
FE>rid Güven---\· 

'Afitp ve BAŞMUHARRlkİ 

Kuruluş Tarihi 

Kfinunusanı - 1924 

-- •• 
•ı 

:) 

Sah 

9 Teşrinisani 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı : 3976 

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

Büyük millet meclisinde 

elil Bayar kabinesi 
ifakla itimat reyi aldı 

VEKİLİMİZ, YENİ KABİNENİN PROGRAMINI 
HTiV A EDEN NUTKUNU SÖYLEDİLER 

Kamutay toplantı hallnde 

ta : 8 (Radyo) - Başvekılimiz Bay Delal Bayar 1 Jar kopmakta idi. 
•aat on dörtte Bil} ük Millet Meclisinde büyük Neticede Büyük Millet Meclisi Celal Bayar Kabine-
lrıı soylediler. sinin programını ittifakla kabul ederek tam ekseriyetle 
tkilımizın iki buçuk c:aat devam eden uiun ozlü Kabineye itimad reyini verdi. 
Yurdumuzun en kiıçük teferrüatma ka'1ar her B.ıı ~n Kamutay ok ne ecanlı anlar _yaşadı, 

11 ihti)açlarını tc baı liz ettiıen esa.laıı ihtl\ a et. Başvekilimiz in nutku her şeyden üstün iktisadi, ha. 
~ı. yati ihtiyaçlarımızı giderecek mahiyette esasları muhle· 

1 Kabinemizın pı ogramını anlatan bu nutuk vidir , 
lusur sahifeden ıbaret bulunmaktadır. Celal Bayar' Kabinı sinin J)rogrnını lama mile Bliyük Şef 
'itkılımiz Celal Bayar Meclis kürsüsünde nutkunu Atatüık'un Medisin biıinci içtimaında söyledikleıi büyük 
hemen hemen her dakika başında sürekli alkış. 1 nutkun hedeflerine intibak etmektedir. 

. 
tıdra Salamanka ilei iJJERIM 
Qri anlaşma yapacak 
Sadere edilen İngiliz gemileri 

hala bırakılmadı 
~~-------·------~.-----

dra : 8 (Radyo) - iyi malü-
11 membalardan oğı enildiğine 
Salanıanka ıle ticari işlerde 

b müzakereler memnuniyet 
ır safha aJZetmektedir. 
b·bır tayyare tarafından ba. 
~ ır Yuk vapuru hakkında Ge
;anko ademi rnalümat beyah 

~lrıız nsilerın elinde bulunan 

beş f ngiliz \'apuru henüz serbest bı
rakmamiştır. 

Paris : 8 (Radyo) Dün oğlt:. 

den sonra mecliste bir çok hadise
ler hakkında münakaşalar olmuş ve 
ızahat verilmiştir. Dahiliye Nazırı 

Doı moi, İspanyol mültecilerinin mem · 
leketleketlerine iade edilmelerinden 
bahsetmiş \ e on üç bin kadın ve ço · 
cuk mülteci bulunduğunu soylemiş. 
tir . 

Okuzlar komitesi Tok
yoyu sıkıştırıyor 

Japonlar birbüyük şehiri 
daha işgal ettiler 

~il : 8 (Radyu) Tayuvang 
ı, h.arebe bütün )ddetile devam 1 
dır. Şansuııun japnların eli'le ıl 
,~n gelen haberlerden anla-
~ ır. 

) 'il : 8 (Rad) o) Maraşal Şan 
t Şek bir nutuk iradederek 
, kı; Şımdikı mücadeleye hiç 
trrıeden devam edeceğiz, or· 
Stıu edılen hedeflere var • 

Uksel konferansı haricınde 
U Şayialaı asılsızdır. Bi7. Çin. 
tdunıuzu müdafaa etmekle 
8Ulhun muhafazası taraftarı 

Brüksel : 8 (A.A) Bı ükselde 
toPlanmış olnn dokuz devlet konfe· 
ransı bugiin uzak şarkta mevcut an. 
laşınazlğın miihtelif noklalarını Daha
ziyede aydınlatmak \'e bu anlaşmazlı· 
ğın bir suı etihalle rnptını kolaylaştır· 
mak ınaksadıle Japonyayı hattıhare

ketini mümkün olduğu kndar çabuk 
bir Zamanla bıldirmeye yaniden da· 
vet etmiştir. 

Çın hariciye nezareti Brüksel kon- 1 
feransı Çin Japon müzakereleri lıak· ı 
k.ndaki şa) idların tamamen asılaız 

olduğu bildirilmektedir. 

Radyo ve 
Parazitleri 

NEVZAD GÜVEN 

B ir kaç sene evveline gelin
ceye kadar radyo IT!emleke
timizde zcngın kımselere 
mahsus bir fantazi , bir im. 

tiyaz halinde idi . Fakat uzunza
mandanberi fennin bu harıkulGde 
bir icadı olan bu aletin fiatları çok 
düştü . Bir çok kimselerin el uzata· 
bileceği bir şey oldu . Daha iıç beş 
sene evvel , koca Adam~da sayısı 
üç beş dane olan radyoları bugün 
üç , beş yüzle sayıyoruz. 

Bugiın artık radyo , memleketi· 
mizde vücudunu hissettiren bir ih· 
tiyaç , devletin de bir mesele ola
rak ele aldığı çok lüzumlu medeni 
vasıtylardan birisi olmuştur. 

Son zamanlarda çıkan radyo 
kanunu . radyolar lizerindekı gümrü
gün hafıfletilmesı buna delildir. 
inşallah yakın bir zamanda radyonun 
evlerimızde ütü . so1'a . masa, san· 
dalya gibi zaruri bir möble hal ni 
de aldığını g6receğız ve böyle 
olmasına çalışmak ta vazıfemizdir. 

·Fakat bugün elimizde mevcud 
olan bu mucizeli kutudan temamile 
istifade edemiyoruz. Herkesin azami 
surette faydalandığı bu alet bizim 
elimizde sınirlerimızi bozan, rahatı 
mızı kaçıran bir giirültü ve şamata 
aleti oluyor . 

Evvela. radyoyu kullanmasını 
bilmıyoruz . Gecenin her hangi bır 
saatinde açtığımız her hangı bır is 
tasyonun bütün neşriyatını sanki. 
bütün komşulara yaymaga da 
memur imişiz gibi radyonun duğ· 
mesini sonuna kadar çeviriyoruz . 

Sağdaki, soldaki komş.ularımı· 
zın tahammül ve muı..avemetlerini 
hiç:hesaba katmıyoruz, Bunun ça· 
resi, ancak radyo sahıplerinin aklı· 

Halayda ~üfsitler, hey'eti iğfal 
etmeğe çahşıyorlar 

-
Heyet1e tercümanlık yapan kırıkhan kaymakamı yine 

bin türlü dolaplar çevirmeğe baŞladı 
Antakya : 8 lTÜRKSôZO muha

birinden] - Antakya da ve İskende
:runda Büyük tstiklal Bayramı hazır
hkları hararetJc devam ediyor. 

Buaün aldığım malumata gore 
"Kontrol Heyeti 4 son Teşrin perşem
be günıı curaya i'eldi. Heyete Kırık
han Kaymakamı Salihiddin ile Kırık· 
harı M sahhı h ti tercıınınn• Agop 
rcf •. kat ctın .. kle ıdi. 

Ht)Cl Keisi, N.ı!ı;ye ıniıdürluk 
binasında ıopl.ı ttml.ııı halkı 1ı t-ahen 
İngılizçc bir nutuk soyledı, bu ııuluk 
Jıeyetın s kı enlerı ı.ıraf nd.lll f.ran
sızcaya \ e knymak.ıın S ılfilıiddin la· 
rahpdan da türkçeyc tercümen cdıle
rek halka bildırıH:lı. Nutukta, He)•e· 
tin buraya intihap yapmak degıl, ııı.· 
tihaba hazırlık için geldi~i 'e Cenev-

Kontrole memur heyet 

re anlaşmasının değişmez bir kanun 
oldu~ bildirildi. 

Cezirede hususi b·ir 
idare mi kurulacak? 

Halk, süratla Fransız idaresinin 
teşekkülünü gözlemekte 

-·······---
Şam : 8 (TÜRKSÔZÜ muhabi. 

rinden) - Suriye Siyaseti ıle meşğul 

bir utın Paristcn aldığı hususi bir 

Hariciye Siyasi 
Müsteşarımız 
Bugün ş~hrimizden 

geçecek 

mektupta Fransız hariciyesinin Elce· 
zire halkı tarafından ileri sürülen nıe
talibatı ehemmiyetle tetkik ettiği ve 
bu mmtıkada da. huauai bir idare 
tesis etmek lüzumuna kanaat getir. 
diği bıldirilmektedir. 

Bu yeni idarede Elcezire ıle 

Suriyehin bütün alakaları kesilmiye· 
cek • fakat dahili bir istiklfı.lla bu 
mıntıka halkı tatmin edilmiş ola. 
caklır . 

Elcezireliler bu hususi idarenin 
teşekkülüne dort gozle muntazırdır· 
lar . 

Kaymakam Salahiddin ve Kmrk ~ 
han mebusu Mahmudun tertip ve tci
vikile ve 5 muhtarın imzasiyle ve 
Mahmudun sılAhh partizanları hima
yesinde Heyete bir mazbata verildi. 
bu mazbata « biz Sancaktan aynlmak 
istiyol'uı » maalindedir. Aocal( mez. 
kur 5 koyün halkından orada hazır 
bulunanlara vaziyet aıllatıhnca: 

« Bu m a!b ,talardan bizim malii· 
malımız yoktur ,. diye baf'imıtlarsa 
da, halkın bu baA-rışması Heyyete 
tercüme edilmemiştir. 

