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Büyük şefimizin 
dünkü gezintileri 

'11 

• Ankara: 16 (Telefonla) - Evvelki gün orman çiftliğini ziyaret eden 
b~yQk şefimiz Atatürk bugOn de şehir dahilinde bir müddet gezinmişler· 
dır. BOyOk şefimiz bu gezintileri esnasında Ankara palasa uğrayarak o 
ırada orada bulunan vekillerle oturmuşlar ve hasbiha lerde bulunmuşlardır. 

BOyük şefimiz saat 21.6 de köşklerine dönmüşlerdir . Atatürk'ün 
Qeçti(ji sıralarda yollarda bulunan Ankaralılar şeflerini şiddetle alkışla
mışlardır. 

lngiliz kabine buhranı 
Çenberlayn 

mikyasta 
kabinesinde geniş 

tadilat yapılacak 

Lord Halifaks kabineden 
bu hafta çekiliyor 

Başvekilimiz 

An karada 

. . ~n kara: 16 [Telefonla]- · Başve 
kılımız Celıil Bayar ve hariciye veki 
!imiz Tevfik Rüştü Aras komşu mem 
leketler seyahatını bitirmiş ve bugün 
lstanbuldan Ankaraya avdet etmiş· 
!erdir. Başvekilimiz ve hariciye 
vekilimiz Ankara garında büyük me 
rasimle karşılanmışlardır. 

Şehrimizdeki 
son şiddetli 
yağmurlar 

Havalar soğudu 

Cumartesi günü öğleden sonra 
hava birdenbire kararmış ve l ar. 
daktan boşanırcasına yağmur yağ

mağa başlamış ve bir müddet sonra 
dinmiştir . 

Londra : 16 (Radyo) - lngilte
r~de kabine buhranı:baş göstermiş· 
hr • Baıvekil Bay Çenberlı•yn istira
hattan avdet etmiftir. 

Siyasr mahfillerde söylendiğine 
ıröre; Çenberlayn, kabinesinde mü· 
him değişiklikler yapacaktır. Bu de· 
ğişiklikler Çarşamba gününe kadar 
olacaktır. Bu günden evvel hiç bir 
teblitat yapılmıyocaktır. 

1 

1 

Pazar günü saat ona doğru tek· 

I r~r h~va kararmış ve bı~ sefer ~ağmur 
şımdıye kadar bu mevsımde görülme. 
miş derecede yağmaya başlamış ve 
tam dört saat kadar devam etmiştir. 

Çeuberlayn yeni kabinesinin lis
tesini Avam kamarasında okuyacak
tır . 

Kuvvetle aö)lendiğine göre, Lord 
Halifaks yeni kabinede yer alamıya
caktır . Lord Halifaksın yerine Mak
dıı.aldm oğlunun ptirileceti de söy
lenmektedir. 

Kabinede tadilat yapılmasına se
bep yeni hava teşkilatı projesi üze
rinde kabiııede çıkan büyük bir nok
tat nazar lhtilAhdır. 

Londra : 16 (Radyo) - Lord 
Halilaks bu gün Cenevreden avdel 
etmiştir. Lord Halifa~s gazetecilere 
malumat beyanatından imtina etmiş
tir . 

men balarına •• gore: 

Çin ordusu dün çok fena 
bir bozguna uğradı 

Büyük bir 
kuvvetli 

Çin kuvveti Japonların 
çenberi içinde kaldı 

Ş•nghay : 16 ( Radyo ) - Ja · 
llOlı Umuınl Karargahı bütün cephe
lerdeki Japon kıtaatının yapmakta 
O~dukları hareketin şayanı memnu
hıyet bir surette inkişaf etmekte ol· 
dutu bildirilmektedir. 

Tokyo : 16 ( Radyo )- Cephe. 
den ırelı-n harp raporlarına göre, Ja
pon ordusunun hareketi inkişaf et· 
ınektedir. Bugün Longon demiryolu 
J~pon kuvvetl .. rinin eline geçmiştir . 
Şımal ve Cenupta Çinlilerin çenberi 
yarılmış ve Çin kuvvetleri ricale 
mecbur d·ı · · s-k e 1 mışhr. uyük Japon geri 
olları Çin kuv ti . . k . . ve ennı uvvetlı bır 

çenber içine almışlardır . Japon kuv· 

lSPANY A HARBtı 
ı 

F ranksistler 
ilerliyor 

Salamanka: 16 (Radyo]- Peruel 
deki Franksit kıtalarının ileri hareketi 

leri devam etmekte ve süratle in 
kişaf etmektedir. Santanayara ma · 
nastırı llailerin eline geÇmiştir. 

vetleri Şuhoyi şehrini işgal etmişler - )! 
dir . 

Cenup mıntıkasında Hankovdan 1 
80 kilometre ilerideki Daye yolla
rında Çin kuvvetlerinin ricat yolu da 1 
kesilmiştir . Bütün Japon kuvvetleri 1 
son muvaffakıyet üzerine irtibat tesis 

1 

etmişlerdir . Çin ordusu büyük bir j' 

bozguna uıtramıştır. 

19 Mayıs 
bayramına 

hazırltk 

19 Mayıs jimnastik 
şenliklerine şehı iırıız o· 
kullarında ve spor ku 
lüplcrinde büyük ıııik· 
yasta huırlanıldığır.ı 

yazmıştık. 

Orta trdrisat tale· 
heleri bugün öğleden 
evvel ve öğl~deıı sonra 
şehir .tadırıd 3 iki umu· 
mi prova yap3caklardırl 1 ~ 
Bu pro~alar Maarif mü
dür[" n :n nezareti altın 

Yağmur esnasında her tarafta 
küçük dereler , gi>lcükler hasıl ol. 
muş, bir taraftan diğer tarafa geç
mek ve sokaklarda yürüyebilmek 
güçleşmiştir . 

Bu yağmurla beraber dolu da 
düşmüş ise de hiç bir zarar yap 
mamıştır . Yine yağmur esnasında 
şehir civarına bir kaç Yıldırım düş· 
müş ise de Paratonerler tarafı ıı 
çekilmiş ve bir zarar olmamışbr • 
Yalnız şehrin çok yakınına düşen 
bir Yıldırımdan saat kulesindeki dü
dük ve bir kısım telefonlar ve rad
yolar bozulmuş ve bilahara tamir 
edilınişltrdir. 

Yağmur ; Yüreğir ovasında 
ve diğer köylere ayni miktarda, Mi
sis ve Ceyhan taraflarına daha faz· 

la yağmıştır. 
Yağmurdan bir kısım biçilmiş 

Arpa sapları hasara uğramış ve bir 
çok buğday mahsulleri de batmış 
ise de bunlar başaklanmış olduğun 
dan bir zarar olmamıştır . 

Yağmur sularındaıı Seyhan neh 
ri de yarım metre yükselmiş , fakat 
biraz sonra inmtie başlamıştır . 

Dün d~ öğlPden sonra yirmi da 
kika kadar devam eden hafıf bir 

yağmur yağmıştır . 
Şehrimiz metereolojı istasyonun

dan verilen mallı nata göre cumar· 
tesi günü şehrimize yağan yağmur 

miktarı 18, Pazar günkü 100 mili · 

metıedir . 

- Geıisi üçüncü sahifde -

·-·-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·· ! HATAYADAN ı 
! ALINAN SON ı 
' MALUMAT i 

Ankara l<ararlcirı 
tatbik edil'!!!§ 

. . 
~-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-~ 1 

Fakat şerirler tazyik ve tedhiş 
hareketlerinde berdevamdır 

İskenderun : 16 (Türksözü M .ıha
birinden) - Henüz resmi makamlar 
tarafandan söylenmiş bulunmamakla 
beraber. kuvvetle şayi olan haberlere 
göre muhafız vekili, ve Maliye Mü
dürü Hasan Cabbareye üç aylık bir 
mezuniyet verilmi~tir. Bundan başka 
Maliye Müfeltişi Fuad ile Ne(ıa resi 
Rasimin tekaüde sevkedildikleri, An
takya kaymakamı Salahattin Kusey
riye de üç aylık mezuniyet verildiği 

Aşağı Kuscyir ile Aktepede nahiye 
Müdürlerinin açıka çıkarıldıkları ot· 
reni imiştir. 

