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SAHiP ve BAŞMUHARR Rı 

Kuruluş Tarihi 

Kanunusani - 19'14 

.,. Çarşamba 

27 Nisan 938 
Ondördüncü Yıl Sa}'' : .ıı ı 3 

ADANA: Telefon ı 315 GÜNDELiK SiYASi GAZETE 
~====~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Kamutay gurupunun dünkü toplantısı Çobanı? m~ c~~~~-:;·~iDiNiZ 

L "ucami yakınında busuıi daire Pk. 44 

B Ş .. k .. K vaff akıyetı CENUBA 
• U ru ayanın ... 

Danimarkalı meşhur 
Larsen yenildi Bu günlerde Cenubda, dünyanın en 

m U •• h 1 .. m.. beyanatı Ankara : 26 (Telefonla) - Bu· nefis bir iklimi, bol çiçeği, güzel 
raya relen malumata göre, Estonyada kokulu bir yazı vardır , ( Uııs'darı ) 
dün ve bugün yapılan güreşlerde 

- ag-ır sıkl~tte Çoban Mehmet, Dani· 111-••••• ••••••••• markalı meşhur Larseni yedi dakika 

Fela .... ketzedeler ı·çı·n daha 500,000 ondört saniyede, yetmiş iki kilııda 
Arıhn rakibi Polonyalıyı on dakika 
iki saniyede maglup etmiştir. 

lira lık tahsisat ayrılacaktır lohısarlar umum müdürü 
1 tanbul: 26 (T elcfonla) - Bir 

k •• t k • ı A t müddeıtenberi Avrup~da bulunan oy eş ı a ı inhisarlar umum müdürü Miıhat Ye 

• Anadoluda yenı 

Ankara: 26 (Telefonla) - Cum· 
ııriyeı Halk Partisi kamıılay guru· 
unun bugünkü toplantısın<la Başve· 

il ve Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
>n günlerde Kırşehir ve havalisiııde 
ukua gelen hareketi arzdan pek bü· 
k zararlar görmüş ve evlerini kay· 

)ederek çadır altında kalmış olı;n 
tÖylerimiz halkı hakkında kış gelme· 
den önce hükumetçe alınan tedbirler 
etrafında izahat vermiş ve felaket 
•ha,ında Japılan ledkikleri anlattık· 

lan ve bugün zçıkta bulunan bu köy· 
ler halkının kış gelmeden evvel bi· 
•er çatı allına giırreler:nin hükumet
çe esas mukarreratlan bulunduğu be· 
Yan ettikten sonra alınan tedbirleri 
İzah etmiştir. 

Felaket mınlakasında yaptırılacak 
Yeni köylerin tesisinden evvel halkı 
tııızın tı;r daha bu gibi felaketlere 
tııaruz kalmaması için jeolojik lelkik· 

B. ŞUkrU Kaya 

ler yapılmaktadır. Buna göre köy 
mahalleri tayin edileceklıir. Küçük 
köylerin bir araya getirilerek asri ve 
medeni bütün ihtiyacı cami, köyler 
tesisi :çin etüdler yapılmaktadır. Fe 

Şehir meclisin e ün 
yapılan müzakereler 

elediyenin menba sula-
rına el koyması mese

lesi düşünülüyor 
938 varidat büdcesi 558,317 
lira olarak kabul edildi 

"' Şehir me_cllsı dUn saat onbe•te, Belediye reis i Turhan Ce 
.,,.,~ı 8erlker'ın r l yaaetl altında tolandı. Meclisin bu lctlmaında 
ıe,. •diyenin 938 mail yılı varıdat bUdcesi Uzerlnde görU, me-

Olınu•tur . 
"•l'ldat bUdcesl Beled i ye 

~1 11\t Encümeni tarafından ya · 

0 ıın ınUzakere neticesi 528,· 
7 Ura olara k tesblt ed' lmı,tır. 

Cdk Bküdce E~cümeni ise. büdceyi 
1 ve müzakere ederken bazı erk'I 

Jiikete maruz kalan köyler için 500 
bin liralık tahsisat is:enecek ve ka· 
nıın layihası derhal meclise takdim 
edilecek tir. Köyler teessüs edınc.ıye 
kadar Kızılaydan ve Milli Müdafaa. 
dan gönderilen çadırlard ıın kamplar 
tesis edilmiştir . Bu beyanat gurup 
heyeti umumiyesince büyük memnu
niye le ve ittifakla tasvib edilmiştir. 

nd ay sonunda şehrimize dönecek 
tir . 

inhisarlar umum müdürü Londra· 

da yaptığı tem•slar otticesinde 
yaprik tütün ve siga ra la rı mızın ha 
riçte~i satışları İçin bazı anlaşmalar 

akdine muvaffak olmuştur. Buraya 

döndiıkten sonra bu anlaşmaların 
tatbikatına geçilecektir. 

Moskovada bir komplo 
teşekkülü meydana 'çıktı 
Yirmibeş kişi tevkif edildi; 

elebaşı bir peskopos 
;;......~~~~~....:::.~~ 

Teşekkül, Sovyet hükumetini devir--
mek, idareyi başka bir rejimin eline 
teslim etmek arzusunda imiş 

.. 
• 

Moskovadan bir görUnU• 

Moskova : 6 ( Rabyo ) - Sov
ycller polisinin uzun zaman~anberi 
takibelti~i bir şı:beke nihayet bugün 

cürmümeşhut halınde yakayı ele ver. 
miştir. 

Zabıta, bugün, 24 elebaşıdan mü· 
teşekkil bir ihtilal şebe~ esini içtima 
halinde iken basdırmış ve derhal tev· 
kil etmiştir. 

GUzel Adanemızdan b ir görUnu, 

Şu günlerde bir halta dinlenebi· 
lecek boş vakti olan bir arkadaşa 

hiç kimse fstanbula a-itmesini tavsiye 
etmedi: 

"- Şimdi lstanbulun gözü yaşlı 
zamanıdır. Boyuna yağmur yağar ve 

hava kapalıdır, Güneş ve açık hava 
kapalıdır. Güneş ve açık hava ile bir 

leşmedikçe, deniz pek aranmaz. Ce. 
nuba gidiniz, cenuba ... Tam mevsi· 
midir ... 

Acaba niçin tatil ve istırahat de· 
yince hatırımıza derhal lstanbul ge· 

liyor? lstanbulun senenin bir çok 
mevsimlerinde şüphesiz ki kcndisıni 
aralacak bir sürü hususiiyeti vaıdır. 

Yeni isimler: 

Bizim içimızde kervan devrine 
yetişmiş olanlar vardır ve yaylı yı 

en konforlu nakil vasıtası olarak 
tanımış olanlarımız çoktur. Bu itiyad, 
bizde sürat ahlakını lam olarak dur. 
duramadığı için midir nedir, sayfiye 
deyince hatırımıza ge!en yerler, ya 
şehrin ağaçlık ve sulakl~rı, yahııd 
belediye hududlarının içidır. 

Bu geçmiş günlerin telakkisini, 
Ankara-İstanbul yolunun mümkün 
olduğu kadar kısaıılması sarstı Bil· 
hassa hava seferleri başladıktan son-

' ra ... Sabah kahvealtısını Ankara'da 
yapıp, öğ"le yemeğ'ini fstenbulda ye· 
meğ"i tabıi bulanlarımız gün geçtikçe 
çoj!'almak tadır. 