Bundan sonra heyyet reisi Türk
lerden iki Kürtlerden bir kişi mümes
sil .eçerek kendileriyle temas etme· 
]erini hallia bildirdi. 

Türkler Hüseyin paşa ile Abdul
lah oğlu Mehmedi, Kürtlerde K9Ç0· 
yu intihap ettiler. Kaymakam Hüse. 
yin paşanın intihabına mani olmak i· 
çin tehditlerde bulunmuş ise de buna 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Sekizinci Edvardın 
tahttan feragati 

Hakkındaki hakikat 
Kralın feragatine bugün
kü eşi Vallis Varffeld hiç 
bir suretle sebep olmamış 

" Paris Sair ,, gazetesinin son 
gelen nüshasında sabık lngiliı Kralı 
Sekizinci Edvardın tahtıhdan fera
gati hakkında yeni ve şimdiye kadar 
duyulmamış bir haber vardır . Bu 
Fransız gazetesi Londradan aldıtı 
bir telgrafı neşretmektedir . Bu tel
grafa göre,Sekizinci Edvardın tahtın
dan vazgeçmesine bugünkü e§İ, Va11is 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Şehir meclisinde 

Numan Menemencıoııu 

Ankara : e ( Telefonla ) 
Haricıye Siyasi Müsteşarımız. ~uman 
Menemencioğlu refakatındakı hır he 
yetle bugiın Ankaradan Hataya ha
reket edecektir. 

Bay Menem~ncioğlun~n t;>u. ziya· 
reli Fransız Yüksek Komıserının ge· 
çenlerde A_nka_raya j'aptı~ı ziyaretin 
iadesi mahıyetınde olacaktır. 

Hariciye Siyasi Müsteşarımızın 
Başkanlığı altındaki bu heyete Cum· 
hurreısi Atatürkün yaverleri Bay 
Cevdet de dahil bulunmaktadır. 

selimine ve terbiyesine müracaat 
etmektir. Kanunnun sarahaten me· 
nettiği bir işi. kontrol, ve akip güç 
lti~ünden istifade ederek perva
sızca y .. pmak evvela ( iyi vatan· 
daşlık ) a ve sonra da en tabii bır 
saygı ve terbiye kaidesine mi ay~rı 
hareket etmek demektir . 

ikinci dert te parazıt derdidir. 
Tabıi parazıtlore çare bulmayı biz 
de herkes gibi ilmin himmetine ha· 
vale etmiş bulunuyoruz. Fakat gü
rültüsü, makine sesi gibi bir takım 
lokal parazitler vardır ki, bunların 

devası bulunmuştur. Makinelere ko· 

Şehrin umumi . ihtiyaçları gözden 
geçirilerek kararlar alındı 

-----~------·--------~ .......... 
Belediye meclisi dün saat 14,30 

da bu devrenin ikinci içtimaını Reis l 
Turhan Cemal Berikerin riyaseti al
tında aktetdi. Bu celsede evvela ge. 
çen celsenin zabıt hülaşası okunarak 
kabul edildi . Bundan sonra yüz 
kuruş maaş alan eytan ve eramilin 
berhayat ilmihaberlerinin ve talebe 
velilerinin ilmihaberlerinin ve imza· 
!arının tasdikinden belediyece alın 
makta olan yirmibe.ş kuruş harem 
alınmaması hakkındaki muhtelit en. 
cümen mazbatası okunarak kabul 
tdildi. Ruznamenin ikinci maddesini 
teşkil eden belediye riyasetinin 5000 
liralık fevkalade tahsisat talebi hak. 

nacak, değeri az küçük birer aletle 
bu çeşit gürültüler izale edilebil
mektedir. 

Kendim okumadım ama, radyo 
kanununda buna temas eden bir 
maddenin olduğu da söylenme~te. 
dir. Ve mevcut olması da çok tabii 
ve zaruri bir ıştir. Radyo kanununu 
hangi makam ve dairenin tatbıka 
memur oJdu~unu da bilmiyorum . 
yalnız küçük bir himmetle bu iiin 
takip ve halledilmesinin kati bir za
ruret olduğu kanaatindeyim. 

Aksi taktirde radyo, çok faydalı 
bır vasıta tfeğif, mOcadele edilmesi 1 
lazımgelen 1<orkunQ bir alet olmakta 
devam edecektir. 

kındaki tezkeresi okundu . Bu tez
keredı: orman kanununun birdenbire 
tatbiki dolayısile memlekette hasıl 
olan kömür buhranuıı ve ileride hu
sulü muhtemel havayici zaıuriye 

buhranlarını müessir bir şekilde kar. 
şılıyabilmek için bazan belediyenin 
cezri müdahalelerine lüzum hasıl ol· 
duğunu ve bunun için şimdilik 5000 
lira mikdarında bir mütedavil ser
maye tahsis edildiği takdirde 
belediyenin alacatı tedbiTlerle bu 
gibi havayici zaruriye buhranlanmn 
ve bu havayicin fiatlannda zaman 
zaman müşahade edilen yükseliflerin 
önüne geçilebileceği izah ediliyor
du . Meclis , riyasetin bu teklifini 
pek yerinde bularak büyük bir mem
nuniyetle telakki etmış ve meselenin 
büdceye taalluku dolayısiyle riyaset 
tezkeresinin evvel emirde müzake. 
resi için büdce encümenine havale. 
sini kabul etmiştir. 

Meclisin bu yolda alacağı karar 
şehrimizde bilhassa şu son günlerde 
şiddetle kendisini gösteren malıru· 
kat sıkıntısını ortadan kaldıracak

tır . 
Bundan sonra Profesör Yansen 

tarafından hazırlanmış olan şehrımi 

- Berisi dllrdUncU -hdede -
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LIUOÜNKU DÜNYA BÜYÜKLERi 
HUSUS1 HAY ATLARI iÇiNDE 

B. F ranklen Ruzvelt 
Çalışmasını da, istirah(Atı da mükemmel 

surette bilen bir Cumhur reisi 

B. Ruzvelt bol bol süt içer 

Senede yalnız bir kere 
verdiği ziyafete 

Matbuatın 
gider. 

c umhur reisi ltuzvellln gUnU •abahın ••klz buçuOun· 
da baflar. Kendisi, bUtUn seleflerlnln takip ettlOI sa-

bahleyln çok erken kalkma ananesini ortadan kal-
dırmıftır. Hastahiındanberl •ekiz buçukta uyandılı halde do
kuz buçuia kadar yataAında kahr, kahvealtısını da yataıında 
yapar. Kendisi Uc fllcan sUdU arkası arkasına yuva,.larKen 
sekreteri Bayan Margaret lehan da •abah postasını okur. 

Saat dokuz buçukta, eski bir polis ınemuru olan muhafızı 
B. Thomas qualters odaya girerek bir Yaledlfambr ile beraber 
Cumhur rel•lnln geylnmesln• yardım eder. 

8. Ruzveltln yanında hiç bir hasta bakıcı yoktur. Ye yine 
bUtUn seleflerlnln adetleri hlllfına olarak onu hiç bir zaman 
(Beyaz evin) n doktoru ile beraber girmek mUmkUn d•llldlr. 

Son zamanlarda bacaklarında 1 
maruz kaldığı sakatlığa rağmen ken. 
disi katiyen iztirab çekiyor hissini 
verdirmemeğe muvaffak olmaktadu. 

Saat onda hu!>usi bir tonelden 
geçerek çalışma brösuna gider. Bu 
rada kendisini iki sekreteri kuşılar. 
Bunlardan birisi matbuatla temasa, 

Gazetelerin daha yakında 90 
kilo geldiğini yazbıkları Cümhur 
Reisinin sıhhati fevkaladedir. Yazın 
olduğu gibi kışın da yüzü bronz 
rengindedir. Yalnız saçları beş sene 
evvelkine göre biritZ daha seyrek 
ve biraz daha fazla gümüş rengini 
almıştır. 

diğeri ise Politik temaslara memur. çecuklarm saatı 
dur. Bn Lehond cumhur reisinin brö 
süne bitişik bir oda işğal etmekte. 
dir. 

Bir kaç aydanberi B. Ruzveltin 
oğlu James Ruzvel cumhur rtisliği 
genel Sf'krcterliğine memur edilmiş 
tir. 

Nev - Dealı teşkil eden on 
sekiz nezaretin çalışma birliğini 
tanzim eden ken:ıisidir. Bunun için
dir ki James Ruzveltin babasının 
yanında işgal ettiği mevkiin ehem. 
miyeti ve mes'uliyetleri haftadan 
haftaya bir.az daha aıtmaktadır. 

B. Ruzvelt günde hiç olmazsa 
bir kere B Cordell Hull'ıgörür ve 
her güu bir çok siyasi şahsiy~tleri 
ve hükumet azasını kabul eder. Fa. 
kat kendisi işlerin teferruatile uğ· 
raşmayı pek sevmediği için bu hu 
susları daima mesai arkadaşlarına 
havale etmenin çarelerini buluı. 

SUt ve Koktel 

B. Ruzvelt her gün bir hayli 
mektup röcdeıir .• Şahsi mektupla 
rmı yirmi senedenberi yanında ça· 
lışmakta olan Bn. Lehanda yazdı
rır. Söylenuitine göre Bn. Lehanda 
Cümhur Reisinin fikirlerini ve uslu 
bunu o kadar güzel taklid etmek· 
tedir ki, yazdığı her hangi bir şeyin 
hangisine aid olduğunu ancak yine 
ikisinden biri bile bilir. 

