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Alman ekonomi ı-ürk • 
anlaşması 

Ankara - Berlin 
nutuklar 

imzalandı 
delegeleri samimi 
teati ettiler 

Nurnan Menemenci oğlu reisliğindeki heyetimiz 
dün Berlinden Ankaraya hareket etti 

er. ıııu 1•1'11n: ıe (D. N. B.) - Bir mUddeıtenberl 
'•t "•kereıerl yapılmakta olan TUrk t.lman tlCa· 
~. Ve tediye anlafmeları bugUn Alman harici 
ı,, 11•zaretinde TUrk-Alman delegasyon reisleri 
~, 11111\dan imzalanmıftır. Türkiye namına mua

Cle~ı imzalayan Numan Rlfal Menemenci OQlu 

il•, Alman delegasyonu reisi arasında çok ea
mlmf nutuklar teati edllmlf ve Atman Harici
yesi tarafından bUyUk bir ziyafet verllmlfllr 

Numan Nenemencl oQlu bugOnkU Avrupa 
ekspreslle Ankaraya müteveccihen Berllnden 
hareket etmı,11r. 

lftçtveı:.~~~~ ÇEK-SÜDET MESELESi 

ve 

~ u yıl, Çukurova, çiftçili· 
~ ilinin yeni bir krize doij· 

1)% ru yöneldiijini söylersek 
alağa yapmış olmayız. 

P0rıı Qeçen seneye gelinceye kadar 
bu uğunu iyi fiyatla satabilen ve 
nin 'uretıa umumi buhran seneleri· 
h01,1T

0 k aij ı• borç yüklerini az çok 

).J ıen eten Çukurova çiftçisi, geçen 
h,1~ Pamuijun yarıya yakın bir nis· 
l.ıra ~ düşmesi karşısında birdenbire 

ingiltere tavassutta 
Paris: 26 (Havas) - Gazeteler, Sü
detler meselesine yardım etmek üzere 
lngiltereden bir delege gönderilmesi 

hakkındaki Londra teklifinin Prağda 

kabul edildi~ini ve çok müsbet ola
rak telakki edildi~inden bahsederek 
memnuniyetlerini beyan etmekte ve 
Prafa gidecek olan lngiliz delegesi-

nin faaliyetini anlatarak ezcümle 
şöyle demektedirler: 

- lngiliz mümessili, Çeklerle Sü
detler arasındaki itimatsızlığı tamamile 
ortadan kaldıracak ve Çek - Südet 
meselesine bir hal çaresi bulmak için 
çok candan çalışacak ve bu işde yüzde 
doksan muvaffak olacaktır. 

BugUn ıemeıı: atılacak olan yeni Halkevl binasının maketi 

Yeni Halkevimizin temeli bugün 
merasimle atılacaktır 

r-·-·-··-·-·-···-·:·-·-·< 
t A tatiirk ıle i 
! Löbron i 
• d • • arasın a i 
• ! 

! Tebrik teJgrafları ! 
• • 1 

! Ankara: 26 (Te· ı 
? lefonla) - Fransız mil- ! 

[ Yazısı içeride ) 

Macaristanda endişe 

Budapeştede Nasyonal Sos
yalizm cereyanı büyüyor 

Karışıklıklar artıyor! 
rı ,, 

•e~ 1 ~ıştır. Pamuijun oldukça yük· 
la.n .bır fiyatla satışına göre işini 
n0 lıın eden, emek ve gayretini O· 

l0r ~!lre artıran çiftçi, bu yılki fiyat· 
i li bayramı münasebe- t 
! tiyle Atatürk'le Fran- ! 
• h . . • i sız cum ur reısı ara- 1 

1 Londra : 26 (Radyo) - M, cuis- rünmesi bütün Macaristaııa bir elekt· 
, tan dahi li ve Harici 'aziyeti ile son rik cereyanı gibi tesir etmiştir. Bil· 

• 
l 

_,,"1 arşısında eski günleri hıısretle 
bo10 aktadır. Fakdt ne olursa olsun 
dQtk~ b~ biraz da ani sayılabilen 
ceo nlukler önünde onun alabile· 
~Ok; bir tedbir, yapabilece~i birşey 
!oPt ~· Çukurova çiftçisi, tohumunu 
d0 awa saçtıktan sonra gözü hava-
v,;i~li ~öğründe tam bir tevekkülle 
hey ırun(erini bin bir endişe ve 
n08~canıa bekliyen tabiata tam ma· 

H ınahkum bir meslek sahibidir. 
n01,0 ava şartlarının iyiliiji veya fe
•~ı,0 1 ' Y11ijmurların çokluğu veya 
'Grıı,'. tohumunun bitmemesi, çü· 
'htirıı81 • t~rlayı söküp tekrar ekmek 
b;0 b . allerı, mahsule arız olabilecek 
Çiftç't haşere ve hastalık korkusu 
1ııtrıı yı bır gün bile düşüncesiz u· 
bap1 ayan, yüreijini çarptıran se· 

erdir s . 
I;. b/nenin 365 gününde bir deki· 
l~to~ e topraijından ayrılmayan Çu· 
bu k a çiftçisi için en azaplı şey, 
t adar 'rdiO· meşakkatle meydana ge-
llıGtt~rınansull.erinin para etmemesi, 
11101,n 1 bulamaması. veya maliyet 
llıecb d~n daha aşaijıya satmak 