Fakat onun Ankaraya göre az ı 
Cumhuriyetin demir yolları va· 

landaş kafasındaki coğrafya v~ me· 

safe mefhumunu değiştirmiştir: 20 
günde gittiği Kayseri, Ankaralıya 

göre ye i ve başka bir alemdi. Bu· 

gün on saatte ona varınca, Kayseri· 
yi komşu kapısı sayıyor. Kayseride 

senelerce hastahane başhkeimliği 
yapmış bir doktorun, demiryolu 

Kayseriyi l~tanbula bağlad,ktan son· 

soj!'uk; fakat muhakkak ki daha 
yağ"murlu oldugu şu aylarda yurdun 
bir bahar ılıklıj!'ı yaşayan köşeleri 

mevcuttur. Fakat hiçbirimiz, imkan 
bulsak bile, oralara gitmeyi düşün· 
meyiz, 

Hiç bir , Ankaralı, tatil günlerin
de cenub'a giımeyi hatırından ge· 

çirmiyor. Halbuki bizım Akdeniz kı. 

yılarının daimi bahar havasına, sene 
nin büyük kısmını yaylada geçirenler 
için ne büyük ihtiyaç vardır. -Gerisi üçüncü sahifede -

Halkın tiyatro ihtiyacı 

T iyatro. bilhassa inkilap yapan 
milletlerde bır mektep haline 
getirilmiştir. Kadın ve erkek 

• 1 
1 er bakayasından yapılan tahsi-

l r;nl artmakta olduğ"unu, satılacak 
a arın ve içme suyu ile gazozha· 

e~ın gctirecegi varidatı göz önünde 

ZELZELE FELAKETi 
DEVAM EDiYOR 

Tcvl il edilenler içinde bir baş 
peskopos birde peskopos vardır . 
Şebekenin reisi baş peskopos oldug-u 
anlaşılmıştır. Bu ihtilal şebekesinin 
bir çok kasabalarda şübeleri olduj!'. 
ve geniş bir teşkilatı mevcut bulun· 
d uğ"u anlaşılmakta ve zabıtaca sık ı 
ve derin bir tahkikat yap ılmaktad ır. 

artiste hükumet ve halk ciddi ve 
şayanıhürmet bir mürebbi gözile 
bakmakta, onlara cemiyetin ileri 
saflarında yer vermektedir. 

Ankaradaki yüksek tiyatro mek· 
tebi, devletin bu sahadaki kanaat 
ve faaliyetinin bır eseridir. 

duğu kadar, bilhassa iç vilAyetle· 
rimızın tiyatro ihtiyaçlarını karşıla· 

mak için hazırlattırmıştır. Şehirleri· 
mizin bllyle medeni ihtiyaçlarını göz 
llnünde tutan parti merkezinin bu 
fedakarlığı halkımızın gözünden kaç
mamış, onun bu güz~! teşebbüsüne 
karşı büyük minnettarlıklar duymuş· 
tur. 

l.u undurarak varidat büdcesi 558 317 
ta 1 • ' b' arak tesbı~ ve kabul etmiştir. 
, ır fasıldan ıbaret olan varidad 
Udc · f esı asil fasıl reye !' onularak 
d~cl li~c~ de 558,:117 lira olarak kabul 

ınıştır. 

'k Şu hale göre Daimi Encümen 
.

1111 ıle Belediye meclisinde kabul 
ılen rakanı arasında 3 l 410 r . 

ı bor fark m· h • ıra gı· 

M . . uşa ade edilmektedir 
eclısın bu vadideki ın ·· k · 

nd uza ere-en sonra, azadan Leman 0 . 
1 ' ıncc 

arkadaşları tarafın?an verilen, 
tnba ~uları hakkındakı takrir tetkik 

.bir karara bağlanmak üzere Be. 
;1'~c Daimi encümenine havale e. 
tıııştir. 

1 Bu takrire göre, belediye, şe· 
tdek · 

ı mevcut ınenba sulanna -
t Sahipleriniu istenilen ihtimamı gös· 
llıcdiklerinden - el koyacak ve 
ııı:~reııe halk için ucuz, sıhhi ve 

su lemin elmiş olacaktır. 

1 Meclis, ayın 29 unda saat 15 de 

1~nnıak üzere bu celse tatil edil· 
it, 

Dünde 
yer 

şiddetli sarsıntılar ve 
altı gürültüleri oldu 

Adana ve bütün şehirlerimizde 
felaketzedelere yardım yapıhyor 

Ankera: 26 (Telefonla) - Şehrimizde saat 5,30 da hafif bir 
z elzele oımu~ tur . Aldığım malOmata göre Kır,ehrln köfker 
nahi yesi civar ında bu gecede •lddetıl s arsıntılar ve yer allı 
gUrUttuterl devam etmr, ve sa- --------------

bah 9 .15 de dört senlye devam 1-••••••••••••••• I 
•den çok • l d det ll b i r sarsıntı a n ...ıı 
daha Olmu, tur, UÇ9 D'° 11.11 9 

Kö~ker ve civar köylerde sarsın 
ıııar devam ermektedir. Beyaz melek 

fstanbul: 26 (telefonla)- 24 ni~an l ' k ,_ 
( , ;a · ıar" röportajı) ve 25 nisan saat dokuza kadar İstan· 

bul rasathanesi dört zelzele kayt et· 1 

miştir. Zelzelenin merkezi orta anado 
ludur. 

Güneşin öptüğü yemiş 

- Gerisi üçüncü sahifede - -............... ... 

Bu şebekenin maksadı bugünkü 
Sovyet hükumetini devirmek ve ida. 
reyi başka bir rejimin eline vermek
tir. Suçluların muhakemesi yakında 
başlıyacaktır. 

A.marikada 
büyük hava 
manavraları 
Vaşington : 26 (Radyo) - A . 

meri ka harbiye nazırı, t arihte en bü. 

yük hava manevra larının 20 Mayis

ta yapılacak Amerikan Manavraları 
olacağ ını 3Öylemiştir. 

Bu manavrala ra 400 tayyare ve 

iki bin za bit işti r ak edecekti r. Ma· 

navrıdarın bütün hazırl ııdarı Nisan 

sonunda tamamen bil miş olacaktır. 

Yolsuz bir şehir, bacasız bir 
ocak, mektepsiz bir memleket ta· 
s.ı.vvur olunabilir mi? .. Bugün tiyat
rosuz bir şehir de böyledir. 

Şu son günlerde Ankara şehir 

tiyatrosu, Adanamızda muhtelif tem· 
sıller verdiler. Her defasında tiyatro 
salonu ağzına kadar doldu. Yerlerin 
bir çoğu gününden llnce satıldı . 
Bu, halkın tiyatro isteklerini gllste· 
ren büyük bir delildir. 

Vasıtalarının noksanlığına rağ· 
men sanatkarlarımızın gösterdiklerı 
gayret ve kabıliyetle iftihar edebi· 
liriz. Sahne hayatının tahammülü 
güç z hmetlerini biraz bilenlerimiz 
bu muvaffakiyetin derecesini daha 
iyi takdir ederler. 

Burada tebarüz ettirmek iste· 
diğimiz mühim nokta, Parti merke· 
zinin teşebbüs ve değerli emeklerile 
meydana gelmiş olan Ankara şehir 
tiyatrosunun halka yaptığı hizmettir. 

~ Genel sekroter Şükrü Kaya böyle 
güzide bir heye tin Ankara için ol· 

Parti merkezimizden bu nevi 
alakaların devamını dilerken, tıyat· 
rodan mada, konser, konferans ve 
daha bu nevi mahrum olduğumuz 
yüksek sanat ve ilim adamlarından 
fayd alandırılmamızı candan bekle· 
rız . 

Adanayı eskiden tanıyan ve bu 
defa Ankara şehir tiyatrosunda yer 
almış olan bir arkada,ımız bize şu· 
nu sllyledi . 

- Adanada tiyatroya karşı ala· 
ka sekiz yıl llnceki gördüğümün 
sekiz misli olmuştur. 

Bu doğru, sekiz yıldanberi kül· 
tür hayatında katettiğimiz mes~
fede güzel sanatlara karşı teınayul 
ve bilgilerimiz bir asır arttı ... 

Atatürk devrinde en büyük ıztı· 
rabımız sahne ve sanat hayatına 
karşı duyduğumuz susuzluktur. 

Partimiz ta Ankaradan muhtaç 
olduğum.ız bu şeyleri bize gllnder· 
meğe başladı . 

Rahmet gibi arkasını bekleriz ., 



• 
~. hıfe : '.! 

Güneşin öptüğ .. 

Ame-ri.-alılai a 
bu i mi verıyor 

Meyvelerimizin geniş nıikya t 
propagandasına hazırlanıyoruz -
Yedi p rt kal i tihsal 

ö ge ine ir ak ş 
Ulusal ekonomi ve artırma kurumu, yerli ınahsul 

meyvelerimizin ge::ıiş mikyasla propagandasını 
yapmak için yeni bir faaliyet devresine girm.ştir. 

Meyveleıim'zin İ>tihlakini artırmak, bir cihetten 
halkın sıhhati noktai nazarından ehemmiyetli ol
duğu göz önüne konulara'< hangi meyvenin ne gibi 
faydaları olduğu bilirti- i - --
lerek büroşürler hazır- ' 1 Paket posta
lanmaktadır. Po takalla- l 
rımız hakkındaki büro- 1 arında yeni usul 
şür , çok güzel basılmış 
ve her türlü faydalı ma
lumat verilmiştir. 