8. Ruzvelt öğle yemeğini büro. 
sunda yer. Bu yemekten ziyade bir 
kahvaltıya daha ziyade benzer. Bir 
kıp sıcak yemek, bir bardak süt ve 
bir saodüviç. .. [beyaz evde] çok fazla 
miktarda süt içilmektedir. Çünkü, 
Bayan Ruzvelt kocası hasta olalı 
danbcri südün kocasının sıhhati için 
muhakkak bir gıda olduğu kanaa. 
tindedir. 

B. Ruzvelt gündüz kat'iyen Kok 
tel içmediği gibi resmi ziyafetlerde 
de Koktel verilmez. 

Bn. Ruıvdt de alkol kullanmaz. 
Büyük ziyafetlerde ise ancak Kali
forniye şarabı verilir. Yalnız B. Ruz 
velt yemekten evvel, bizzat kendi· 
sinin hazırladığı bir bardak Koktcl 
den vazgeçemez. 

Amerikan Cümhur Reisi büro· 
sunu bazan çok geç terkeder. Vak 
ti müsait olduğu Zilman yemek 
için hazn lanmadan :evvel ekseriya 
[ beyaz ev ] in pısininde yüzer. Ba· 
cakları sakat olduğu İçin kendisini 
birisi suya iter. ve B. Ruzvelt yalnız 
kolJan sayesinde ve harikulade· bir 
kolaylıkla suyun üzerinde tutunur ve 
yüzer. 

B. Ruzvelt akşam, işini bitirdiği 
zamad sekrcterleıini yanına çağırır. 

"Çocukların saatı bir dediği za
man işte bu saattı. Bu saat uzun 
bir çalışma gününden sonra bir ne· 
vi istirahat tır. 

Ht rkes o anda tam bir serbesti 
ile fikirlerini söyler. Bununla beraber 
hiç birisi B. Ruzvelti resmi titri olan 
"Bay Başkan,. hıtabından başka bir 
suretle çağıramaz. Mümkün olduğu 

zaman B. Ruzvelt yemekten evvel 
saat sekize doğru biraz istirahat e· 
der. Tiyatroya hiç gitmez. Ve hariç· 
len de katiyen ziyafet kabul etmez. 
Senede yalnız bir kere matbuatın 
verdiği ziyafete gider. 

Şimdiye kadar onun hi.; bir se· 
farethaney • ayak baslığını da kimse 
gt5rın emiştir. 

(Beyaz ev) de, biiyük ziyafetler 
müstesna, akşam yemekleri çok sa
dedır. 

Bn Ruzvelt fantazi yemeklerin 
kocasının sıhhatı için çok i) i l>ir şey 
olmadığına kanıdir. B. Ruzveltin en 
çok sevdiği yemekler, Kotlet, tavuk 
kızartması ve jaıııpondur. (Beyaz ev· 
de iki yemek salonu vardır. Biri ,i, 
büyük, diğeri kiiçük. Cumhur reisinin 
ailesi yalnıı olduğu zaman küçiik sa 
londa yer. Bn Ruzvelt n hemen dai 
ma randevusü olduğu için yemekten 
sonra derhal evden çıkar. 

Amerika cumhur reisi sinamaya 1 

bayılır. Haftada bir kaç kere (Beyaz 
ev) de hususi bir surette yapılmış 
olan sinema salonunda yeni filimleri 
seyı eder. Ve film seyrederken dur. 
ınaksızın siğara içer. 

Pul kollekslyoncusu 

Sineıtıa seansından sonra hu:.usi 1 
çalışma odasına çekilir . Haf tada 
bir kaç defa da gündelik yorgunluk 
larmı pul kolleksiyonlarını ! ey ret. 
mekle geçirir.Bazı defa husu.si dost. 
!arını ve yahut Nazırlardan bir iki· 
sini davet eder. Ve konuşmaları ek· 
seriya gecenin geç bir saatına ka. 
dar sürer. Hiç bir kimse B. Ruz· 
velt kadar kolaylıkla telefonda bu. 
lunamaz. Günün ve gecenin he-r sa. 
atında Amerika Cumhur Reisini tc · 
lefonda aramak ve bulmak müm· 
kündür. Bittabi kendisini mühim bir 
İş için rahatsız etmek şartile .. 

B. Ruzvelt annesinden ayrıldığı 
zaman, hiç. olmazsa haftaçfa l>ir kere 
kendisine telefon eder. Kendisi da· 1 

B. Ruzvelt 

ima güzel giyinir, ve bunun içindir 
ki, şİ ndiye kadar gelip geçen Ame 
rikan Cumhur Reislerinin en şıkı 

sayılmaktadır . Her akşam ertesi 
gün giyeceği elbi eler hakkında 
Vale dö Şambra talimat verir. ince 
bir zevki vardır. Fakat bir çok da 
modalar ortaya atmıştır . Mesela 

ikinci defa intihap edildiği gün giy· 
miş olduiu ayni kumaştan jakct ve 
pantalonu herkesin nazarı dikkatini 
celbetmişti. 

Eski dostlarını çok sever. Ve on 
ları görmek için daima vakıt bulur. 
Fakat bütün icad edilen efsanelere 
rağmen hususi hiç bir müşaviri yok· 
tur . Çünkü , kendisine nasihat ve 

tavsiyelerde bulunulduğunu görmek· 
tense, bizzat istemeyi tercih cdP.r . 
Bunun içindir ki , mesai arkadaşla· 
rırıdan bir kaçı Cumhur Reisi sor
madan kendisine nasihat ve tavsi
yelerde bulunmalarının aleyhlerinde 
olduğunun farkına varmışlardır. 

B. Ruzvelt latifeyi çok sever . 
Yemeği çok yavaş yer ve daima 
[ Beyaz ev ] de yemeklerin hiç iyi 
olmadığından şikayet eder . En çok 
sevdiği spor balık avıdır. Her sene 

uzun müddet t :tlil alır. Çalışa , ça
lışa ölmenin muhakkak lüzumlu bir 
şey olmadığıııa kanidir. Daha doğ· 
rusu ( Cumhur Reisliği ] meslekini 
mesai addetmemektedir.Kendisi ek· 
serıya : 

- Söyleme iş mesai değildir. 
der. Her yıl gelirini , her vatandaş 
gibi, Maliyeye haber verir . Fakat 
bu işi yapmak için daima son ğiinü 
bekler. Cumhur Reisliği talısi~atı 

olarak yılda ,75,000 dolar alır . 

B. Ruzvelt hava ile hiç meşgul 
olmaz. [ Beyaz Ev ] i Klimatize et 
tirdiğı için isterse kış ve yazı orada 
geçirebilir . 

26 ikinci kanunda elli altı ya
şına ba-;acaktir . Ve ) ıldönüınünii 
hususi hayatının en hoş lir günü 
olarak telakki eder. B. Ruzvelt nıeş 

rebinde çocukluğunJan bir tarafı 
daima muhafaza etınt-gtedir. 13unun 
içindir ki yıldörıiiınünde eğt!r bir 
past;1 hazırlanmazsa bu mahıumi 

yelten büylik bir teessür duyaca
ğını söyler. Annesi 55 senedenbcri 
bir kere olsun bu adeti kaçırma· 
makla iftihar etmektedir . 

B. Ruzveltin bir şeyi beğ<°ııdiği 
zaman kullandığı sıfat [ fevkalade ] 
dir. Sekreterlrrinden birisi iki saat 

içinde ontın on yedi dda [ fevka 
ladeJ kelimesi kullandığını işitmiştir. 
Kendi:;i Fransızcayı çok güzel ko· 

·nıışınaktadır. Vr: bu dille ifadei mc 
ram etmek için fırsat arar. Uyuma· 
dan evvel ekseriya Fransızca kitap· 
lar okur. Seyah .. ti çek sever . Ve 
hususi dostlan ekseriya bir Avrupa 
seyahatinin projelerini. .)'3°par • 

'Ç - - --- . 

Odun kömür me- Sonbat1ar Koşuları 

selesi halledilecek Hipodromda yapılan Al 
Belediye şehirde devam etmekte 1 k h t• • ol 

olan odun ve kömür buhranını ön şu arı co arare el 
lemek için cezri ve 1iddetli tedbir· ~ 
ler alrnağa karar vennişlir . Haber 
aldığımıza gi:lre bu tedbirler ~aye· 
sinde nihayet bir hahaya kadar 
ıttemleketteki mahrukat sıkıntısının 
önüne geiçlnıiş bulunacaktır. 

Koşu , hiç bir 
bir şekilde 

yıl görülme 
kalabahktı 

Oruçltılata vakit 
bildiren 

Sonbahar At ko~uları pazar gü 1 dir . Bu da : Arabaların tııl 
nü öğleden sonra şehir hipodro. . !rikaı,ından ileri gitmesine 111 

nıurıda yapıldı . Bu koşu geçen yılki ı masadır. Biz buna hayret e 
koşulardan çok daha güzel ve ala· Ve niçin diyoruz ? 

Bugün güneş 6,15 de doğacak, 
öğle ezanı 11,42 de, ıkindi ezanı 

14,33 de, akşam 16,49 yatsu 18,18, 
imsak 4,28 da olacaktır. 

Yirmibeş ve on 
kuruşluklar 

Paraları tebdil ediniz 

kalı oldu . Tribünler ve saha bin· 
lerce halkla dolmuştu . 

