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ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Hatayda Fransız milli bayramı 

TÜRK - FRANSIZ 
iliı 

bi~ Dostluğunun tezahürü mahiyetinde oldu 

Antakya: 15 (Anadolu ajansının husust muhabirinden)- On 
~ dört temmuz Fransız bayramı dUn burada bir TUrk • Fransız 

daıtıuk tezahUrU mahiyetinde kutıanmııtır. 

t 

r.1 

Fransız"ve Türk kıtaları yanında albay Fevzi MengUç ve iki 
ll•rıeı kur~ay subayı olduj)u halde tlrUbUnde yer aımı• bulu
l'lırııdelege albay kolanın önUuden geçmı,ıerdlr. 

Haık iki memleket mlllf marflarını alkıflarla ve yafa ses
lerı ile karfılamıftır. ------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Çekoslovakyaya karşı 
hücumlar gene başladı 

Orta Avrupadaki 
vaziyet gerginleşti 

f Paris: 15 (Radyo) - Siyasi mah• 
eller son günlerdeki siyasi havadan 

~ç de mrmnun görünmüyorlar. Orta 
Vrupada vaziyet } eniden geı ginleş. 

ltıcktedır. Alman gazeteleri Çekoslo• 
~•kyaya tekrar ş·ddetli hücümlarda 
.ulunuyorl•.r. Çekoslovak hükumeıi

~ın hazırladığı ekalliyetler statüsü 21 
~ınmuzda parlamentoya verilecektir. 
• 

1 ınan gazeteleri akalliyeıler mesele· 
1101

0 Çek parlamentosu karaıı ile h•I· 
tdilem· ,.. . . ı- 1 

ıyecc5 ını soyuyor ar. 

Başvekıl Bay Daladiye dün ak· 
~ın söy\edi~i mühim nutukta Orla 
f' Vrupa vaziyetinden bahsederken 
r•nsanın sulh istedi~i, ancak Fran 

'•nın Çekoslovnkyaya karşı kati ta 
3
hhüt1eri bulundujtunu tebarüz ettir

~iş ve Fransanın bu taahhütleri tu
l~ını ilave etmiştir. Bay Daladlya 

'-----~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İş deiresi teşkila 
tında değişiklik 
Adana bölgesi müfettişi 
tskişehire kaldırıldı 

t• Ankara : 15 ( Hususi mühabi
ırıı. 

l1' ızdcp ) -· Aldığım malümata 
Otc J d . . k"I• 1 ' ş aıresı tcş ı atı mensup 

,;k;· arasında geniş mikyasta deği
btı ıkfc~ yapılmıştır • iş dairesinin 
rıı Ycnı teşkilatına ait kararlar çık 

ıştır B· A .. b ~a · ır ğustostan ıtı arcn bu 
'arlar tatbik edilecektir. 

Amiral Hoıti 

HITLERLE MÜHiM MES'ELELER 
HAKKINDA KONUŞACAK VE 
VE DONANMA MANEVRALA· 

RINI TAKIP EDECEKTiR 

Berlin : 15 (Radyo) - Alman 

matbuatı, macaristan kral Naibi 

Amiral Hartinin Berlin Sevahati 
etrafında uzun makalelrr yazıyorlar. 

Gazeteler, Amiral Hortinin, Hit 

ferle mühim meseleler hakkında 
konuşacağını ve müteakkibcn de 

Alman donanmasının, Baltık deniz 

iude yapacağı büyük manevralarda 

buluuacağını kaydediyorlar. 
1 

Niğdede bir baraj 
yapılacak 

böı Şimdiye kadar mevcut olan 15 
cJoi~c 20 ye çıkarılmıştır , Bundan 
ba ayı nıevcut memurlar arasında 
lltızı nakil ve tahviller yapılmıştır , 
liti llıcyanda Ac..kara bölgesi amir

ba;f lz~ir bölgesi amiri Halis Ulu 1 
baı' Zllıır bölgesi amirliğine Adana ,. 

lıcsi a· · · K 1 T"lk" · 1 t d mırı ema ı ıcıoğ u , 

b0ıana bölgesi amirliğiue Tıahzon j 
" lıcsi • · · K 1 H k -d ı tab amırı cma a gu er , 
t•sj Zan bölgesi amiı Jiğint iş dai

llalı~c~cl ıı rrkezinden Sa it Nil , 
btıı b ~.sır bölgesi amirliğine lstan· 
Vc1 Aalgcsi iş müfettişlerinden En

li~inc tafırat, Samsun bölgesi amir· 

f.ıuıı1 • ~anısun iş müfettişlerindan 
li~in:ı D~kaş, Malatya bölgesi amir. 

Mtıhs· 1Yarbakır böigesi amiri 
lıcs; 1~ ~ğilmez , Diyar bakır böl-
- amı 1·11.· atııiri z- r. 1 ıııne Malat} a bölgesi 
lıcsj , ulfıkar Tunador, lzmit böl· 
" amir1·11.· 
'-ela) D· 1ıııne genci merkezden 
litinc ~nçer, Eskiachi bölgesi amir· 

~krem O dana İş müfettişlerinden 
zyaşar ı Gircson bölgesi 

Niğde : 15 ( A. A. )- Mıntıka 
iktisadiyatının ve zeriy•tının inki· 

şafında büyük bir amil olacak olan 

Gebera Barajının inşaatı münaka 

saya konmuştur: 

amirliğine genci merkezden Necdet 

Azak, Elazığ bölgesi amirliğine iz

mit iş müfettişlerinden Halil Tekik

bucaklı, Erzurum bölge amirliğine 

Trab-ı:on iş müfettişlerinden Neiat 

Bilgütay !ayin edilmişlerdir. 
lstanbul bölgesi amiri Haluk 

Binrem, Edirne bölgesi amiri Agah 

Yazgaç, Aydın bölgesi amiri Kadri 

Ça!ı.r, Antalya bölgesi amiri Re· 

fet Kurtbay, Kayseri bölgesi amiri 

Nahit llAistçiicr, Börsa bölgc•i ami

riAvni Arıkkök yeni teşkilatta yer· 

)erinde kalmışlardır. 

iktisat vekili 
miz kozluda ! Dün Hayf ada çok kanlı 

Şakir Kesebir 
ocakları gezdi 

l çarpışmalar oldu 

o 
Bay Şakir Keseblr 

, 
1 

1 

Ankara: 15 (Telefonla)- Zongul 
daktan alınan haberlere göre, kömür 
sahasında bir tetkik gezisi yapmak 
üzere Zongulda~a giden iktisat vekili 
bay Şakir kesebir Zonguldaktaki muh 
telif müesseseleri ocakları ve trsisatı 

tetkik ettikten sonra Kozluya geçmiş
tir. Şakir Kesebir Kozluda muhtelif 
müesseselere ait uçakları gezmiştir. 

Zonguldak : 15 ( A. A .) · Bura
da bulunakra alan ekonomi bakanı 

Dunte tetkiklerine devam etmiş ve 
havzadaki şirketler müdürlerile ve
kaletin scliıhiyettar şübe müdürile 
birlikte havza istihsalatının artırılma· 
sı ve nasyonelleştirilmesi işi üzerınde 
uzun bir müzakerede bulunıruşlur, 

O len insanlar 
ölen milyarlar 

Nevzad GUven 

fa ir kaç gün evvel, uzak 
(g) şark faciasının yıl dö 

nümü idi. Aradan bir 

sene geçmiş oldu. Buna Çin - Ja 
porı harbi diyorum. Belki beynelmi 
lel hukuk ilmine son yıllarda maz· 
har oldulju tekamüle [!] göre biraz 
muhafezekatlık yapmış oluyorum. Es 
kiden harpler, başlamadan evvel i
lan edilirdi. Halbuki, Çin - Japon 
harbi olanca dehşet ve vahşetiyle 
devam ederken bile Çinin sefiri 

1 
Tokyoda oturuyordu. Traji - komedi
diyeceksiniz • binaanaleyh bu harbe 
bir katliam nazarile bakmak lazım
dırki, bu taktirde ona verilebilecek 
adda [facia] dan başka bir şey de-
il ildir. 