Portakala Amcı ikalılar "güneşin 
öpıüğü yrmiş. adını •ermektedirler. 

V c gene o. ada "kuvvetli ve neş 
eli ·olsunlar ıliy~ çocuklara, da yanı~. 
lı ve n~f sine hakim ol.unlar diye 
genç' ere, tenltri düz ve şeffaf ols• n 
eiıe kadınlara damarları katılaşma 

sın diye ihtiyaılara günde birkaç ö 
ğün portakalı ya dilim, dilim yedi 
rirlcr, yahut d;. >ıkılmış usaresini 
lııırdak bardak içirirler. 

Buıiin tı'ıbın en çok < hemmiy t , 

verJığı ve bir çok hastalıkların tc· 
davisinJe ku .la n<'ı&-ı A ~. n C, vi 
t ıminlerini ihtiva eıl.:n porta~ı.I 
ın~oıl~btimizJe "günJen giine iıı\.i 
şaf eden lıir ın ·yv:dir. 

Re,mi makamla• a göre Tü, kiye 
de portakal istıl-sa'atı vasati olarak 
400 , 500 bin kı ntalJı·. 

Türkiyrde yedi portakal istihsa 
mırı takası n.evcud l;ulunmaktadıı: 

1 isken lerun körfezi Dörtyol 
mıntakası. 

2-Çukurovl ve içe!; 
:S - Aııtalya o. ası. 
4 ·-M.ı ıla vı,aydı salıil'c i. 
5 llüyiik Meııdcre, salı•sı. 
6 -lzmiı etrafı. 
7-Riıe mınt.kası. Akdeniz böl 

ı;;e~iııd~ porta~al istihsaiatı şö)'le 

tesbiı ı-dıl .ıı i:tir. Ant.lyada 15.02.S, 
000,000 tane, lçdde ılöı t ını!yo.ı 
ılokuz yüı bin tane, Seyhan da 
80,090,000,000 tan ~. 

Dörtyol mıntaka~ıııda ı 2 130 
lin portakal ağ •CI bulunmakta.lır. 

iyi meyve veren ağ •ç 500 1000 a 
ra~ındd ı-oı tak al vr rmı ktedır. 

M r;in, S:lıfe ve .\ J.,naJd yeli~ 
tırilmekte olan }eni cins po·t.,kailar, 
düny?nın eııı:;al,ıt bır port•kal ı e. 
~i olarak inkişaf 'tınekteılir. 

Rize mınlakasıı .da portabıl ;s 
tıhsalatı !ene:ıinJe 40 60 milyon ta 
nryi bulmakta<'ır 

U.numi harpten sonrı, portaka 
vitamin hassası eh•ınıııiret kazanın 
ca dünyanın her 1 arafında p'lr taka! 
yetiştirmek savaşı başiaınıştır. Ha. p 
ten evvel ispanya ve lt<lyal en mü· 
him portakal istih< 1 mıntakası iken 
dünyaııın em 'llsiL bir portakal nevi 
birinci safı a!ınışLr. 

Çok di~katıe tetkike drğer Lul 
duğumuz için d~ııya port k ,j i ,!ih 
safini gösteren bir kaç rdkamı bura 
) a alı) oru~: 

Bi. lrşik Amerık.da 933 0'.l4 se 
nelerinde 17,339,115 kenhr portakal 
alınmışken mütrakip srne b11 ııııkta 

18,324,000 hntale çıkarılmıştır. 936 
da ispanya 9.098.000 kental, ltalya 
2,743,000 kental, Yunanistan 135, 
000 kenta, Tunus 22,000 kental, 
Frarsa 8,000 kental, Fı!islin 2,326, 
000 hnhf, Türkiye 400,000 k•ııtal 
ı~tıhsal yapmıştır, 

Tecrübe mahiyetinde 
ay baıında tatbik 

erlilecek 

Bun.:lan bir mü ldet evvel, pos 
td ıJar,·s ile ğümrükltr arasında nıüş 

ıereken hazırlanmış olan paket po;
tahaneoi ve gümrük muamtlalına 
ait n zım~a·nenin bir lecrülı! ola-
ra1< mıııısın birinden haziran bAşına 

ıı lar lstan'"ıul gü nrü!deıin le tatbik 
edilm••si için emir gdmiştir. lstan. 
bul gü-nriikleri başmüdürü ile pos· 
t ,ı ve telgraf ı;,üdüıü ı . u hususta 
yaptıkları tenıasbr net:c ,·sinde tat . 
bik şeklini la-namen kararlaştırmış 
!ardır. 

Yapılac•k tecıübeden ~onra 
hazirandan iti 1Jaren yeni nizamna
me lıütün Tiiı kiye paket gümrük!~ 
rinde tat'-Hc olunacaktır. 

Yeni nizamname mucibince pa 
ket g'iııırüklerine gelen yeşil etiket· 
li küçü < p~ 1<•tler ilt koli postalan 
ve nümunol~re ait g~•n•ük m ame 
lderi ayni g_.i ı ı ırfıı l ı ik nal eJı. 

leı ek p•)s\a id11 esin• ver lecektir. 
Bu sııı d•<" l.ıınlaı ın ıııiirsdiıleylcri· 

ne alı ııi 24 sıal z~rfııı l.ı paketini 
a'cn:ı ,ı t,~bl o'ur, .c l~ ı . 

K ymetı !:IU~<a ı 1 1 rdi nıe\.. tıp

lar is~ d.ıh.t büyü'< Lır ~·}ı atle y~r· 
1 rine vasıl olacaktır. 

• Kii.,ük pıketler po~ta müvezzi. 
leri tarafın l~n g·i•iiri.ılee.k ve güm· 
ıük res ııi bir ııııkLut mukabilinde 
t.ılı,ıl •'<lil•r- k ı a'c t verilecektir. 
Bu sıırdle postı·la lop 1 an~c;;k ır:im 

rlik r~s ni tuta ı h r ay nıhayttinde 

giLıırüğc veıı ecı ktır. 

Tllrk ,(izli 27 Nisan 1938 

r . \ , 
Jaketzede1ere 1 

Adanalıların ! 
yar ım arı 

Lira 1 

Bay H•lıl Sa""tlı SO 
,, Nuh Nilri SOO 
.. Gılodo 2SO 
., Coıc Lutfullalı 2ro 
, Muslafa Rıfat 50 
., Hacı Gokk sn 
., Hıı'u>i ( Mli~kiı•lçı ) 25 
,. z;ya Ahdi 10 
,. Basri Arsoy 
•. Ahmet Rıza 
.. Hacı Ömer ,.e Bekir 
,. Bilal Kozacı 
,, Is" Şakir 
,, Şakir Batumlu 
,, fbrahim Se~men 
., Mehmet Seğmen 

,. Mustafa 
.. Haçı Mehmet Adil 

10 
10 

100 
10 
25 
10 
10 
10 
20 
25 

,. Ali Rıza Ô2şah;n 50 
,. Fehmi ( Benzinci ) 10 

Celal • Salamon Benyeş 20 
,, Ahmet Adanalı 10 
.. Avukat Feyzi 20 
., Ah met Toraman 20 
.. Malımııt Ôzerg:n (bak kal) 10 
.. Mehmet Şaşmaz 2S 

Mustafa 10 
1 

100 
50 
50 

,. Kısacık Sabri Gül iOO 
" Natus IS 
.. Ni\Ci Kayadelen 50 
.. Süleyman Nuri 50 
" Kahve i Yusuf Ert40m 6 
" et A er ve Nerati 5 
.• .. Ömer o~lıı imam 10 

., .. 
.. 

Rellifnn 
.. Abdullah Erat 
. , (Bursa) Ah ı et 

Ak tuna 
,. Ab<lurrahman Du- 10 

rukan 
,. Akit Çelik 25 
., Osmıın Altıkulaç 5 

1 Salılı Eroğlu 5 1 :: Kahveci H ·ısan Fehmi 25 
1 ,. .. Saliıhadd'n Erz i noğlıı 25 
1 .. .. Ali Son'r (Asfalıta) 11 

ehrin kfl. as ro işleri 
939 da son buluyor 

a ında şehir dışı kadastro 
işlerine başlanacaktır 

Şehrimizin kadastro ı,ıeri günden güne llerlemektedlr. 
Bu gUn kadastrosu yapılmakta olan elde mevcut mahalle

lerden bafka ••hir dahlli kadastrosunun paree ltlbarlle dör 
• 

de Uç ve saha ltlbarllede Uçte ı 
iki kısmı temamlanmıf ve lk· 
mal edllan mahallelerin tapu 
aenetlerl esas kayda geçmıftlr. 