Birinci ko•u 
Bu koşu 1 bölgeıniı dahilinde 

doğmuş ve yetişmis Üç yaşında ve 
hiç köşu kazanmamış yerli , Yarım 
Kan Arap ve halis kan Arap, erkek 
ve dişi taylara mahsus olup mesa· 
fesi 1400 metre idi, Bu koşuya beş 
tay iştir~ etmiş ve Ceyhanlı Abdi! 
Dalın Safa ismindeki Al erkek tayı 
1,41 saniyede gelmek suretile bi-

Yirmibeş kuruşluk nikel para. 
larla on kuruşluk eski Bronz paralar 
bu ayın otuzundan· sonra geçmiye· 1 
ceğinden bu paral<1rdan ellerinde 
bulunanlar mal sandıklarına gidip 
değiştirebileceklerdir. 

ı inciliği kazanmıştır. Mükafatı 180 
li•adır. Havraniye len ~li oğlu Ah. 
medin Semiha adındaki kızıl kır dişi 
tayı da ikinci gelmiştir . Mükafatı 
55 liradır. Hürü Uşaklı Necibin Al. 
tun adlı al erkek tayı üçilncü gel 
miştir. l'unun da mükafatı 20 lira· 
dır. Fındıklarımız 

Hakkında lktisad Veka· 
letinin bir tebliği 

Fındıklarımızın yerli ve yabancı 
şirketl,~rin hariçteki hissedarlarına 

gönderecekleri faiz ve dividantla· 
rırı transferi için mübadele ve ihraç 
edileceğinin kararlaştıııldığı lktisad 
Vekaletinden vilayete dün telgraf. 
la bildirilmiştir . 

Hava Kongresi münase
betile çekilen telgraf 

Bir kaç gün evvel şehrimizde 
yapılan H;ıva kongresi münasebe
tile Türk Hava kurumu Başkanı Fu 
ad Bdca'ya Valimiz Tevfık Hadi 
Baysal tarafından çekilen telgı afın ı 
cevabını aşağıya alıyoruz ; 

/Jrı) Teıfıli Hadi l/a\ al 0

e\lıall 
ltba)ı 

Vilayet yer ürünü kongresinin 
kıymetli kararlarını şükranla karşı· 
lar, Adanalıların yurda bağlılıkla· 
rıııı takdir ederim. Koogrenin müs· 
bet kararlar alması için lütfettiği · 
niz alaka ve yardıma ayrıca tt"şek· 
kür eder, muvaffakiyet diltklerile 
saygılarımı sunarım . 

/1111 <1 J...ıu11mu /Jınlwnı 

1-: /Jıılw 

Bir çocuk 
yaralandı 

Mustafa oğlu Salih Tümen , Mus 
taf a oğlu on yaşında Miktada oto 
mobili ile çarparak yaralanmasına 
sebebiyet verdiğinden yakalanmış 
tır. Yaralı hastahaneye yatııılmış· 
tır. 

Osmaniye kaymakaını 

Ü.imaniye Kaymakamı Gafur 
.Soylu, askerdeki ödevirıi bitirerek 
vazifesine başlamıştır. 

8 Tefrlnlsanı 937 

Gök yÜ?Ü açık fakat si.sli, hava 
hafif, rüzgarlı , en çok sıcak 23 
santigrat derece, 

iKiNCi KOŞU 

Bu koşu, dört ve daha yukarı 
yaşta ve hiç koşu kazanmamış 

yerli , yarımkan ve haliskan Arap 
At ve Kısraklarına mahsustu . Ve 
mesafe liOO metre idi. Bu koşuya 
dokuz hayvan iştirak etmiş ve lb. 
rahim Hasan Atlının Gümüş adın
daki kır atı 2,7 saniyede birinciliği 
kazanmıştıı. Mükafatı 130 liradır . 
Emin Gökçelin Tavşan adındaki 

doru atı ikinciliği kazanmıştır. Mü· 
kaf atı 50 liradır. Salcı Osman Toy· 
küşün Gümüş adındaki demiri kır 

at üçüncülüğü kazanmıştır . Müka· 
fatı 20 liradır . 

0Ç0NC0 KOŞU 

Bu koşu, dört ve d ii ha yukarı 
yaşla Haliskan Arap yalnız kısrak
lara mahsustu, ve mesafesi 2200 
metre idi. Bu koşuya altı kısrak iş· 
tir ak f tmiş ve Gerdanlı Hüseyin 
Atlanın Şcyha adındaki çilkır kısrağı 

2,37 saniyede birinciliği almıştır . 
Mükafatı 180 liradır. 

Çakald~rcli Kazımın Yıldız adın. 
daki Mercankır kısrağı ikinci gel 
mi~tir. Mükafatı 55 liradır. Gazian· 
tepti Bahaiddin Gökselin Yiiksel 
adındaki doru kısrağı iiçüncü gel· 
miştir. Mükafatı 20 liı adır . 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 

Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli, Yarımkan Arap ve Haliskan 
at ve kısraklara mahsus ve ınesa. 
fesi 2400 metı c idi . Bu koşuya on 

iki hayvan iştirak etmiştir . Bu ko· 
şuda Halid Akının Feryat adındaki 
Demirikır atı üç dakika ile birinci 
gelmiştir Mükafatı 26S liradır. Ta 
lak Çevikin Sarıkuş adındaki al kıs· 
rağı ikinci gelmrştir . Mükafatı 55 

liradır . Kemal Aksözün al Üı!rviş 
adındaki al alı üçüncü gelmiştir . 
Mükafatı 20 liradır. 

TÜRKSÔZÜ : Koşuda , bahsi 
müşterekler de çok hararetli olmuş· 
tur. Yalnız bir çok kimseler, bahsi. 
müşterek biletlerini satan memurla
rın azlığından ve bu yüzden teha · 
cüm olduğundan kart alamamışlar. 

dır. 
At koşularına gic.Jen halkımızın 

hemen kısmı azamı o gün maruz 

kaldıkları bir vaziyetten müşteki· 

Dörtyolda 
Çocuk Esirgeme I<~' 

nun faaliyeti 

Dörı yol : 8 (TÜRKS~ 
habirinden) - Dörtyol C 
geme Kutumu HJyük bir f•' 
çalışmaktadır . Kurum , 34 
yetim çocuğu geydirerek se~ 

Kurum bu çocuklara a• 
bir çok yardımlarda bulun 
Kurumun büdcesi ileride bıl 
ayrıca bir de Bakıme\'İ açıl• 
nılmaktadır. 

Çocuk unutulur ııı" 
Milanoda garib ve oldukç' 

salsız bir vak'a olmuştur. 
Cenç ve kibar bir !;ayan bl 

istasyonuna inmiş ve bura.da .;t 
tomabillc ,.~yasını yükleınıŞ 
cuklarile kendisi de binerek 
vermiştir. ~ 

Şöför bu bayanı ve çocıJ 
..tiifll 

eşyasını verilen adrese go 
k ld 

_ . . 31·,,ıa artı geç o ugu ıçın gar e 
.. ı · ı · '- k k e,ıo muş. otomouı ı uıra a rcı 

mıştir. of 
Bir az sonra garajdan ştl~ 

otomobilinde küçük bir çd~ 
lunduğunu haber vermiş_ler ~ 

Şoför heınen garaıa 
çocuğu · bereket ki bayarıı 
sini unutınanuştır . annesine g 
teslim etmiştir. ) 

Çocuğun otomobilde ~1

111 
ve telaşl.ı uııutulduğu aıılaşı 

Hizmetçi derdi 
hafifliyor 111\l? 

s~ 
Bu)'Lik şehirlerde, hillııP 

tÇI 
rupa paytahlarında hızıne ~ ı 
dertlerin en büyüğü Jür. : 

1

1

11 

bulmak, bulunan hizınel ç~ e el 

ve i stiğnasına tahamıniıl 
nıiinıkiin de~ildır. k ııı 

Bli)iik şehirlerde lıii}l1 • 111 k I~ 
zalar bu derdi lıafı flt'tıııe dı' 
t eşkilat vücude getirtınişter 
teşkilat sayesinde bii}ük \~er 
orta aileler her günkü alış k ) 
kolayca ve otomatik olaıa 
maktadır. 

Yepyeni bir tal ak 
usulü . 1 ·r d t.i111ıı \şağıda tarı e tC ~ 

19
r 

usulünli, talaka en zİ) ade. ti~ 
' 1 da ıs , ve teşne oıan kadın ar 

lerdir. lt'de .. il 
Avusturalyada henuı "1111 

tin girmediği yerlerde bır t~urıl• 
şi yerliler vardır. Eğer h.ıb 
l . . . . k k ın kıı 
>arısının arısı , ocasın .. a 
den uiı kaç defalaı kaçaı~rıt11 
kadının talak istediğı aıılaşı 51111 

. kıırı 
Bunun üzerinı zevç; t.ıı' 

. . dılll 
ağaca bağlar ve yırını a ıııı 
karısına on iki tane sopa fıreı 

..lol 
Eğer bu sopalarla kadın ° 5eı 
yaralanmazsa, kadını kocası 

50 
bırakmağn mecbur kalır bıı 
talak vukua gelinniş. 
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~'~-------------------...----~ Gurup birincilikleri prog

ramı bu gün Adana -
Mersin maçı ile nihayet 

bulacak 

.;...---------~--------------~ 

iyarbekir-Mersin maÇi• 
~ı 2-1 Mersin kazandı 
'• 
~tkiye birinciliklerine iştirak etme-
ğe namzed hangi takımdır ? 

------·------
f.::'.:> rup birincilikleri pıogra 
~ mına göre Dıyarbekır 

. şampiyonu ile Menin 
Pıyoııtı arasındaki maç Pazar 
l ıiğleden evvel şehir stadında 
alık bir seyirci kitlesinin önün 
61Pıldı. 