Beynelmilel hukuk bakımından 
bu böyle olmakla beraber Çinliler
le, Japonların yaptıkları şey , mü
kemmel bir harp hem de harplerin 

:l Extermination J yani '' Tamamile 
imha ,, denılen çinsten bir harptir. 

Aradan geçen bu bir sene için
de, Japonlara göre, 500 bin Çinli 
ve 44 bin de Japon ölmüş .. Ve bu 
bir yıllık harp Japonyaya bizim para 
ile aşaljı. yukarı üç milyar liraya 
mal olmuş .. 

Düny~da 450 milyon Çinlinin 
ve 90 milyon Jdponun mevcut ol
duljunu düşünecek olursak bu adet
ler hiç de korkunç deljildir 1 Hem 
Çinin, hem de Japonyanın öldüre· 
cek daha milyonlarca adamı vardır! 
Yalnız harpte zayiat miktarı hiç 
bir zaman doljru olarak itiraf edil
mediğini düşünürsek , bu miktarın 
hiç olmazsa iki misli olduljuna 
hükmedebiliriz. 

Ne olursa olsun bu bakımdan 
iki milletin de endişeye düşmesine 
mahal yoktur. 

Ehemmiyetli olan şey ölen mil· 
yarlardır. 

"Filhakika milyarlar hiçbir za
man ölmezler. Birisi için öldükleri 

zam an diljer birisi işin doğmuş-

Bir Alman ile dört Yahudi 
surette yaralandı " agır 

Küdüs: 15 ( Radyo ) - Hayfada 
bir kısım Araplar Yahudileri taşa tut
muşlardır. Bir Alman dört Yahudi 
yaralanmıştır. Bir Yahudi de bıcakla 
a~ır surette yaralanmıştır. Bir arap 
genci revkif edılmiştir. Hatla cıva
rında baziYahudi çiftlikleri yakılmış
tır. Burada oturanlar zorla kaçabil
mişlerdir • 

Arap Çeteleri Kaffindeki askeri 
karargaha hücum etmişlerdir. Bir as
ker ölmüştür. Tecavüzlerden biri ya
ralı olarak ele geçirilm i ştir. iki as· 
ker yaralanmıştır . 

Hayfada askeri m;hkeme tara
fından idama nıa hkılm edilen Tulke· 
rimli Mahmud Ahmed Cabır hakkın
daki hükiım tasdik edilmiştir . 

Pazarlık yasağı Kanunu 
Bu yıl içinde bütün yurtta pazarlık 

usulü artık kaldırılacaktır 

Kanunun tatbikatına bu Ey
ini iptidasında başlanacak 

Pazarlıkta aldandıjJlmız başlıca maddeler 

lstanbul : 15 ( Husust muhabirimiz yazıyor )- Bazı ihraç 
maddelerlmlzln standardizasyonu için yapılan toplantılar mU
nasebetlle fehrlmlzde bulunan iktisat VeklUetı iç Ticaret MU· 
dUrU Umuwtsl MUmtaz, ayni zamanda pazarlıijın kaldırılması 
hakkındaki kanunun hUkUmle
rlnln tatbiki lfl Uzerinde tet
klkleı de bulunmaktadır • 
Pazarlığın bütün memlekette kalk

ması hakkındaki yeni lı:anunun tatbi
katına Eyliıl başındau itibaı en baş
lanması IAzımdır . Fakat bu tatbik 
işi bütün memlekette hep birden de· 
~il, iktisat Vekaletinin tayin ve icra 
Vekilleri Heyetine teklif edecejti mın
tikalarda \'e Vekiller t-'eyetinin ten
sibi ile tatbik edilecektir. 

Kanundan tam bir netice alın
ması için ilk tatbik edilecek mınta

kaların Belediyesi en kuvvetli ve tat
bikatta tam netice verecek yerler 
olması münasip görülmektedir . Bu 
itiborla tatb katın Ani.arada olması 
mnhtemel görülmekted:r . 

Mamafih 938 senesi zarfında pa 
zarlığın bütün memlekette kaldırılmış 
olması da mukarrer ve muhakkak 
bulunmaktadır . 

Bu iş ilzerinde bir taraftan da 
Belediyeler mevzii olarak tetkikler 
yapm•ktadır . 

turlar, demektir .•. 
Üç milyar Türk lirası .. dile ko· 

lay .• bunu harcayan Japon impara · 
torluk hazinesi de olsa, bir milleti 
iflasa sürüklemeye kafidir. Bu harp 
Çinliler içın bir hayat ve memat 
meselesi olmuştur. ~inaenaleyh 
sonuna kadar mutlak devam etme
lje karar vermiş görünüyorlar.Bu tak · 
dirde 400 bin Çinliyi öldürmek için 
bir sene ve Oç milyar harcayan Ja· 
ponyanın birkaç milyon Çinliy i öldü
rebilmek için daha beş altı sene ve 
dokuz, on milyar harcaması 1§.zım
gelek. 

Acaba Japon hazinesi buna ta
hammül edebilecek mi? 

işte Uzak Şark faciasının anah 
tarı bu noktadır. 

ispanya hükumeti 

Ademi müdahale Komi
tesi tekliflerini kabule 

amade bulu11makta 
Madrid : 15 ( Radyo ) - lspan · 

yadaki muharip kuvvetler arasında 

bulunan yabancı gönüllülerin geri 
çekilmesi hususunda ademi müdahale 
Komitesi laı alından yapılan teklifleri 
lspanyol Cumhuriyet hükümeti kabul 
etıoiştir . 

Cephelerden vaz'yet etrafında 

alınan haberler , Franko kıta.1tının 
yeniden bazı mevziler ele geçirdigini 
bildirmektedir. 

Burgos : 15 ( Radyo ) - Fran· 
kist kuvvetleri şic'detli bir çarpışma. 
dan sonra Sigontoya altı mil mesa· 
lede Saryomu işgal etmişlerdir. 

Barselon : 15 ( Radyo ) - Sar
bcımun sukutu itiraf edilmekle bera
ber bu muharebede Frankist tayya
relerden yedisinin yere düşürüldüjtü 
bildirilmektedir . 

Hendney: 15 ( A. A.) Fran· 

ko, Milli Meclis azasından iki ta· 

nınmış şahsı azletmiştir. Balen as 

keri mahkemeye verilmiş olan bu 

şahıslar Franko tarafından partilere 

karşı takip edilen siyasete muhalif 

bulunmakta idil"r . 

Çinin istikraz akdi 
teklifi kabul edilmiyor 

Londra: 15 (Radyo)- Çin hü. 

kumetiniıı istikraz akdi Çinin Japonya 
ile halihazırda harpte bulunmasından 
dolayı lrıgiltere hükumeti tarafından 

c kabul edilmemiştir. 

Cumartesi 

16 Temmuz 938 
Ondôrdüncü Yıl - s. yı : 4182 

5 Kuruş 

Almanya 
Tür ki yeye 
• • 
ımrenıyor 

"Almanya Hatayda 
tatbik edilen usulün 
Çelcoslovakyada da 
tatbikini isteyecek ,, 

Haricıye vekaleti genel lekreteri 
Numan llfe~emencioJ?lıınun ticaret 
heyetimizin başknnı sıfatile Alman 
Hariciye nazırı Fon Ribbentropla 
yaptıgı göriişmeden bahseden /ngi 
lizce "Taymis., gazeteli şöyle diyor: 

Bu müll\katta lngiliz hükumetinin 
Türkiyeye verdiği 16 milyo:ı sterlinlik 
kre.dinin gerek siyasi, gerek iktisadi 
neticeleri görsşülmüştür. Çünkü abu 
anlaşma Sürkiye ile ticari münasebatı 
kesmia olan Almanyada bir alai iafsi 
re sebep olmuş ve lngilterenin umu
miyetle Balkanlara yerdim etmek hu 
susundaki tavassutları tenkit edilmiş-: 
rir. 