Bir s~neye kad•r şehrimizin Ka. 
dastıo işleri bitirilmiş bulınacaktır. 
Bundan sonra umum müdürlükten 
gelecek emir üı ine şehir haricinin 
kadastro işlerine başlanacaktır. 

Nöbetçi doktorların 
· vazifeleri 

Hastahanelerde vefat vukuuııda 
nöbetçi doktorlar vefatın sebcbı , 
tarih ve saati ile t sl,it etmekle 
nıükelld bulun maktadırlar. Son za 
manlarda bunun ibmal edildiği gö-

Bir kız nehirde 
boğuldu 

Ceı•lıanın Atııkaı a köyünden 
Hüseyin kızı on yaşlarındaki Sahri 
ye Ceyhan n hrinc düşerek boğul· 
muşıur. Sabriyenin cesedi bulunama 
<lığından tahkihat. devam edil· 
ınektcdir. 

ilk okul talebelerinin 
müsameresi 

Çocuk hoftası münasebetile 

-
Sanatkarlarımız 

T iyatro bünyemizin kuvvrt. 
li bir azası olan Ankara 
şehir tiyatrosu, Adanada 

ikinci rrpertuanoı, "Donanma gece 
si,. adlı vodvillc bitirdi. 

Raşid Rız~, Şadi gibi sahnemiıi ı 
çol.. kuvvetli iki elemanı, Ankara şe 
hir tiyat•o~unun mu~affakiyetini her 
gün biraz daha inkişaf ve tebarüz 
ettirmektedir. Tiyatromuzun bu i~ i 
ti pi her yıl bir yaş kıdemi almakla 
beraber, geçen yıllarla, sanat vadi
sindeki tekamülleri, onların sahne· 
deki hüviyetlerini pek daha çok gür 
büzleştirm~k tedir. 

Nitekim Ankara Şehir tivatro ;ı 
nun kuvvetli bir uz,u olan bugiinki 
Şadi dünün Şadisi değildir. 

Bugüne göre, dünün Şadisi, müs 
taitti, muvaff.ktı, sevilen, alkışlanan 
bir saııatkardı . F dkat bugün, onu, 
bütün bum ziyd!eıini san'atın tek· 
niği ile beslemiş, bugünkü sanatın 
adarr ı ve mükemmel olarak görüyo· 
ruz. 

Uzun yıllar, filen sahneyi teıke• 
den Şadinin, bugün sanat yuvasına 

dönüşile büyük bir kazancımız oldu· 
ğunu anladık; bundan çok memnu· 
nuz; Sanatkar Şadi, sanal ölçü.ün· 
deki yeri kadar mümtaz bir insan 
ahlakına ı!a sabiptir; onun l.ıu yolda 
ki karakteri de sahnedeki kadar te 
miz ve kıymetlidir. 

D"ğerli sanat hüviyetlcrimizin 
inkılabımıza uygun mü>bet ve n.u 
vaffak istihalelerini görmekten duy 
duğumuz gurur büyüktür. Nl-T• 

r ülmü , Sıbhııt ve içtimai Muave 
net Vrkaleti bu mecburiyeti yrni 
lıir tamimle bildirnıişlır . Ölümün 
hususunu, içtimai ve tıbbi bakımdan 
bü ük chemmiy ti bıılonduğundaıı 
mahiyeti vuku w katiyetle test.it 
edilmesi şidıldle tatbik edilecektir. 

28 nisan pcrşrnhc gtinü saat 15 de 
Asri sinemada Beşkanunusani ilk o 
kulu tarafından bir müsamere veri 
lcccktir. Bu müsamereye Akkapı, 
Mirzaçelebi, Yamaçlı ve Güneşli ma 
hallelcri halkıda davrt edilmiştir. 1 

Müsaıııcrcde .kültjrel koııaşma 1 
--------------.... 

Bu vazifelerde ihmali görülrnler 
cezalandu ılacaklardır . 

MAHKEMELERDE: 

Bir dolandırıcı 

!arda yapılacaktır 

Maarif müdürü 

Maarif müdürü Ekrem Gürsel 
bir kaç güne kadar bıalardaki kül 
tür müesseselerini teftişe çıkacaktır. 

ZABIT ADA: 

Bir adamın başını 
çekiçle yaraladılar 

Kozanda 

Çocuk bayramı nası\ 
kutlandı 

Kozan: 26 (Hususi Mulıabirı 

mizdeıı) - Kasabada, 23 nisan ço 

cuk bayramı büyük lıir tezahüratl 
kutlanmıştır. Çocuk haftası hararet 
le devam etmektedir. 

ı 
., istasyon bıı!~cisi Mehmet 5 

Ga1yağcı 

• Kahvccı Mehmet Tokgonül 5 

Acıılcre köyünden Hacı Hüseyin 
oğlu Hacı Ali Kurt adında birisinin 
iki yüz liraoını dolandırmaktan suçlu 
Emrullah oğlu Mustafa yakalanarak 

1 Adliyeye teslim eılilrr.iş ve ilk soı 
gusundaıı onra te,lcif edılnıiştir. 

Ali o~lu ;Abdulkadir, Ali oğlu 
Salihin başını beş gün le iyi olacak 

1 

derrc•ıle ç kiçle yaraladığından ya· 
kalanarak hakkınrla lazım gelen ka 

1 

nuni muamele yapılmıştır. 

Kazamız çocuk esirgeme kuro 
mu 65 kimsesiz çocuğu geydirmı 
ve ihtiyaç'3rını temin etmiştir. 

Kasabarın her üç ilk okulun 
da müsamereler tertip edilmiş.par 
salonunda konferanslar verilmi~tir. 

.. • M zlum Ôıyıız 10 
• • Cemal Ge' en 10 
• • Cumalı Yalçınkaya 4 
• • Knhvccı Abdurrah- 2 

man o. Salahaddin 
• • hzet lnceer 2 
• • Hüsc} iıı Ülkr.r 2 
., Aıı.ııs fbrJhinı 10 
.. Sııdık Saııcaklar 3 
., TiiccardM• Y•ko Bcnyeş 50 

- Gemi ür,,ün~ü •ahifcde -

Bir caıihin tevkifine 
karar verildi 

Sarıyakup mahallesindea Bahri 
oğlu Nihatlı laşçıkan sokağında ya· 
rala nal<tan suçlu , Tekekurbu ma 
hal!esin~rn m•kinrst l,mai! oğlu 
Mdııne d.n Pirinci Sulh Ceza Ha ı' 
kimliğincr yapılan sorgusun lan son
ra te~ifine karar •·erilmiştir. 

___ .. __ Uzak ,arl< röportafı ----

Taşla gavga 
Süleyman oğlu Saıni ve süley 

maıı oğlu Mahmut Ali oğ'ıı Osman 
la aralarında futhol oyunu yüzünden 
çıkan kavgada Q.;maoı başından 

1 
taşla yaraladığından her iki suçluda 
yakalanarak haklarında kanuni mua 
mele yakılmıştır. J 

26 Nisan 938 

Gökyüzü açık fakat ç~k si. 
Hava lıdfif rüzgarlı. En çok sıc 

gölgede 29 der•cı•. 

Arşidük Otto 

M'lcar veya İsveç 
tabiiyetine geçecekmİ k 

L:ın Jra: 26 (Radyo) - lngi o 
re gaz•telerinirı haber verdiğine lı 
r~, Arşidük Ottonun Macar t•biİ) 
tine g 'çmesi ihtimılinJen lıahs 

1 mekteJir. Avusturya-Macaristan 1 

paratorluğunun varisi olan ve /ıı ~ 
turyada değilse Macaristanda ti el· 
ta çıkmak arzusunu besliyen 0 11 7Q 

Bunlar yakında Hankovclan cep 
heye hareket edecektir, 

Bundan başka bir çok talebe 
kızlar da askerlik t~lım!erine başla· 
mışlardır. 

nun kendini Macar say.nası da ~ 
but edilebilir. Hatta son Avust01

; at 
hadiH:lerinden rnnra bir Fraıısıı ı şi 
zetesine bulunduğu beyanatta 
şidük Otto Macaristana kral ol 
ümidini anlatmıştı. 