Yun, diğer maçlar gibi federas 
llıünıtssili, değerli hakemleri 
ın Bay Kemal '-lalim tarafından 
t tdildi . 

~kırnl~r, kar~ılıklı yer aldılar. 
kernın düdüğüyle fırlayan lop 

~!ilerin akınile birlikte Diyar 
~.alcsi önüne kadar geldi. Di· 

111 
ır müdafaası akını keserek 

kı: t.opu Mersiıı. kalesine doğru 

11 dı. Sekiz dakıka kadar top 
~ tıf kaleleri arasında gidip 

()Yu 
rıun t •m dokuzuncu dakika-

Jı\ı ~ersinliltr, Bek hatlarından 
ı1~1 lopu sür'atli bir akınla kar 
itbırı müdafaasından geçirerek 
ı1 ekir kalesi önünde toplandı-

~ıke !?Üzel bir pasla bekler ge
. Mersin lehine ilk sayı kayd· 

~ 
&ol, Diyarbekirin müdafaa 

Unu bırakmasını neticelendir
Yedi dakika sonra Diyarbekir 

ıt~liın b lk · • · ı ş· · · ,li b' e emıgı o an ınasıııtn 

k ır pası ayni takımın solaçığı 

~ •lbetti : 1 1 beı aberlik. 
?~rı santradan üçürcü fırlayı
ntr ıki takımda daha bariz 

~ ılık görülüyordu. 
''si l'I I n ı er tama'llile hücuma 

t a'c.li, ve güzel de anla~ıyor
~I ılhassa f.ırvet hattı .. 
ı :trıi beşinci dakikada Diyar · 
. y.' 1n seri bir akını, bir şut, fakat 
~ b~rrni yedinci dakikada yine 
~.:'. hücum, bir çekiş, fakat 
D;y sırı kalecısinin elinde .. 

D·'bekirin soliçi aııı bir h~ı 
11 

ıyarbekırliler mütemadiyen 
ı/0 rlar , Mersin kalesi tehlike 

li•çiı İvar fakat gol y'ok 
r~d -.. . • . 

1 tk;~ soylemek .. lazımdır ki , 

13 . ın. takıbettığı de mode 
~•ı·ı Sısteıni ıle aol İstemı-k hak 

gı d' " 
\ 

1
· Netekinı bu }Üzden sa· 

arıtajlaıdan ınüstefid olamr 

~ifı 
k,,a;ırııın sonlarına doğru Di 
~ k Orvetleri ani bir hücumla 
1 "Ql.esin.. }Ürüdüler, haflar, 

1 ~ "'~ıld. ''lln ı ve kaleci de geçildi 
~'t Unla beraber Mersinlilerin 

~t ~işeye hakimdi. Top, boş 
'Yıtbenıedi. Bu da ; 
dQ~~ tkır takımındaki kısa pas 
d. n ŞÜphesiz olan menfi mah 

~ 1,~ ~nda .~iyarbekirin beş 
1 il ı Pas ıçmde olduğu hal · 
lıt •slaşıyordu, 

~ 11 

1
"Ct HAFTAYIM 

ı 1nlil 
~ı, er. ınu tlak suratte be· 
• 

0
° kurtulmak azminde idi 

yılarını kazandılar. Mersinin solaçığı 
irfan güzel bir vuruşla takımının 

faıkiyetini temin etmişti: 
1 - 2 Mersin galip vaziyette. 
Artık Diyarbekir takımında ba

riz bir yorgunluk müşahede edili· 
yor. Mersin takımı daha ziyade mü · 
dafaaya kuvvet vermekte.. Bu ta 
kımda da, rnn dakikalarda fuzuli 
bir " paslaşma ,, hastalığı başkös 
terdi. ve Mersinliler de bunun zara
rını 35 inci dakıkada sağ 2çıkların11. 
kaçırdığı bir golden sonra anladı. 
!ar . 

Oyun, bundan sonra Mersin mü· 
dafaası ve Diyar bekirin nevmit, zo
raki çabalamaları ile geçti. 

~ ** 

Bu gün öğleden sonra AdJna 
mızın şampiyonu !dmanyurdu ile 
Mersin şampiyonu çarpışaklar. 

Futboldaki muvaffakiyetin baş
lıca .'1rrı teknikten sonra şans mese 
lesi olmakla beraber, }ann bu sii 
tunlarda Adana şampiyonu idman
yurdunun Türkiye birinciliklerine ha 
reket gününü müjdeliyebileceğimizi 

kuvvetle müşahede etmiş bulunu· 
yor uz. 

Sekizinci Edvardın 
T ahttna feragati 
- Birinci sahifeden artan -

Vadield sebep olmamıştır. Bazı ga
zetelere gore bütiin dünyada büyük 
bıı heyecan uyandıracak olan bu ha. 
ber yakında neşrolun.caktır . Filha
kika İngilız hükumeti Sekizinci Ed
vardın tahttan feragatine aıt yeni bir 
tafsilatı ıı eşretmege karar •ermiştir . 
Jlunun sebebi de baıı dedikoduları 
ortadan kaldırmaktır. 

Bu tafsilata gore , daha Beşinci 

Jorjıın öldügü gün yani 12 ikinci kii· 
ııun 1936 da o zaman Prens eö Pal 
olan bugünku Dük dö Vindsör kar· 
deşi hesabına tahttan feragat arzu. 
sunu ızh a r etmiştir . 

Beşinci Jorjun ölümüııii ıııüieakip 
Sandrinqham sarayında toplenan hu
susi saltanat meclisinde Nazıı )arın 

\'e kaıdcşinın önünde Dük dö Viııd
sör daha serbfst bir hayat yaşamak 
arzusunda bulundugundaıı birinci kar
deşine ter kedecegini bildirmişti. Yal. 
nız o zaman rlilşvekil olan B. Bald
vin ve Canterbury arşöveki hiiküın-

dar:n hayatını daha serbestletici kılacak 
tedhırler alacağını vadetmeleri üze· 
rine Sekizincı Edvard muvakkaten 
bu arzusundan va1geçmiş ve bu ted
birler cümlesinden olmak üzere ken
disinin York - House şatosunda otur
masına müsaade edilmişti. 

Bundan başka soylenildigine göre 
tahttan feragatıni müteakip Sekızınci 
Edvard İngiltereyi terkederek yaban· 
cı bir memlekette ) aşanı ak arzusunu 
da bizzat kendısi ızhar etmiştir . 

Bııgece nöbetçi eczane 
Yeni ot 1 civarında 

Türksözü 

Sovyetlerin yirmin Komonizm1 aleyhin 
ci yıl dönümü deki Blok-ve Fran

Büyük merasim yapıldı 

Moskova : 8 (Radyo) - Sovycl 
ihtiJ{ılinih yirmincı yıl dönümü müna
sebetile Stalin ve Stn'\et trkiını bü
yük geçit resminde ha21r bulutımUŞ

lardır. 

Muskova ırarnizonu Komutanı Bu
diyeni orduyu Voroşilula teslim etıııiş 
ve Vorosilof de bir nutuk iradederek 
demiştir ki: - Eger Rusyaya karşı 

bir .harb vuku bulacak olursa Kızıl 
orrlu bu harbi Sovyet zaferine uiaş
tıracaktır ve bugün ordumuz tanı 

manasile hazırlanmıştır. 
Voroşilof nutkundan sonra büyük 

geçit resmi başlamıştır . Geçit resmi· 
ne motörlü kuvvetler iştirak etmiş 

ve meydanın üzerinde yüılerce bom
bardıman ta)) aresi uçmuştur. 

Ankara : 8 (Radyo) - Sovyet 
ihtilalının yirminci yıl dönümü müna· 
scbetilc Sovyet sefaret hanesinde bir 
<1ıvarc verilmiş ve bu suvarede Baş· 
vekil Celal Bayar ile, bir çok zavat 
ve elçilik erkanı hazır bulunmııştur. 

Suvare geç vakla kadar devam et
miştir, 

Yuııan Kralı Paristen 
hareket etti 

Paris : 8 (Radyo) - Yunan Kıa. 

Jı bu akşam Londraya hareket et
miştir . Kral . İngiliz Kral ve Krali
çesinin misafiri olacaktır. 

Atina : 8 (Radyo) ı\tina ajan-
sı bildiriyor· Yunan Kralı Jorjun Pa
ıisteki ikan.eti dolayısiyle Fransız 
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hükumelinin gösterdiği yüksek alaka 
ve dostça hareketi burada derin akis
ler bırakmıştır . Bilhassa Yunan 
gazeteleri Türk - Yunan teşriki 

mesaisinden de geniş mıkıasta 
bahsetmekte ve dünya hadiseleri 
i\·inde böyle bir teşrıki mesainin çok 
elzem ve yerinde olduğunu tebarüz 
ettirmektedirler. 

Romanya Kralının siyasi 
temasları 

Prağ : 8 (Radyo) - Hariciye 
nezareti ile sıkı temasları olan bir 
gazete, Romanya Kralı Karolun zi
yaretine aid yazdığı lıir yazıda , bu 
ziyaret dolayısile mühim konu~ma
lar yapıldığını da kaydetmektedir. 

Bilhassa ç~k I' aş vekili Hodza 
ile yapılan görüşmelerde , Romen
Çek itt:fakını gerek Kral Karolun 
ve ğerek C. Ho Jza teyit ettiklerini, 
beynelmilel hadiseleri incelediklerini 
bildirmektedir. 