Alman hükumetinin harici ticareti 
ni inkişat ettirmek istediği malümdur. 
Almanyada şarki Avrupada en büyük 
müşkülAtın pazar meselesi oldu~una 
işaret ediliyor ve 70 milyonluk bir 
devletin alış veriş eıti~i bir pazarı 
lngiltcrenin eline gecireceği söyleni· 
yor. 

Gene işaret edildiğine göre, ih

racatlarının yüzde 50 veya 60 mı 
Almanyaya yapan şarki Avrupa 
ın<'mleketleri Almanyaya mallarını 

ancak onrlan mal alırlarsa sat1bile· 

cckl.-rdır. 

Oıı uo için, lngilterenin şarki Av
rupadakı bu •iyaseti bir giin mağlıi 

biyetc uğriyacaictır. Avam kamara 

sındaki bazı mütalealer lngilterede 
Almanyanın şarki Avrupadaki ikti 

sadi teşebbüsüne mani olmak için 
boşuna para sarfedileceğinden kor

kulduğü şekilde tefsir edilmektedir. 

Ribbentrop, Türkiye hariciye ge 

nel sekreterinden son Türk - Fransız 
mııahedesi hakkında da malumat 
istemiş olabilir, Çünkü bu anlaşma 

Almanyada Lüyük bir ehemmiyetle 

karşılaşmıştır. 
Bu muahedeyle Fransa - Türkiye 

ye, Sancak hududu içindeki Türk 
akalliyeti ile alakadar olmak ve ica 
hında onları himaye için asker gön 
derme:C hakkını vermiştir. Hatta, bu 

anlaşma milletler arası muahedelere 

mugayir olarak yapılmıştır, Buda 

harpten sonra ortaya atılan muabe 

delerin tekrar gözden geçirilmesi tek 

lifi üzerinde bir tecrübedir. 
Zanncdilcliğine göre Almanya 

lskenaerun Sancağında küçük bir 

bir Türk akalliyetinc tatbik edilen 

usulün Çakoslovakyadahi büyzk Al· 
man akalliycti hakkında niçin tatbik 

edilmiyeceğini soracaktır. 
iyi mal';mat alan mahafil Çek 

hükamı ti! Südet Almanları arasın 
da müzakerelerin yavaş gitmesine 

yakında Almanyanın nazarı . dikkatı 

cekmesi bekleniyor. Almanya Çek 

ml'scll'sini mümkün olduğu kadar 

çabuk halletmek kararın ~a brrde

vamdır. 

Japonların 
bombardmanı 

Kanton : 15 ( Radyo)- Japon 
tayyareleri tarafından Tscnseng kam 
pına karşı yapılan hücum neticesi 

240 kişi ölmüştür . 
Hankov: 15 ( Radyo) - Sekiz 

Japon tayyaresi şehri bombardman 

etmiş ve mühim zararlar vermiştir. 

Bu sırada yine halk arasında müd· 

hiş bir panik baş göstermiştir • 



t 

Sahife 2 - (Türksüöz 16 Temmuz 1~ 

Londra radyosunun spikeri heye
canlı bir sesle şöyle diyordu 

I' ________ ! ....... -....-..~~~~ ....... -----, ADANA 
1 ş e lh1 Ü lf' lh ca lb> e ır o e tr Ü Onu ilk görüşte sevdim... 1 

iMDAD! iMDAD! BiR 
'-ı•••••••••-.••-••·---İIİllİlllİll ________ il•---ııillii•••-----' rosları basamak basamak iner~ 

onun geniş ve zengin ovasına uh1 

' ' ÇELiK 
.., 

CiGER ,, 
Mühendı·sıı·k kursu ldbala .... I ~•e ı·h"aCafım· iZ gözler, bu eşsiz diyarda gizıeıı: JYı~ l rr· güzellikleri yudum yudum içrn~ 

hazırlanır gibidir. . 

İpsvich hastanesinden isteniyor 

Yirmi iki yaşında gözleri açılan genç 
kızin uğradığı inkisar ... 

Londra 10 - Dün akşam Lon· 
dra devlet radyosu spikeri heyecanlı 
bir sesle mutad programı bozarak 
şu sözleri söyledi: 

"Biran programımm kestiğim iz 
için af dileriz. Fakat ilan edecek bir 
[imdat 1 ] işaretimiz var: 

lpsvich hastahanesinin acele bir, 
Bragg Poul sun'i teneffüs cihazına, 
daha sade adile bir (çelik ciğer] e 
ihtiyacı vardır. Bu bir, hayat veya 
memat meselesidir. Böyle bir ciha. 
zın nerede bulunabileceğini biltnlerin 
sür'atle hasl rhcıneye telefon etmesi 
aica o!uı ur"' 

Jşte lütün Londra, şehrinin bir 
köşesinde bir amele, odasında ge. 
çen faciadan lu suretle haberdar 
oldu. Dokuz yaşında bir çocuk bir
den bire [fclcitıfli] denilen müthiş 
ha~talığa yakalanarak yatağının üs
tünde inleyip dururken, imdat işa· 
rdini alan bütün lngiltere bir [çelik 
ciğer] aramağa koyulmuştu. 

IJu mucizeli makine bulununca 
ya kadar birçok gönüllü kurtarıcı 
lar çocuğa sun'i teneffüsü yaptır· 
makla meşgul oluyordu. Diğer taraf· 
tan bir hastahane otomobili müte
madiyen şehrin sokaklarında dola. 
şarE1k çok yorucu ve ıahmetli olan 
bu suo'i teneffüsü yapacak gönüJlü 
topluyordu. 

lngilterenin birçok yerlerinden 
lpsvich hastahant'sİne telefon edi. 
yordu. Verilen malumata göre bu 
sun'i teneffüs cihazından bütün in. 
gilterede altı tane \.ardı. Ve bun· 
lardan beş tanesi diğer beş hastayı 
devam için ku ll anılmakta idi. Yalnız 
bir tane boş vardı. Fak. t cihaz ha· 
zır değildi. Makineyi işler bir vazi· 
yete sokmak için bir haylizaman 
geçti ve hastahaneye kadar nakli 
için yüz kilometrelik bir mesafe kat· 
etmek lazımgeldi. 

Radyonun imdat işareti, yüzler
ce, binlerce insanın harcadıkları e· 
mek boşa gitmişti. [Çelik ciğer] has 
tahancnin önüne geldiği zaman 
zavallı yavru on dakika evvel ölmüş 
bulunuyordu. 

• * 
Aynı gündeLondrada diğer birfacia 

! daha vukua geldi. Yirmi iki yaşında 
ço~ güzel bir kız hüngür, hüngür 
ağlıyordu. Herkes bu göz yaşlarını 
genç kızın sevincine ve saadetine 
hamletmişti halbuki ... 

burnunun önünde görüyordu. Ma
mafih. gün geçti~ çe gozleri mesa
feye ve eşyaya alıştı. Y almz renk 
meselesinde bir az güçlük çekiyor
du. Çünkü ancak koyu renkli çiçek 
leri görebiliyordu. 

Ettesi gün onu hayvanat bah 
çesine götürdüler. Zavallı kızcağız 

burada yeni bir inkisara uğradı. Çün 
kü, ayılana fiJ kadar ve fillNin de 
preistorik hayvanlar kadar büyük 
olmadığını görmüştü. Halbuki ken· 
disi hep böyle tasavvur ediyordu. 

Zavallı kızcağız daha kimbilir 
dünyanın ne kadar çirkinliklerini 
görecektir ... 

----------------------------
Tıbbi harika 

Felce uğruyan bir 
çocuğun tedavisi 

Ciğerler işlemeğe 
başladı, son tedaviyi .. .. 

goruyor 

Bundan on ay eyvel, Erik Mar· 
sand adında bir lngiliz çacuğu an
sızın umumi bir felce uğrıyor ve 
çiğerleri işlemiyor. Doktorlar, an
cas dokuz yaşında olan 1'u çocuğu 

"Çelik ciğer" denilen bir aletin içine 
yerleştir ip, alrı hafta kadar hare
ketsiz bırakıyorlar. 

