
!!!'==== Ferid Güven ~~~ .. 
,. SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

. -. • • Pazar 

10 Temmuz 938 1 
Kur.ıluş Tarihi 

\ Ondôrdüncü Yıl - Sayı : 4177 

1 Kanunusani - 1924 .\ S Kuruş , 
=-- ADANA: Telefon 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 ı.iiiiiiiiiiiiiii~~~--l 

-

ur 

t 

Bir Türk - Romen 
Paktından bahsediliyor 
aşvekilimizin yaz sonunda Bükreşe 

gideceği söyleniyor 

~ Bern'de çıkan Berner Tagşblat 
•ıetesi şunları yazıyor : 

!ıı Romen hükumetine yakın bir 
n enbadan bildirildiğine göre Türkiye 
:ı~~kili Celal Bayar ile Hariciye 

ı ılı Tevfik Rüştü Aras yaz sonla· 
Oad>< "d·. d 'k o~ru IR eı zıyaret zımmın a 
u 

1 
'eşe gideceklerdir. Bu husus Ke-

le~ A.tatürk'le Kral Karo! arasında 
Ro arrür etmiştir . Bu ziyarette bir 

111 eıı Tt rk paktı hakkında müza· 
erelere girişılecektir. Bu pakt, Al· 
~~0Y11 ile Rusya arasında bir ihtilaf 
Uıuoda bitaraflık garantisini is-

ıihdaf etmektedir . 
Beck tarafından teklif edildiği 

gibi coğrafya bakımından birbirine 

bağlı devletler bloku arasında böyle 

bitaraflık muahedelerinin Kral Karo· 
lun sempatisine mazhar olduğu söy· 

!eniyor. Bu planın tatbiki İskandi

navyadan E.ge denizine kadar uza· 
nan bitaraf bir hat husule getire 
ceklir . Bununla beraber kollekııf 

p<ktlar vüı:ııda getirmekten ziyade 
iki taraflı 11nlıışmalar akdi daha muh

temel görünmektedir , 

l'ürk-Fransız kıtaatının 
Reyhaniyede temasları 
Cok· canlı 

hür at 

' 

bir · teza-
yapıldı 

ener alayları çok muh
eşem bir şekilde oldu 

" 

~ransız parlamento grubunda 
11 Reyhaniye: 9 (Hususi Muhabiri. ! 
Ilı den) - Türk · Fransız kıtaatının 
1, •sını temin için Kırıkhandaki Türk 
aları buraya gelmiştir. Halk, askeri 
,"ltı kilometre bir mesafeden iti-
ftıen büyük tezahürat içinde karşı-
1'Şltr, Onbin kişi belediye önünde 

·,anmıştır. Orada çok muazzam 
lteçit resmi yapılmıştır. 

Antakya: 9 (A. A.)· - Halkpar
tisi başkanı, bu akşam ordu şçrefine 
büyük bir ziyafet verecektir. Ziyafet
te kumandan delege Kale ile Fran
sız ordusunun diğer mümessilleri de 
hazır · bulunacaklardır. 

1 
Antakya Baş konsolosu Celal Ka

:,...-: t~Pan,parti başkanı AbdülganiTürk· 
r~ bu merasimde hazır bulunmuş
,,~'. Binlerce Türk kızı tamamile 
i, hızı beyaz elbiselere bürünmüş 

Türk Alman 

~alde askerimizi karşıladılar. 
)J 'ansız kıt'asının kumandanı, su· 

tıd~ 11tnız şerefiııe bir öğle yemeği 
~~ ~ Diğer taraftan halkevi tarefın-

.6, a bir ziyafet verilmiştir. 
t~) ntakya: 9 (Hususi Muhabirimiz
btı ..._ Dün gece burada yapılan 
r aıalayı çok muhteşem oldu. Fe
~ k ayı, Ordu mümessillerimizin ve 
\ 1,

0
nsoJosumuzun ikametgahları ö

~İir uzun uzun durmuş, büyük te-
ı-ı'1 Yapmıştır. 

·, ı; alk Partisi başkanı,askerlerimize 
~Yafet vermiştir. 

•le~tis: 8 (A. A.) - Fransız-Türk 
~lay ento gurupu reisi bosutro; son 
ır;5 ıı:nıfaması nzerine Türkiyenin 
bu lt~Yük elçisine aşağıdaki mek
··~· 0ndermiştir: 

•t,~iı;set etmekle müftehir bulun-
1'P, ~ansız · Türkiye parlamento 

1 "~;d 1k\ memleket arasındaki 
~, e d 1 >< 'h · : va . ost u,. un ı yasının kcndı-
lıb· ııfe d" . · H 

ı~ h . e ınmıştır · alay mese· 
ddu, •llındcn dolayı bilhassa me-
~.; 

'ı , ~ıla•a b .. 1 .. •ıe8 b • n u un meşru meııfaat. 
·~İiı~ a katan bu tarzıhal Faran
'· dostluğunun kat'i bir delili
~ 

ır;,''lanıento .k. b"" "k c- . ' ıetinı· grupu, ı ı uyu um-
~ sa 

1 ~ arasında bugün mevcut 
.1 •ıııiı::1-'tni münasebetlerden da
\d Cıj ı tnünasebetlere erişileceğini 
kındae~· ve Türkiye Cumhuriyeti 

" 1~ilJıh 1 
derin dostluk hislerimizin 

" .. ın R .. 
•1~ 1 eısıcumhur Atatürke 
·~,, Zatı alinizden ricaya beni 

eylemiıtir 

Ticaret müzakereleri 
f yi bir safhada 
devam ediyor 

Berlin : 9 (A. A.) - Türk -Al· 

l)Jan ticaret müzakeratına meır,ur 

Türk heyeti başkanı hariciye ka~ibi 
umumisi Menemencioğlu dün Ala· 

man ekonomi nazırı Funk ile görüş
müşdür. Bu görüşme sonunda neş 
redilen resmi bir tebliğde bu görüş· 

me esnasındc Türk - Alman tica

ret münasebetlerinin gı:nişletilmesi 
vebu munasebetler üzerinde halen 

tatbik edilmekte olan usullerin islahı 
imkanları mevzubahsedilmiŞdir. 

· B. Hitler ve 
B~Henlayn 
Münihte 

Berlin : 9 ( A. A. ) Çekoslovak 

yadaki Almanların lideri He~layn, 

5iıdet Almanlarının da iştirak et 

!iği enlornasyonal s&nat sergisini 

gezdiktw sonra Beı lin len ayrılmış 
trr. Henlayn'ın Nereye gittiği bi· 
!inmiyor . 

Selahiyeltar ·Alman mahafili 

mumaileyhin Berlindeki ikameti hak~ 

kında ademi malumat beyan eyle· 
mektedir , 

Hitler şimdi mürıiiı'de bulun· 

lmaktadır. Henlayn'in de Münih'e 

i gittiği tahmin ediliyor 

Ankara hava 
seferleri 

- -... ....... _ 
Harekat saatları 

değiştirildi 

lstanbul : 9 ( Telefonla ) - Dev. 
let hava yollarının, seyrüsefer tarife
lerinde yapılan deği§ikliğe bu sabah
tan itibaren başlanmıştır. Şimdiye 

kadar her gün saat 9,30 da kalkan 
hava postaları yerine Lu sabah ilk 
defa olarak saat 8,30 da Y eşilk öy ve 
Ankaradan birer tayyare kalkmış ve 
bu iki tayyare .onu on geçe yerlerine 

vasıl olmuşlardır, 

Devlet hava yolları idaresi, tay· 
yare erin hareket saatlerini, devlet 
dairelerind ~ ki yaz me5'İ sıotleri do· 
layısıyle bu .~ekilde bir s<ıat evvelo 

almıştır. Bu suretle Ankarada vcyalslan 
bul<la lşleri olanlar bu işlerini kolaylıkla 
takip ettikten sonra <kşam postasiyle 
tekrar yerlerine dönebileceklerdir. 

Cumartesi günleri kalkan ilave 
podtaları da yaz ın es ;ı i saatlerinin 
devamı mfiddetincc sattt 16 da hare
ket edeceklerdir. 

B1ı şeklin tatbilıine de 0bür iÜn· 
den itibaren başlanacaktır. 

ÔğrendiQ'imize göre Hava yolları 
Umum Müdürlüğü lzmir - Ankara 
- lstanbul hava seferleri proğramı-

Şanghay 
harp 

kapularında kanlı 
cereyan etmekte 

bir 

Japon gemileri sahili 
müteilıadiyen borilbalıyor 

· nı da hazırlamıştır. Bu seferlere a· 
ğustosun birinden itibaren başlanması r 
muhtemeldir. 