Tarih sergisine 
büyük rağbet 

lstanbul : 8 (Telefonla) - Tarih 
sergisi son derece rağbet gördüğü 
için sonsuz olarak uzatılmıştır. ilk 
mekteblerle ortalar, yüksek mek 
tepler içinde ayrı ayrı günler tahsis 
edilıııiş bir liste yapılmıştır. Halk da 
salı ve pazar günlen sergiyi geze

cektir. ,.. "\ 

Alsarayda 
Bu akşam 

Be bekler perisi 
Magda Şinayder 
Tarafından bir şaheser 

en güzel müzik, his ve aşk oyun· 
larile dolu 

t ilaveten: DÜNYA HABERLER! 

1 

1 

Gelecek program 
Casuslar kar~ı karşıya ve 

ÇÖL SERSER LERİ 

sız gazeteleri 
Paris : 8 ( A. A. ) - Komonist 

enternasyonal aleykinde Japon, Al· 
man, !talyan protokolunun imzası 
münasebetile Fransız gazeteleri şu 
ne~riyatta bulunmaktadırlar. Echo· 
de Paris : Bu sistem ihtimal Sov 
yet Rusyadan ziya:Je lngiliı lmpa· 
talorluji'unu istihdaf etmektedir . 
Ayni şey Fransa hakkında da söy
leıı~bilir . 

Epogue; Bizim için bu üç dev· 
let samimiyetlerine deyilse de, men· 
faat endişesinden ari olduklarını iti
mat etmek miişküldür. Humanite; 
Dünya bundan böyle Jenıokratik 

hurriyet memleketlerinde müdaha. 
lede bulunmaktan harbe tahrik et
mekten futuhat maksadını ve faşist 
tahakkümünü tatmin için tarrruzda 
bulunmaktan ibaret olan musahas 
bir siyaset karşısında bulunmakta 
dır • 

Suriye muahedesi ' 
Şam : 8 [ TÜRKS02Ü Muha· 

birinden ) - Paristen buraya gelen 
haberlere göre, Suriye - Fransa • 
muahedesi bu ayın yirmi dördün· 
de Fransız parlamerıtosunde tasdik 
edilecektir . 

Mütc~mim haberlere göre mu· 
ahedenin bazi kısımlarında mühim 
degişiklikler yapılacaktır . 

Bugün aldığım malumata göre, 
Suriyede de idari değişiklikler ola 
cağı muhtemddir . 

Cebelddürüz 
intihabı 

Şam : 8 (Tüı k sözü muhabirin . 
den) - Cebddürüzde intihabatın 
Ayın 22 sinde ya;ıılacağı haber ve
rilmektedir. 

intihap mücadelesinin çok çetin 
olacağı da tahmin edilmektedir. 

İtalyaya balık 
satılıyor 

-
lstanlıul :.8 (Telefonla) - ftal· 

yad ki balık konserve fabrıkaların 
dan birkaçı namına memleketimiz 
den balık almak üzere şehıimize 
gelen heyet bafıkçılarla konuşmuş 
ve bir anlaşmaya varılıııı~lır. Şim
dilik tesbit edilen piyasa palamutun 
ç fti 5, toriğin 35 kuruştur. Müşteri . 

ler bu İş için beş vapur tahsis 
edecekler ve balıkçılarıınız Yunanis 
tan ve Bulgaristana balık vt ımekte 
serbest olacaklardır. 

Anlaşmadan sonra limanda lıu· 
lunan ltalyan balıkçı gemileri 250 
bin çıft palamut ve 2000 kadar da 
torik yükleıııi~lerdir. 

TAN Sinemasında 1 
BU AKŞAM 

Bay rekinin ikinci ve üçüncü kı. 
sımları gösterılmeğe başlanacaktır 
izdihama mahal kalmamak için bi 
!etlerinizi erkenden tedarik ediniz . 

Pazar 2 de ve dörtte kinci ve üçün 
cü kısımlar. 

Pek yakında : 
Yürüyen ÖLÜ.CEHENNEM KAR 

TALLARI 

O ~ ~ekim ikinci lıaftaymıın 
akık s nda galıbiy.et sa-

1 
Küçük ŞARKICI,KlZIL KORSAN 

8680 1 
Tele • No • 221 
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I
Suriyede Seylab felaketin 

den sonra 

Berutta 
Amerikan konsolosunun 

katili idama mahkum 
edildi 

Berut . 8 (TÜRKSOZü muha· 
birinden) - Bundan bir müddet ön · 
ce Amerika konsolosunu öldüren 
Ermeni katilin muhtelit mahkeme 
tarafından yapılan muhakemesi dün 
sona ermiş ve katil idam cezasına 
mahkum edilmiştir. ı 

Muhakeme esnasında sorulan / 
suallere katil bir tek cevap verme· 
miştir. · 

Ölüler bin beşyü
zü büldu 

Şam: 8 (TÜRK SÖZÜ MUH<\· 
BiRiNDEN ) - Suriyedeki Seylab 
felaketinde ölenlerin sayısı bin beş
yüzü bulmuştur. Ekmek buhraııı his
sedilmektedir. 

Alınan haberlere göre Ali komi
ser . Martel felaketze lelere on bin 
frank vermiştir. 

Ali komiser ayrıca bir yardımda 
bulunulması için Fransız parlamen
tosuna ricada bulunmuştur. 

Suriye meclisi Aral> memleket
lerinden yardım istenmesi için bir 
karar snreti kabul etmiştir. !"'"-------------.................. ...,...,... __________ .,,,.. _________ _ 

ASRi SiNEMADA 
6 Teşrinisani cumartesi akşamı 

büıük alaka ve sabırsızlıkla bekJ,,nen gün işte geldı : 

-1-
Dünya sinem1 tekn: ğinin bir harikası. Güzelliğine erişilnıiyecek 

· bir sinema şaheseri : 

- Güzeller Resmigeçidi-
Zengin Bizansen Göz kamaştırıcı dekor.Şen bir mevzu, yüzlerce 
figüran-Seçilmiş büyük bir Balet Heyeti . BAŞ ROLLERDE 

Ruhi Keller - James Gagney 
Dik Povell-Jaun Blandele 

Ayrıca : Korsanlar Treni 
DEVRE 

4 
BiRiNCi 

devre 

Şim liye kadar em salı ç~vrilrnemiş müdhiş sergüzeşt filmi 

8681 

~'~------~------------~------------------------~ 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

:! 
f\r11ııuı \u_,- ı -: J 

TOR< BAYRAGI NIZAMNAM~SI 
Bölüm 

1 

f...,/w/ t<tnlıı ; / /-"!/ 19.17 

DÜNDEN ART AN -

Ç ) Ayın dış dairesinin kutru bayrak genışliğinin yarısına mir avidir . 
Merkezi uçkurluğun iç kenarından itibaren keza bayrak genişliğinin yarı
sına müsavi bir mesafede bulunur , 

D ) Ayın iç dairesinin kutru bayrak genişliğinin onda dördüne mü sa · 
vidir. Merkezi, dış daırenın merkezinden itibaren uçum tarafına olmak Ü· 

zere ,bayrak genişliğinin 0,0625 misli uzaklıkta bulunur , 
E ) Ayın ağzı uçum tarafına bakar , 
F ) Yıldız, kutru bayrak genişliğinin dörtte birine müsavi ve muhiti 

beş-müsavi parçaya ayrılacak mevhum bir dairenin taksimat noktaları 

birer aşırı vasledilmek suretile meydana getirilir . Beş şuadan mürekkeb 
bulunan yıldızın uçlarıncian birisi, bayrak mihveri ile ayır. iki ucundan ge · 
çeıı mevhum hattın birbirlerini kattettikleri nokta üzerindedır. Bu nokta 
ile İç dairenin mihveri katlettiği nokta arasındaki mesafe bayrak genişli 
ğinin üçte birine nıiisavid ir . 

G } Uçkurluk, bayrak genişliğinin otuzda birine müsavi bir genişlik
tedir . 

lloyro~t11 ,. IJ "adı : 

Madde 4 - Bayrağın yapılmasında kullanılan kumaşın bayrak enini 
teşkil eden bir dilimine yaprak denir. Bir yaprağın eni tam 50 santimet
re oldrak kabul olunm·ıştur . Bu nizamname hükümlerine göre birden on 
beş yaprağa kadar olmak üzere yapılacak bayrakların genişliklerile boy
ları bu nizamnameye ilişik ( 1 ) numaralı cetvelde gösterilmiştir . 

Madde 3 - Çekilecek bayrakların eb'adı çe~ ileceği binanın, kara ve 
deniz vasıtalarının biiyüklükleri ile mütc:nasib olacaktır . 

Sert rüzgar ve yağmurlu günlerde daha küçük eb'adda bayrak çekıl
mesi caizdir . 

Hu ıro/].ııı ıeliılnw:i ı:ii rıda ( Direk ) : 
Madde 6 - Bayrağın çekilmesi İçin ağaç veya madenden yapılmış 

tepelıkli ve yuvarlak çııbuğa bayrak gönderi ( Direk ) denir . 
Bu gönderin ( Direğin ) üst ucuna tesbiı edilmiş ve içinde hayrak 

salvosunun ( İpinin ) geçmesine mahsus makara tertibatı bulunan yassı 
w müdevver ve gönderin kalınlı~ı ile mütenasib bir tepelik vardır . 

Gönderin boyu çekilecek bayrağın genişliğinin en az iki misli olacak 
ve kalınlığı da en sert havalarda kırılmıyacak ve biikülmiyecek kudret 
ve nisbette olacaktır . 

Arazi üzerinde dikilecek gönder ( Direk ) lerin boyu bayrak uçum 
alt ucunun yere sürünmcmesini temin edecek surette ve en az üç metre 
olacaktır . 