Tedavisinden ümki kesilen Frik, 
lıu suretle, iyileşmeğe başlıyor. Bir· 
kaç gündenberi, ciğerlerinin yeniden 
iyileşecek bir hale geidiği görüldüğü 
için, onun arasına çelik ğletten dı· 
şarı cikmasına izin yeriliyor. 

~ihayet, son giilerde, sade kafa· 
sını çıkarabildiği çelik tüpü büsbü· 
tün terkediyor. Fakat, çocuğun kol, 
ayakları henüz daha iyice hareket 
etmediği görürlüyor. 

Bunun üzerinl", vücudü bir ma· 
deni çerçive içine sokulup kollar a
liminyom mengenelerle tutturuyor. 
Erik, her gün, yatağile beraber faz. 
la voltajlı bir odava koydurulup o· 
raJa elektrik tedavi~i görülüyor. 
Çocuk bu kuvvetli ziyanın af tmda 
yarım saai kabar kalıyor. 

Tıb dünyasın n bir harikası sayı 

Vilayetimizden on fen 
memuru muvaffak oldu 

Vilayetimiz nafia fen memurla· 
rından Ali Sevin, Salahattin Birik, 
Basri Aşkın, Saim Gürkan, Celal 

Pınar, Tuğrul Pt>köz, Fikri Akçalı, 
Şevket Ôzerkan, Ali Enver, Ahmet 
Cevdet Çakmakçının mühendislik 
kursunu kazandıkları Nafia Vekile· 
tinden vilayete bildirilmiştir. 

Kültür yasa kurulu 
toplandı 

Kültür yasa kurulu dün toplan
mış ve bazı kararlar vermiştir. 

Köy okul inşaatını 
tetkik eden heyet 

Kültür direktörü Ekrem Gürsel, 
beraberinde ilk okul ispekterleri 
bulunduğu halde dün Eti köy okul 

inşaatını yeniden açılacak okul yer· 
!erini tetkik etmek üzere dün köy
lere gitmişlerdir. 

Belediyece cezalandı 

rılanlar 

Kanara harici kaçak hayvan ke 
sen Süleyman oğfu Şaban, Halil oğ. 

lu Ha}dar ve Mustafa oğlu Burhan 
yirmi beş, dükanını pis tutan bak· 
kal Derviş ile Berber Mehmet iki

şer, manav dükkanında sebze sa· 
tan Bilal oğlu Ahmet Beşir, hamur 
ekmek çıkartıp satan Saffet ve Doğ· 
ruluk fırını sahibi Mustafa yirmi be· 
şer lira hafif para cezasile cazalan. 
dırılmışlardır. 

iki kişiyi döğüp 
. yaralayan adam 

Mehmet oğlu Ali adında birisi 
evinde kiracı olarak oturan Meh 

met oğlu İbrahimi sopa ile başın 
dan on gün sonra muayenesine 
lüzum görülecek dcrt'cı:de ve 
karısı Ayşeyi de elinden yarala· 

dığından ayakalanmış ve hakkında 
kanuııi ta ki bat yapılmıştır. 

lan Erikin tedavisi her yerde hay· 
re uyandırmıştır. 

Çocuk, hastahateye gelen hususi 
bir muallim tarafından, diğir arka· · 
daşlar ile beraber derslerine de de 
vam eimektedir. Kendisine bir kar· 
deşi doğduğu haber verilince, şu ce· 
vabı vermiştir: 

- Onun adını Hanri koyun. 
Çünkü beni ölümden kurtaran ada
mın adı Hanridir. 

Bir içinde şehrimizin ay 
ihracat fazlası 349,000 lira 

T caret va Sanayi Odası tarafmdan tanzim edllen bir lsta
tlstlOe göre geçen Haziran 938 ayı içinde fehrlmlze giren ve 
çıkan belll ba,11 maddelerin mlktarmı a•a§ıya yazıyoruz : 

ldhalat; 
3,54 7 L 1 r a kıymetinde 

49,273 kllo Ziraat alltl, 9,406 
Ura kıymetinde 26,255 kllo 
benzin , 12, 168 lira kıymetinde 
434,580 kilo çimento , 1,334 lira 
kıymetinde 7,007 kilo gazyağı,8,861 
lira kıymetinde 12,307 kilo hurda 
vat, 647 lira kıymetinde 629 kilo 
Kahve, 78 lira değerinde 164 kilo 
kanaviçe, 14,725 Ura kıymetinde 

8,662 kilo kösele, l02,426 lira kıy 

Bef;berlerin Beledi-
yeye bir müracatr 

Şehrimizde mevcud Berber dü · 
kanlarından yüz yık~mak için la· 
vabosu bulunmayanların 15 E}'lüle 
kadar lavabo koymaları hususunda 
belediyece bir mühlet verildiğini 
yazmıştık • 

Bir kısım l:>erberlerin bu müh · 

metinde 9,530 kilo yerli mensucat, !etin gelecek Hazirana kadar temdi 
84,060 lira kıymetinde 16,510 kilo di hususunda belediyeye baş vura· 
ecnebi mensucat, 357 lira kıymetin. cakları haber alınmıştır . 
de 496 kilo makine parçası 1, 148 • # ' " ~ ( 

lira kıymetinde 9,299 kilo nıakfoe 5"'.tt·· ~f.~
yEğı, 29,678 lira kıymetinde 102,339

1 
~,.=.~ ~,,..~ 

kilo şeker, 45,948 lira kıymetinde < , _ _ _ ... fil!ll 

vesaire ki 311,386 liralık mal gir 15 TEMMUZ 
938 

· 
miştir. 

1937 yılı Haziran ayı içinde ise 
284,595 liralık mal girmişti. 

Buna nazarau bu yılın Haziran 
ayında geçen senenin Haziran göre 
25,791 liralık bir fazlalık vardır. 

İhracat : 
148,009 lira kıymetinde 680,503 

kilo pamuk, 25,440 lira kıymetinde 
159,000 kilo iskarta pamuk, 5,942 
lira :..ıymetinde 204,896 kilo pamuk 
çiğidi , ı 4,306 lira kıymetinde 
572,250 kilo çiğit küspesi, 61,757 
lira kı , metinde 176,449 kilo çiğit 
yağı , 39,685 1 i r a kızmetinde 
1,345,270 kilo arpa , 51,583 lira 
kıymetinde 1,473,819 kilo buğday, 
25,690 lira kıymetinde 815,568 
kilo yulaf, 22,229 lira kıymetinde 

213,536 kilo un, 156,63?. lira kıy

metinde 156,63l kilo iplik , 6,080 
lira kıymetinde 1,600 kilo bağnsak 
ki ceman yekun 660,491 liralık 
mal ihraç edilmiştir. 

GP.çtn 1937 Haziran ayında ise 
707,386 liralık mal ihraç edilmişti . 
Buna göre 1937 aılı Haziranına 
göre bu yılın Haziranında ihracatta 
46.895 liralık bir eksiklik var'dır. 
Şu rakamlara göre 1938 yılı 

Haziran ayı içinde 660,491 liralık 
ihracata mukabil 311,486 liralık 
idhalat olmuştur . 

Bir tayin 

Açık olan Seyhan orman mesul 
muhasipliği katipliğine altmış lira 
ücretle Ahmet Muhittin Şenel tayin 
edilmiştir. 

Gök yüzü açık. Hava rüzgarlı . 
En çok sıcak gölgede 36 derece , 
Geceleri en az sıcak 21 derece. 

Bulgaristanın 
liarici siyaseti 

Atina: 15 - Gazeteler, Bulgaıis 
tan başvekili Köse ivanofun Bulgaris 
tan meclisinde Bulgaristanın harici 
siyasetine dair yaptığı beyanatı çok 
yerinde ve müsait bir şekilde karşı 
lam ıştır 

Mesager gazetesi, Bulgaristımm 
takip etmekte olduğu Balkan millet 
!erile mukarenet siyasetinin Köse lva 
nofun çekirdekten yetişme bir diplo · 
mat olmasına atf ediyor. 