Diyarbakır, Irak, 
İran demiryolu 

Ankara : 9 (Hususi) - Diyarba
kır · hak ve lran demiryollarımızda 
Diyarbakır'dan itibaren 60 kilomet
re üzerinde inşaat ve diğer kısımla

rında da <'tüd ve aplikasyon işleri 

dev~m eİ.mekte ve çalışmalar gün 
geçtikçe genişlemektedir. Daha 95 
kilometrelik 4 kısmın da pek yakın. 
da eksiltmesi yapılacaktır. Yakılmak
ta olan kısımlardaki toprak işlerinin 
tutarı 800,000 metre mikap tahmin 
edilmektedir. 

Bu güne kadar bunun 40.000 
metre mikabı tamamlanmıştır. Gene 
bu kısımlıtrda sa9ısı 101 i bulan kü
çiik köprü ve menfezlerin çoğunun 
inşaatına başlanmıştır. Bu bölgeye 

rastlıyan Dicle köpıiisünün çok mü· 
him olan temelleriyle Arıbar ve Ku
ruçay suları üzerindeki köprü te
melletinin sondaj işleri lıir hayli iler
lemiştir 

Amale ve işçilerin sağlık duru
mu bakımından tesisi zaruri olan Si·· 

hiye · istasyonları ile · dispanserlerin 
·hitmele hazırlıHarı bitmiş sayılabi
lecek , dereceyegelmiştir; Şimalde Sih- , 
vas · Erzurum - hattı üzerinde Divri· 
gi'yi çoktan geçmiş olan demiryolu 
Er.zinakn'a kavuşmak için çetin bo
ğa.zları aşmıya uğraşırken cenupta 
Diyarbakır - Irak \re lran d'emiryo
da karşısına · çıkan her engelle sava
şarak lesbit edilen iş programı üze
rinde hızlı adımlarla ilerlemektedir. 

.......................... 
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Şanghaydıın bir görUnUıı:ı 

Honkkong : 9 (Radyo) - evvelki gün 10 düşman 
harp gemisi Yank Çing sahilinde butan kalelerini 

bombardıman etmişt i r. Gemilerden sahile çıkmak is· 
teyenl.ıııı. dulu japon kuyıklarından sekizi çin batar. 
yaları tarafından batırılmıştır. 

Şanghay : 9 [Radyo] - Şanghayın pek yakınında 
çok kanlı bir harp cereyan etmektedir. Top sesleri 
şehirden duyulmaktadır. 

Japonlar elli kilometrelik bir ceph~de Çinliler 
üzerine şiddetli bir tazyik icra etmektedirler. 

ARAP - Y AHUDi ... 
BOGUŞMASI 

Yahudi 
bir 

kamplarına 
İngiliz zabiti 

hücüm edildi 
bıçaklandı 

lzmitte Klor -
Fabrikası 

lzmit: 9 (A.A.) - Yarın burada 

Klor fabrikasının temeli atılacakhr. 
Bü merasime başvekil Celal Bayar 
riyaset edecektir. 

Şilide Grevler 
Santiago · (şili) 9 - A. A. 

Bradenkopper madenlerinde çalı
şan beş bin amele grev ilan etmiş
tir. Maden müdüründen dahiliye ne 

KudUs: 9 (Radyo)- Umumi grev hareketi gittikçe genlıı:ıle· zareline gelen bir telgrafta bu gre-
mektedlr. nakllyat servisleri tamamen durmuştur. Araplar ca- vin kat'iyen siyasi mahiyette bulun-
miler içinde ve etraflnda toplanmaktadırlar. duğu bildirilmektedir. 

Haytada gene Uç yahudl ya-ı ~~~~~~~~~~~~~~~~...:'..~~~~......:.:....:..:......:.:~-

r1lanmııı:ıtır. 20 kadar arap tev k h b [ f k ] 
kır edıımı,ur. Aş iç ir ar tanımaz ! 

Kudüs: 9 (A. A.)- Filistinin bü
tün mühim noktaları İngiliz kıtaatı 
tarafından işgal edilmiş bulunmaktadır 

Hayfada askeri devriyeler sol<ak 
!arda mütemadiyen dolaşmaktadır. 

Yafada dünkü hadiseler üzerine 
protestol~r devam eylemektedir. Bir 
çarpışma esnasında bir İngiliz polis 
memuru bıçakla yaralanmıştır. 

Nasırada nıüsellah bir çete yahu 
di işçilerin kampını lahrıp etmiştir. 
Bir takside bir yolcu öldürülmüş, iki 
yolcu da ağır surette yaralanmıştır. 

Kudüs 9 (Radyo)- Filistindinde 
vaziyetin aldığı vak im şekil üze 
rine !ngiltere harbiye nezareti 11 inci 
Hozas fırkasının Filistine hareket et
mesini emreıımiştir. r u fırka en mo
dern techizata, taPk ve zırhlı otomo
billere malik bulun"1akladır. Bundan 
başka l .eyhilda bir fırka asker daha 
gönderilecektir. Bu fırkalar hazırlıkla 
rını yapmaktadırlar. 

1 · Küdüsde akşamın yedisinden sa
bahın 5,30 na, Yafa ve Telıibibde ak 
şanım yedisinden sabahın beşine ve 
Hayfada akşamın altısından s<ıbahın 
beşine kadar sokajfa çıkmak yasak 
edilmiştir. 

Kudüs: 9 (A. A.)- Filislinde kar
kaşalıklar gittikçe artmaktadır. Arap
ların grevi geniş bir mahiyet almıştır. 
Grevciler büyük şehirlerdeki camiler 
etrafında toplanmaktadırlar. Birçok 
taarruzlar kaydedilmekledlr. 

Budapeştede iki 
genç kızı 

prens iki 
kaçırdı 

Bir hafta sonra kızının nerede olduğunu 
öğrenen baba; prensin yakasına sarıldı. 
fakat aldığı cevap karşısında elleri hay
ret ve sevinçten yanlarına düşüverdi. 

1 

Ki ara 

Bir pazar günü Budapeştede 15, 
16 yaşlarında iki kız, gezmeye çıkı
yorlar. Bunlardan biri Klaradır, diğeri 
de Marya. Giderlerken Maryanın, an
nesi: 

- Sakın geç kalmayın diye ten
bih ediyor. 

Marya : 

Kalmayız, diyor. dokuza kadar 
muhakkak geliriz, 

Akşam oluyor, karanlık basıyor, 
saat dokuzu geçiyor. Kızlar gelmi· 
yarlar. anneleri sabaha kadar bekli· 
yarlar. Gene gelen yok. Daha böyle 
bir hafra bekliyeceklerdir. Polis te 
kızların ne oldulfuna dair malumatı 
ancak o gün alacaktır. 

E.rtesi pazar, Maryadan annesine 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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Akdenizdeki deniz kuvvetleri 
1
,...,-1 ---------.......~-----.. 

Şehöır lhalb>~ırneırü 
İngiliz 

fransız 

İtalyan 

Do&anmaları 

....................................................... ~ ....... 
' * Yandaki 1·~sim lngHiz 
l d .:>nanmasından bir par-
: çayı, kralın teftişi esna
* sında göstermektedir. 
t.-....... ......................... ,.. ....... .. 

Son lı giliz- ltalyan anlaşması, ve 
Fransız-ltalyan müzakereleri dün· 
yanan gözünü Lir kt1 e daha akdeniz 
üzerine çevirdi. Buğün artık anfa 
şılmıştır ki; Süveyş knnalmın açılı · 

şındanberi dünranm rn işlek yolu 
halini alan lu denizde münakalahn 
serbestisini temin edecek tam, anlaş 

ma yapılmadan Avrupadeki ihtilafları · 

hal edecek umumi hiçbir hesaplaş 
manm imkanı yoktur. Bütün bu mü· 
zakerelerin neticesi ne olursa olsun 
alakadar devletler, sulh arzularına 

rağmen, icabında haklarını ıı üdafaa 
için mümkün olduğu fazla silahlan 
makta geri kalmiyacaklardır. 

ITALYAN KUVVETLERi: 

Lissa hezimetinden sonra zayıf. 
lamış olan ital) an donanmasının 

Prestiji son onl eş yıl içinde sür. 
-atle iaoe edilmiştir. 