8303 (SONU VAH) 
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Hatayda müfsitler '. Şehir meclisinde 

-H. cı S.ıhıfeden Artan· 

ınuvo 1f k ol ınıış ve " 
çıkmas·na ranır.K K :.nıştı. 

güriılt: üze ıne. 1lkın ı 

e ıc
lqyct lı 
~(' ,ıl ecı-

mini }enııemesını mretlı ve bu se e 
yine eskı çılenler •ıh ı:. olun k 
Heyet n huzuı un ç•ktılar 

Heyy • reisi Hılseyin p şaya, 
CeneHe anlaşmasının !llaalinı ı 

yice bilıp bilmediğm sorr::uş, Hu· 
seyin paşa 

"Tamamen hı ıyoruın " denıış· 
tir. Bund n sonra ayni sual Abdul· 
lah oğlu ınehmede sorulmuş, Meh
med bi'mediğini söleyince k r.disine 
bu hususta ızahat verilır ştır. 
mrlım.,J, intıhabatın kaza merkezin 
de değil, Nahiye merkez nde yaı ıl 
masm~ Hey)etten istemiş Heyy t 

reisi, şımdıye kadar bôyle bı• tekı .. 
karşısında kalmadığını intihabın ııı
çın Nalııye merkezinde y.,pılmasırı 

istedığinı kendisinden sormuştur 

Mehmt! Luna şu cevdbı veı n şl.r 

.. - Biz lıepı;niz Tüıküz Fak~t 
iki parti)İZ. Bın fe~li Tıl•kl rin ta 
raftar•yım Hüseyin paşa şapkaı 

Tü ı klerın taraftarıdır " 
Bunun uzerie söz alan H"" eym 

paşa heyete şunldn söylemiştır · 
" - Efeııdim bunlar partızandır. 

intihaba fe<at kaı ışt rmak ve e\V 1 
ce yaptıkları gil:. , , :ııdı de zoıla 

MahıruJu kaz ~r.lı•mak ıçın l ı.or a 

mi hap ) pı r:; i• ıyc 1 r ~ız 
Tüıkler, <..el'eHe nlasr- ı ı s 
mı) el \ e llJf rr rı.or } tle s aır r z 
\e "'1 Ilı :lrr C mı)tl ~ gı, lnc j\i 

mtlıt•r•nı l-le}ete ıt 1t eder ve •rı 
reli k'eıi )fıe g drıtk ıftıl-aılıı rey 
!erimiz" veririz .. 

He) et l<eı•, Hiise) . paşaıl il 

La~k.ı bır d lrği olup olr.-adığını er 
n.uş, Hu•r}ıı Fa•a n'ıs i,'cııcc 
gc;lırıtr ıcıd nc.ı •k·ıclte 

bulı:ıın uştuı Rı •. A lf p c • 
lı) an or.asır L ıı uı tıp l J 'ı r ı: ı 

so•rr uş, Hü•ey n ı ~ a . L t! ıı ır a 
hda lu klııı r l:~~an lt!)ok 
tur. Goıdüğüm z Kıi t'eı e, soı ıa 
da-ı 1 ur,ı).ı }Oltş irırı •lerur." de· 
nııştır. 

Hc}tt 
ıı.iinır•sil 

dılrği olup 
ço. 

re s er.cıra K ıtloin 
K< C)a lir C )fC"tg \ 
o m. c ğıııı sc ıı Ko 

.. Hiç lir dı ın \ok 1 ı Fran 
sız)arm sayrs ncı: ral ,1 iZ dem şiir. 

Heyet 4 wr Teşr"rıc K ııklıana 
gdmış 'e doğruca 1 ükı. et kon ğ. 
na giderek topla, 3n 1-a a hıtabm 
rei• tarafından sö}lenrn nutuk Kay 
makam Selahed in tarafından l ıirk 
çeye çevri:miştır Nutuktan sonra, 
he}rt Tüıklerdın ve Ermenılerdrn 
bin• ı ıı ünıess.l ıst . is, !"• rkler 
den Kadrı l\forsd Ermenı erden d 
Ador Leon)an mumessil seı;ılereK 

heye!P takdim rdılın lrrd. 
Türk r. ümes lı K ıdrı Mursal, 

ılk olarak teyele müracaat eJıp 
Akıep den. l.•lli ı.aur •t t raf ıı 
dan baıı mdıtular il it lıd t ve iğfal 
ed leıek hr diler ıne ınazb.ııa lıaz 

latıldrgı ve 1.ı maılıata! rı.ı, Akte· 
pede kelld:ler• verıleceıı-irıi söyle 
mış ve bu hareketi protesto et· 
miştir. 

Kndri Muısal b.~ndan rnnra, mi 
fıı s dairtlerı:ır nıektum ve tas' .. 'ı 
için mü racaat eden T;iı kıere, göste 
ri len Lir çok r.üşkıi attan da :idi 
)Ct eylemiştir. ' 

Heyet reısi, Kadri Mursalın izah 
atını dıkkatla dmledıkten sonra ba
zı tavsiyelerde tu!unmuş ve ezcüm· 
le bütıin anasırla •yı geç ni!mesı:ıi 
söy l emiştir. 

Antakyanın yeni Jandarma Ku 
mandan Mıhran bugün v.ıııfes ne 
b1ş lamıştır. 

- B inci sahifeden artan -

ı ı ••• ıistakbel Avam planının nııiza 
keresı ıe geçıldi 

Azad2n Coşk ·:-ı Guven, Pıcfe
sörün bu husustaki iz,hnamesi aza. 
!ara <lalıa l ugün tevzi edilmiş ol. 
duğundan ve esaşen bu izahnanıeııiıı 

evvel emirde ıınar ve tezyin er.cü· 
'llenı'lın tetkikınden g~çnıc~i ıcabet· 
tiğinden hem lı:ınu trnıin etmek , 
hem de nıeclı-ı azala na izahname. 
yi okumak fırsatını vermek İçın 1 
ev•akın ımar ve tezyın encümenine 

1 
havale dılınesini teklıf dti. Bu tek 
lıf reye kon arak kabul edıldi. Bun I 
J3n sonra ı.;eçe" 'Çt mada okunulan 
riyasekı bir enel'k mesai raporunun 
ınLZak res e geç,lJır. 

Rı·is Turhan Cem<ll Beriker, Be
lec. ye Kanunu nıuceLince, mesai 
raporunun ıııuzakeresi esııJsında ye 
r birincı reıs Hki i Veh~i Necip 

a\ aşana terk etti Azadan Tevfııt 
Gerç; rapoı.ınd3 gôsterılel' nokta· 
l~rc.a 'ıu ser<' \<il Jen numaıa pla 
kası veni• ı l. j,,.lcıı .ıaki v.ı~ıta 

ları hakk .,Ja >r fen J.ıiresı kaJro· 
suııd tııi.ı;.<"ye kal>ul edılen fen ıııe 
mıır r r.· ı ro , n ğı hakkında ıza. 

hat istedi R .. ıs Tur h.ın Cemal Be· 
riker, numJrı pla1 alaıınm on sene· 
denb n deniş ıediğini ve ar dan ge 
ç<n lu ır. Joet z ncla y nid,n 
:ııe ıır t g n lı ıl mat 

' , ( gış ' 
ıı.nıe ı ~ m hı .' ı ~un ı izah 

ı ti f d ır ı k < o ıın,ı kal ııl 

c e ı f n ııl.ı•ınır l•ı.ot.,.esı

' n v la}et r. kan rc.ı •n ıl ıı 
,dık ed lmrşi üz r ~e: htilaflı olan 

ll men rların tay 1ı1e iııılı an 1 .ı 
1 ıım.ıdığın n ııııiı.' ~ı bulı.rı

d ğunu v marr 3fıb Şurayı devlet 
çe bu hu ı. ta helec. en. ııok t ı 

l'a .n k tul JıJ.:rı s ıılc' "und ın 
r :inh.ı Lu ~ , fen r. - "TJurlukları 
ı ın aze.el rde 1lan yap~ldıgırı 

lıılc. r Ji 
Aza R imY~rdmı:..ısoza 

la rak l:eleuıye!lın l sere k çalış 
r ıııın ner 
nunı)el v ı: JC. i 
'e lıı. :l ıı Jol ) ı 

le Kkır Lu! "d' 

ten şayaııı ıneır. 
iftihar olduğunu 

da riyasete nıii. 