Elefturun Vıma gazetesi; Yunan 
milleti Köse 1 v;ınafun eyi ve samimi 
temayüUerini taktir eder. Köse lvano 
fun balkan komşularına Jearşı olan 
hattı ve hareketi daima dost olmuş 
tur, diylir. Katimerini gazetesi, Köse 
lvanof tarafından yapılan müsülhane 
beyanatının balkan devletlerinin .an· 
]aşmasa yolunda mesut neticeler vere 
bileceğini yazızor. 

Mürettip alacağız 
Gazete kısmında çalışa
cak iki mürettip alaca
ğız. İdarehane~ize mü

·racaa t. 

Bu genç kız anadan doğma kör· ----------------------; 
dü. Yapılan ameliyat neticesinde bir ,. iverpolda 18 yaşında Çe. s haberdar olmuştur. Hastahanede 
mucize olarak gözleri açılmış ve L koslovakyalı bir genç kız arışın casus ayıltılan kıza hüviveti soruyor ve iş 
dünyayı görmeğe başlamıştı. Zavallı • tevkif edilmiştir . Ameri- te bu Çekli kız ikinci bir sarışın ca 
kız bütün hayatı müddetince bütün kadaki sarışın casus kadın eus heviyetini 

0 
zaman alıyör : 

k d 1 E k ki · h 1 · · d t k"f d"I i h J n Ertesi gün yeni kiracısının vakit a ın arın, r e erıo çe re erının hadi~esinin unutulmadığı bu sırada manya a ev 1 t ı m ş ve apso u · Çeklı kız kedisinin gazett'cİ ol· 
fevkalade güzel olduğunu ve saadet • k k d 'b muştur . Oradan kaçmaya muvaffak öğleye yaklaştığı halde kalkmadığı dugvunu c.ı"mdı"ye kadar Almaoyanın bu.i inci sarışın ızın a 1 ir casus h b k v 
ifade ettiğini tasavvur etmişti. Fa· olan Sarışın kız lngiltereye gelmiştir. nı gören pansiyon sa i i yu arı çı- cenup vı"la" yetlerinde çıkan· Lı"r çok olmasından şüphe edilmoktedir k k k 
kat gözleri açılır arılmaz derin bir • Çekoslovakyalı kızın Liverpula ıyor, apıyı çalıyor: ses yo · dı"n"ı gazete]erde çalıştıgvını ve ı"ngı"lte 

v Kız ismini ve kim olduğunu söy 
inkisara uğramıştı. Birdenbire insan- gelişede çok garibdir. Vapuıdan giz Kapıyı kendisi açarak giriyor. reye gezme için geldiğini söylüyor 
1 .. 1 . d ı.· . k. 1 .ğ . .f d lememekte ısrar etmektedir, polis de O zaman kızın yatakta hala bayğın ş k · . 

1 
h h d 

arın yuz erm eKı çır ın ı ı ve ı a e lice ve hüviyetini kimseye bildirme arışın ız ıyı a up asta ane en 
b kendisinin hüyi1etini tamamile tes · 1 tt tt ğ ·· ·· S 1 · ettiği ıztıra ı görmüştü. vaz Ye e Y<: 1 mı goruyor es enı çıktıktan sonra karakola götürülüyor 

bit edememiç:tir. ye mecbur olmadan çıkan kız gece d.. k d k 
Bundan başka zavallı kızcağız Y yor, artere uyan uma isteyor. ve kakkıodaki tahkikattan bir neti 

gözleri açıldıkça ve daha iyi görme· "Sarışın kız yalnız kendinin Aı bir pansiyona gitmiş ve yatacak bir Kız yine kendine gelmiyor ve .:;ayık· ce elde edilmeyince daha fazla şüp 
ğe başladıkça diğer bir zahmetle man gizli polisi tarafından takip edil oda istemiştir. lamaya, söylenmeye başlıyor. heye düşülerek casus olmak ihtimali 
daha karşılaşıyordu; mesafenin ta- diğini, ismini söylerse ögreneceklt>! Par.siyan kadının söylediğine gö Kiracısının hasta o1duğunu anli varid görülüyor. 
yini.. ilk defa sokağa çıktığı zaman ri.ni ve kendi.sini öldüreceklereni id re, kız o gece bitab bir halde imiş yan kadın hemen doktor çağırıyor. Çekli kızın Almanyada korktuğu 
caddede otomobillerin arasından dıa etmektedır. Verilen bütün temi- ve hemen orada • düşüp bayılmış... Gelen doktor kızın derhal hastahane nu söylemesi pdlisi şaşırtmak ıçin 
bin güçlükle geçebildi. Çünkü her nata rağmen ağzını açtırmak kabil bunun üzetine kadın kızı olıp yakar- ye kaldırılması lazım olduğunu söylü uydurumuş bir bahane sayılmakta, 
ş,.yin kmdisir.e doğru geldiğini zan· ı olamamıştır. daki bir odaya götürmüş ve yatağa yor. ve kendisinin bilakis bir Alman casul 
nediyor ve çok uzak bir mesafede Kendisinin söylediğine göre, Al yatırmıshr. Bu esnada polis de hadiseden su olduğu zannedilmektedir. 

ofc'uğu halde eşyayı ve insanları ==-----==~=~===~=====--;...,,..--....;o.o~ ............. ....,...~-----.~----------------......... ~~-----

Her adımda ayn bir iklim=n 
zelliği karşınıza çıkar.. Her bakı 
yeni bir alem keşfetmenin zeı 

~ duyulur. _ 

ı~ Adana daha ilk; görüşte insa 
sıcak kucağını açan bir "ana,, ~'' 

O ana ki .. Yılların acı ve t3 di~ 
hrıtrralar la pamuklaştırdığı saçlı bti 
altında tu11çtan bir sima taşır. ıtls 

O ana ki.. silahtan sapana, sf, ta) 

pandan silaha sarılan nasırlı elleri tılı 
en candan nevazişlerife sizi okşsı leriı 

O ana ki .. kızgın güneşin ka\ Ve 

duğu yüksek alnında incilenen 1 
tanelerine rağmen en dinç ve 
neş' eli tebessümlerle seni karşıla! 

işte bunun içindir ki Anado~ ~ak 
nun bu sıcak ı uhlu, sıcak köşesif ek 
herkes ilk görüşte sever. 01uı 

* rıız 
• * 

f ı. ııın 
E~ki Adanayı bilmem.. ııı' ile 

"dün" den kalan parçaların yanıP 
ta 

yükselen yeni Adanayı zevkle se kek 
rediyorum. ıı 

b. oıın 
"Dün" ün çabuk çabuk, ır a 

Arap, biraz rum, biraz Ernıt Ya j 
kokan kozmopolit zevki (1) yt ııı· 
rine •hu~n" ün sad~, temiz 1 ış 
cana yakın zevkinin öı ne ki eri lıiı ~ 
sonsuz bir sevinç veriyor. g t 

"Dün,, kör ve sakat insanlar ~'ııd 
miskinler tekkesine çevirdiği balB kap 
lık ve mezbelelerin birinde yeşert vlllt 
bahçelede bugünün sağlam ve rır• de 
eli çocukları cıvıldıyor. ~ tr 

Sıtmadan çöken yüzler, trah~~ ~~a 
dan sönen gözler, Mesihin sih11 ltıe 
nefesine uğramış gibi .. günden gii Ş·tt 
kanlanıyor, canlanıyor. . ~[il} 

Dün kör gözlerilee dilencilı~ ı eç , ~ k 
mahkum olan genç kızlarımız, bu8 ı ~ ' 

lo'I oy 
en modern mekteplerin ışıklı 53 

0

1 1 

larında, Türk İşçiliğinin, ince ve ı• ~Itır 
rif örneklerini veriyorlar. I ber 

Göz nurunu, trahomun azgın e ltıa; 
]erine değil, Bursa ipeklilerinin yu i ~d 
şak tellerine döküyorlar. ~~~ 

Dün zehir ve duman kusan b• ~ 
calar, bugün Türk işçisinin eğifıtıe ı~ 
başı gibi duruyor. , ~~ 

Dün ecnebi sermayrnin kölelt• ~ . 
tirdiği tezgahlarda bugün Türk P' e~ 
rası:ım, sağlam örgüleri dokunuYLf 

Dün ruha eza veren ve yarı rıı, .,.~ 
fi sayılan bu şirin ülkede bufl ~I 
göksümüzü kabarta kabarta gr.S ~ 
bildiğimiz için seviniyor, ve öviir.ıl ~i 
yoıuz. v~t 

* * * ~~~ 
Ben Adanayı bunun için se' bti~ 

. s 1 l 
dim .. ve her gelen de bunun iç'ıı erııi 
ver sanıyorum . duğ 

Dr. S. Sercf1 bet~ 
"~ ~ 
~I 

~l 
Balkan demiryollar• ıt. 