8. Musso!ini iktidar mevkiine 
geçer ge~m ~z fıkrini açıkça izah 
etmişti : " Harp donanmasının de 
geri sulhta milletler cemiyeti ara· 
smdaki hakiki hiyeyorşiyi tesbit 
eder. " 

ltalya diktatörünün teshil ettiği 
bu hedefe varabilmek için sarfedilen 
metodu, t::ıkip fikrini ve çalışmayı 

takdir etmek l a zımdır. 1933 e ge 
!inceye kaJar İtalyanın da, Fransa 
gibi birçok yıllara taksim edilmiş 
bir inşa programı vardı. Fakat bu 
zamandanl:ieri ilan edilmiş bir pıo 
i'ram mevcud degildi. Dış politika 
vaziyetine ve bütçenin vüs'atine 
göre:yapı!acak inşaat mikdarmı hü· 
kumet reisi bizzat tesbit eder. 

işte, bu suretledir ki, 1934 de 
35 bin tonluk iki geminin inşasına 

başlanmışhr. 

1935 de - 20 deniz altı gemisi, 
dört torpido muhribi ve 16 torpido. 

1936 de - 12 deniz altı gemi 
si, 12 torpido muhribi, 16 torpido 
yapılmıştır. 

1937 - 1936 da 1,700,000,000 
Liret olan bütçe ise l.u yıl herhalde 
2 milyara çıkacaktır. 

İtalyanın akdt"niz donanması 
bu gün şu soretle terekküp etmiştir. 

Zırhlılar: iki eski gemi; Doria ' 
tipinde, iki yenileştirilmiş gemi, Cava 
ur tipinde, iki yeni gemi; Vittorio
Venetto ti pin deki henüz hizmete 
girmemiştir, 

Bir tayyare gemisi. 
Kravazörler : 10 ağır, 16 ıhafif. 
56 torpido muhribi [26] sı yeni 
7 5 torpido [32] si 1931 den 

sonra yapılmıştır. 

106 denizaltı gemisi (30) u 

1930 dan sonra yapılmıştır. 
Doria tipindeki iki zırhlı bugün 

artık kullamlmıyacak bir h&ldedir. 
24 biner tonluk iki "Comte Ca 

vaur,. namile yenileştirilmiştir. Bu 
suretle, bu iki gemi İtalyan akdeniz 
donanmasının iki güzel birliğini tq 

kil etmektedir. henüz iıışasmı bitir 
miş ve otuz bf'şerbin tonluk olan 
iki "Vittoıio - Venelo,, ise kudret, 
sürat v~ himaye bakımından tekni 
ğin bugünkü bütün imkanlarını ha 
iz olacaktır. Bu gemilerin her biri 
nin dokuzar tane 381 milimlik top 
lan vardır. 

On kra,azöıün }edi~i on Lin 
tonluk o1up 1931 · 1932 de yapıl 
mışhr. Ve her bi• inin 203 milimet· 
relik sekiz topu vardır. Her birisi 
152 milimetrelik sekizer topla mü. 
cebhez olan onaltı hafıf krövazÖr· 
df>n yalnız ikisi 1929 dan evvel ya· 
pılwışt ır. 

ftalyanın Akdenizde denizaltı 
donanması say. itibariyle Fransanın 
kinden daha kudretlidir. Fakat to 
n~j bakımından aşağıriadır. Çünkü, 
bu denizaltı gemileri prensip itiba· 
rile yalnız Akdenizde h~reket et· 
mek üzere yapılmıştır. 

Fransanınkinden biraz aşağı O· 

lan ftalyan Akdeniz kuvvetleri 
şimdiden 560,000 tona çıkmakta
dır. Bundan 160 binini zırhlıla•, 
79 binini ağır kravazör ler teşkil e 
der. 1940 da bu miktarın 700,000 
tona yaklaşacağı ŞÜf'hesizdir. 

Bu suretle İtal}· anm ötedenberi 
ileri sürdüğü ve arzu ettiği müsa 
savat hemrn hemen gerçekleşm: ş 

olacaktır. 

INGILIZ KUVVETLERi : 

lngilterenin Akdenizdeki deniz 
üstünlüğü on sı> kizinci asırdan iti· 
baren başlar.az süren bazı gerile· 
me devri müstesna bu üstünlük 
hünümüzt kadar t ~m of arak de
vam ede ge:miştir. Her devirde ve 
her zaman lngilterenin takip ettiği 
politika ~u olmuştur : Akdenizde 
daima faik deniz kuvvetleri prensip 
itibarile, Fraı.sn; ve ltalyan kuvvrl· 
)erinin mecmuuna faik kuvvet bu 
lundurmak ve en ehemmiyetli muh· 
ripleri elinde tutmak . Süve 
yiş kanalı açıldıktan sonra lngiltere 
bu denizde istinad noktaları serisi 
ni tamamlamak için Portsaid, Mısır 
ve umumi har ten sonra da Fılistin 

ve Kıbrıs üzerin ~ de el ko)muştur. 

İtalyan hava kuvvetlerinin inki. 
şafı lngilterenin asırlık bu üstünlü. 
ğüne adam akıllı bir darbe vurmuş· 
tur. 

1935 de Habeş fütuhatının ln
giltete ile ltalya arasında husule 
getirdiği gerginlik e~nasında Sicil· 
ya ve cenubi ltaJyadan bir taarru. 
za maıut kalmak tehlikesile kar · 
ştlaşan lngiliz donanması Akdeni 
zin merkez kısmını - Maltada dahil 
terkedtrek iki üç noktada; Cebelü
tarık ile port · saide ilticaya mecbur 
kaldı. 

Öyle g örülüyorki, Fransanın tam 
yardımına, Akdenizin şark ve garp 
havzalarınd"' üslerden istifade imkan 

l'--------------..... ------~------İllllml--·------------'o 
1 Çiftçiler 
1 - -

birliği Karataş açıldı plajı 

laıına tamarr.< n fugiltere istikbalde I 
gittikçe biraz daha, Samuel Hoarnine 

dediki gibi bir "bahrimuhit devleti,, ' 
1 

olmağa çalışı:ıcaklir. 1 
Akdenizdeki lngiliz deniz kuv. 

vetleri şunlaı dan mürekkeptir: 
Beş zuhlrdan ibaret bir firo 
Dört ağır kravazörden mürük 

kep bir filo 
Dört hafıf kravazörden mürek· 

kep bir filo 
Bir tayyare gemisi 
Üç torpido flotillası. 
Deniz aftı gemileri flotillalaı ı 
Bu donanma henüz yokaııda bahs 

ettiğimiz üstünlük şaıtlarına cevap 
vermektedir. Ve şunuda ilave etmek 
lazımdır ki, bu kuvvetler ana vatan 
dan süratle gelebilt>cek diger ele· 
manlarlada derhal takviye edilehılir 
Home Flectin (anavatan d'>nanması) 
İstenildiği zaman Akdenizde müda 
hele edebireceğinide nazarı itibara 
almahdır. Bu donanmanın bünyesi: 

On zırhlı 

On tayyare gemisi 

Onsekiz kravazör 

Ve birçok denizaltı, torlcido ve 
torpido muhribi flotillalan. 

Zırhhlarm tipleri şunlardır: 

Kinğ pe01ges, 1938 de inşa edil . 
miş olup 38 bin tondur ve on iki 

tane 356 milimetrrlik topu vardır. 

Kongresi yarın saat Karataş modern bir plaj haline sokuldu 
17 de yapılacak 

Bu sene Adana ku!übü larafırı. 1 
yarın Çiftçiltr birl i ~i Jcongrrsi 

saat 17 de cumhuriytl halk 
salorunda y;;pı!acaktır. 

dan kiralan1'n Karataş plajının tesi 
p~ıtisi ı 

:~~::aa~.~~~~~~~ olduğundan bugün lar arttı u:u 
Bu kongıeye kaıa\ardt n gönde 

rİlt'n murahhıtsluda iş!irak t•dt·ctğin 

el , n nıüz;.knelt"rirı 1,ok harardli ola· 
cağı zan edilmrktı· dir. 