Bütün bu değişiklikleri daha bikaç 
değişikliğin takip ~deceğ"i ve bun· 

lara aid kararların da bug~n, yarın 
çıkacağı ayrıca haber alınmıştır. 

Reyhaniye: 16 (Hususf Muhabiri· 
mizden) - Dün durdurulan tescil 
işine bugün tekrar başlanmıştır. Halk 
fevç fevç yazım bürolarına gelerek 
Türk listesine ya zılmakta devam 
ediyor. 

Bununla beraber Türk lislesine 
yazılmak istiyenler üzerinde Usbeci· 
)erin ve bilhassa bunlara yardım et· 
mekte bulunan milislerin tazyiki de
vam etmektedir. Usbeciler ve milis
ler otobillerle köylere giderek adam 
toplamakta ve bunları muhafaza al· 
tında yazım yerlerine getirerek teh
ditlerle Türk yazılmamak şartile bü-

YERLi MAHSUL 
Zeytinyağı Pamuk ve 

rekoltelerinin vaziyeti 
Çukurova ve Ege bölgelerindeki 

pamuk rekolteleri tahmini 

Ege ve Çukurova mıntakelarındakl pamuk rekoltesi hak
kındaki tahmlnlerıe Ege bölgeslndekl zeytlnyajtı mahsuıu. 
nUn vaziyeti ferah vericidir. 

1938 ekim vaziyeti: 

Ege mıntakasında martın 

son gUnlerlnde ba,ııyan yeni 
ekim falllyetl nisan ayının so
nuna kadar devam etml• ve 
pamuk zerlyat sahasını o;. 90 
nından fazlası lkmll edllml•
tlr • 

Çukurova mıntaknsmda da nisan 
ayında pamuk ekimine devam 
olunmuştur. Zeriyatın arkası alınmak 
üzeredır. 

1937 mahsulu 

Ege mınt ak a sının pamuk rek olte 
si 40 bin balyası yerli ve 20 bin bal
yası Akala olmak üze 60 bin balya 
olarak tesbıt edilm i ştir. 

Mevsim b aşı olan 1. 10. 937 den 
nisan nihayetine kadar lzmir borSJ· 
sından h a zır ve vadeli olarak mua· 

- G erisi ikinci sahif ~de -

Şair Ziya ihtifali 
BUOON SAAT ON DÖRTTE 

MEZARA ÇELENK KONULACAK 

Ziya pa,anın mezarı 

Şair Ziya (Paşa) ihtifali bugün 
yapılacaktır. Bunun için halkevi ta· 
rafından b İr program hazırlanmış
tır. 

Bu programa göre halkevi tara, 
fından hazırlanan çelenk; 5 kanun 
sani, Ziyapaşa, Namıkkemal okulla
rindan ayrılacak birer gurup tarafın 
dan tam s~at 14 de halkeviııden 
:ılınarak şairin mezarına getirilecek 
ve merasinıle koyulacak hitabeler 
irad edil~cektir, ' 

Aşkam saat 20,30 da da halke 
vinde bir gece teıtip edilmiştir. 

Mısır - Irak ticareti müza
kereleri neticelendi 

roya sevkedilmek stemektedirler, 
Türk mümessilleri bu hareketler üze
rine alakadarların dikkat nazarlarını 
celbetmişlerdir. 

Kırıkhandan aldıj'ım bir habere 
göre, Kırıkhan milis zabiti, kendi ku· 
mandasındaki milislerin bir listesini 
seçim komisyonuna vermiş ve bun
ların Hataylı olarak tescilini istemiştir. 
Komisyon reisi bu talebi kabul ede· 
rek hemen hepsi Kürt ve Araplardan 
müteşekkil olan ve ekserisi Hataylı 
olmayan bu adamları seçim siciline 
kayd ve kabul etmiştir. 

Komisyondaki Türk azalar bu 
kııyda itiraz eylemişler ve bunun 
usule mugayir olduğunu, buıiların 

ekserisinin Hataylı olmadrğını ileri 
sürmüşlerse de komisyon reisi "l.is· 
leyi getiren bir askerdir ve asker 
yalan söylemez, ben de askerim,. 
diyerek itirazı kabul etmemiştir. • 

Suriye Başveziri 
istifa edecekmiş! 

Şam : 16 [ Hususi ınuhabiri· 
mizden ] - Dol14an kuvvetli bir 
şayiaya göre, Vatani kitle mualie· 
denin sürüncemede kalmasından 
dolayı hasıl olan vaziyeti tetkik et· 
miş ve mühim kararlar almıştır • 
Bu kararlann mahiyeti şudur : 

Başvezir Cemil Mürdüm yakın
da mebuslardan mürekkep bir be· 
yetin başında olarak Parise giderek 
Fransa hükumetiyle temas edecek 
ve muahr.denin bu devrede olmadı· 
ğı takdirde gelecek devrede mutla
ka tasdiki için teşebbüsatta buluna· 
cakbr. Cemil Mürdüm bu teşebbü. 
sünde muvaffak olmazsa, muhak· 
kak surette istifasını verecektir. 

Yugoslav Harbiye 
Nazırı İstanbulda 

Bdgrad: 16 (Radyo) - Yugos· 
lavya Haı biye Nazırı General Me
riç Türkiyeye gitmek üzere burada 
hareket etmiştir. 

lstan~ul: 16 (Telefonla) - Yu
goslavya harbiye ve bahriye nazırı 
General Meriç bugün ötleden son· 
ra şehrimize vasıl olacaktır. Gene· 
ral büyük merasimle karşılanacaktır. 

M. Cemiyetinde 

İsviçre zecri t~dbirlere 
iştirak etmiyecek 

Cenevre: 16 (Radyo) - Millet
ler Cemiyeti konseyi Cemiyet paktı 
mucibince alınacak ıecri tedbirlere 
bundan böyle lsviçrcnin ittirak et
mesi hususunda lsviçre tarafından 
vaki talebi kabul etmiftir. 

Brezilyadaki • 
ısyan 

b Frankıiistler Amar mıntakasındak 
&ton çenberi yarmrşlardır. 1 da olacaktır. Talebelerimizin 19 Mayıs provalarından 

Kahire: 16 (Radyo) - Mısır
Irak ticaret müzakereleri iyi bir şe
kilde neticelenmiştir. Muahede liu 
hafta içinde imza edilecektir. 

Riyadcjeneyro: 16 (Radyo) -
Birkaç gün evvelki faşist isyanı ile 
alakadar devlet memurlarından, de. 

niz altı tilosu kumandanı açı§'a çı· 
karılmıştır, kumandan mahkemeye 
verilecektir· 



Sahife : 2 Tllrki6zll 

ALTIN DEFiNESi ı,-------~-------,-----· 
1 Şeıt=ııöır 

1790 senesinde batan gemi 
çıkarılabilecek mi? '·--------------------------------111!11!111--·------------·' bugün 

Tam bir buçuk asır evvel 1790 
seııesinde Fransada batmış olan bir 
g minin denizden çıkarılması ihale

ye konulmuş ve deniz altındaki ge 
mi satılığa çıkarılmıştır .. 

" Telemak ismindeki bu vapur 
1790 senesi haziranının 3 üncü gü. 
nü F ransada Ruen s::.hillerinden kal. 
karak lngiltereye doğru sefer çı· 
karıyordu. içinde de bir çok yolcu 
vardı. 