ç urıyetinde bulunm11sıdır. 
le,, Ço~kurova çiftçi.si, çok karagün· 
Oa%ııı· korkunç ktızler görmüş ve 
binbir '§tir. Fakat etrafını çeviren 
t•n b· zorluklara raijmen çalışmak-
P ır Qü b"I k 'nd,0 n ı e geri almamış, ta· 
'~•ıııa;· tarlasından ayrılmamıştır. 
nufluo'n vaziyet yine aynidir. Ko· 
Ç"lıır uınuz çiftçi yine o çiftçidir. 
dı •eıno:anın biricik zirai ve iktis:ı· 
1•ı •it 0 10 olan ve çoklarımızın (be
~~n ın) dediiji yerli pamuğun ge· 
lırıı,:'ne 38-40 kuruştan 23 27 

1••a81 n düşınesi, belki de dünya pi· 
~I ca ~ uymamız için acı fakat 

Elu n 1 bir ihtardır. 
~•h801~u kabul ederiz. Fakat, yeni 
~ıt buç ~ Çıkmasına şurada bir, 
D 81dıo 1 ~ ay gibi kısa bir zaman 
, 0 1'rıtıkı alda geçen seneden istok 

1 e .hatı:tın ha_mi 25 kuruş olması, 
G8tıaiz b teessurle söyliyelim, müş· 
n~tetıer ".klemasi karşısında, amele 
'n hen';ın Çukurova ziraat tarihi

iQkaeıııı z .kaydetrnediiji bir şekilde 
:~a•ında~~ 1 • Pamuk fiatile maliyeti 

ır tiıns 
1
1
• ınüvazenasizliğin canlı 

a ıdir. 

ça 000rus 
v Pa aıneı unu söylemek lazımsa, 
,'•atı ol esıne, yeme, içme hariç 
~a llıuka~~~k 5 5,5 lira ödeyen, bu-
0ınu 26 ınevcut geçen yıl pamu· 

kuruşa bile satamıyan, çı 

Barselon, Londra tek
lifini kabul etti 

Bombardımanlı oldu; 
ölenler, yaralananlar .• 
Barselon: 26 ( Havas ) - Cüm 

huriyetciler dün geceder.beri yap. 
dıkları çetin bir çarpışma neticesi 
dört metre murabba işgal etmiş

lerdir . 

Liman Asiler tarafındnn şiddet· 
le bombaıdman edilmiş ve bir çok 

kişiler ölmüş ve yaralanmıştır • 

iyi bir kaynaktan alınan malu· 

mata göre, lspanyol hükumeti, ce· 

va hını bugün Londraya tebli(r et· 

miştir. Cevap müsbettir • 

Londra : 26 ( Radyo ) - Ade· 

mi müdahale komitesinin gönüllü· 

ler hakkındaki planının Barselon 

hükümrti tarafından kabulü bura 

da memnuniyet uyan:lı· m ~tır . 

kacak klevlı\nd pamuijunu 30 32 ku 
ruşa açığa, buijdayını 3-3,5 kuruşa 
satan çiftçiye artık ( maliyeti endir· 
mek ) düstlirunu e': bir çare ola· 
rak göstermenin manasıni anlamakta 
zorluk çekiyoruz. 

Ziraat mahsullarında (Maliyet) de 
nilince bizim hatırımıza ilk önce (A· 
mele) ücretleri gelmektedir. Geçen 
sene ameleye daha az haftalık ver• 
diğimiz halde yerli ~ amuk rr alı et i ı 
27 den aşağı düşmediğini ve bu yıl 
verdiğimiz amele ücretlerile bu ma· 
liyetin ne kadar kabaracaijını en ba
sit bir hesapla ı nlamak mümkün· 
dür. 

Ne olursa olsıın çapa işini ta· 
mamlayan, yakasını ve mahsulünü 
kurtaran çiftçi şimdi şu son günler 
de yeni bir derde düşmüştür: 
Pamuk amelesine avene. 

l Kahirede İslamlar 
bir leşigi kongresi. 