P.aj la iki l. .rıne gazino, lokanta l \'c 
mütead:Jit yatma kulübeleıi, yatma Halk yaylala a ve plaj tl Uti 

yerleri yapılmıştır. r a göç etmeğe başladı tını 
Bunlardan ba~ka mütc ad,Jit ı.o· Şehrimizde bir kaç gündenbcıİ,ol 

yunma Vf' duş yerleri İ 1 ave t-dilrniş sicakl ;ı r tahammül edilmiyecek Jc· Şt hrimizde nakill 
vasıtaları 

tahlisiye ve tf'nt'Z7Üh için motör ve recede artmıştır. Bu yüzden araY' •ıf' 
1 !<andal temin edilmiştir. ; tatilin de girmesi dolayısiyle dü11 Jııi 
1 Burada yemek V! yatak iicretle. I Lir çok kimseler yaylalara ve plaj ı i ıı 

Belediye seyrüs~fer me
murluğunca tesbit ve 
yeni numaralar verildi 

Şehrimizde düne kadar beledi· 
yece kayıt ve numaraları verilrn na· 
kil vasıtalarının miktannı aşağıya 

yazıyoruz: 

rinin gayet mutedil tutulduğunu mem lara göç etmeğe başlamıştır . İr 
nuniyetl~ öğrendik. 1 Şimer.difer, otomo'>il ve kanl' lullı 

Pi ~jda on on beş günlük bir za- yonlarda yer bulmak çok küçtii Unı 
man geçirm~k isteyenlere ayrıca Şehirde kalmak hetbahlığına uğr• Sek 
tenzilat yapılacaktır. yanlarda nehir kenarmdaki yerler 'dil 

Dünyanın en güzel plajlarından J de ve parklarda serin hava almağ3 kan 
birisi olduğu muhakkak bulunan Ka çalışmışlardır . llıu 
rataşta yaplan bu tesisat burasını Evvelki gün gölgede birdenbire ille 
bir kat daha güzelleştirmiştir. 39 dereceye fırlayan hararet]dii~ I 

Daha dünden itibaren plajın açı 36 dereceye düşmüştür . ki 
lacağını haber alan birçok aileler - all'ı 
akm akan Karataşa gitmişlerdir. 1 ı~tirı 

Resmi otomobil ve kamyon 28, 
hususi otamobil 48, hususi kamyon 
32, piyasa otomobili 33, piyasa kam. 
yonu 84, piyasa binek arabası 162, 
hususi bint'k köıük arabası 42, hu
susi hinek tahta araba 34, iki ath 
piyasa yük arabası 95, tek atlı pi 
yasa yük arabası 374, hususi bağ, 
bahçe ve saire arabası 565, hususi 
bi sik Jet 1022, kira bisikltti 45, 
hususi motorsiklet 10 dur. 

PJij idaresi; münakale kolaylığı· 1 ~oc 

1 

nı ve ucuzluğunu temin için lazımge ile 
len tedbirleri de almıştır. ~an 

- . )~ 
1 

Nehir ha!llamr Dünyanın en kıymetlı latb 
posta pulu likıe 

Önümüzdeki hafta içinde ı '~ 

1 

l 1 Dünyanın en kıymetli posta pU lıı ıı 
umuma açı ıyor tarından birisi olan Moris adasııı~dac~ 

Şehrimiz esnafı ' Belediyenin Seyhan kenarında . ait bir posta pulu Berlinde artır batı 

Öğle üzeri bir saat 
tatil mi yapacaklar? 

yaptırdığı yeni nehir hamamının ile satılığa çıkarılmıştır. Bu pul ç<'~ 
1 temizleme işi bitmiş, lokanta, gazino, nadirdi. Çünkü basılırken bir kelif11 kil 

soyunma duş yerleri de hemen tama nin yanlış yazılmış olduğu görü1(11 de 
0 

men ikmal edilmiştir. Bu nehir ha ! ve sonradan tash:h edilmiştir. Şıt 

mamınm işletilmesi de belediyece mü Fakat yanlış olarak basılıı' ıir~ 
teahhidine ihale edilmiştir. 1 birkaç pulda tedavüle çıkarılmıştı' ~ull'ı 

Buranın önümüzdeki tıafta iterisin işte Bertin de satıŞ~ ~tuı 

Şt>hrimiz esnafı arasında Ankara 
da olduğu gibi öğle Üzerleri saat 1 

12 30 dan 13,30 kadar bir saat müd 
dctle dükkanlarını kapatarak öğle ye· 
mrği tatili yapacaklarına dair bir 1 

ceryan uyandığını ve bunun için- [ 
de belediytye müracaat edileceğini 
haber aldık. 1 

Bu ceryan tahakkuk ettiği taktir 
de esnaf şu sıcak günlerde hiç ol- 1 
mazsa bir saat kadar hem vücudunu 
dinlendirmi:;; ve hemde rahatca yeme 
gini yemiş olur. Belediyeninde bu 
hakla müracaatı kabul edeceğinde 
şüphe yoktur. · 

de umuma açılmllsı için icap eden ' b lı L çıkarı lan pul ' u yafl. nut 
bütün hazırlıklar ehemmiyetle yapıl . basılmış pullardan biri;;idir. Sah' to1 
maktadır. puluna 25. 000 mark ( bizim pa~' ~~ 

Belediyede mesai mızla ıs bin liradan fazla) iste(111 ı~~ 
saatları tir. Eakat pul bu kıymeti bulama )~ı 

Belediyede mesai saatlan yarın· için satılamamış ve arhrma bir ş ~lih 
dan itibaren sabahleyin saat 6~30 sonraya bırakılmıştır. 1

ak 

dan başlayarak saat 13 de nihayet İki garip dava ~ti 
bulacak ve bu suretle vilayetle bele ~~ 
diyenin çalışma saatları birbirine 

1 
lngiliz mahk~meleri son günl ~~ 

tevafuk etmiş olacaktır. de iki garip dava hakkında ka' ın'ç 

Hood; 42 bin ton, sekiz tane 

381 milimetrelik top. 
Repulse: 32 bin too, altı 381 

lik top. 

1 Meyve fiatları 
~ Şehrimize hergün bağ ve bahçe 

ı Lokanta ve gazinoların vermişlerdir. . f ı~0 fiat listeleri Birinci mes~le, bir skeyru:~i 11Jıı 
Lokanta, bar, gazino gibi yerle 

rin fiat listeleri üzerindeki tetkikata 
belediyece devam olunmaktadır. O· 
nümüzdeki hafta içir.de bir karar 
verilerek ucuz tariftnin tatbikine baş 
lanacağı umulmaktadır. 

kazası davasıdır. Bir karı oca ı }ij 

şilik bisikletle dolaşıyorlar. Ko'" ~ ı 
önde oturmuş, direksiyonu idare 

0 
~:dj 

Melson; 34 bin ton dokuz 406 mili lerdt·n. civar kaza ve vilayetlerden j 
metrelik top. 1 bol miktarda meyve geldiği halde 

yor.Kaıısl arkada .. Bisiklet yol tQ~l 
geçen bir adama çarpıyor. Ad~ j~ 11 

1938 yılı birinci kanunun başın· 
da f ngiliz donanmasının Akdeniz 
kuvvetleri mecmuu bir milyon 300 
bin tondu. 

TahaHuk ettirilmek üzere b11lu 
nan l9j6 · 37, 1937 .38 seneleri de 

niz inşaah proğramı da şöyledir: 

35 l1ioer tonluk b~ş zırhlı, dört 
tayyere g<'misi onyedi kravazör. Bu 
gemilerin 1940 da aynizamanda 
hizmete gireceklni umuluyor. Bu 
taktirde lngiltt:re dom· n1nması bir ı 
milyon 800,000 to~ı:l çıbcık V t! ~u 

surel le teşekkül e<frcektir: 1 

20 Zırhlıdan müıekkep bir harp 
filosu. 

200 muhrip 
Fransız kvveth•rile birleş~cek o 

lan bu müdhiş deniz kuvvetinin Av 
TU!Ja sahilini muhafdzaya kafi ge.le 
ceği nn olunmaktadır. 

FRANSIZ KUVVETLERi : 

Fransız donanması hala Avru 
pada ikinci dereceyi işgal etmekte 
ise de ltalyan ve Alman donanma 
sı kendin ~ ydişmek üzeredir . 

