renklı ve zarif bir kapak bolgede ancak Türksözünde 

rınızı , ı an arınızı er yer e o unan j yapılır . 
Türksözüne veriniz . 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalarında yaptı
rabilirsinız • 

Ki. taplar E.~e-~lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

Tabi Resmi evrak, cedveller, defter· ar ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır • 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua , tabeder • 

Tu .. RKso·· zu·· Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

9 Temmuz 1937 

1 Dörtyol belediye reis 
ğinden: 

Dörtyol kasabası için su ile 
teharrik elektrik tesisatının ptc 
yaptırılacağından talip olanlanP 
servislerile birlikte Dörtyol be 
yesine müracaatları. 8297 2' 

Devlet demiryolları Pr 
na İşletmesinden : 

Adana gar ve şehir istasY~ 
rındaki idare mebanisinin heli 
kurlarının idareye ait emme ııı 
nesile temizlenerek şehir har 
nakli bir sene müddetle mü teah 
verilmesi açık eksiltmeye konul 
tur. 

Eksiltme 20-7-937 salı t: 
saat 11 de Adana işletme binJ 
yapılacaktır . 

Beher çukurun tahmini ücrı! 
lira olup ayda asgari 25 çukur 
mizleneceğine nazaran muvakks 
minat parası 67 lira 60 kuruşttJI 

Bu İşe dair olan şartnarııl 
mukavele projeleri Adana yol 
müfettişliğinde parasız olarak 
rülebilir • 

isteklilerin 2490 sayılı kan~ 
yazılı vesaikle beraber muvakk 
minat parasının veznemize yatırı 
ğına dair makbuzu hamilen ek 
iÜn ve saatında hazır bulunma! 

8291 6-10-14-18 

=---------------·----------------..-; 
Siyah 

Bira 
DA 

Geldi !.. ANK~J. e,)~\~~ S<;k\/"·(···L.. 

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 l aray • (Bebekli Kilise sokak No: 11 A) 

20-26 8206 

------------------------
Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile dolduıulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

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

.Sıcaklardan korkmayıı 
Evlerinizde her dakika buz gibi yiyecek ve içecek bulundurmak s 

sıhhatinizi korumak, hastalıklardan sakınmak istiyormusunuz? Mutlak 

kiki ve elektrikli buz dolabı oıan Kelvinator buz dolabı aı 
P~şin para vermı>den 18 ay vade ile ve evinize her gün aldığınız 

parasıle bu mükemmel dolabın bir tanesine sahip olursunuz. 
Beş sene zarfında bozulursa bila ücret tamir ve tebdil edilir. Elekl 

sarfiyatı iki misli noksandır. yeni Mağazaya telefon~ 
niz derhal evinize teslim olunur. 

8966 18 

Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin Sesi "Yeni Mağaı• 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye civarında, ADANA 

' 

TiR 
/>' 

T(iRKiYE i~ ~K..•SI 
250 

L 

7953 76 -----~---_.....---~· _.,...,,.., __ _ 

-----------~-~:..-- fkmale kalanlar r-------
F ransızca dersi et lar 

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

otel odası 
125 Bir gecdik 

taş odalar 
7 5 Birinci baraka 

50 ikinci • 

Fazlasından fark alını 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi Ücreti günde 
15 Umumi 

• iki defaya kadar. 
Yazın Çiftehaıia gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek. 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 11 

r----- DOKTOR-·-, 

Ziya T ümgören 
Birinci SIQ.ıf Röntgen mütehassısı 

Abidin paşa caddesi numara 125 hergün hasta kabul eder 
19-30 g. A. 8150 

okusun 
Orta mektep ve Lise sınıflarında, 

hesap, cebir, hendese , terkimi ter· 
simi hendese, müsellesat , mihanik , 
gozmografya, fizik, kimya , fen bil· 
gisi, lngilizce derslerinde ikmale ka· 
!anları ikmal imtihanına hazırlamak 
üzere bir kurs açtık • 

isteklilerin bir Ağustosa kadar 
"Türksözü • nde 1. T. L. M. rumuz 

(arına müracaıtlan . C. 

j)r 
Orta ve Lise sınıflarındaki ti ed 

belere müsait şartlarla Fransıl ' •\Jr 
dersleri verilir . 

Matbaamıza Jl.i Ta. remzine erk 

--m-ür_a_ca_a_ı _____ __.~~ 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 

lar 