Arşidük Ottonun Macar 
yetine geçemezse, lsviçre millitr 
atacağı da SÖ) !eniyor. 
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27 Nisan 1938 ( Türksözü) 

Cenuba gidiniz cenuba .. \ Çocuk tiyatrol~rı 
Layiha, yakında nlıllet 

Felaketzedelere 
Adanalıların 
yardımları - Birinci sahifeden artan 

ra deniz yüzü gören kayserili sayı 
sının inanılmıyacak kadar arttığını 
ve tuzb su ile edavı i tiyen hasta· 
lıkların azaldığını söyledi. 

On iki aaa tte iklim 
de61•tlrecekslnlz : 

Isının sıfırın altında c.lduğıı Lir 
kış gününde sabahleyin t rrne bi· 
neceksiniz. l,k Lakıcağız şeı radya 
tör ün kompartimanıııızı ne kadar 
ısıttığıdır: 

Soğuk var! 
Fak at hiç üzülmı·yiniz. Cenuba 

gidiyorrnr.uz Cerul:da fahar çok 
tan başlamıştır. 

Ankara · l.tanl::ul 577: Ankara 
Adana 675; Ankaıa. Mersin 694 
kilomttredir, Biliyor~~nuz ki Anka· 
ra · lstanbul yoluııu Toros ekspresi 
ve Toros olmadığı günler sabah sa 
at dokuzda kalkan yılrlırım postası 
on iki saatte almaktadır. Trende 
gece geçiımek zorundan kurtulmak 
bilhassa yataklıda gidemiyrr.ler için 
seyahatı tatlılaştıran bir kazanç ol· 
muştur. 

iç turizm denen ve s nenin mu 
ay yen zamanlarında memleketin 
btlli köşeleıine ve gene bdli se 
öebler için vatandaşları toplayan 
sebebin vardır. Kışın cenubu nasıl 
aramazsınız? ee'ki ara• smız, .. Fakat 
Ar.kaıaclın Meısine gitmek için ge 
çireceğiniz yol zamanı ile, ödeyece 
giniz parayı bir hesap ediniz ... 

Evvela ne kadar zaman sarfede 
ctğinizi hesaplıyalırr: Aııkaı edan 
21.18 de kalkan Toros ekspresi rr

tesi gün öğle üzeri 15,23 te Adan 
da: 13,21 de Meısindedir. Adana 
15,05; Mersin de 16 saat 3 dnkika 
dır. 

rülüyor. Bu müddet, belki bazı ted· 
birler alındıktan sonra, daha aşağı· 
ya da İnebilir. 

Aı.karadan cumartesi sabahı 
kalan bir ailenin akşam Mersine 
varması veya cuıu~rtesi akşamı kal 
kan bir ailenin pazar sabahı Mersi 
ne varması, akşama kadar kaldık
tan sonra, 0 , adan hareketle pazar
tesi sabahı Ankarada bulunması ... 
Bu Mersin· Ankara seyahatinin en 
az' wman isteyen tarafıdır. Fakat 
bu arada üç gün, bir h&fta gibi ta 
til zan'anlarını da cenupta dinlene 
rek ge~ir ın•k istiyecek olanların da 
hulunduğuı u düşününüz. Yeter ki 
cenup seyahati, birçok tedbirlerle 
kolaylaştırılmış ulsun ... 

Yol zamanı, sizi korkutmayacak 
kadar kısaldıktan sonra, geıide baş 
lıca iki mühim iş kalıyor: 

Çok ucuz bir tarife; 
B,·lki yabancısı olduğuı.uz bir 

nıuhiıte sizi aldatmadan ve fazla 
para almaıhn gezJirecek, eğlendi 
recek bir teşkilatın bulunması ... 

Devlet Denıiryollarınm ucuz ta 
~ıma pcılitikasının memlekete ve 
kendisine neler kazandırdığını hep 
biliyoruz. Bunun misalini gene An 
karadan vrrelim: Çankırı seferleri .. 
Ankaralılar uasında Çankırıyı gö 
renler her Jıalde elli bini çok gtç. 

' 
71 işlir. Fakat yalnız gezmek için ce· 
nuba gidenler, İnanınız ki bini bul 
mamışt r. 

Tatıl günlerinde ankaralıları 

Çankırıya toplayan sebeplerin l::a 
şrııda, ucuz bilet olduğunu söylemiye 
lüzum var mıdır? Bug\in Ankara· 
Adana birinci mevki 2896; ikinci 
mevki 2097; üçüncü mevki 1341 
ku•uştıır. Ankara · Mersin birinci 
2942; ikinci 2138; üçüncü 1369 ku· 

meclisine verilecek 

Ankara: 26 (Telefonla) - Çocuk 
!arın tiyatro ve sinemalara kabul 
edilmeme'eri hakkınJaki kanun layi 
hasıpın kati şeklini . aln~rk Millet 
meclisi h· yeti um~mıyesıne verildi 
diğini yazmıştık. .. 

Hnber aldığıma gore çocuk 
terbiyesinin inkişafı ve çocukların 
temaşa ihtiyacını brşılamak Üzere 
büyük şehirlerde çocuk tiyatro ve 
sinemaları tesis edilecektir, 

Bundan başka maarif vekaleti 
çocuk terbiye ve himayesinde birlik 
temin etmek üzere çocuk esirgeme 
derneği, Kızılay himaye heyetleri 
gioi doğru<lan doğruya çocuk işleri 
J meşgul olan teşekkülleri org<ıni 
ze etm<"ğe karar vermiştir. Bu husus 
ta tetkıkata başlanmıştır. 

Şimdiye kadar verilen çocuk mü! 
samerelcrinin proğramında bazı tadi 
lat yakılacak ve bu müsamerelerin 
daha faydalı neticeler verebilmesi 
için bü~ük mektcd müsamereleri u· 
mumi binalarda verilecektir. Bu mü 
samereleı, ilk orta ve lise talebesi 1 
ne göre ayrı ayrı ve çocukların se 1 

viyesine uygun olarak tertip edıle

cektir. 

Zelzele felaketi 
devam ediyor 

- Birirci sahifeden artan -

Muğ'la: 26 (Hususi muhabirimiz· 
den)- Parti ve k171J ayın ilk tesisile 
parli salonunda bir toplantı yapılmış 
ve halk zelzele felaketzedelerine yar ı 
dıma davet ed,lnıişıir. 

• • • 1 

- ikinci sahifeden artsn 

• Kahveci Şakir Ümit 
• Asaf 

" 

5 
2 

,, Faraş (Kalekapısın •a) '/ 
,, Receµ Pekgenç 5 

Osman Karayazı 5 

" 
" 
• 

" 
• Konya Pazarı 10 

• • Hasan Civil 1 
Tüccardan Fekeli ~krü 15 

" 
" Zekeriya Bakır 25 

• Tevfık Kadri Rama . 100 
za noğ'lu 

,, Çukur kuh\'e ocakcısı 2 
Ziya Sönmezka:eıuni: rnsı/rııil<') 

Adana inhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

1 - Gaziantep İnhisarlar baş
müdürlüğü ile Müskirat fabrikasına 
ve Baş müdürlüğün mülhakatı olan 
Kilis, Maraş, Nizip, Birecik, Suruç, 
Urfa ıle Gaziantep arasında yapı 
Jacak Antebe ve Narlıdan Kili~e ve 
Narlıdan Nizibe ve Narlıdan Bire
ciğe ve Fevzipaşadan Antebe, Fev
zipaşadan Kilise, Fevzipaşadaıı Ni
zibe Fevzipaşadan Bireciğe gelec ı k 

ve buralardan gidecek mamul tütün 
yaprak tütürr mü•kirat tuz ispirto 
suma kuru üzüm ve boş sandık ve 
sandık tahtası ve boş şişe Loş bi
don boş çuval ile diğer bilumum 
eşya ve malzemenin 1 Haziran 938 , 
tarihinrlen itıl.,aren 31 Mayıs 939 
tarihine kadar icı a edilecek nakli· 
yatı 14 -t Q38 tarih n'.!en itibarın 15 
gün müddetle her mahal için ayrı 1 

ayrı olmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

-~~~ saHife 3 

Asri Sinemada 
• 

Bu akşam 
Mevsimin en gi1zel Revü şaheseri 

RUBY KELLER - DiK POVVEL - J AN BLO DEL in 
Gözleri kamaştıran ihtişam, bi ılerce figiiraıı, mu 1 ıteşcnı dekor , zengin 

sahnelerle yarattığı büyük film 

BAYA 1 L AR 
Bu filmi, Bay, Bayan her kesin mutlaka görmesi lazımdır 

Ayrıca : En yeni dünya haberleri 
Localar mızı telef onla isteyiniz 

Bugün gündüz . . 
da umuma tenzilatlı ınatiııa 

BAYANLAR 
Telefon ASRI :250 

_,ı._ 

Çok yakında: 16 yaşındaki bir kızın Annesi ile beraber geçirdikleri 
büyük Aşk filmi 

(Bekaret ) 
LIL DAGOVER-SABINE PETERS-KARL 

SCHONBOCK-GERALDIN KATT 
9180 

Albayrak Mustafa Nezih Çayı 

Diinyanın en nefıs çaylarından mürekkep harınanlardır . Her zevke 
göre ınuhtdif numaralı t~rtipleri vardır . 