600 Bin ton olan bugünkü Fran 
sız kuvvetleri 1942 yılında 800,000 
tona yükselecektir . 

- Gerisi üçüncü sahifede -

fü. tlarda biç Lir değişiklik görülme· 1 

mekteJir. Bununda sebebi istiblikin 
fazla miktarda olmasından ileri gel 
diğine lıiç şüphe )'Oklur. Lise ve ticaret 

1 k eo ta 
yaralanıyor. ş mahkemeye a s, 
yor. Kaz:ıdan acaba kim mes'uJdılJ ı;~d 
Yalnız koca mı, yoksa kadının ji da 
me~'uliyette hissesi varını? ~ tk 

Bir kilo itibarile üzüm 4 5, kar tarafın avukcıtl :1 r ayn kanaatte •~ha 
puz 3 5, kavun 7,5, şekerpare, kirn Talebeleri yarından itiba ı Fakat hakim, kaıarında, kaı' lttıı~ 

armut ıs, şeftali, mürdüm eriği 12,5 ren kampa çıkıyorlar hem erkeğin, hem de kadının ı:Jl'; ~~tıı 
erik ve elma 7,5 kuruştur. E b b ıı1 b 

• .. .• İmtihanlarının bittiğini yazdığımız olduğuna hükmediyor, s a 1 İti 
Lıselerde sozhı sınavlar şehrimiz lise ve ticaret son sınıf ta cibe olarak da geride oturanşalll Y1ık 

Liselerde evvelki gün edebiyat, 1 !ebeleri yarn,dan itibaren kışlada bazı harcketlerile bisikleti id3
';1 ~il() 

fizik, ve kimyadan yazılı ve dünde kamp kuracaklardır. den adamı yanlış manevra yap ~O 
sözlüden olgunluk sınavları yapılmrş Liseden kampa çıkacakların sayı sevkedebileceğini gösteriyor.' ! ~ilk 
ve l:,u suretle sınavlara son verHm~ sı öğredci, öğretmen, subay, işyar, ikinci dava daha garibdır: ltı~k 
tir. ' er ve bademe olarak 557 ve tica yüksek ökçe'i ayakkal:ıyı giy~fl ~ ~~tı 

Ş h 
• • k • 1 reltrn t 1 dir. Bunların kamp müd· 1 İngiliz kadını. cilalı döşemelı·/ buk e rtmızde l ji deti yirmi gün devam edecektir. I müessesede kayıyor diişı.ıb b1ı1 

Eczaneler Malu··ııerI·D tu••tu··n . ayağı kırılı.yor.dMüessese ale~9 tı,, 
zarar ve zıyan avası açıyor. k 

•• J • İ t•ı .k • J • bu davada şu karan veriyor, ~ d 0ıı pazar gun eri a l ) ramıye eri "Bir insanın uzun iki bac9 J b~rı 
Y apacak}ar Geçen günkü nushamızda deerce zerinde müvazrnesini muhafa:t

3 ~1, .' ~ s 
sırasile miktarlarını yazdığımız ma, 1 bilmesi güçtür. Evvela bu 11° 1 ~~a 

Dün aldığımız malumata göre, lüllere ait tütün ikramiyelerinin tev I kabul etmek icab eder. 5.at y' 1 
1d 

şehrimiz eczacıları birleşerek hafta zii için bugünlerde bankaya emir ve , yüksek topukları, kısa bir e~3:01 ~~ 
tatili yapma kararını vermişlerdir. rilmesi beklenmektedir. but uzun iğnelerle mukayese ,1 ı Qy 

Bundan sonra pazar günü bütün Vilayetimiz 85ayişi bilir. insan böyle bir aya\cka~1~) ~c i 
eczahaneler k •patacak her pazar cak her tehlikeyi göze alaral.: .

11
j ~ :~ltı 

sıra ite bir eczahane nöbetçi kala· Geçen son yirmi dört saat için· bilir. Şu halde bayan düşeceğ• ·1,ı !! 
. ıfl ' \. caktır, de şehir, köy ve kazalar hiç biç le bile bu ayakkabları gı}' ( l:tj 

Bugün nöbetçi eczane Belediy' 1 zabıta vukuatı olmadığı polis ve Zarar ve ziyan talebine hakk• kııo 
yanında Yeni eczanedir. jandarma raporundan anla§ılmı§tu. tur.,, 

' 



18 
~ -

• 

lô Temmuz 1938 

~uhabir mektupfarı: -
Midyat 

_ı D" 
0gunun en güzel ve 

bir ileri kasabası 
d" . Midyat (Hususi muhabirimiz bil· 
'''Yor) - Midyat, bütün doğuda 

en g·· __.;b, . Uzel ve ileri kasabalarımızdan 

k ırı "d· a ~R sı ır. 1010 ıakımında bir da-
11n havadar tepesiııde kurulmuş o
an kasaba, Mardin Ciz• e Irak 
Uınunıi .. "h .. . d M d. v guzerga ı uzerın • , .ar ın 

l ajlıı'se etraf kazalara şoselcıle be ğlı ve 
adı tı Urıye. Nuseyl.ıin Siirt yolunda 
, bcrİı;uını hır löprü m(vkiinde ve pel· 
-~ d~· arama bölgesinin meı kezindedir. 

1 

3 
i' Kasal-aJa bı ş bini kadın olmak 

ar~~ıı~:•re (10630) nüfus vardır. Res
i . .

1 kayıtlara göre bütü~ kazada elli 
p aı 10 İnsan sayılmışsa da bu doğru 

it k . · t ra am değildir. Midyat, mek-
kaJll uıııu 

.. tii. lJ en çok kazalarımızdandır. 
ç llluıni "f . b' 1 t.,ı s k rıu usun yetmış ın e 
uı; e sen b' d 1 erler ed;ı· ın arasın a o duğu tahmin 

lmağı ka 'Yor.Kasabada 1038 ev, 250 dük-
1\ı nh ve_ mağaza, bir büyük fabrika, 

b·rı tıı u lc!ıf ve müteaddit sair tesisat 

r•n ı evcutt 
•t dii~ 1 ur. 

[ 
I~· ıııar hareketleri old~kça canlıdır. 

--"kaı Yıla yaL ın zamandan beri kayma· 

• 
nız 

- ikinci sayfadan artan -
b36 da Avrupa kuvvetler mu. 

vazrnesinde bir Habeş işinin nefr 
cesi olarak husule gelen degişiklik 
icabında Alman ve ltalyan donan. 
malarına karşı koyabilmek endişe· 
~iyle Fransa deniz kuvvt tlerini ar
tırmak hususunda büyük bir hamle· 
ye karar vermiş gibi göründü Fa
k~! bu karar tatbik edilmiş değil
dir. Deniz kuvvetlerine tahsis edi· 
lı n kredi ancak malzeme fialların· 
da 'ukua gelen yükselmeyi karşı 
layabilecek bir şekilde arttırıldı . 

Bugünkü Fransız Akdeniz do 
nanması : 

On bin toııluk dokuz Kravazör. 
Dokuz hafif kravazör 
T vrpido ve denizaltı 

flotil o alaıı . 
Bir tayyaıe gemısı . 

gemileri 

Yalnıı bu donanma Bahrimuhit 
donanması tarafından süratle takvi. 
ye edilebilir • 

Bahrimuhit donanması 
Dört zırhlı • 
Dört hafif kravozör . 
tlir tayyare gemisi . 
Torpito ve denizaltı 

flotillaları . 
gemileri 

1 ~lık ve belediye reis lig" i mevki· '•ınd b Ağır krnvazörler, tonajın tem. 
iç e ulunan Bay Akıf Rahmi dit edildiği bir zamana aid olup 

1 1ti1Qcanıanoğlu, mütdmadi faaliye- aynen lngiliz ve İtalyan gemilerinin 
h~ kasaba ve köylerde takdire şa-

1 

haiz olduğu degerdedir. Ve müna 
13 eserler meydana getirmiştir. 1 kalıt yollarının himayesi gayesiyle 

!llİ 1-t~· köyden sekseninde köy kanunu yapılmıştır . 

1 

)ik ık edilmek suretile birçok yeni-
1 

Bu filo' arın haricinde Fransız 
hı ler ve köylüye iyilikler temin o- 1 donanmasının en yeni elemanları 

a pul lıı nıııuş, kaza merkezinde iki yeni 1ı ol an iki ümitr. vardır : (Dunkerpue) 
~asını ı! eıarlık, iki abide, Cumhuriyet mey ve (.Strdsbourg) : zıı hlıları. 
~rtır~~ a~· belediye binası, park gibi da 1 Bu gemilerin makineleri 100,000 
~l ç<'~ a 11 çok tesisat tamamlanmıştır. 1 beygir kuvetindedir. Süratları 29,5 

~
eliı1'' ~il Kazanın sathı mesahası 3450 nöddür 
ülı:J11 ıj Qtnetre nıurabbaıdır. Halkın yüz. 1 Sekiz tane 330 ınilimetreli:C 
tir. Şıe doksan dokuzu çiftçilikle uğra 1 topları-olup tonaj itibarile ltalya
asıl~ ~:· işlenen araziden 15280 hektarı ı nın [Vittorio Veneto] sundan aşa. 
ınıştı1 ıu aate, 36 bin hektarı incir ve ü· 1 ğıdır. • 
atışa ~tllıciiJüğe ayrılmıştır. Senede vasati ı lngilizlerin King Gerges gemi 
yaolıi ~UUzbin ton hububat, altı bin ton no ı si tipindeki 35 bin tonluk iki zırh 
Sabİ~ ıo\ v~ mercimek, 150 ton pekmez, , lının inşasına 1937 de karar veril. 
par'~ bın ton yaş ve kuıu üzüm, elli 1 miştir. 1940 d~ bitecek olan bu ge 

teı1lil \o~ lon incir, kırk ton badem, 8 1 milerin Fransız Akdeniz kuuvetleri 
aınad ı~ Pamuk, 18 ton pirinç ve brş : ni hal edilir derecede arfıracağı 
ir ı. ~t~1lon ~~htelif sebze ve meyve 1 şüphesizdir. Mamafıh 1938 de veri· 