Bu, adi bir daniz yolculuğu de· 
ğildi . Çünkü o sene Fıansada ihti
lal kopmuştu, vapurla bir çok Eran 
sızlar lngiltereye kaçıyorlardı. 

Kaç•nlar kendileriyle beraber 
paralarını da götürüyorlardı. Hatta, 
bu vapurla kralın da servetini lııgil
tereye gönderdiği rivayet olununu
yordu. Bunlar arasında kraliçemin 
meşhur gerdanlığı da vardı. 

Diğer kaçanların götürdükleri 
servet arasında da milyonlarca al
tın paradan başka, külçelerle altın 
da bulıınuyordu. 

Fakat" Telemak n ıı:ı böyle ser
vet yüklü olarak Paıislen harekl't 
ettiği haber alınınca. telaş başlamış 
ve derhal i vapuruQ arkasından bir 
harp gemisi gönderilmişti. 

" Telemak n takibedildiğini an· 
!ayınca bütün sür'atitle kaçacağın
da şüphe yoktu. Lakin diğer gemi· 
ler hndisini çevirmişlerdi. Bu sırada 
" Telemak • yaptığı 'şiddctli bir ha
reket esnasında, dığer gemilere çar
partk devrildi; h~men battı . 
Geminin battığı, ytr Sen nehrinden 
çıktıktan sonra sahilden 120 metre 

ileridir, 
Sen'ın hemen mansabında bulu 

nan ve .denize gömülen bu içi altın 
yüklü vapur şimdiye kanar unutul· 
muş değildi. Muht~lif tarihlerde, ge
miyi kurtarmak düşüniilmüş ve bir 
çok teşebbüslere girişilmiştir. 

içindeki altınlar bizim paramız . 
la 8· 10 milyon lira olarak tahmin 
edilen gemiyi kurtarmak için ilk 
teşebbüs 1830 s~nesinde yapılmış 

ve 1850 ye kadar btı t~şebbüs üç 

kere tekrar edilmiştir. 

Fakat bunların hiç birinde mu 
vaffak olunamamıştır. Bir keresinde 
geminin bakiyesi, deniz yükseld:ği 
zaman, sularla beraber kalmış ve 
denizin sathında görünmüştür. Fa
kat, bocurgatlarla kaldırılmaya ça
lışıldığı sırada, zincirler kopmuş, 
gemi iskeleti, bütün ağırlığı ile tek· 
rar düşmüş ve rnyun içinde daha 
derinliklere gömülmüştür. 

Geminin içinde altın olup olma· 
dığını katiyet!e anlamak için de ara 
malar yapılmış, denize indirilen ve 
gemiyi delerek giden aletlerin UCUll' 

da hakikaten altın nişaneleri görül· 

müştür. 

Üç tecrübede de muvaffak olu 
namayınca, denizin dibindeki bu 
altın hazinesinesini çıkarmaktan vaz· 
geçilmiş ve bir asırdan fazla bir 
zamanda nbeıi bir daha teşebbüs 
edilmemiştir. 

Bu sene tekrar böyle bir teşeb· 
büse girişmenin sf'bebi, bugün bat 
mış gemileri denizin dibinden çıkar . 
mak hususunda yeni usuller kulla· 
nı!maya başlanmış olmasıdır. 

Atlas Oky2nusunun derinlikle
rinde yatan "Ejiyt. vapurundaki al· 
tınları çıkarmak için yapılan ameli · 
ye, pek az bir derinlikle olan "Te· 
!emak. için şüphe>İz ki daha kolay· 
!ıkla yapılacaktır. 

ihalede geminin kurtarma mas 
rafı, kurtarma masrafı kurtarmayı 

üzerine alana ait olacağı, buna mu· 
kabil de kendisine gf minin deniz al · 

tında bulunacak bütün aksamının 
verileceği bildirilmektedir. Yalnız, 
gemide altın, gümüş, platin gibi 
maden külçebri, bu madenlerden 
yapılmış eŞ}'a, altın ve gümüş para 
elmas ve mücevher gibi kıymetli 

şeyler bulunursa buntarın, tarihi de· 
ğerleri olduğu için, hükumete bıra 

kılacağı da ilave olunmaktadır. 
Bununh beraber, gemiden çıka 

rılan kıymetli eşya otuz bin liradan 
az ise çıkarma işini üzerine alana 
bırakılacaktır. 

Çeltik zeriyatı 

Vekaletin emri 
Vilayete geldi 

Çeltik bölgelerimizin bazı kısım 
larında zeriyat yapılmasına sıhhi 

teşkilat tarafından itiraz edildiği ve 
bu iş hakkında çeltik müstahsillerin· 
den müteşekkil bir h~yetin Ankara 
ya giderek Ziraat Vekaletine mü· 
racaat ettiklerini ve Vekaletin Sıh· 
hat Veka letiyle mutabık kalarak 
çeltikçi!erin isteklerini muhik gör 
düğünü yazmıştık . 

Aldığımız malumata göre, bu 
mıntakalarda zeriyat yepılmasına 

müsade edildiği hakkındaki emir 
Vilayete gelmiştir. 

Bu emir kazalardaki teşkilata 

tebliğ edilecektir. 

1 Vilayet Meclisi azalarının 
harcırah miktarı 

Vilayetlere tebliğ edilen bir em· 

re göre, Umumi Meclis üyelerine 
içtima zamanları da intihap daire· 
!erinden Vilayet merkezine ve Vila· 
yet merkezinden intihap dairelerine 
vukubulan seyahatlerinde kilometre 
üzerinden harcırahlarının tahakkuk 
ettirilip 1562 numaıalı kanun mu
cibince sekiz bin kuruş üzerinden 
harcırah verilmesi icabetmektedir . 

f Yeni yapılacak yol 
l Belediye tarafından bir 

müteahhide ihale edildi 

Fırka komutanlığı önünden salcı 

!ara giden yol, stadyom köşesinden 
itibaren ve pavyonlar arasından geç 
mek sureti!e yeni istasyona kadar 
uzatılacaktır. Bu yolun yapılması dün 
belediye encümeninde müteahhidine 
ihale edilmiştir. 

------~--------------------~~~ ' 
fırında çıkan ! 

Diger taraftan eski istasyondan 
Karaisalıya giden yol da idarei husu 
siyece yaptırılmakta olduğı;nu şimdi 
ki asfalt yolile birlikte ve eski şeh 
ri şimale bağlayan yolların adedi 

üç olacak ve bu suretle bağlara, is 
tasyona gidiş geliş tanzim edilecek 
ve ayni zamanda asfalt yolunda yü 
kü hafiflemiş olacakdir. 

Yerli mahsul 
-Birinci sahifeden artan-

mele görmüş olan pamuk mikdarı 
şu suretle kaydedilmiştir: 

lkracatçılar 
Fabrikacılar 
Mutavassıt tüccar 
Yekun 

Balya 
19239 
16319 
15894 
51452 

Bu mikturın 38519 balyası yerli 
ve 12933 balyası Akaladır. NaziJli 
fabrikasının mübayaa ettiği 6000 bal
ya akala nevi bu yekuna dahil değil
dir. 

Ege mıntakasından mevsim baş
langıci olan 1 birinciteşrin 937 den 
nisan nihayetine kadar dış ülkelere 
15312 balya pamuk ibrac edilmiştir. 

Bu miktardan 12544 balya İtalya · 
ya, 1307 balya Almanyaya, 925 bal· 
ya Romanyaya, 531 balya Polonyaya 
ve 5 balya da Finlandiyaya aiddir. 

Bu mıntakadaki stok mikdarı 

1'2000 balya tahmin ediliyor. Bunun 
4 - 5 bin balyası yeni mahsule ka· 
dar dahili ihtiyaca kifayet edebile· 
cektir. 