A\bayıak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger mühim Ticaret 
hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 13 

Her gün sabah 9,35 te kalkan 
ınulıtelif postaııın zamanı, eksprese 
göre daha çoktur, Sabah postası, 

ertesi günü 9.50 de Adanaya veri 
yor. Yani 24 saat 15 dakika. Mer 
sin, 25 saat 44 dakika. 

ıuştur. 

Çankırıya ucuz tarifeler tatbik 
edilmeden evvel alınan tren ücretı 
ile tenz;jfıtlı tarifeyi esas tutarak; 
bugün Ankara · AJana ve Ankara. 
Mersin için alınan yol paralarından 
aynı şrkilde ten1.ilat yapıldığını ka 
bul ediniı: Mesele yoktur. Ve bu 
tedbiıle, Ankara Adana · Mersin 
ucuz tren mestle si halledilmiş olur. 

Zelzele felaketzedelerine şehruniz 
dede yardıma geçildiğıni dün yaz· 1 
mışdık . Halkımızın değ-erli yardımları 
dünde devam elmiştif. j 

Ankara: 26 (Telefonla) Büyuk 
2 - Eksiltme 29-4 938 cuma , !...--------------·-----------;" 

günü saal 16 da Gaziantep inhisar 

Her şeyden evel, yayla Ankara· 
sını ceı.ulıla vakınlaştırmak icin ya 
pı!acak olan ilk İş, bu mesafeyi kı 
s~ltmaktır. Ankara . lstanl:ıul 577; 
Ankar~ · Adana 675 kilomrtrrdir 
Ankara ile lstanbul arasını ekspres 
12 saatte gittiğine ve hat rski ol,'u 
~un gÖrl', Ankara Adana ve Anka 
ra · Mersiı• yolunun , hattın daha 
çok ıeni: olması dolayısilr, mesela 
ve asgari aını müddete in ı esi miim 
kün değil midir? 

Anbr.:dan, bahar hasreti çeke 
rck trene binrn bir yolcunun 12 sa· 
at sonra ve Torosları aşıp Çukurova 
Ya indiği zaman bir mevsim değiştir 
nıiş olacağını düşünerek bu yolcu!u' 
ğuo birçok imkanltr vererek umum; 

1 

l~ştirilm si ve yayılması .ne ~aClar ~e I 
rınde bir hareket olur. Şımdı Mersın 1 
ve Adananın denizi olmıyan yayla 
şehri AnkBr için h ngi şartlar altın 

J~ bir dinlenme ve d~niz ş.~~~i ol.a t 
bıl~ceğini tetkik eClelım. Bulun dılek 

1 
lerımiz başlıca üç kolda toplanacak 
tıı: 

1 
1 - Mümkün olduğu ;,;adar 

kısaltılmış yol zamanı, 
2 - En ucuz bir tarife. 
3 - Adana ve Mersinde ucuz 

<>tel, programlı bir gezme ve kolay· 
lıklar •• 

Ankara Adana yolcu treni saat· 
l , sürat katarı 48 ki:ometıt: yol 
almaktadır, Bu sürat vasatidir ve 
rampalaıda 25 kilomttreye kadar 
dü~meye mukabil, düz yerlerde 60 
70 kilometreyi buluyor. 

Yeni hatlar üzerinde azami sür. 
atlar, ancak hattın tamamile yerle· 
şip ve oturmasıle mümkün ola bile 
C•ğine; Ankar Kayseri Ulukışla yo 
1unun da tu ilk devreyi geçirmış 
l._uluoduğuna göre sırf tatil günle
'10de Ankara·lan kalkan hususi ka· 
tarı 1· 'k' M . aıın, mese a on ı ı saatte ersın 

v~ Adanaya varmaları mümkün gö· 

Az zaman ve ucuz tarife .. Ge· 
ride bir gideceğiniz yerde nasıl za 
man geçireceğiniz kalıyor. Sahil şe 
hirlerimizin belediyeleri, turistik ne 
kadar bol gelir temin t'drıı bir kay. 
nak olduğunu anlamışlardır. Hn 
halde kendilerine gelen ve para bı
rakan bu yolcuyu, şehirleri ortasın· 

da yalnız bırakmayacaklardır. Mer
sin ve Adaııa belediyelerinin, dev· 
Jet met kezinden gelmiş olan bıı yol. 
cular için ucuz ve temiz oteller, eğ 
lence yerleri, gezintiler hazırlaya · 

caklarını tahmin ederiz. 
• 

iç turizııi ilrri memleketlerde 
g•çerakçe olan bir tahirdir. 

Memleketinı iyice tammış ve öğ 

renmiş o!aıı v;;,tanc1a : senenin her 
mevsınıini ) urı;ur un o günlerin en 
güzd ve ~alıat gıç . bilecek ohın kö 
şelerinde yaşayan yurdunu rn iyi 
imkanlardon faydalanarak bol Lal 
gcztıı, vücudunu ve dimağ•nı din
lendıreıı vatandaş rahat ucuz gez· 
meyi ten in edrn teş'-ılatlı belediye· 
yi anlatır. Kendine has, birçok gü
zellikleri ve hususi,.etleri olan dev
let merkuinde yaş~yan Ankaralıları 
tam mevsimi olan şu günlerin cenu· 1 
1 u~ ı 1 ık baharına kavuşturac•k olan 1 
bu tedbir güzel bir öıııek te ola- 1 
C•ktır. j 

Tuıizm, ondan evvel iç turizm 1 

menıleketin haş meselelerinden bi· 1 
ridir. Bu sahada atılan her adım 
daha l·üyük hamleler için ümitler 
vermiştir. 

Bugünlerde ceııup, dünyanın en 
nefis l>ir iklimi, Lol çiç~kli, güzel 
kokulu bir Lahar vardır. Ankaralı· 
)ar Akdrııil kıyılarına aktııacak o· 
lan kısaltılmış yol zamanı, ucuz yol 

millet meclisi bugün, Kırşehir havali 
lindeki harektti arzdan zarar gcircn. 
sere ilk yardım olar .. k hükumetçe ve 
rilmesi teklif edilen otuı bin liraya 
ait kanun !Ayiha~ını kabul elm;ştir. 

1-fa\kevi Başkanlığından: ! 
1 

Gösteıit koı»İtenı;zde açık bu- 1 

lunan iki üyelik için 4-5-938 çar·· 
şamba günli saat (18) de saçim ya·· 
pılacağından bu şubeye kayıtlı olan 
üyelerin o gün Halkeviııde seçime 
iştirak etmeleri rica olur.ur .9184 

Aeyrcanlı dakii<alar, Müthiş Mü
cadeleler. işte bütiin bunlar. 

Tan sinemasında 
Ü ( günden btri yüzlerce seyirci 

nin alk~larla karşıla~ığı ve Olim. 
piadlar şampıyonu 

Herman Priks 
in h~ıikalı ve emsalsiz temsili 

TARZ AN 
Kuvvetler Kral 

Mevsimin en keyecarlı ve güzel 
fılminin Birinci >asıflarıdır 

Sürükleyici, dıkkatle, zevkle s•yre· 
dılecek lıir mevzua sahip bir film 

·······-~~·-·········· .. ··•········. 
PEK YAKINDA PEK YAKINDA: 

Heyecanla, hayretlı-, ve dehşetler 
içeıis;n le kal r .. k seyıeJ,cığ:niı 

büyük lıir film gö·eceksiniz bu: 

[ 
[Casus Kadın J 
at azel Do!{tor ] 
Şahaseridir 

9178 

1 

lar B~ş müdürlüğünde yapılacaktır. 
3 - Talipler ilan yapıldığı yer

deki lnlıisnrlar idaresinden müra· 
caalla şartnameyi alalıilıı lrr. ı 

4 - Muhammen nakliye bedtli 
F evzipaşa veya Narlı Ant•p için 
7526 F evzipaşa veya Na ılı Kilis 
3401 Fevzipaşa veya Narlı Nizik 
2144 Fcvzipaşa veya Narlı 5124 
Antep Narlı yolu ile Besni Pazar· 
cık f.lbıstan 169 Antep Kilis 1804 
Antep Maraş 407 Antrp Nizip 105 
Antep Biı ecik 212 Antep ;,ur çu56 
Antep Urfa 2853 liradır. TaliplH 
muhammen nakliye bedelinden }'üz· 
de ycdibuçuk hesabile teminat ve· 
recekleıdir. 