'ılı .a'. edılır. Hayvancılık ta müte- 1

1 

len bir karar mucibince 110,000 
~ıd K d d k tonluk bir inşaata daha karar ve-

lifrı ır. aza a o san bin kıl ve İ 

0~ 1~b ke?i, yirmibeş bin koyun ve 
1 

rilmiştir ki, bunun içinde iki tane 
ı eşb • ı k otuzbeşer bin tonluk zırhlı daha 

g
üol oj~ k ın sıgır oma üzere (130) 1 

C, ara sığır ve cfavar sayılmıştır. ,_v_a_r_d_
1
_'·------------

kar )~n bir yıl içinde 1580 ton yağ, nağının inş1sı halinde ayrıca daha 
.. f 110() ton yapağı, 100 ton tiftik, birçok resmi tesislere lüzum hasıl 
use t t h · k 35 k d b k 'ki on °n no ut ve mercıme , olaca ve evlet irço masraf ih-

K 
1 ~ )ij

1 
badem, yüz ton pekmez, beş ti yarına mecbur kalacaktır. 

oc ) ton k ıı· b' t .. .. H lb k' M"d t ed· uıu, e ı ın on yaş uzum a u ı, ı ya, esasen mamur 
r~dı ~ı~: ton p muk, külliyetli miktarda ve ileri bir kas1badır. 'İ eni hükil-

y;dı tqil 1 .hayvan, deri ve barsak ihraç met konağının burada İnşası, Mid-
eJı i~,,ilııştir. Senelik idhalat yetmiş, yatı bü~bütün terakki ve inkişaf et-

:l~~r _ ~·t yüzsekse~ _bin liradır. tirecektir. Her hald~. Estel, anıldığı 
tı~ıj ıdyatta, mıllı bayram günle gibi bir mahalle sanılmıştır. Halbu 

ıı i d; 'ı fabrikadan elektrik cereyanı ki, bizzarur mahalle haline ge-
? •ı a ının k d F k b tirilmiş, beş kilometre, uzakta . J ''ıa a ta ır. i rimizce u fab· t'' nın b 1 d' bir köydür. Yeni binanın burada 

' 1~~.- e e ıyece satın alınarak tok~irinde mamur ve ileri 
at; ı,lıı_ın elektrik ihtiyacını tam olarak ınşası 
rııt· 1n t . bir kasaba söndürülmüş, bir 

ııJ )•tın de ınekte ısabet vardır. Mid - köyde azim masıaflar ve burada 
bı ., b11i,· iğer iki mühim ihtiyacından 
şa 1' \',kı sudur: yeni bir ş e hir ı ücude getiımek için 

ı ı ınJ senelerce ve senelerce sürecek bir 
ar ...ı ııı,,,, a •da su olmadığı ve 35 ıı• l "·••et mfsai ihtiyar edilmiş olacaktır. 
ap 1Q re uza~taki SU}Un isalesi Eğer yeni lıükilmet binasının 

! '•kk,f bin lira saıfına müte- şimdiki kaz• merkezinde yapılma· 
r: ~ ilıak olduğu için tesisata başla- ması kararlaştırılmışsa bu inşaata 
e~ ~ ı,,, b !tecikmiştir. Belediye, keşfin Estelde değil biç olmazsa Estelle 
"-r tUkaııı'cl~li olan altmış bin lira için Midyat arasındaki Babi tepesinde 

uş~, ~IU 1 etın yardımını istemiştir. Ka· başlamalıdır. Her iki yere ayni me 
y•' t Qaı· eı--lı: it, 1nde işe hemen başlanacak safede ve umumi şoseler üzerinde 

lk· bulunan Babi, böyle bir inşaat için 
. ~Qna~llci mühim ihtiyaç hükumet en münasip bir yerdir. Bu takdirde 

a~~ den ibdır. Şimdı ki bina eski bir ev. ne Midyat ölmüş, ne Este! geri bı 
a ~ti h.i''ed arettir. Bu ihtiyacı devlet te rakılmış olmıyacağı gibi memleket • 

pO 11ı, 1 k'rek bütçeye elli bin lira tah· yakın bir atide büyük yeni bir şehir 
a'l'1ı ~idy31°Ynıuştur. Fakat, ymi binanın daha kazanmış olacaktır. Çünkü, 
aS diı ~'-~llıişt~a değil E~t ide inşası is- Este! ve Midyat, Devlet mahalle-
e 

1 
~Qy ik ır. Este! asırlardanberi bir sile birleşmek istiyerek genişliye· 

bt~)ı le iııtihııı 935 de belediye teşkilat cek ve atiyen her üçünden mürek· 
!.'. .~j ! ıQllı abı dolayısile hissedilen lü kep büyük ve mamur bir şehir vü· 
ğıO J, Ve k f cuda gelmiş olacaktır. 
..-.ili ~?!' a 1 zaıuret üzerine mahal- Her halde kazmayı atacak yeri 
"' • 

1
' · •ne ka!b d'I · M"d A 1 
1ılııı· . e ı mış ve ı yata bugünden iyi tayin etmek lüzu:nu 

1 ı iti ıştır ş h 1 . Qllıet ·. e re o an mesafesı beş vardır. 
redı .. Burada hüku net ; ı All Enver Tokaoy 

Bulgar ıneclisinde yapı
lan müzakereler 

Sofya : 9 ( AA ) - Mebusan 
meclisi, başvekil Köse !vano!'un bir 
nutkunu müteakip kra lın kiişat 

nutkuna verilecek cevabı kao,J et 
miştir. 

Kabul edilen karar suretinde 
deniliyor ki : 

Melıusan meclisi şimdiki siyasi 
rejimi kat'ıyen tasvip .- yler, ınem 

i e ketiıı normal bir vaziyete getiril· 
mesi için hükumetçe sarfedilen 
gayretleı i kayıtsız ve şartsız ola
rak kabul eder, Bulgaristanın en
ternasyonal vaziyetinin kuvvetlen 
miş olduğunu memnuniyetle müşa 

hede eyler. 
Nöyi muahedesinin büyük hak· 

sızlıklarına rağmen Bulgaristan ve 
Bulgar milleti büyük devletlerle 
sa nimi ve dürüst münasebetler 
idame etmek ve diğer bütün kom· 
şu memlek~tlerlc doslane münnse
betlerinde faydalı teşrikimesai 

yolunu azimkarane takip eylemek 
suretile sulh eserine samimiyetle 
hizmet etmektedir. 

Kardeş Yugoslavya ile aktedi· 
len ebedi dostluk paktı Bulgar mil 
le ti . tarafından ötedenbeıi beslenen 
arzuyu tahakkuk eltirmiş ve sulh 
anlaşma ve karşılıklı hürmet içinde 
yaşaınağa çalışan iki memleket a· 
rasında devamlı bir dostluk tesis 
eylemiştir. 

Mebusan meclisi komşu . Türki · 
ye ile dostluk münasebetlerinin tak
viyesini büyük bir memnuniy~tle 
müşahedP eder. 

Mebusan meclisi Romanya ve 
Yunaniatanla muailakta bulunan 
bütün meselelerin dostca halli için 
hükumet tarafından sarfedilen gay· 
retleri de keza memnuniyetle kar 
şılar. 

Frar sızların şark ordusu 
kumandanlığı 

~udüs : 9 ( Rrdyo ) - Berut 
tan gelen bir habere göre Fransız· 
!arın Şark Ordusu Baş kumandanı 

General Hutzinceıin yerine tayin 
edilen Geııeral Kilod bı.zartesi gü 
nü ( yarın ) Bertta muvasalat ede · 
rek yeni vazifesine başlayacaktır . 