Çukurova mıntakasına gelince; 
Nisan ayı içinde Çekoslovakya

bir kaç parti satış pı)mıştır. Fiyatlar 
eski seviyesini mühafaza etmekti' ve 
stoklar tedricen erimekmektedir. 

Iğdır pamuklarıda da son zaman· 

Zeytlnyajjı, 

Ege mıntakasında nisan ayında 
tasir işleri işleri sona erdirilmiştir. 
Randımanın azlığına mukabil iyi ki
Jitede bulunan yağların rekoltesi 25·26

1 
bin ton arasındadır. 

Nisan ayı içinde istihsal mahal· 1 

!erinden lzmir piyasasına gelen mah 
sul 5500 6000 ton tahmin ediliyor. 
Gene nisan ayı zarfında lümir !ima-

Bir 
yangın 1 

Evvelki gece saat 22 de Hasır 
pazarında Rifat o>ğlu Hasanın fırı
nında yangın başlangıcı görülmüş 1 

etrafa sirayetine meydan verilmeden I 
yetişen itfaiye tarafından sön lürül
müştür. 

:ı! apılao tahkikattan anlaşıldığına 
göre yangın bir dikkatsizlik yüzün· 
den meydana gelmiştir. Günı.lüz fı· 
rında yangın, fırının kenarında bu · 
lunan samana sıçrayan kıvılcımdan 
husule gelı:ıiştir. ihmali görülenler 
takiııata başlanmıştır. 

nından 611 tonu lt> lyaya, 195 tonu 
İtalya, 195 tonu lıalya transifi, 22 
tonu Marsilya transiti ve 21 tonun' 
Port Said transiti olmak üzere 849 
ton zeytinyağ ihroıç olnnmuştur. 

Transit suretiyle gideu yağlar cenu. 
bi Amerikaya (Arjantın, Brezilya ve 
Uruguvaya vukubu!an ihracattır. 

Büyük lıir kısmı Ayvalık ve ci· 
varında toplJnmış buluean nııntaka 
stokları 1300 ton etrafındaaır. 

Gerek lıa ' ya ve gerek cenubi 
Amerika işlerinin müsaid şartlar 
dahilinde eevamı piyasayı sağlam 
bulundurmaktadır. 

Nisan ayının üçüncü haftasında 
lıalya kotasyonlarındaki düşüklük 
piyasa fiatlarının 31 kuruşa kadar. 
inmesine amil olmuş ise de vaziyet 
~ir kaç hünde zail olarak cif ltalya 
fıatları beher ton için 60 sterline 
ve lzmir piyasasında sıra malları da 

3i kurıış 75 santime çıkmıştır. 

Belediye 
tas tik 

bütcssi 
edildi 

Şehrimiz meclisi tarafından ka
bul ve tastik edildiğini y8Znıış oldu 
ğumuz belediyenin 93_8 yılı bütce 
si vilayetçode lastik edilerek bel" 
diyeye iade edilmiştir. 

Gardenparti 
t 1ehir edildi 

Havaların yağmurlu ve se·in ol 
ması sebebile (Türk spor kurumu 
Seyhan bölgesi) meııfaatına 19 ma 
yu 1938 günü :' yapılması mukarrer 
Gardenpaıti 4 Haziran 1938 cumar 
tesi güııü akşamına tehir edilmiştir. 

Şehrimizin · bir 
aylık ticareti 

Şthrimiz Ticaret odasının her ay 
tutmakta olduğu istalıstik cetvelle· 
ıine göre, Adamının Mayıs 938 için 
deki muhtelif maddelar ihracat be· 
deli 1, 108,445 liradır. ithalat bede. 
li de 591, 132 liradır. Şuha le göre 
geçen bir ay içinde ihracat fazlası 

517, 313 liradır , 

r-- Şikayetler , 
Bu yolu mutlak 

genişletmek lazım 

Y ı!anlı mezrasmda karakolun 
karşısında bağlara giden yolun Ü· 

zerinde su işleri tarafından açılan 

kanal üzerine bir köprü yapılmak · 

tadır. Bunun için de yolun üzerine 
toprak yığılmış, ray ılöşenmi~ ve 
bu yol zorla geçilebilecek bit halı: 
gelmiştir. 

Bu yüzden bundan biı kaç gün 
evvel bir araba devrilmiş ve bir 
kadının da kolıı kırılmıştır. 

Bundan evvel gene bu yOl 10 

darlığı yüzünden bir kaza olmuş 

ve bunun önüne geçilmesini iste 
miştik. 

Bu köprü şimdi yapılmadığına 
g·öre ve bağ mevsimi olmak dola
yısile halkın kazasız gidip gelebil 
melerini temin için bu toprak yı 

ğılarmın biran önce kaldırılarak 
genişletilmesi için alakadar daire
lerin bir daha nazarı dikkatlarını 

celberiz. 

Koyun eti 
Şehrimiz kasapları bele
d .yeye muracaat ettiler 

Eelediye encümenıııın; koyun 
etinin kilosundan beş kuruş indiri 

riierek 35 kuruştan satılmasına ka 

rar verdiğini yazmıştık. 
Bu karar üzerine şehrimiz kasap 

lan bir ka~ gündenberi çok az ko 
yun kesip satmağa başladık 
lan gibi, ayrıcada belediyeye müra · 

1 
caat ederek bu fiatın idare etmediği 

ni ve yine kilosu111m 40 kuruştan satıl ' 
masına karar verilmesini istemişler· l 
dir. ı 

Kasapların bu müracaatları tet- 1 
kik edilecek ve bir karar verilecektir 

Atatürk kupası 
için bölgemizde 

hazırlıklar 
Güreş gun1p birincil"kleri!' 

ne bu hafta başlanıyor 

Geçen pazar günü yapılan gü· 
reş müsabakalarının neticelerini ev 
velce bildirmişi ik. haber al 
dığımıza göre Türk spor kurumu ge 
ne! merkezi Arıkarada yapılacak 
türkiye serbest güreş birincilik müsa 
bakaları için seçilecek güreşcilerin 

hakiki bir değer göstermesini şart 

koymuştur. 
Bunun içinde bir kaç vilayeti 

birleştirerek bir gurup merkezi ihdas 
etmiş ve bu meyanda genç kıymetli 
bir güreş kadrosuna malik olan Ada 
namızda hu müsabakaların yapılaca 
ğı grup merkezi olarak kabul 

etmiştir. 

ilerde yapılacak güraş hareketle 
rinde bu grup merkezlerinin birer 
spor merkezi ha'inl' konulacağıda 
ayrıca genel merkezce bildirilmek e 

di(. 
Genel merkezden gelen talimata 

göre balgemizde yapılacak olan g· 
rup b;ricilik müsabakaları bu ayın 
28 inci cumartesi ve 29 pazar günle 

ri yapılacaktır. 
Bu müsabakalarda birincilik ka 

zanan!ar ulu önder Atatilrki.n bu 
müsabaka galipleri için koymuş ol· 
dukları altın kupayı ve ayni zam.an 

da türkiye birinciliğini kazanmak 

için Ankaraya gideceklerdir. 
Değerli güreşçilerimize şimdiden 

muvaffakiyetler dileriz 
GUre, minderi 

Bölgemizdeki güreş faaliyetinin 
gün geçtikçe artmakta olduğunu gö 
ren Bölgemiz spor ba~kanlığı bir 
güreş minderi ışmarlanmıştır. 