5 - Talipler eksiltmeye gir. 
mnden evvel şartnamede aranılan 

elıliytt ve kabıliyet vesikalarını ib 
raza mı chıırdurlar, 

2-3 9179 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y enicami civarında 

T oros eczanesidir ---
ı Al sinema· 1 saray sıııda 

Ankara Tiyatrosu 
Sayın Adana Halkının ısrarı 

üz<"rne 

Bu akş.ım 

Lengeron veziri 
Yahı.t 

Şah İsmail 
temsil <dilecek lir 

fırsatı kaçırmayınız 

Ayrıca: 
ınrsrafı ve orada dinlendirici ve ra
hat ettirici tesisler meselesini bir 
halledebilirsek, AkdeniLİn baharı, 

yalnız oralarda d ğil, orta yaylada 
da yaşata~ak ... 

1 Varyete silo Düet musiki şarkıları 
9195 

-----~----------------~ 

....... _..._ __ ::....,::z.,._,,:~:;:::~~~~~~~~~ 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar ------------
Hayvanlar Vergisi Kanunu 

Kanun No: 2897 Kaoul tarihi: 20, 1 19 6 

Neşri tarihi; 2 11936 

Verginin nıevzuu 

3343 numarnlı kanunla de~işUrılcnl 

D.rnıızlıkları sahip 
leı i kazanç vergisine. 
tabi ha) vanlar 

Hattı fasılın öte la· 
rafında otlayan 
hayvanlar 

- Diinden Artan -

olduklarını beyan ed~rek belediyeler e veya ihti· 
yar meclisleri nezdinde açılmış olan kayıd defterle
rine k~ydeltiımeğe ve defteri imza eyleıııeğe ve 
yazı bilmiyorsa müliürlemeğe ve kaydettiıdiği hat:, 

vanların aded ve nevi! rini gosterir belediye veya 
muhtar ve ihtiyar meclislerinin resmi mühür ve İm 
zalari!e tasdıkli kayıd ilıııü ~ rl ri almeğa nıcc f' 

dur. Hayvan sahibi yazı 1:) lmez ve rptiliru le . im z. 
sa parmak lı:ıstınlır ve keyfiyet kayıd defterın~ şerh 
olunu . Kayıd il.ııühal.,rrl ri hayvanlaıııı başında bu. 
lıınan kimseler tarafınd:ın saklanarak yoklama 
taksit müddetleri içınde alakaJar ~""m'-""'=•=.:;.....,,= 
teıilir, 

Madde 7 - l\r iııci mddJeııin (C) v (D) fıkra
ların:la yazılı h1yvaplf{lll d li içinde 
kayıd defterleı ine ·ıızdırılına;ı m c uıiöir. n nevı 
hayvanlar kaydettirildiği .ırada laz nç vergune 
tabi olanlar için o ıı ~in kaz.a.nç v isi taksitlerini 
tediye ettiğine d1ir ayöı havi vergı karneleri veya 
ruhsat tezkere!erilc vergi makbuzları ve. ,laıııızlıklnr 
için Luna aid resmi ves4ık göst rilerdc -defte işa. 
ret ettirilir ve kayıd ilınünaberlerıne lu cıhetler 

dercolunur 

Madde 8 - HJdutlard<J hatlı fa~ılın Öle ara. 
fında otlatmak hakkını h•iz olan ki sder de kayıd 
ZdmanınJa h·ı lud ha iciııd~ bu1un.m lıayvanl~rıııı i· 
kamet ttlikl~ıi mahalde kayıd defte•ıne yazdırma· 
ğı: ınechurd<ırlar. bu kiıııs·ler kayd zamanında hu· 
dudun dışında bulundukları takdirde hayvanlarını'.l 

( SorıiJ V.tr ) 8303 



n 

t 

1 

1 

4 

Seyhan Vilayetinden : 
1 - Hu U·İ tlareyr. ait c : rısi vı· m< v!.ilerilc ınulldııırreıı bedelleri ve te 

n.inot nıiLt.rları aşağıda yazılı ı.laılar 1-G-9:J8 güniiııd~n 31-5- 939 
gününe k daı bir sene müddetle kiraya verilecektir. 

2 .Şartnamesi Hususi Muhas•bede görülebılir. 
. 3 Açık artırll'a 11 - 5 - 938 çaışanıl a günü s2at (11) de Vı ayd Da 
ımi Encün : erıinde yapıl• caklır. 

4 - fsıüli olanlar•n I• minat nıakhU71aıile ı,;ıliktc Dai ıııi Fncün : erıc mü
racaatları . 

Dükkanın 

Mevkii Sıra 

1 
No. Cinsi 
114 Dükkan 
116 

Hukümrt civarı 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

118 
120 

• 
• 

122 • 
53 • 
51 • 
49 • 
47 • 

.J 1 " 
39 " 

123 • 
121 • 
119 • 
81 • 
13 • 
28 • 

26 " 
24 • 

22 " 
72 " 
74 " 
66 Mağaza 

64 " 
215 Dükkan 

213 " 

" 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

Y~ğcamii 

" 
• 
• 

Sipıilli 

• 
• 
• 
• 

Taşçıkan 

• 
Karşıyaka 

Kapalıçuşı 

" 
255 Dükkan Saathane 

15 Hane Karasoku 
37 Dük!din Köşkfıltr arası 

" 

" 
" 
• 
• 
" 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
" 

" 
" 
" 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
" 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

20 Hane Ziraat Banlcası arkası 
99 Türksözü matbaası 
.50{1 Mağoza Yorgarcılar ç~ışı~ı 

39 Dükkan Çı•ak mahallesi 
46 Mrdr~se Çı.kurnıesçit 

27 4 - 9182 

Sin ger Sin ger 

Ucuz sağlam zarif 
Almanyanın ınaruf fab

ri~aları mamulatın.la' 

SiNGER 
bis:kletlcrimiz gelmiştir. 

Bebekler iç·n 

açık ve kapalı arabaları
mız her zaman bulunur. 

~ıl:1'r•ı 

beddi 

1' n ı ; 

miktarı 

L K. 
8 25 

L. K. 
1 ıo 
100 

60 
75 

100 
31 
30 
30 
24 
15 
30 

353 
270 
310 
131 
36 

220 
210 
175 
1 ıo 
85 
15 

301 
301 

25 
70 

230 
84 

7 50 
4 50 
5 63 
7 50 
2 33 
2 26 
2 26 
1 80 
1 13 
2 26 

26 48 
20 25 
23 25 
9 83 
2 70 

16 50 
15 75 
13 13 
8 25 
6 38 
1 13 

22 58 
22 58 
1 88 
5 25 

17 25 
6 38 

15 1 13 
5 l 3 75 

200 15 
20 t 50 
80 6 
65 4 AA 

Sin ger 

Satış deposu : Hükumet 
•ıı. 

caddesinde o m e r 
Başeğmez ticarethanesidir. 

Telefon: 168 telgraf adresi: Başeğmez 
2 9170 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top 
tan ve perakende satılır. 