ı~t 
konferansı ilerliyor i a 

lstanbul : 15 ( Telefonl<ı ) / e b 
Balkanlar arası demir yollar k~ ~c 
feransı evvelki gün şehrimizde to 

1 
~~ 

··ctC r 
lanmış, müşterek tarife ve u f , • 

ıstı 11 meselesi konuşdmaya başlantll~ Jc 
Toplantılar on gün kadar 

vam edecektir . , 

Milletler cemiyeti lıeY~11 
.' 

nihayet vapura bindı 'ki// 
~ti' 

Kudüs: 15 {Radyo)- A•1takY
9
, ' 

1 

~' ~ti 
ki intihabata nezarat eden cene10~ lı l 
heyeti bir kaç gün Filistinde k3 .~ ~~ · 

b. et• ·1s tan sonra Hayfadan vapura 111 ~ 

memleketlerine gitmişlerdir. lj ~ 

İstanbul festivaline işti~9 e i~i 
edecek Mısırlı rnuganJJ•Y )~v 

• erl cJ 
Kahire 15 (Radyo)- 13u 5 

r.f 

lstanbul belediyesi tarafından l ~1 
tip edilen festival eğlence l e rine a~ 
sırın meşhur muganniyeler ndeJl 
mügüfsümde davet edıleccV _______ .. _ 
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l ~Yatın içinden 

1• 
ine 
u'1f 

izleııl 
içm 

DANS 
İstanbuldaki 

geçinme şartları 

Bu senenin ilk üç ayına 
ait endeks hazırlandı ve 

n'n BRiÇ 
d· . Bir filozof romancının ded de 

~ tı bı~ıne bakılırsa, flört ile dans ve 
saçlı rıç h~p ayni maksada, aşk duy
r. ıtlsunu ifadeye hizmet ederler. A· 
na, . ;~larındaki fark sadece bir dil ay 
lerı I 11~1 dır. Birincisinde duyguyu göz· 
kşa~ erın hareketi, ikincisinde de söğsün 
ka• Ve karının hareketleri ifade eder. 
en 

1 k Üçüncüsüne gelince, briç yalnız 
ve :

1 
ekler arasında olunca bunun aşk 

şılar c Uygu~iyle hiç münasebeti olamıya 
~ş:o k:tnda şüphe yoktur. Onun için er 

oJ ler arasında briç daima tatsız 
n Utveçokdefa kJvga çıkartır ... Yal· 

12 kadınlar arasında briç oynama· 

fa~ ~ın b:Jki aşkın hususi bir türlüsü 
ııı ,: llıunascbeti vardır. Fakat filozof 

e sı. k llıancınrn söylediği kadınlarla er
&ckler arasındaki briç oyunlardır. 

bİ a Unlarda da iki tarafın duygularını 
Ernı YakJarın hareketi haber yerir: 
) Y

1 tıı' F'lört adı bizim dilimize girme-
iz . ~Şse de, göz hareketlerile aşk duy· 

r 
bı d su ifade etmek v.ıktiyle bizde 

c v d ş 
11 dar ı. u kadar ki fr.-nkler ara 

nlaf 0 ° a flört yapan gençler bir ka-
ba! ape " · d k 

1 
Uzerın e yanyana yahut iki 

eşer, vQ tukta karşı karşıya oturup dilelri 
o'• e •.. 1 

e d •0 z eri ayrı ayrı şeyler ifade e-
~;1~en, bizdekiler - biribirine pek 

a?~ te a ,ta kalarak sözlerini işittiremi
sı~ Ilı ~lerj için - yalnız gözleriyle 
gıı ~ ~aıntarını ifadeye çalışıyorlardı. 

·ıı •• tııdı ikisinin de mo:lası büsbütün 
·ıı, ''ttıı' 

cı ' kek ı~t.ir. Bu zamanda, kız ve er 
b~I~ bjtib·b'.rıbirinden hoşlanau iki genç 
5 

1 Q4ı ıııyle arkadaş olurlar, yanyana 
e ı \ı turlar, yahut kol kola gezerler ve 
~ b,

1 
ktürlü düyğularını, ana dilinden 

ın ti~ llıe~ a hiç bir türlü dile ihtiyaç gör
y i~ ııı, biribirine ifade edtrler, onun 
bl h~dflört dilini bu bahse karıştırma 

ın a hıç lüzum yoktur. 
ihf. nı ~eri kalan ikisinden, dans dili 

lıf ~ tıç dilinden hangisi sağlığa da 
le . uy., d d' b' . 'olln ur, ıye sorarsanız ırın 

k Pı+ t~ tercih etmekte hiç tereddüt 
uY 'tıı 

1 ~ ~t ~~akıa, briç dilinde de güzellik 
u 

1 
~ kbaıJık yoktur denilemez. Tom

g·~n~ kıt~1°11ar oyun masasının üzerinde 
v~ ~ a'.ı tutar gibi görünürünürken, 

Verııı llıırıi ayakların suallere cevap 
tG1•1

'1erinde - dil bakımından - -
ei b ' b· 

. 
5 ıl t~ d ~r belagat vardır. Sonra da 

•II fellıi 1 lınin medeniyet, bom de iler
du~~· İnce, bir medeniyet icadı ol . 

" ~tabda şüp!ie ebilmez.... Bununla 
v, h er briç dili, çok drfa kapalı 

av 
kıa ası kıtlaşmış salonlarda, kol 

rı İfı1, 11\ Üzerinde 'oturulurken söyle-
'rıı apaJı havada nefes almak ve 

r i •ııı •k da bilirsiniz ki, sağlığın 
) / t b/0sız düşmanıdıri Bu mevsim
kol1 '~~ ~ç bahçede oynanılsa bile insan 
tolr e~b asır koltuk içinde oturmaya 

' 

. ()~rdur. Koltuk insanı şişmanla 
tı da~n İçin biriç oynıyan bayan. 
k ~ı~" bek yüksek göğüslü ve 
t . ış kalçalı olarag tasvir eder 

el' tı% 
İ~· dıt;~' .&erçi, hiç ele med~nit ica· 

1fle1d dır. Baloların, türlü tüklü 
k" :tip cd elektirik ısıkları altında 1 ı e ·ı e~1 ı,lie . 1 nıesine balalara giden • 
8 Jdİ 11 la~ 11

t11 ~arif elbiselerine, uzaktan 
~ · er er' 'ns b· .. l·antınlere, bakmayınız. 

Utıırı h lk b'" J· diıid· avatın ı ve en ta ıı 
• ş .'. hayuır, Tatlı sulardaki tek hüc-
1~ 1 ~,Ve a.?l~rdan' denizlerdeki mini 
Jlli hanı &oruleınizecek kadar·küçük 

k arda t 
st~ ~ eJebekı n utunuz da, havalarda 
tef 1daki ere ve örüırceklare, ka-
.ı 'h erı b" 'k h e 1"1 ePsj uyu 3yvaniara ka-
Oı' 1 elJ, )aşk duyg.ısunu ifade için 

() r er, 

değildiri Pununla beraber, yahut 
bundan dolayı, sağlığa daga uygun 
dur. Hele kadalı salonlarda, ağır e· 
sans kokuları içinde, eski usulda 
balolar uııvtulmıya ve bahçelerde 
va gazinolarda açık havaıla balolar 
çağalmaya başlandığındaz beri dans 
sağlık !çin en faydalı bir spor ol· 
muşur. 