At koşuları 
kaldı • 

gerı Yalnız bizim yaptığımız tahkikatta ' 
kasapların bir kısmının bundan ! 
bir ay önce belediyeve muracaat e 1 Pazar günü yapılması mukarrer 
derek koyun etinin kilosunun 35 ku olan ilkbahar at koşularının birinci 

ruşa iJ_:ıre etıiği~i v~ bu !i~t ü~eri_n J si, havanın yağmurlu olmasından 
d~n ~atmak ıstedıklerını bıl.~ır 1 dolayı ye pılamamış ve önümüzdeki 
d_ıklerı ııalde narhın konması ~ze Pazar gününe tehir edilmiştir. ikinci 
rıne bu suretle hareket etmelerıne koşuda öteki hafta Pa~ara kalmış· ı 
bir mana veremedik, Alakadarlar tır . 

bu fiatın gerek halk ve gerekse ka i K f } k' } 
saplar için normal olduğunu söyle. ' e a etme tup arı 
mektedirler. ı 

Mamafih halk etsiz kalmayarak G 1 'dh ı•t .. · k 
d h 

• . . ene ı a a reıımı ararnarne 
a a ucuz olan sıgır ve kaçı etı al- · · 4 .. ·· dd · · 2 · · t k 

k 
sının uncu ma esının ıncı ı . 

ma tadırlar. rası mucibince ihracattan evvel it-

Otomobil kazaları
na karşı teebirler 

Mahalli Belediye amirlerinin mm· 
takalarındaki seyrüsefer işlerini be 
nim sem emel eri yüzünden, sırf para 
kazanmak gayesi!e şoförlerin bele
diye nizamnamelerine riayet etnıiye· 
reki dare ettikleri otomobillerine Nor 
maiden fazla yolcu ve şehir dışında 
ki yerlerde süratlerini artırmak sure. 
tiyle çok zaman bir çok vatandaş. 
!arın hayatına mal olan müessif va
kalara sebep oldukları görülmüştür. 

Dahiliye vekaleti bu hususun ön 
!emesi için sıkı tedbirler alınmasını, 
işe layık olduğu ehemmiyetin veıil· 
mesini ve alakalıların dikkat nazar· 
!arının çekilmesini valiliklere bildir· 
miştir: 

Bay Ahmed Remzi 

lstanbul Müddeiumumi muavin· 
ininden hemşe~rimiz Bay ı\bmed 

Remzi mezuniyetle ş~hrimize gel . 

mi~tir. 

halat yapılması istenildiği takdirde 
Cumhuriyet Me_rkez Bankuına ve· 
rilmesi lazımgelen kefalet mektup 
lan için tesbit edılen asgari üç mil· 

.yon liralık son sermayesi iki milyon 
lira veya daha fazla olan milli fab
rikaların da bu işe ait kefalet mek
tubu verebilmelerini temin için iki 
milyon liraya indirilmesi Vekiller 
Heyetince kararlaştırılmış ve kar:ıı' 
şehrimizdeki alakadarlara tebliğ o 
lunmuştur. 

Ha va şehitleri .ihtifali 

15 Ağustos hava şehitleri ihti· 
fali merasimi Pazar günü saat 11 
de kumluk meydanında yapılmış 

tır . 

Posta ve telgraf tahsisah 1 

Nafia Vekaletinden Vilayete 
gelen bir tamimde belediyelerle· hu 
susi idarelerin telgraf ve posta mÜr· 
selatı için 1938 senesi büdçelerinde 
senelik muamelat nazarı dikkate alı· ' 

1 

narak tahsisat afrılması bildiri'miş· 
. ' 

tıı... 

- -

~· 

17 Mayıs 1933 

Ankara Rad yostı 
günde on dört 
saat çalışacak 

Bü}ilk bir orkestra 
teşkil editecek 

Ankara : 16 (H usi muhabiri 
mi:zden ) - Ankııra radyosunun 'tı 
temmuzda yeni binasında ve ye• 
tesisat ile faali ye e geçeceği yazılmıı 
Bu laı ihte Eti:Tiesud istasyonu fal 
liy~te geçecektir. Bu istasyon 12( 
kilovata kadar- iktidarı olan ve dai 

mi olarak 60 kilovatla çalışan u~ııı 
dalgalı ve 20 kilovatla Çalışan kısa 
dalgalı iki türlü neşriyatta buluna 
caktır, Uzun dalgalı istasyon\in giir 
de 14 saat kadar çalıştKılması düşı 
nülmektedir. 

Türkün sesini dünyanın her tarı 
fına duyuracak olan lu ista yonuP 
programının tanzimi mühim bir me' 
sele olarak şimdiden ele alınmış, bı 
lunuyor. Bunun için alakadarları:' 
başka memleketlerden getirilen ör· 
nek programların dikkatle tedkik vı 
mütaleasına başlanmış ve şimdideP 
bazı hazırlıklara girişilmiştir. 

Ankaradaki yeni binanın en bü· 
yük hususiyeti bu binadaki büyük 
salonu teşkil etmektedir 150 seyirci 
alabilecek bir büyüklükte olan bu 
salonda 120 kişilik bir orkestraya 
veya 60 kişilik korolu bir temsil 
heyeti o!abilectk bir pi!atform var 
dır • 

Vakit vakit bu salonda verile· 
cek. konser ve rositalle~de, .radyo 

z 

aboneleri de hazır bulunabileoekler· r 

dir. Suretle diğer dinleyiciler sade 
konser veya temsil dtğil bunların 

bir kısım aboneler tarafından nasıl 
karşılandığını . da takib edehilecrk· 
!erdir. 

Ankdra studyosunun ayııca bir· 
çok reptisiyon saloıılaıı ve emisyon Y 

odaları da vardır. • · 
Memleketimiz için radyo prog 

ramında en esaslı hazıriığı icab et· 
e 

tiren kısım şüphesiz h radyafonik 
temsil faaliyeti idi. Nasıl sinema ve 
tiyatro artisliği avrı ayrı işlerse rad· 
yofonik temsil de kendisine mahsus 
husus hususiye.ileri olan · bir sanat 
şubesidir. k 

Ank1ra radyo idaresi, bir kaç 
ay evvel bu sahada hazırlik faaliye· 
tine geçerek bir radyofonik temsil 
grupu teşkil etmişti. Evvelki akşaııı 
bu gurup ilk dda olarak Yeni sine· 
mada bir tiyatro resitali vererek 
Barbiye dö Sevili temsıl etti. Tem· 
silin gayesi sırf radyoda çalışan a 
matör gençleri büyük emisyonlar i · 
çin hazırlamaktı. 

Bu suretle guıupa dahil olan 
gtnc;ler mikrofondan .sonra sahnede 
sanat kabiliyetlerini ölÇ~ek , fırsatı· 
nı bulmuş oldular ki, bu ,da kendile· 
ri için a)·rıca bir kazar~ oldu. 

ViLAYET iŞLERi -
Baytar müdü~ü 

k 
1 

nı 

s 

t .. 

le 

tı 

di 

kı 

la 
Şehrimiz baytar baş müdürlüğü' ha 

ne konya m~rkezi Baytar ·baŞ mü 

dür~ Kamil 011atın tayin emı i 
ziraat vekaletınden vilayete bildiril
miştir. 

Kadirli müftülüğü 

Kadi~li kazası müftülüğüne Os· 
man Altan tayin ediliniştir, 

Çığır 

et 

et 

Va 

du 
ca 
sa 

ıni 

Yıl 
raı 

"Çığır. Edebiyat ve fikir mcc· 
muasının 65 inci sayısı, özlü yazılar" ~e 
la dolu bir halde çıkmıştır. tavsiye ba 
ederiz. 

Çoçuk 
. Çocuk mecmuasının 65. inci sa· 

yısı çıkmıştır. Çocukla~ımıza okutul 
ması için çocuk babaluına .tavsiye 

ederiz. 



öıHz on ~ekiz yaşın~a çok 
gtltel bir kn, Jıan da On 

dokuz yaşında canlı, bir 
delikanlı idi. 

dutum zaman " ft'ikenn ol
ca buraya be~ .IJnçlitiın frtık solun· 
sana: 'l ~,, Ve bea 

- Baki derim. O 
minini hatırlarsın.. ......-. ıep ye. 