Almanyada nas .. 
yonal sosyalist 

Kongresi 
Berlin : 9 - (A. A,) Nasyonal · 

Sosyalist partisi kongresinin 5 den 
12 eylule kadar devam etmesine 
bitler taıafından karar verildiği bil· 
dirilmektedir, 

Prağda Vaziyet I 
Çekoslovak çiftçiler birli
ği, Hodza'nııı riyasetinde 

toplandı 

ispanya sularına 
girPcek gemiler 
ittihaz edilen karar 

Londra : 9 ( A. A. ) Gemileri 
ispanya limanlarına giden !ngiliz ar 
nıalorları komitesi bir beyanname 
neşrede rek, frankist İspanya ;Je ti 
caretin Alman ve ltalyan müessese 
!erine tahsis edildiğini bildirmiştir. 

Komite bu sene lngiliz vapurlarının 
Cumhuriyetci ispanyaya 290,000 
toıı maden kömürü naklettigini bu 
na mukabil F'rankist limanlarına 

28.749 ton kömür taşındığını tas · 
rih etmektedir . 

Beyannamede şöyle denilmekte· 
dir : 

" ispanya sularında İngiliz ge · 
mileri bombardman edilmektedir . 
Bu gibi korsanlık hadiselerinin de · 
vamı lngi tere hükumetini İsp anya 
ticaretincten da a mühim olan Uzak 
Şark ticaretini korumaktan mene 
den bir mas 0 bak ihdas edilmiş ola· 
caktır . 

Ademi mudahale komi
tesinden Belçikaııın 

çekilme meselesi 

Brüksel : 9 ( A. A. ) - Ayan 
Meclisinde Hariciye nazırından Bel· 
çikanın ademi müdahale komite 
sinden çekilmesi zamanının gelip 
gelmediği sorulmuştur . 

Hariciye Nazırı Spaak, demiştir 
ki 

." Ademi müdahale siyaseti bü 
tün kusurlaıına ra~men müteaJdit 
defalar Avrupa sulhunu ' kurtarmış 
tır • Londra'da gönülliilcıin geri 
alınmasına dair mühim kararların 
ittihaz edjldiği bir günde ~elçika

nın ,_ademi müdahale komit• sinden 
çekilme.si doğı u olamaz . ,. 

hiç bir Aşk 
fark tanımaz 

- Birinci sahifeden artan 

bir mektup geliyor. 
"Sevgili anneciğim; 
«Sakın merak etme. Biz gü1.d 

bir şatodayız: Bir pren; şatosu . Bah 
çede çiçekler var, büyük bir havuz 
var. Rahatça çok eyi; çok mesuduz .. ,, 

~; ızl a r hangi prensin şatosundalaı? 
Mektubun nereden verildiğine baka· 
rak bunu bulmak ka bıl, Fakat buna 
lüzum kolm dan ertesi gün Marya 
geliyor. 

- Klaıa nerede ? 
- O ş a toda kapdı. Ben geldim. 

Gene gid eceij"im .. Yol parasını prens 
verdi .. .. 

Şato, prens ... Kız b r peri masalı 
yaşar vaziyettedir. Biraz kcnc! ine gel
diği vaki t anlatıyor: 

Pazar günü giliikleri bir adad a 
karşılarına iki genç çık mış . Onlarla 
tanışmış la r, kopuşmuslar, gençler kız
ları bera ber bir deniz ğe-ı i ntisine da
vet etm ' şl e r ve kotraların a a l arıık Ra-
ıoya götürmüşler . ' 

Ziyafetler, türlü hediyeler, eğl ence 
ler,. Kızlar ancak bir kaç gün sonra 
rnyalaıından uyanm ışler ve evlerini 
düşünmeğe başl a mışl a r. Fakat pek 
ıe endişe duymama ktadırlar. Çünkü 
iki gencin kim olduğunu öğrenmiş 
lerd ir. 

Prağ : 9 - (A. A.) Beynelmi. 
le! çiftçiler federasyonunun heyeti 
uınumiyesi 150 muı ahhasm iştira 

kiyle lıo Jza'nın ıiy~ ., etinde toplan 
mıştır. 

Bunlardan biri - şa tonun sahibi 
, Romanyanın prensi odeska lki'dir di-. ' 

Prağ : 9 (A. A.) N•zı,J a r 

meclisi dün hodza ile ekailiyet ve 1 

muhalif çekoslov~k partilerinin mü 
messilleıi arasında cereyan edrn 

müzakerelerin neticelerini tetkik et 
miştir. P .. rlamento reioliği il~ temas 
edilmesine karar verilmiştir. müza 
kereler, şimdiki musaıt hava 
içinde cereyan etliği takdirde. 
dil hakkında layiha ife ekal 
liyetler statüsü layihasının 21 tem· 
muza kadar hazırlanmış olacağı tah 
min edilmektedır. 

gerı de Çek•)S]ovakyalı ı; rens anton .. 
Marya gelip annesine meseleyi 

anlatınca Klaranın bab o sı k a lkıp şa

toya gidiy,.r ve prenslerle kavga el· 
meğe hazırlanıyor. 

"Fakat, prens Odakalki mü"stakbel 
kayın pederini büyük bir hürmetle 
karşılıyor 'e : 

- Kızınızla evlenmek arzu•unda
yım , diyor. 

* * •it 

Prens anton biraz fakirdir , ve 
bunun için duyduğu tesirdrn do ! ' yı 
ağırca has talanıyor. 

Prens nişanlısının ark ad a sınında 

Sahife 3 

iki Bü}ük Aşk, Sergüzeşt, Heyecan, Macera filmi birden .. .... 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Şeyircilerin e lıey ecaıılı dakikalar yaşatacak ve unutulmaz izler 
bırakacak mevsimin en güıel iki biiyük 

sergüzeş t, aşk, macera şahaserini 
birden sunuyor. 

Esrarengiz Haydut 
Oynayanlar: 

j Jorj Obrien Glaire Trevor 
.... 1111111 ........... , ........................ .. 

1 1 Petrol Mubarebeleril 
Oynayanlar : 

Regis T oomey Evalyn Knapp 
Fiyatlar: Balkon - 25 Kuruş, Duhuliye 15 Kuruş, Loca bir lira. 

. Zabitan ve Öğretmenlere ayrıca tenzilat. 
DiKKAT : - Sinema hususi tedabir ve Vanti latörlerler çok serin bir 

hale getirilmişt i r. 

Bu gün gündüz 2,30 matinede 

1 - Petrol Muharebeleri 

ı 1 ~~:.,,~aydut~,~ra Karşı Asri 

-
Adana ikinci icra me

murluğundan : 

Adana icra hakimliğince konkor 1 

datu akdi için iki ay mühlet verilen 

Adanada ışık ticarethanesi s~hibi 

Celal Ethemin bütün alacaklıları ta· 

rifi ilandan itibaren yirmi gün zar· 

fmda konkordatu için komser tayin 
edilen Adana ikinci icra memuru Sa. 

mi 13aşçile müracaatle alacaklarını 

vesaik ile tesbit ettirmeleri aksi tak

dirde icra ve iflas kanununun 292 

inci maddesinin ikinci fıkrasına tev 

fıkan konkordalu rnüzakeı nsinr kabul 

edılme yecekleri tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

9512 

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

YAZLIK 
Sinema 

Nın dün akşam sayın halkımıza 
takdim ettiği büyük F' ransız edibi 

(Henry Batılle) ın 
en güzel Rcnıanından muktelıes 

(Çalı Kuşu) 
Umumun takrlirini kazanmış layık 

olduğu alaka ve teveccühü görmüş· 
tür. -Seyretmiyenlere tavsiye edi 

lecek büyük ~ir film .... 

Baş Rollerde : 

Jean P. Aumont 
Huguette Duflos 

. 9511 

.. 
saadetini düşünerek, onun ağır su· 
rette hastalanmış olan n i şanlısını bir 
hastahaneye kaldırtmış ve tedavi et
tirıniştir. Düğünlerinin beraberce ya· 
tılmasının temini içinde iki gencin 
düğ~n ma~ra_flarını. ver_ıı1 .e_ği ve h!l· 
yatlarını temin edecek mikdarda 
mühim bir yardımda bulunmayıda 
\ad etmiştir. 

Askeri fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satın alma 
komisyoı:!undan • 

2000: 2250 Ton Demir Hurdası 
alınacak. 

2384 sayılı kanun mucibince 200 
2250 Ton Demir Hurdası Kırıkkale 
istasyonunda teslim şartile beher 
tonu şartnamesinde izah edildiği 
veçhile (22) Lira (20) kuruştan satın 
alınacaktır. 