Akşamdan tberi hiç bir dansı 
kaçırmıyanr pen'ıe denbe yanaklı, 

güz 1 endamlı şu koyu mavili gi 
yinmiş genç kıza bakınız; bir de, ö
tede şişman kollarını masanın üze. 
r:ne dayanmış, kara sarı benizli, 
briç sevdiği onrıışundan anlaşılan 
beyaz ceketli bayana. Hangisinin 
güzellığini tercih ediniz? 

Ulus - 6. A. 

Acente aranıyor 

Etibankın Değirmisaz ve Tav
şanlı kömürleri için Adana , Tarsus, 
ve Meısinde Acente aranmaktadır . 
Bu iş için alakalı memur da Ada 
naya gelmiştir . Alakalanmak isti
yenlerin matbaamıza müracaatları 
ilan olunur.9538 

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

Hizmetçi aranıyor 
Evde çalıfınak Uzere bir 

kadın aşçı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lstıyenlerln idare 

hanemize müracaat etmeleri 

c 

lstanbul : 15 ( Hususi ) 

Ticaret odası, istanbulda bu se
nenin ilk üç ayı zarfındaki toptan 
eşya fiyatlarına ait endeksi neşret
miştir. 

Endekse nazaran, senenin ikinci 
ayında gıda maddeleri fiyatlarında 
görülen nisbi düşüklük üçüncü ayda 
tekrar tereffüe dönmüş ve birinci 
ayın fiyatlarını da geçmişti·. 

Kahve, çay tütün fiyatıarında 
ikinci ayda görülen küçük tereffü 
zail olmuş ve üçüncü ayda birinci 
aydan daha düşük bir fiyat seviye
sine varılmıştır. 

Ham medde fiyatlarında senenin 
birirci ayından itibaren görülen yük
seliş üçüncü ayda da devam etmiştir . 
Bu arada madenlerde yükselmiştir. 

Giyim ve ev eşyHlarile sair ya 
şatık maddelerine ait fiyat endeksi· 
nin de ikinci aya nabaran biraz yük· 
seldiği görülmüştür. Fakat Lu yük· 
seliş birinci aydaki nisb~ti bulma
mıştır. 

ithalat maddeleri fiyatları ikinci 
ayda mühim bir Jüşüiclük yöstermiş 
fakat endek ü~üncü ayda biraz 
yükselmiş fakat endeks üçüncü ay
da biraz yükseltmiştir. 

Buna mukabil mukabil ihracat 
maddeleri fiyatları metemadi bir yük. 
seliş göstermiştir. Dahili istihlak 
maddeleri fiyat en desinde de devam 
lı bir yükseliş görülmüştür. 

HASTALIJLARI 

MÜTEHASSISI 

Dr.Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 

1 
Kabul saatları : Her gUn 1 

16-18 

..................... 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~ 

Hepinizin sevdiği, Hepinizin Teveccühünü kazanmış muhrik sesli Tenor, 1 
Marinelianın, Kitar Damurun unutulmaz yaratıcısı 

( Tirıo Rossi ) 
Yazlık Sinemada 

Bu Akşaın 
En büyük sinem müsameresi olarak takdim edilecek olan 

(Yakan Buseler) 
Göz Kamaştırıcı nefis musıki ~aheserinde lütün ağızlarda Moda ola

cak en yeni ve güzel Tangolar söyliyecektir, 
Bir nıusuki ziyafeti, Bir Sinema Şahaseıi 

Dikkat Dikkat Dikkat 

Lutfen Masalarınızı erken temin ediniz 
9533 

r-------------------------------~, 

r an lokantası 
Saathane civarında Acemhanı karşısında Tan lokantası 

Sayın müşterilerini memnun etmek için bütün malzemes'ni yenileştirmiştir. 
Memleketçe tanınmış en usta aşçı başının hergün taze olarak lıazırladığr 

nefis et Sebze ve hamur yemekleri herkesi memnun edecek 
b' ı tarıJadır. V ~ her kiseye elverişlidir . 

Ucuzluk, temizlik, mükemmel servis. 

ı ~ Tan abunelerine yüzde 20 tenzilat 
yapmkatadır. 

2 - Tan Yaptığı al--unelerin evlerine arzu edildiği takdirde 

yemeklerini gönderir. Uzaklığı nazarı itiban almaz. 6 - 13 9498 

T. H. K. Adana Şubesin
den : 

1- 11 Temmuz 938 de Vila. 
yetimiz kazalarından ve Adana mer. 
kez kazasından gelen Çiftçi Murah. 
hasların iştirakile yapılan toplantıda 
evvelce yüzde üçe tabi mahsuller
den 12 Temmuz 938 tarihinden iti
baren yüzde bir buçuk kesilecektir. 

2- Pamuk, koza, çiğit ve çeltik ı 
hakkındaki 1,5 kararı yeni sene mah 
sulü için tatbik edilecektir. Bu mal· 
!ardan elyevm mevcut olanlar 937 
mahsulü olduğundan yüzde üçeta 

bidir . 

3 - Sebze ve meyvelerden yal· ' 
nız istasyonlarda ihracında ve yal· 
nız ihraç edenlerden yüıde 1,5 hisse 
alınacaktır. Alıcılar bu mahsullerden' 
Hava Kurumu hissesi adilr müstah 
silden lıiç bir şey kesemiyecektir. 

9520 3-3 

Seyhan defterdarlı
ğından : 

Seylıan nehrinin sağ sahil sula
ma kanalı guzergahında yıkılan ev 
lerin enkazı muhammen bedeli olan 
190 lira 35 kuruş ve on parça kargir 
ve iki ahşap evin yıktırılarak enkazının 
kaldırılması Muhamman bedP!i olan 
2890 lira üzerir.den açık artır 
mağa çıkarılmıştır. isteklilerin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde temin1t ak 
çasile l lAğııstos 938 pazartesi gü
nü saat onda Defterdarlıkta topla. 
nanan Komisyona, falla malumat 
almak isteyenlerinde her gün milli 
Emlak kalemine müracaatları ...... 

16 - 24 9536 

Seyhan P. T. T. mu
dürlüğünden : 

Adana - istasyon arası pcsta 
nakliyatı kamyonetle ve bir sene 

1 

müddetle 26 7-938 tarihinde 
Salı günü saat 10 da ihale edil 

mek üzere 12 7 938 den itibaren 15 
gün müddetle açık eksiltmeye çı 
karılmıştır . 

ihale Sı yhan P. T. T. müdürlü
lüğü binasında komsİ}On huzuriyle 
yapılac .ıktır. Eski bedeli 160 lira 
tahmin bedeli 150 lira muvakkat 
teminat 135 liradır . 

Her gün tren ve posta sefer· 
!erine göre merkezden istasyona, 
istasyondan merkeze postaları gö· 
tiirüp getirecektir . Bu işe girmek 
istiyenler teminatı idare veznesine 
teslim ve makbuzunu heyete ibraz 
etmelidir , 

Ş3rtrıameyi göı mek ve daha zi
yade malumat almak is•iyenleıin 
tatil günleri ve saatları haricinde 
Seyhan P. T. müdürlüğü kal emine 
müracaat etmeleri ilan olunur . 

13. 16. 20. 24 9517 

Doktor 
Abbas Melik 

Sahife 3 

Büyük, Küçük her kesin seve seve seyredebileceği 
En büyük Macera, Sergüzeşt, Heyecan Filmi 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Seyircilerinin her dakika takdir v~ alakadarlarını kazanacak olan ve 
şimdiye kadar gördüğünüz heyecan, sergüzeşt, macera fılmlerinin en 
kudretli kuvvetlisi bulunan muazzam bir şaheser daha takdim ediyor. 

Esrarengiz Dağ 
36 Muazzam kısım Üç devre 

Bu Akşam Birinci ve ikinci devreler 
Oynayan : En büyük macera Ar !İsti ( Ken Maynard ) ve Ünlü 

Atı ( Tarzan ) tarafından 

Ayrıca: En yeni Dünya Havadisleri 
Yaz tarifesi: Balkon - 25 Kuruş, Duhuliye 15 Kuruş, Loca bir lira. 