Bu defa çok yakında. patlı,_ bi 
Yıldınm gürültüsü ikisini birden aaç. ı 
rıt\ı. Döniz telaşlı bır sesle: 

- Çabuk.. Çabuk! di} e batırdı 
h~ J-.i elinden tutarak süriklemete 
a4ladı. 

P'ren•zcad•n 

I 
1 

,~evzael Güven J 

=== 2Z!S 

Şehrimizdel<i son 
şiddetli y~ğ urlar 

- Birinci sabifoden artan -

Pazar günü yatan yatmur ke· 
ıik kelik ohaak üzuıe Miriz sut ve 
aatanakh olmak üzere dört saat 
ü~r. 

ı. Yi tmunm htt .e hçe mah· 
sufterife ~ 1ar üzerine çok fay. 
dua olmQftur . 

Vatmurlardan sonra havalar ..ıo-
tumuş ve May1S aYJ olpıuma .rat· 
mcsn palto ve pardesü giymii tnec 

blniyetinde kalm•ıw . 

Nahiye müdürüne ve 
ja ... r1Jtalara teeJv.Üz 

Bahçe Havraniyenin portuk kö 
yünde sayam yolda 9asında bulunu 
~,,. mil:İ 1ü Ye jaddarmal•r .. te 
cavüz edildiğind,n mütecavizler ya 
kalınarak- evraklarile birlikte adliye 
ye teilim edi'-iştli 

Fazlaca içmiş bir 
adamın tecavüzü 

CeW o;I&& Mubaırcm admda biıi 
sarhoş olarak Sinan oğlu Mehmet 
w lbiabim ~ ~- bakaret et
miş bununfoda k3lmayarak evlerine 
el~ tecariz ettiiad~n yakalanar\:k 
hakk•r.cl:ı kanuni mu:ımele yapılmış 
tır. 

..,, Fakat, henüz yüz adım uzaklaş• 
el 7 •tl.rdıki, '9ddetü hir yatmur 
ıc;~ete başlamıştı. 8fr kaç dakika U5 Marıa 938 
Gı 1d.~ set- halini alan sular tepenin G .. k - - k 
t~~rınde ne var. ne: yok iüpürmüştü. 0 yuzu apalı. Hava Y•tmur. 
~Ç' b'I~ kayanın _alt.ına saklanma· I~ ve fı · tınalı. En çolc sıcak 21 san· 

11 ~mttffardı._06nlzin sofuk tıgıad derece. 

(~) 

Arap Ajansıma verditi bir habe 
[C are talcsim ı>r•sinin muvMfaij 
yetsizliği üzerine şimdi Filistinin Mı 
sıra ilhakı yolunda yeni bir fikir etra 
fında b~ takım teşebbüs~aş gös 
termiş • Nlal~ ~1 Mısır 1 

•· 

daki yabudi hahamının da mürevvi 

ci oldutu bu fikrin tahakkuku için 
sadece Mısır ve Filistinin buna razı 

olmalarının kifi gelmiyeceği fikrinde 

dir. 

Edvar Heryo 
Beyruta geldi 
Beyrut : 16 [ Hususi ] - Fran-

sız Mecliı Reisi Bay Edvar Heryo 
bugün buraya gelmiş ve Ali Komi· 
ser Kont dö Maı tele misafir olmuş· 

Sahife : 3 

Seyhan Ziraat 
Müdürlüğünden 

Kokulu budur muz yerli fidanla 
nmızdan Altı aylık fid,.ınlar Adana 
teslimi yirmi beş kuruştur. Gelecek 
sene Tem muzda meyvası alınmak 
üzere bu çeşit Muz fidanına jhtiyacı 
olanlarııı Ziraat Müdürlüğüne müra 
caat etmeleri 

9282 

Büyük, küçük bütün halkımızın çok sevdikleri 

( Şirley T emple ) 
Asri sinemada 

Bu akşaın 
Ve 18/Mayıs/Çarşamba, 19/Mayıs/Perşembe günleri gündüz temsil e.deceği 

( Şen Yumurcak ) 
Misilsiz eserini görmeğe bütün sevgililerini davet eder 

Localarınızı Latfen telefonla isteyiniz 

Telefon : ASRI 250 9280 

• ru tı ~ı 

(Tel~) -
Vapuru bugün limanımıza gel 
.Bu yeni vapurumuz merasimle 

ye koavlacaktar • 

tur.· ı-
Heryonun bu seyahati hakkın· 

da siyasi mahafil ademi malumat Norg 1 

\>tlUISIOV ak yadaki 
Yahudiler 

Prag : 16 ( Radyo ) - Çekos 
lovakyadaki YahUdiler menfaatle. 
rinin korunması için hükumc:t nez 
dinde ve beynelmilel sabada teşeb. 
büslere girişmişlerdir . Çekoslovak. 
yada 250,000 Yahudi vardır. 

Bir Romen Profesörü 
dün öldü 

BülCreş : 16 ( Radyo ) - Kıy
meW Romen Profesörlerinden Mınç· 
yaski fefat etmiştir Profesörün 950 
eseri vardır . Bu eserler muhtelif 
dillerde yaııllDlfhr • 

Gor.itığ Viyandan ayrıldı 
Viyana: 16 (Radyo) - Birkaç 

gündenberi burada bulunmakta olan 
mareşal Garinr bugün hususi bir 
trenle buradan hareket etmiıtir. 

İnebolu faciası 
kararı temyizde 

Mehmet Ali kaptan 
hükme itiraz etti 

lzmir: 16 (Hususi Muhabirimiz 
den) - Batan lnebolu vapuru kap· 
leni Mehmtt Alinin lnebolu faciası 
nm yerine suçluau sıfatile atırceıa
d• dokuz ay 10 gün ve J 1 lira ağır 
para c'zasana mahkum edildiğini 
bildirmiştim. Haber aldıtıma göl', 
Mehmet Ali kaptan, lzmir atır ceza 
mahkemesinin bu kararını temyiz 
etmiştir. Evrak temyiz mahkemesi· 
ne gönderilecektir. Mehmet Ali kap
tan bu hldisede tamamen suçsuz 
olduğunu ileri sürerek beratını iste 
mektedir. 

Alsaray s::· 
Bu akfam 

F evkılide program 
-1-

ombalar yağarken 
FA VWRA Y-RALPH BELLAMY 

tarafından fevlcalide temsil 1 
-2-

Şeytan Adası 
Baştan aıatı heyecan ve 

ıürıüzett f ılmi 
9279 Telefon : 212 

beyan etmektedir. 

Tan sinemasında 
BU AKŞAM 

iki güzel ve büyük film 
birden 

1 

Heyecanlı, meraklı ve merakla 
seyredilecek müstesna ve f evkafa. 
de bir film 

(BATAKHANE 
·KURTLARI) 

2 

Görenlerin çok betcndikleri, 
insaniyete, beşeriyete hitap eden 
kuv~li ve pisikolojık bir mevzua 
sahip büyük Şark filmi 

(Kara Dev) 
Umumi istek üzerine bu prog· 

ramla da gösterilecektir, 

Pek yakında : 
RED ASTER GINGER ROGER 

Filoyu takibedelim 
En fazla musiki ve dans filminde .. 

9278 

5 inci mıntaka ettibba 
odası baıkanlığından : 

17151938 yarınki Salı akşamı 
Odamız nizamnamesinin 26 ınc.ı 
maddesi mucibince hey'eti umumi
ye toplantısı yapacağından sut 
(19) da bilumum meslckdaşlarıo 
odamıza gelmelerini rica edeı im. 