Şartnameler; Merkeı Satın Al. 

ma komisyanundan bila bedel veri· 
lecektir. Taliplerin 25/ femmuz/ 1938 
Pazartesi günü akşamına kadar tek
lif edec~kleri Demir Hurdaeı miktar 
kadar 0/0 7,5 nisbetinde teminatla 
rile birlikte şartnameyi kabul ettik· 
!erine dair kayıt ve sarahatı havi 
fiyat teklifJerini Merkez Satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

6 - 8 - 10 - 12 9496 

Mercimek aygır debosu 
direktörlüğünden 

MNcimelr aygır doposunun ih· 
tiyacı olan yüz bin kiio yulaf üç 
bin dört yüz lira bedeli muhammenc 
ile açik eks!ltmeye vazolunmuştur. 

ihale 11 temmuz/ 931> tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 
15 de Ceyhan Belediyesi salonun
da komisyon mahsusunca yaplacak
tır. 

isteklilerin te'minatı muvakkate 
olarak bedeli muhammenin yüzde 
yodi buçuğunu ihale sa atından ev· 
ve! mal sandığıua yatırmaları ve 
şartnameyi görmek ve almak istİ· 
yenlerin her gün mercimek aygır 

deposu direktörlüğüne müacaatları 

ve şartnamenin bedelsiz olarak ve
rileceği ilan olunur' 
29-3-7-11 9466 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çalı~unak Uzere 

kadın .aşçı ve bir hlzr 
aranıyor. lstiyenlerlr 
hanemize müracaat 
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Adana Borsası Muameleleri 1 
PAMUK ve KOZA 1 

Kilo Fi ati 

CiNSi En az E.n çok Satılan miktar 

}(..,, :, >... s. Kılo 

l<apımalı pamuk - --
Pıya!ia parlağl • 24 _24,25 
Piyasa temizi --

" 
iane 1 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

1 YAPACI 
Beyaı 

1 
1 ı-·ilah 1 --- ÇICIT -----Ekspres 

--! 1 
iane 
Yerli "Y emlı1c,,_ 

•• "Tohumluk,, 

/ !1 U BU B A T --Hukday Kıhns 
.. Yerli 2.92- - 3,55 ___ 

--- ---- -.. Men tane 
Arpa -

2,92 -- 2,95 -- -
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Fasulya - --
Yuıaf 

---- ------
Delice - ---- -
Kuş yemi -----
ıl< eten tobamu -- - --
Mercimek - --- - - -- - --
,Susam - -- -- -
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Lıver ııol Telırafl.m Kambiyo ve Para 
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Her mevsım ve muhite gr>re 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının nıuvaff akıyet sırrı bundadır 

Adana ıçın hazırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Çaylar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi -
ne G•lmr,ur. El,. flncen ç ey gUnUn bunaltıcı sıceıım kar,ııar 

c. 

r 
•• •• •• 

TURKSOZU 

IMatbaacılıkl j Gazetecilik 1 

Mütenevvi rf'nkli - bir cild, renkli ve zar 

her türlü ta b iıler; rıizi ı L A ~ 
bir kapak bölgede an 

ançak Türksözünün oto cak Türksözünde ·ya 

matik makinalarında 
pılır. 

• Re!mİ yaptırabilirsiniz. eurak, ced. 

T A B veller, defterler, çekler, 
Eserlerinizi Türk 

karnelt r. kağıt, zarf, 
sözü matbaasında baı. • . 

Temiz bir tab 
kartvizit ve bilumum 

bnnız. 

KIT AP tab işleriniz, en kısa 
nefis bir cild içinde 

bir zamanda en ntfis 
eseriniz daha kıymet- • bir şeklide en zarif hu 
Jenecektir. c ı L D rufatla Türk.özünde · a 

Kütüphanenizi ıü· pıbr. 

.zelle:;tirmek iatiyor ... • Türksözü matbaa-
IB kitaplanuZI Türk· GAZETE 

11 •Türkıö'ü. nd< n ba 

IÖZÜnün mücellithane- b ber boyda ıazete. 
• 

.. yaptıruuz. Nefiı mecmua, tat.der. 

~ -r. 
-

Türk sözü 

BELEDİYE İLANLARI 
1 

-----------------------------------------------------1 - Darülaceze ve emrazı zühreviye h:ıstahanesinin bir yıllık ihtiya 
cı olan 5400-7000 kilo ekmak 1000-1400 kilo sığır eti, 1043 kilo ku. 
ru ve 2750 kilo yaş sebze açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Ekmeğin muvakkat teminatı 52,50, etin 21,60, kuıu sebzenin 
17,60, )aş sebzenin 7,20 liradır. 

3 - ihalesi Temmuzun 21 inci Perşenbe güne saat onda Bdediye en
eümeninde yapılacaktır . 

4 - Şartnameler yazı işleri kaleminded;r. isteyenler orada görebilir. 
ler. 

5 - Taliblerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlaril~ bir· 
likte Belediye encümeııine muracaatları ilan olunur. 

3-7-10-15 9483 

1 · Saat hane meydanında yeni imar planına göre yaptırılac a'< olan yedi 
dükkan inşaatı açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yedi dükkan inşaatının keşif tutarı 4927,59 liradıı . 
3 - Mu >'akkat tt-minatı 369,57 liradır. 
4 - ihalesi Temmuzun 18 inci pazartesi günü saat ond;\ 3elediye en· 

cümeninde yapılacaktır. 
5 - Bu İnşaata ait şartname ve projeler Belediye Fen işleri müdiir 

liiğündcdir. lstiyenleı oradan parasız alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü rnu:ıyyen saatla teminat makbuzlarile bir

likte encümene müracaatları i!aıı ofunu• 
2 - 5 - 10 - 14 947'J 

Kimyager alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum M~idürlüğünden : 
Umum Müdürlük teşkilatında istihdam edilmek üzere Kimyager alı

nacaktır. isteklilerin izzat ve Ankara haricindekiler istida ile müracaat 
edertk şartları öğre ebilirler.9472 1- 3-5-7- 9 - 17-13-15-17-19 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanın mış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bis~kletl!r:m:zi ucuz ve ş ı k 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu . Hükumet 
•• 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

8-60 

Telgraf adresi : Başeğmez 

9490 

10 

Portakal ağaçlarının sıhhati nasıl 
temin edilir ? 

VOLK ile, çünkü: 
1- Portakallara arız olan haşerat ve hastalıklarla en kolay ve pra 

şekilde mücadele etmek ancak VOLK ile kabildir . 

v olk ilacına yardımcı bir madde karıştırılmasına lüzum yoktur 

Volk 
Volk 
Volk 

Mevcut ilaçlardan en emniyetlisidir. 

Resmi müesseseler tarafından her ilaca tercihan tatbik 
ve tavsiye edilmektedir. 
Ve Volkun kullanılmasına yaray:m Püskürgeçler her ZI 
man bahçecilerin emirlerine amade bulundurulmaktadır. 

Adana • 
yerı 

Mazhar Hasan Biraderler 
iki g. B. 2- 15 

satış 
Mühür 

9606 

Adana Milli Mensucat fabrikası Ltcl 
Sosyetesinden : 
Fabri"tamız mJm..ılita kabot bez.leriııin fiaıları 

Genİşlık Top Kurut 

Aslanlı . Tıp 2. 75 cm. 36 md c TJ.5 
,, ,, 2. ?O ,, 36 ,, 839 

apkalı ,, 4. 90 ,, 36 • 725 
" ,, 6. 90 ,, 36 " 766 
1- Yukarıdaki fiatlar F ahrikamı:ı teslimi bedeli petin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve utııları 2 '' 

zam yapılır . 
3- Tip 2 b«'zin baly.ısı (20) top tip 4 ve 6 bezin balyası (l5) topl 
4- Kabul edilen siparişler sırası ile gönderilir. . • 
5 - Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 Mayıs 938 tarihli tamİlll1' 

ne mÜitenittir. 49 89 3 

• Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir . 

Telgraf adresi : B \ ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
9 80 

·----------------------------------~,-----·-------

r 
Tan lokantası 

Saathane civarında Acemhanr karşısınıla Tan lokant~~ 

1 

Sayın müşterilerini memnun etmek için bütün malzemes"ni yenileştir111~ 
Memleketçe tanınmış en usta aşçı başının hergün taze o!arak hazırlı 
nefis et Sebze ve hamur yemekleri herkesi memnun cdt 

b. r hudadır. V c her kiseye elverişlidir. 

Ucuzluk, temizlik, mükeınmel servis. 

--1 - Ta u ahı. nelerine yüzde 20 

yapmkatadır. 

2 - Tan YaptıtJ alunelerin c:vleıine arzu edilditi 

yemeklerini gönderir. Uzakbtı nazan itiban almaz. 3 -13 

Adana Türkaöıü mat 