Zabitan ve Ôgretmenlere ayrıca tenzilat. 
DiKKAT: - Sinema hususi tedabir ve Vanli 1atörleıle son derece serin bir 

hale getirilmiştir. 

rlu gün gündüz 2,30 Mtinede 

1 - Çingeneler Kralı 2 - Esrarengiz Dağ 
( Birinci Devre ) 

Telefon 
9!\39 

250 

-
Doktor 

İsmail Kemal 

Asri 

Satır 
Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında 

Müslüm apartmanı 
Hastalarını her gün sabah sazt 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 
eder. 

[ Salı günleri öğleden 
9521 

sonra Parasız 
4 26 

bakılır] 

Adler ... Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu Hükumet 
•• 

Caddesinde o fil e r 
Başeğmez Ticarethanesidir 

l 

Telefon: 168 

14-80 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9490 

İstanhuldan şehrimize 
dönmüş ve hastalarını 
eski yerinde kabul et
meğe haşlamıştır. 

9528 3-3 
Seyhan Defterdarlığından 

Alemdar 

Gaip 
Malatya Askerlik Şubesinden al 

dığım Askeri terhis tezkiremle hü
viyet cüzdanımı kaybettin . Yenile
rini çıkaracağımdan gaip!erin hü· 
kü nleri olmadığını ilan eylerim. 

Tarsusun Yenice köyünde 
oturan Malatyanın Oı. 

dozo nahiyesinden 
lbrahim oğlu 

Sarıyakup 

" 

" 

cadde,i Ada Parsel Cinsi Miktarı Beher mı!!· 

" 100 34 Arsa 04,5 metre murab. re murab-
baı tama1J11 baı altmış 

Saç bedes· 89 
ten 

15 Dükkan Yarı hissesi 
~ urıı~tur , 
Tamamı -
nın kıyme-

ti 300 Li-
radır • 

•ııs, brid . b" d . . clı 
gı ı me enızet ıc2 9537 HÜSEYiN PERÇlN 

Yukarıda mevkii, cinsi ve miktarı yazılı gayri menkullerin hizalarında 
yazılı muhammen bedeller üzerinden mülkiyetinin açık artırması 27/Tem
muz/938 çarşamba günü saat onda yapılacağından isteklilerin muayyen 
saalta yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçasi!e Ddteı<larlıkta top-
lanan komisyona gelmeleri. 9513 12-21 

l 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA . -------
Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok Satılan miktar 
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15 I 7 I 1938 
Saıtıiııa 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Hazır ı 3 1 9 5 Lıreı 1 \ 

1 
4 75 

,_R_a_y-iş_m_a-rk ______ SO- 60 
Temmuz vade!i - - -

-----------•--- - Frank ( Fransız ) 1 3 51 
1. Teşrin '-' ----ı~- 88 5terlin (İngiliz) 623- 00 
Hint hazır _ 3_ '__!_!_ Uolar ( Amerika ) - 126 0 0 
Nevyork 8 72 Frank ( İsviçre ) - 28 - -84 
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lf\\lUJlrili~AJ~A 
CAN lAUQTAQlll 

4° 4'> , 

- ~J~-~· ........ 

' 

------------ı 
DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları mütehassısı 

Reşatbey mahaUesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Halil evi 2-30 9531 

16 Tt1rırn 

r ,1-------------------------~ 
f BELEDİYE iLANLARI TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkl Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab itlerinizi 

ançak Türksö:ıünün oto 

matik makinalannda 
yaphrabilirsini:ı. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında baP
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle;.tirmck istiyorsa

mz kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane

sinde yaptırınıL Nefiı 

l LAN 
• 

T A B 
• 

KiTAP 
• 

C l L D 
• 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksö:ıünde ya· 
pılır. 

Reımi etırak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler. kağıt, zarf, 
kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türkaözünrle} a 
pılır . 

Tüıksözü matbaa
sı •Türlcıöıü. nden ba~ 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

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

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÔMER BAŞEGMEZ 
Ticarcthanesidir . 

T dgraf adresi : B ~ ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
13 80 

Portakal ağaçlarının sıhhati nasıl 
temin edilir ? 

VOLK ile, çünkü: 
1- Portakallara arız olan haşcrat ve hastalıklarla en kolay ve pratik 

şekilde mücadele etmek ancak VOLK ile kabildir. 

v olk ilacına yardımcı bir madde kanştıulmasına lüzum yoktur. 

Volk 
Volk 
Volk 

Mevcut ilaçlardan en emniyctlisidir. 

Resmi müesseseler tarafından her ilaca tercihan tatbik 
ve tavsiye edilmektedir. 
Ve Volkun kullonılmasma yarayım Püskürgrçler lı er za 
man bahçecilerin emirlerine amade bulundurulmaktadır. 

Adana • 
yerı 

Mazhar Hasan Biraderler 
iki g. B. 4 - 15 

satış 
Mühür 

9606 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 

ayenehanesinde kabul etmekted:r. 

1 - Açık arbrma suretile ıahfa Ç1bnlın aşatıda numaralan 
lı satılmayan vali konaA-ı caddesindeki Belediyeye ait ada 1 parsel 
5, 6, ada 2 parsel 3, 4, 5, ve 6 ile gösterilen arsalarla asfalt cadde 
rinde yeni halkevi arsası bitişitinde 3 ada 2 parseldeki arsalana 
le müddeti on gü:ı uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan evvelce Türk
gazetesile ilin edilmiş bulundutu gibi belediyedeki prtnamele·-·..-

yazıhdır. 

3 - ihalesi temmuzun 28 inci perşembe günü ıaat c nda Be 
encümeninde yapılacağından taliplerin o gün Belediye encümenine 
racaatları ilin olunür. 9534 

Şehir yolları için luzumlu oJan yirmi ton soil'k asfalt pazarlıklı 
tın alınacakbr. 

Taliplerin 18/8 / 93b tarihine kadar her pazartesi ve perşembe 
leri saat onda toplanan Belediye encümenine müracaatları veya 
göndermeleri ilin olunur. • 9535 

1 - Belediyeye ait kuru köprüde Gülen Barı üç sene müdde 
raya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur . 

2 - ihalesi 25/T emmuz'938 pazartesi günü saat onda yaıpla 
3 - Bir SPnelik muhammen icar bedeli 250 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 22.50 liradır. 
5 - Taliplerin ihale gün ve saatında yatırmış oldukları teminat 

buzlarile birlikte belediye daimi tncümeninc ve şartnameyi görmek 
teyenler her gün Belediye Muhasebesine müracoatlan ilin olunur. 

8 - 12 - 16 - 20 9504 

1 - Yansen pJinı mucibince Atatiirlt parkı içeı isinde muayyen 
halde yapılacak olan yüzme havuzu (Pisin) inşaatı ka ah zarf 
eksiltmeye konulmuştur. ' 

2 - Muhammen bedt!Iİ 18345,25 lira, muvakkat teminata 1375, 
radır • 

3 - ihalesi temmuzun 28 inci perıembe günü saat 10 da Be 
encümeninde yapılacakbr. 

4 - Eksiltmt ye girmek istcytnlerin ihale terihindcn evvel, e 
yapmiı olduklart işleri bildirir bir istida ile Belediyeye mürıcaat 
leri mecburidir. 

S - Proje ve şartnrmrsi Fen lşlesi Müdürli:iündtdir. lıtcymk 
kuruş mukabilinde verilir. 

6 - isteklilerin ihale günü saat (8) e ~adar teklif mektuplarma 
diye Riyasetine nrmderi ilin olunur, 

13 - 17 - 21 - 25 9522 

Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih 

larının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmıı KOKULU. Serinletici 
hususi kutu ve paketler içinde 

AIJ RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne ıelmlftlr. Bir fincan Ç•J gUnUn bunalbcı aıcaıım k 

Umumi neşriyat möd 

Macid Güçl 
Adanı Türksözü mat 