9776 Etibba odası Başkanı 
Dr. Ali Hikmet Coral 

Tarsus Asliye Hukuk Mah 
kemesinden : 

No: 586 
Tarsuıun Eskiömerli mahalle· 

sinden iken Amerikaya giderek altı 
senedenberi bayat ve mematından 
haber ahnmıyan Çaht oğlu Mehme 
din son haberinden altı sene geçti
ti müddei tarafından ibru olunan 
mektup münderecabndan anlaşılmış 
olduğu cihetle mumaileyh Çalış oğ· 
lu Mchmedin hayat ve mematından 
mılumab olanların bir sene zarfında 
keyfiyeti Tar111s Asliye Hukul rnah 
kemesine bildirmeleri lüzumu Ka 
DUftl\ Medrninin 32 inci maddesine - -----n .. •-·~·~-.... --•·.-..~--- teYIRC1t1 ifın olunur. 9274 

1 

Şirketimiz; emsali arasında her bakımdan temayüz eden N o r -
ge Rollatör Kompresörlü Buz dolaplarının her 

keseye elverişli, son mod,.I muhtelıf tiplerinden getirterek satışa arzetmiş 
bulunuyor. 

Buz dolaba almak arzusunda bulunan ~ayın halkımmw .,.r ket"e ~ 
Şirketimize müracaatla makinelerimizi görüp tetkjk etmelerini ve- Türkçe 
mufassal kataloglarımızı talep buyurmalarını menfaatleri namına ric1' 
ederiz . 

1-5 9277 

Pamuk pazarı civarında 9 No.lu 
Yazıhane Sazmaş Şirketi 

Adana salış bü osu 

____________________ ...... __ ..... iııııiııi ................ ______________ ~ 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hayvanlar Vergisi Kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 

eklenmesine dair kanun 

Kanun No: 3343 Kabul tarihi: 23 3 1938 

Neşri tarihi: 30 3 1938 

Mot : Birinci maddeden 7 inci maddeye kadar 
olan hükümler asli kanunun aJakAdadar kısrmlarma 
ilave edilmiş olduğundan buraya yazılmamıştır 

Sekizinci madde - 1454 numaralı kanunun 
13 ünc'ü maddesi mucibince hayvanlar vergisinden 
ayrılmakta olan ve 24)9 numaralı kanununun 6 ıncı 
maddesine tevfıkan tayyare rf'smi olarak Hazinece 
cibayetine devam olu an hisseler 1938 mali yılı bu
dayetinden itibaren bu vergi tahsilatından tefri 
edilmez. 

Muvakkad Madde - 1938 mali yılı vergiferi 
bu kanun hükümlerı dairesinde tarhoJunur. 

1937 ve daha evvelki mali yıllar vergilerinin 
gerek itiraz, temyiz ve ikramiye işlerine gerek mü. 
kelleffiyet. vergi nisbtti ve müruru zamana müteal
llik muameleleri taalluk ettiği zamanlarda meri bu 
lunan kanun hükümleri daire: inde intaç olunur. 

Dokuzuncu madde - Bu kanun neşri ta ihin
den muteberdir. 

Onu:ıcu madde - Bu kanunun hükümlerinin icraya 
Maliye, Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

2 
Kararname No: 8455 

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

(Son J 

Neşir tarihi: 27 Nisan 1938 

Maliye Vekilince yeniden hazırlanan ilişik (Tevziı Arazı Talımatna. 
mesi) nin mcr'iyete konulması; Malive vekilliğinin 5 4 · 1938 tarıll \e 
32712111015554 sayılı teklifı üzerine icra Vekilf ri He} t nın 7 4 1938 
tarihli toplanh11nda onanmışbr. 

7 4 1938 

Sonu Var 8303 



Sahife 4 

Seyhan Defterdarlığından : 
Senelik muhammen 

Belediye kapu icar bedeli 

numarası 

53 
55 
57 
59 
61 
50 
10/ 11 
15 
17 
51 

Mevkii ve mahallesi 
Kapalı çarşı saç bedesten 

• 
• 
• 

• 
Sipahi pazarı 

• 
• 
" 
• 

Cinsi 
Dükkan 

• • 
• 
• 

• 

" 
• 
" 
" 
• 

Kuruş 

00 
00 

37 
26/76 
13 
2/11 

Pekmez pazarı ve yemeniciler • 

Lira 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
60 
20 
20 
30 
25 
30 
20 
30 
60 
25 
20 
56 
26 
75 
20 

6 
23 
29 
18 
20 
22 
24 

118 
120 

18 
10 
9 

Zifirciler 
Alemdar sokağı 
Un pazarı 
Sipahi pazarı 

Eski kuyumcular 
Durmuşfakı 

• 
• 
• 

Yağcamii civarı 

• 
Hamam kurbu siptilli 
Kemeraltı civarı 

Edirne hanı ittisalı 
Abidinpaşa caddesi 
Müze civarı 
Karşıyaka 

" 
" 

Mağaza 

Dükkan 

" .. 
• 

Hane 
Dükkan 
Mağaza 

• 
Dükkan 

• 
• 
• 

Mağaza 

325 
240 

50 
50 
40 

24 
2 
4 
1 Çukurmesçit Sabuncu Abdullah 

sokak 

Dükkan 
Hane 

100 
175 
41 
50 

76 Cam·i cedit Haydaroğlu so. • 50 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin birer senelik kiralan hizalarında 

gösterilen bedeller üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 2 /Ha· 
ziran/938 perşembe günü saat ondörtte yapılacağından isteklilerin yüzde 

yedibuçuk muvakkat teminatla birlikte gösterilen gün ve saatta Defterdar-
lıkta toplanan komisyona gelmeleri. 9260 13-17-22-26 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

: Renksiz 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N-10 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
: Kokusuı Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumu2a 

litrede 0.40 mgr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,. 0.0033 gc. I 
Klor ( Ci ) ,. 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) .. 0.00-10 1 

Tadı 
Teamül : Mutedil 

: Latif 

( el . 33 ) Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

ennin en son usullerine riayet rdertk Jl ynad•ğı yrrincen itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıbhat Bakanlığının tayin ettiği Sıf.hiye Memuru huzurlarında da
macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıbhat Memuru tarafından mübürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelcn Gazozları da 1( ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne-

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 21 
6197 

Seyhan Vilayetinden: 
A - Adana merkez kazası da 

bilinde imal ve ihraç olunacak (2471) 
iki bin dört yüz yetmiş bir lira sa
bık bedelli taş, kiremit, kireç ve 
emsali ocakların 1 /6/938 gününden 

31/5 /939 gününe kadar bir senelik rü 
sumu açık artırmaya konulmuştur. 

B - Şartnamesile alınacak re· 
sim miktarını gösterir liste U ususi 
Muhasebede görülebir. 

C - Açık artırma 25 5 938 
Çarşamba günü saat (11) on birde 
Vilayet Daimi Encümeninde yapı 
lacaktır. 

E - istekli olanların (185) yüz 
seksen beş lira (33) otu~ üç kuruş 
muvakkat temin~t makbuzlarile bir
likte Daimi Encümene müracaatları. 