7967 161 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşısında 

Türksözü ) 

BELEDİYE İLANLARI 
1 

~~~------~--~---------------------------------
1- Kasaplar halind°' l:lelediyeyc ait 81 numaralı dükkanın 25 1 938 

tarihinde yapılan açık artırmasında talıp zuhur etmediğinden ihalesi 5 
nıa}"is 938 perşembe günü saat on beşe talik edilmiştir. 

2- Bu dükkanın muhammen bedeli 350 liradır. 
3- Muvakkat teminat 26 lira 25 kuruştur. 
4 - Taliplerin ihale günü ve saatmda yatırmış oldukları teminat mak 

buzlMile 1 itlikle l:elediye daimi encümenine ve şartnameyi görmı:k iste 
ye le i de her gein belediye muhasebesine müracaatları ilan olunur. 

9181 

1 - eyhan nehri kenarında Btlediye)e ait nehir hamamı etıafına 
yaptın lacak olan soyunma yulrri, gazino ve sair müşlemilal pazarlık yo 

lilo eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif tutarı 196.5,41 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 147,40 liradır. 
4- lhalrsi Nisanın 28 inci perşembe gür.Ü saat on le~le belediye 

eoı:ümeoin.Je yapılacaktır. 

5 - Uu i ş: ait ş<rtnaıne ve projeler Bcledıye Fen işleri nıüdürlüğün
dedir. lstiyenlu oradan görebilirler. 

6 - Taliplerin ihale gü•,ü ır.ua)) en saalta tı minal makl uılaıile biı lik 
Brlediye ~nciimeninc nıüracaatt~rı ilan olunur. 9137. 14-19 23-'.l7 

1- Ceyhanın Yılankale köyünde 9 hektar 200 metre murabbaı (100 
dönüm) miktarında ve (hali dere ve krza dere \ e nehıi Ccylıan ile mah· 
dut ) tarla açık artırma ile sa•ış~ çıkarılmıştır. 

Satışa talip zuhur etmediği takdirde iki sene müddetle icara verilecektir 
2 - Mülkiyetinin mul ammen bedeli 700 lira , icarının bir senelik mu 

hamıncn bedeli 50 liradır. 
3-Satış için muvııkkat temınat 52 lira 50 kuruk,icar için 750 kuruştur 
4- lnalc.o;i 5/Mayıs/938 perşembe güı.ü saal 15 de Belediye Encüme 

ııinde yapılacaktır. 

5 -- Şartnamesi Be' ediye yazı işleri kaleınindt dir.lsteyenlcı oradan p a 
rasız alabilirler. 

6- Taliplerin ihale günü ınuv.kkat teminat makbuzlarUe birlikte Be. 
lediye Encümenine müracaatlaıı ilan o'unur.9147 19 23- 27 1 

C. H. P. Seyhan llyönku

rul Başkanlığından : 

1 Yapılacak iş : Adanada in;a 
edilecek Halkevi ve Parti binası in 
şaatı (117468) lira bedelle eksilt 

meye konulmuş ve istekli çıkma
dığından müddeti uzatılmış ise de 
yine istekli çıkmamıştır . Keşif üze 
rinde yapılan t. tkikatta bedeline 
zam olunan bu ınşaat (121261) lira 
yüz yirmi l>ir 1 in iki yüz altmış bir 
lira beJel ile tckrar pazarlık.la ek 
sıltmeye konulınuıtur. 

2 - lsttkliler bu işe ait krşif dos 
yasını (1) lira hedel ıle fstan~ul An 
kara ve Adana Nafia direktörliik 

leı inden alabilirlrr. 
3 Eksiltme 13 5-938 tarihine 

nıüsaJıl cuma günü saat (17)de A. 
danaJa C H. P.<rtisi J.iııasında lop 

laııac•k ko~ıisyondd yapılacaktır . 
4 Eksilt .neye girebilrn·k · ç" ıı 

(7313) lira (5) ku r uşluk teminat ver 
me'i ve bu işi yapabilec•ğine dair 
dli bin liralık vesika ibraz etmesi 
lazım".!ır. isteklilerin l3 5-938 cu 
ma günü saat ( 17) de Adanada C. 
H.P. 1 in•sındaki ko niçyona müra 

caat et.nelai ilan olunur. 
9183 27-3-6- 10 

Viliyet Oa:mi encümenin· 

de!1 : 

Ponnlı - Giilck }Olu üzrrinde 

(5000) lira keşif bedelli ( 9 ) men 
fez inşaatı eksiltm~ye konulaııış 
ve müddeti de uıatılmış ise de is 
trkli çıkmamıştır. Bu iş ı l-5 938 
tarihine müsadJ Çaışamba günü saat 
onJa pazarlıkla ihele edileceğinden 
isteklilrı in bu tarihte Vilayet daimi 
encümenine müracaatlaıı ilan olur. 

a-::uK HASTALI LA:.ı 
MÜTEHASSIS! 

Dr. Nıhal Bayat 

Mersin Yoğurt pazdrı 

1 
Kabul saatlar-ı : Her- gün 1 

15 - 18 

-

TÜRK SPOR KURUMU SEY. 
HAN BÖLGESi BAŞKANLIGIN 
DAN: 

Adana stadyom sahasında 
.!.•pılacaK spor teslsatıarı in· 
,aatı ııanı 

- Eksiltmeye konul~n iş: A-

dana Spor sahası in~a•tı. 
2 - Keşi! bedel:: (18873) On se· 
kiıbin sekizycz yetmiş üç lir.dır· 
:ı - Eksiltme: 24 5-1938. Tarıh. 
salı gunü saat [J5] de td . nıı C.H 

·Partisi. biııasında T. S. K. Seyhan 
Bolgesı Başk. nlığında 'e 1kiledilecek 
komisyonda krpalı zari usulu ile ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme ŞMJnaıne>i \'C bu . 
na bağlı müle!errik evr•k istanbul, 
Ankara ve Adana Nafüı MudürlükJc. 
rındc görülebilır. 

A] Eksılımeye gi•ıncl.. için islek. 
lılerın [l~J5) lira [48) kuruşluk mu 
vakka~ teminat vermeleri ve bu işi 
y~pabıleceğine dair Nafia Miidürlii
ğuıır:len tasdikli ~vrok gösleı melcri 
lazımdır. 

~] .ist~_klil· rin leklif nıepluklarını 
uçuncu maddede yazılı saallan bir 
saat evveline kadar komisyon başkan 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri 
lii7ınıdır. 

CJ Posla ile gönderilecek tcl..li! 
lerın dış zarlı mühür mumu ile iyice 
k•palılnıış olması lazımdır. 
Dl Postada olacak gecikınel<.r ka. 
bul edilmez. 9160 

22 - '27 - 3 - 8 

66 Liraya 

6 Lambalı 

Radyo 
Müracaat: 

Rıza Salih Saray 
9146 7 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çalışmak üzre bir 

kadın aşçı ve bir hizmet

çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

27 Nısan 1931' 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
~ 

Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavı:net Vı:kaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

1 

Kal".: iyel : ( 100 sm3 suya sar!olunan N· 10 1 Görünüş ; Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 

Tcaıııül 

: Renksiz 
: Kokusu• 

Lali! 
Mutcdıl 

( el. 33 J 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Mecmu serilik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sar!olunan müvellidilhumu; a 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) .. 0.0033 gr . 
Klor { Ci ) .. 0.0074 
Nitral ( No 2 ) .. O.QO.lO 
Nitril .. Yok 
Amonyak ., Yok 

Fennin en son usullerine riayet cderı k ~ ynadığı yerinden itibarrn 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha. 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını ır.u. 

hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin etliği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da 1'" ay adalen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

ıs, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 4 
9167 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkl Gazetecilik ' 

Mütenevvi rrnk li 

her türlü tab iılerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik malcinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlrrinizi Türk 

sözü ınatbaas·nda ba• 

tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

ıelle~tirmık istiyorsa. 

n z ~itapların zı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

I LAN 
• 

T A B 
• 

K 1 TAP 
• 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

bir cild, renkli ı-e zar 

bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Re!mi eurak, ce~. 
veller, defterler, çekler, 

karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufa•la Türksözün-le ya · 

pılır . 

Türı.. sözü matbaa
sı "TürksöıüııJm. baş· 

ka her boyda gaz• le, 
mecmua, tabeder. 

-----------·---~~-------------------------.: 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Alı Rızıı Kcllc~cker tıc ~ ethanesine gideıek zarı!, sağlam, ucuı, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinc. ~ edineceğiniz maldıı 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

te ıin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en ek
0

·onomik, en ucıu 

Alacagınız a iZ a Al R K il könıürüde l ıza e e 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko .. mu·· ru·· kullanmakla hem milli bir cevherin istih 
lakini arttırmış ve hem de müstefıd 

olacaksınız. Odun könıüıü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömÜrÜnÜ mutfağınızda bir kere tecrübe ediııi1 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
8879 77 

.. ,, 
Umumi neşriyat müdürül ~ 

--~ 
Macid Güçlü 

Adana Türksöıü matbaası 

1 

b 

" g. 
1 