ıınu •• ıyledikte'l 
rırn ~.ıg nur ı ıev<inı ııde çamur 

c,ı ı bazı yollara ç .ıl Joktıirmck 

;ıretıl l u . alız run iıalesini ve 
tem ıra , noKsan baz• sokaklara 
elt'ktınk lambası conınasını .ste 
di , Reis Turhı::ı Cemal Ber•ker, 
bu inhata cevap vert'rek raporda 
ız lı olunduğt gibi lııitçe vazıye t i 
c;.ıl 1yıs; !:'. n•iz y arı yapılamayan 

nıuhaı 0
' e döktuıiilmek üzrre 

( 1500 ) metre -ııkap çakılın müte· 
ah ı .;ime hale eJil lıği ve belediye· 
ce ın .. lıalleıi tesbıt edilen ihtiyaç 
lıste• ınucıbince liim'Tl gorıileıı so· 
kJklara ç~kıl dokulnıe~i ba~lanmış 

c. luğunıı s0yleJı Ayrıca yolları 

yapılaınıyan mahall rde muvakkat 
bır ted ıır 0111 ak üze-ıe, H1lkımızın 

r 111! a g :iıp gelehi melerioi temin 
i in, 1:. ralııra şımdilik ü7 metrt- ge 
rişliğinc:! yaya kaldırım )·apılma 

s, ıa kar r V<'r,•dıg m ve bu şekilde 

( 2000) re tulıill'.leki kaid.•ıııı 
ferşinin. n.ıite hhidır.~ ihale edildi· 
ğ -ıi söyledı Bu İş lıır ay içerisin 
,J,- nihıy tr erce ğ ne nuar.ın ünü· 
mıizd 1 ı yagınur ın vs. :undr şe lı

rın ızin lıuvıik dert! rınden bın olan 
yol noks nlığı dd imkan nisbetinde 
telafi edıımiş olaca ki ır 

Rei , yol meselesı üzer ındekı iıa 
lu tına devdın dert k Belediye mec 
lisince Kal:.ı. d len mesai proğMmı 
n cınb11 c lı sen y pılır-ısı ~ lp 
ed l t şk0µru - asvalt d; tyol ağzı 
p ıke yolul'a luz -ıılu yıizdlıl>in adt't 

T b k l 
1 

toı r ' k.ıle Uaz' t ta~ .. ın 'lıüte lılı· 
OrOS SpOr aş an tqın - 1 J e 1 le O ı JuğL ve taş.arın O 

dan : ak•a k 51. c J talı ... 1 :ıonbeş 
Kulul>ıimuzun yıllık rııue s ler / , d r. s· ıı d !3ele<.i"y cc tesellüm 

kongresı 14 11 93/ pazar 5ıl •, e ld mı y. dı v µoğror :n 1111 

~a at 10 da icra kılınacağı. lan sa}ın cılı"r.< l ~ e ' }olun köpru ba 
müessisler ::ı 'mlup b nasına ır l ı ·ıJ n d fo c el l ·}ı: doğru yapılma 
ll'ıı rıca olunur 8690 sı ıcJp et n k ı t'd seylıan nehrı 
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jMatbaacılıkj Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

lıer türlii talı i şlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
t ırınız. Temiz bir tab 

nefi s bir cild içinde 

eseriniz daba kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

ze ll e~tirm ek istiyorsa. 

nı z ki la pl aı mız ı 1 ürk· 
sözünJ n ınüc,·llitlıane· 

sinde yeptırı Uı z. Nefis 

\ ı LA N 1 

1 

l r A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D I 

GAZEl'E 

bir cild , renkli ve ı'J(. 
bir kapak bölgede f 
cak Türksözünde 

pılı r. J 
Resmi eurak. kir 

veller , defterler, çeıı' 
karneler, kağıt, 

kartvizi: ve biloJ11 
b . 1 . • en ~ı ta ış erınız , 

1 . n' hır zamanda en ·f 
bir şeklide en 1

811 

rufatla Türksözünde · 

pı l r r . 

T.. ·· ·· nıat ur .• sozu ~ 

s ı "Türk sözündeo, 

"' ka her boyda ga 
mrcrnua, tal.ıedt 1' 

Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
Türkiyeııin ı n iyı ve ı n cins Zongı. l d ak; \(uk , So ıı iko k , Krıı' 1f 

tr ı sit Mı J· ıı kö: ııü r l, r iıni z gddi . Kı~ gi r .l ı. H.ılk ı m ı z l>ey lıuJ e ye'~ 
laş etmesin. Dtin yanın en iyi cins kö n;l rlerin' lıe r cihetle r "ka lıet el 

tedir. 
Duman ve koku neşretmez . bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında Ali 

Kelleşeker. 
864 i 12 - 30 

Zayi mühür Ada na Su işleri Altıncı 

Şube mühendisliğinden : 
---~---·-------~--------

Noteılıkten ta~dıkli n ühıümü 
zayi etı"m. Yrnı~ini )al tıı p ta~dık ı 
ettırec•gıınd~n kayıp ıııiihriimün lııç 

bir lıüknıii olmadı~ını ilan eyleıını . 
Küçük Karataş köyünden 

8688 Kadir oğlu 
1 ALİ bÜLBÜL 
·r , 

Dişçi Nedim 
Yurtman 

Yeı.i Otel ka rşısında açl ığını 

diş muayenehanemde saat 6 dan6 
21 re kaJar has ta kabul etti ğimi 

ve tedavi v~ d iş imali hususunda 
muhterem müş terıl e rime a z a m i 
t eshilat ı göst e rdi ğim gilı i cuıııar · 

1 lesi gü nleri fuk ara için tedavi ve 

ı diş çekmek meccanendir. 8~56 

-iizerinde l\a fı a Vekaletince hazıla · 
n ıı porajesi lı enüz kesb iılcatibiy e t 

l'lıııeJiğindrn ılerıde herhangi bir 
, tadile !üzüm görü lmemesi için yo · 

lun a,falt dört yol ağzından taş köp· 
ııiye d<ığrıı par ılınasın a baş lanaca 

ğını lıildirdı. 

l 8906 lira 56 kuruş keşi f be· 
deli Adanada Seyhan ve Tarsusun 
Be rJan Regülatör mevkilerinde ya 
pılacak iki ade t kontrol binas ı in
şaatı kapa lı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştu r . 

2- Eksiltme 22 11 -937 1 a 
za rtesi gi'nü saat 15 de Adana Su ı 
işleri Al tın cı Şube Mühendi s li ğ i da 
iresinde t eşekkül edecek ihale ko· 1 
misyonu tarafından ·yapılaca k tır . 

3- istekl iler bu i şe ait eksı l t nı e 
şartnames i proje ve buna bağlı ev 
r a kı bilabedel 6 ncı şube mühendis 
liğin de görebilirler. 

4 · Eksil tmeye girebilmek için 
669 lira muvakkat teminat vermesi 
Ticare t OJasın a byıtlı olma s ı ve 
asg• ri 500() liralık bina in şaatını 

hiisnü suretle ifa ettiğin e dai r Ada
na Nafia müdür lü ğünden a lınmı ş ya· 
pı iş le ri ehliyd ve> ikas ı ilı r a z etme. 

KAY ADELEN A • 
manos tepelr rindrn 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarl a nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su· 
!arı ve gazozları ~ ıh· 
hat \ e gençlik ka)' 
nağ ıdır . Daiıra KA 
Y ADELEN i çi ıı i z . 

KAYADELE 
KAY ADELEN su· 
lan ve gazozla rı en 
sıhhi ve tabii has-
saları haizdir. 

KAYADELEN ~11 

l a rı ve gazozları e
vinize kadar gönde 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir 

E 
L 
E 
N 

KA YAD ELEN gazoz l a ıını a lırk e n ~ i ~ tl c ıdt ki l.ıı m ıı ı ( KA '.~ 
LEN ) tapala rına dikka t ediniz. KAYAD~LEN Trrn~itkıi : Mr1 •1~, 
Adana KAYADELEN depolaııdır. Eüyi. k da macanalı;r : 100 kurı 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadele ıı nakleden vagonlaı 1 er ,cfeıde Kay:ıdelcO 
y ıkanmaktad ı r . 8495 63 

si l azımd ır . 

5 Teklif mektu µla rı yukardaki --------------~~------------
;Yeni Kimya laboratv9 ~ 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza tşc' 
Belediye civarı 

Her türJ:j Kimyevi talılila t dikkat ve ehemmiyetle y~pılır 
7967 63 

Yine yansen pla nı mucibince as 
f.ılt y~ni istasyon ca ddes inde y apıl · 
nıası ı.:ap eden taJi !atın da p~k 
yakında lıitec~ği ve bu i ş için sipa· 
riş ecilen a,faltııı bugün ya ı ın gel· 
ccg ... i . Öy ledi. riyaset in bi r sene'ıl: 
nıes i ınpoıu ii1eriııde ver il diği iza 
ha muvafık ve kafi göıiild ii ğiind r n 
raporun lıeyelı u nı u ııı ıyesi reye ko 
nulaıak ıtı<fakla bbul edildi. bun 
dan ~oı ıa stinııet dügünlernJe Bele
di• n a ınıııakta olan on lira l ıia
hıı aı rıisıııııuıııun lıeş li·aya inJiril · 
ııı lwkkıııda n;ecl is r i yaseliıe ve· 
rilcn 1 ı t •. krir okundu. Bu takrir 
re}e konu'dıı ve kalıul edilmedi. 

2 nci maddede ya z ı lı saatta n bir 
saat evvelim kadar 6 ncı şııbe mü
henJis l i.~ i dairesine eksiltme komis. 
yo~u rei sliğ ine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderil ecek 
mektubun nihayet 2 nci maddede 
ya z ılı s2ata kadar gelmiş olması ve 
dış zarfııı a yrıca kapatılmış olma s ı 
l azımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 8678 5- 9 - 11-16 ._ ____ ,;,,• ---------------

ı uzııamede ıııüzal.eı c ed ilecek 
ba k-l ııı id kalrr:.ı lığın Jan ayın 

on 1 ır :ıc: pt'rşenJ.ıe giinü saat 14 :SO 
d.ı top anın k iizere celse, Reis 
Turlıaı Cemal Ilc• ker !~ ra fından 

kapatıldı. 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalı şmak üzere bir kadın 

aşç ı ve bir hizmetçi aranı) or. Mat

baamıza müracaat edilmesi. 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

. ·.,ah · 
lı e r n e vı sı, Almanya'nın meşhur " HARTMANN ,, fabrikasının 

gazete ve " lllüstrası on ,. mürekkepleri mevcuttur. 
vş. 

Ziya ı Satış yeri : Mersin 
sokak No : 8 v• 

G. Vosbikyaıı Teciıııe 25 - 30 8592 

-d• 
U - · t nıu mumı neşrıya ,. 

Macid Güçltl 

Ad T .. k .... nıatb~' ana ur sozu 