9244 8-17 

Seyhan Defterdarlı
ğından : 

lnkilap mektebi altındaki d.:po
da mevcut Koton Hıdrofil makine
leti muhammen bedeli olan 3500 
lira üzerinden olan açık artırma usu 
lile satılığa çıkaıılmıştır. 2 Haziran 
938 Perşembe günü IDefterdarlıkta 
toplanacak komisyonda ihalrsi ıicra 

edilecektir. Makinelerin ecnas ve ev
safı hakkında malumat almak ve 
maballinde görmek istiyenlerin her 
gün Milli Emlak idaresine ve mü
zayedesine iştirak edeceklerin 263 
lira 50 kuruş muvakkat temi-ıatla 
birlikte gösterilen günde saat on 
dörtte komisyona gelmeleri. 925~ 

13-17-22- 29 

Türksözü) 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adan·a Mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

Fabrikamızda imal edilen ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatları aşağıda gösterilmiştir. Bu 
suretle satış yapmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederiz : 

Çifçi liezi 
Astarlık bez 

Tip 
2 

14 

Genişlik Beher top Beher top 
santim metre fiatı 

75 36 725 
M 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan 3şağı siparişler 
de O/o 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9177 4 

Adler .. Singer .. Adler •. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 

17 May11 1938 

1 
BELEDİYE iI.:ANLARI 

1- Reşatbey mahallesinde Nccatibey mektebi karşısmda Belei:li 
ait 565 metre murabbaı arsa satılıktır • 

2- Muhammen bedeli 339 liradır. • 
3- İhalesi 26-5-938 perşembe günü saat on beşte Belediye Daiıt 

Encümeninde yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat 25 lira 50 kuruştur . 
5- Şartnameleri Belediye Hesap işleri Kalemindedir. isteyenler oradı 

parasız ala bilirler . 
6- Talipleri ihale gün ve saatında yatırmış oldukları teminat mak 

buzlarile birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

9228 5-10-14-17 

1- Belediye Kanarasmda bir sene müddetle kesilecek hayvanları 
boynuz ve tırnakları açık artırmaya konmuştur. 

2- Muhammen bedel 170 liradır. Muvakkat teminat on iki lira yeıtııı 

beş kuruştur . 
3- ihalesi Mayısın otuzuncu pazartesi günü saat 15 te Belediye Eıı 

ciimeninde yapılacaktır . 
4- Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada g 

re bilirler. 
5- istekliler ihale günü muayyen saatta teminatlarile birlikte Belı 

diye Encümenine müracaatları ilan olunur.9281 17-21-24-27 

1- Temizlik işleri hayvanatile Kanara da iaşe edilecek hayvanı 
bir senelik ihtiyacı olan 94000 kilo arpa ve 111000 kilo saman ,çı 

Bisikletlerimizi ucuz ve şık 
Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 1 

eksiltmo;ıye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli: Arpanın 3055 lira, samanın 1942 lira $ 
kuruştur. 

Muvakaat teminat: Arpa için 229 lira ve saman için 146 liradır. 
3- ihalesi: Mayisin 26 ıncı perşembe günu saat on beşte belediyi Satış deposu : ~Hükumet 

' •• 
caddesinde o mer 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 Telgraf adresi : Başeğmez 

19 

Seyha .. C. Müddeiu
mumiliğinden: 

1 - Adana Cezaevinde bulu. 
nan mahkum ve mevkuflar için bir 
senelik ekmek ihtiyacı (165000) kilo. 
dur. 

2 - Bu işe ait yapılmış olan 
şartname parasız olarak Adana Ce
za evi müdürlüğünden alınabi lir. 

3 - Cezaevinin yukarıda yazılı 
ekmek ihtiyacı 14 5 938 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış 

olup 30-5 938 pazarertesi günü sa· 
at 11 de Adana C. M. Umumiliği 
makamında toplanacak konıişyon 

tarafından ihale edilecek. 
4 - Şaı tnamedeki tar fat daire

sinde Üç yıldız un iizerinden eksil
meye talip olanlardan artırma, ek
siltme, ve ihale kanununun on altın
cı maddesinin A fıkrasına göre 
O/o 7,5 nisbetinde teminatı muvakka· 
te alınacaktır. Teminatın mahiyeti 
ve nev'ı şartnamede yazılıdır. 

. 5 - Kapalı zarf usuliyla yapı 
lacak münakasaya ait teklif mek
tupları artırma, eksiltme ve ihale 
kanununun 32 inci maddesindeki 
şaratlara uygun olarak 30-5 938 
pazartesi günü saaat ona kadar 
Adana C. M. Umumiliği makamına 
verilmiş olacaktır. 

6 - Teklif mektuplari açık ve 
anlayışlı olacaktır. 

9170 

Türk Spor Kurumu Sey
han bölgesi Başkanlığın
dan : 

Eski Postahane binası altında 

merdiven başındaki dükkan kiralık· 
tı·. Taliplerin 26/Mayıs/1938 per. 
şembe günü C. H.P. binasında Türk 
Spor Kurumuna müracaatları . 

9265 14-17 

88 Liraya 

7J Lambalı 

Radyo 
Müracaat 

Rıza Salih Saray 
Beb~kli kilise sokak No 11 A 

9146 22 

Adana Asliye hukuk 
mahkemesinden: 

No: 486 

Adananın sugediği mahallesin
den lhrahim oğlu Bedir ile Hankuru 

bu mahallesinden 35 numaralı sah· 
lepçi Alinin evinde oturan Mehmet 

encümcninıle yapılacaktır. 
4-Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirlı 
5- Taliplerin ibale günü muayyen saatte teminat malcbuzlarile bir 

likte Belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 
11-13-17-20 9256 

1-ltfaiye Kanara ve ctnaze otomobillerinin bir senelik ihtiyacı olı 
1650 teneke benzin ve 50 teneke yağ açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Benzinin muhammen bedeli 4950 lira, yağın 230 liradır. 
3- Muvakkat teminat benzin için 372 lira, yağ için 17 lira 15 ~ 

ruştur. 

4- ihalesi: Mayisin 26 ıncı perşembe günü saat on btşde beledi· 
ye daimi encümeninde yapılacaktır. 

5- Tali pi er yalnız benzin ve yalnız yağ içinde eksiltmeye iştirak 
edebileceklerdir. 

6- Şartnameleri yazı işleri kalenıindedir. isteyenler orada göre· 
bilirler 

7 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat mahbuzlan1e bir 
likte belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 

9255 1113 17 20 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, sağlam, ucul• 
son sistem bir 

MALllZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilini e edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisirı 

te in edeceksiniz. 

Alacajtıİı ız M it d yakmak için en ekonomik, en uc 

a iZ a kömürüde Ali Rıza Kell 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko .. mu·· ru·· kullanmakla hem milli bir cevherin ist\lı 
lakini arttırmış ve hem de müste61 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahlcümdür. 

Maden kömürünü muıhğınl7da bi• ~eıc ııcıübe, · 

Ucuz - ı:emiz -Kuvvetli 
8879 94 7 - Eksiltmeye iştirak edecek 

taliplerin müteahhitlik evsafını haiz 
olduklarını teklif mektuplarına bafr 
layacaklaıı resmi sertifikalarla ispat 
etmeleri gerektir. 

Nuri kızı Ferhan arasında mütebad ı 
dis boşanma dava~ının cari duruşma Taş bina yapmak istiyenlere 

müteahhitlere müjde 
ve 

8 - Teminatı muvakkate mıktarı 
1113 lira 7 5 kuruştur. 

13 17 20 9263 

·Hizmetçi aranıyor 
Evde çalışmak üzre bir 

kadın aşçı ve bir hizmet
çi aranıyor. Matbaa -nıza 
müracaat edilsin. 

sı sırasında müddei aleyhin mahalli 
ikamr tinin meçhul bulunduğu anlaşıl 

ınış olmakla ilanen tebliğat ifasına 

ve duruşmanın 25 4 938 tarihine sa 

at 9 talikine karar verilmiş olmakla 
müddei aleyhin mezkur gün ve sa 

atta mahkemeye gelmediğ! veya bir 
vekil göndermediği takdirde hakkın 
da gıyap kararı verileceği tebliğ 

nıakamına kaim olmak üzere ilan 
o!uour. 

927Ş 

Gayet sağlam ve kiremit fiatındın çok ucuz taş temin ederiz , Arı 
edenlere kum, çakıl , kiremit ve emsali nakliye i~leri yaparız . lsteklilt 

menfaatleri icabındandır. 9232 10-10 
,;. K•I• '''"'""' BM,;oci Ali Saracoğluna mü,.mt otm~ 

Umumi neşrifat müdürü 

Macid Gtlçlü 
Adana Türksözll matbaatı 