Kudüs ; 26 (Uta) - Bütün Is· 

lamların iştiraki ile ikinci Teşrinde 
Kahire :'e yapılmak üzere bir Dünya 

Kongresine hazırlanılmakdadır. Bu 
Kongrede her şeyden evvtl Filis

tin meselesi münakaşa rdileceği gi

lıi Şarkta Lulun'n lslamlaı'ın Av· 
ıupa büyük dt v'.etlerinin politikaları 

na karşı alacagı vaziyet konuşula
cakdır. Arap gazeteleri, bilhassa 
Mukattam lngilizlerin Arap'J, u karşı 
aldı) vaziyeti rezalet ve hainlikle i:-

1 
tıham ederek ınüJhi~ tcnkidler yap- ı 
makda ve lıu harrketile umu ııi 

harbdd galibiyetine hizmeti dokun· 1 
muş 100 Milyon lslamları l.,üsbütün ı 
g•) ıp eı'ec·ğhi \ e Arapların külıne 

bir lngiliz siyasetinin k 11 baıı · 1 ' uğu 
nıı bildirmektedir. 

Kalbimin muhasebesi 

Yazan: Tangüner 

• Güneşdeki lekeler 
Yazan: O. A. 

• 
abluka filmi 

(Avrupa matbuatı) 

Çiftçi, birçok yerlerde açmak üz 
re bulunan ve bu yıl umum ekım sa 

1 hasının yüzde 60-70 ini teşkil e 
- Gerisi ikinci sahifede - -•••••••••---

! sında samimi ve dos- l 
! tane tebrİ 1l ve tcşek- ! 
• k"' 1 fi . 1 ! ur te gra arı teatı e- ! 
1 d'l . . 1 i ı mıştır. i ··-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-- . 

Almanyada yeni
den Altın teslimi

dair kanun ne 
Berlin : 25 (Uta) - Almanya 

hükumeti bir kanunla, Alman altın 

parasını kurs haricine çıkar<! ığı gi ':. i 

bunun para olaıak kulJ aııılmasını men

et ı iştir. K u rş haricinde bulunan bü 

tün altın paralzr muayyen lıir zama 

na kadar teslim edihıelidir. Berlin 
salahiyetdar maka ıı,;, tı Lu y .. ni al· 

tın derdestin büyük l. i ı netice ver
meyrcegi kanaatindedir. 

Almdn Fransız 
iktisat anlaşması 

yakınlaşma h :ts,l ol.Jy r 

1 
günlerde bilhassa lngı\i ı gaze teleri hassa yahudiler bundan müteessir-
y a kınd a n al akodar o lmak t adır . dir. Eskiden, Macaristan hükümet 

j Taymis gazetesinin Tuna rrulı a bi- partisi ve makanizması, bütün siyasi 
ri; Avuslu ı yanın • !manyaya i l h a kın- hayatı kendi eli altında tutarken Nas· 
dan sonra Macaristanda b'r end işe yona( sosyalizm . Macaristanda ehemmi-
hüküm sürdü~ünü anl;ıtan b'r yazısın- yelli görülmiyen bazı ufak tefek lider-
da ezcümle d iyor ki : (erin uyandırdıkları hareketler halin-

"Avusturyanın Almanyaya ilhakın· deydi. Fakat Avusturyanın ilhakından 
dan önce, Viyanada hissedilen karar- >onra, memleket içinde hi sedilen 

ı sızlık hali bugün, Praka ve Audapeş- tahrikat, macaristanda Hitler taraftar-
teyc geçmiştir. Çekosluvakyada oldu- farının hayli artmış oldu~unu gös-
ğu kadar Macarislanda da ahali . nas- terdi. 

yona! sosyalizmin Tuna · havzasında Çekoslovakyanın bugünkü vaziye-
dalı a ile rliyerck kendil erine kadar tinde sun ' i bir sükün oldukunu ve mu-
gel mesinden end işe ediyorlar. hakkak surette bir değişiklik vücude 

Eskiden Macarlar A\'usturyada, gelcce~i kanaati, Macaristanda açık. 
kendi istikballerile a lakadar · olabile- ça hissedilmektedir.,, 
cck küçük bir ih timal görüyorlardı. 
Her iki memlekette krallığı iade ede
rek Budapeşted e krala taç giydirm e ~. 
Şimdi, Avust urya , Almanyaya giltiği
ne göre, büyük Alman ailesiyle iş li· 
rak yolunda h c ı hangi bir yeni t eşeb
büs, Berlin ile ittifal. el mr.k demek 
o lacak tı r ki, Rerlı n de a bsburgların 
başlıca dü şmanıdı r. 

Hudutt a Al m;ın askerlerinin gö-

Romanın 
Afrikada 
çıkarttığı 
bir kanun 
~:yazl_a_r_siyahlara 
k arşı daima kin 
-.....;~~~~~~-

ve ne fr et duya --------
cak onhı ra as -

l :i y~kı~;;;-yacaktır. - --·~-~~----
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Güneşin lekeleri ~ ...... mlm ................. mtEn:s~~mı!!illllm ...... .-:~:z:m-----........... , 
Ziraat bankası Halk Partisi 

S!l37 5-=-SX11125=1938 
Yeni binanın bugün 
temel atma töreni 

yapılacak 
---- Yazan ----

Şehrimizden buğday sa
tın altnakta devam ediyor G. A. 

Şehrimiz ziraat bankasınca huğ· 
day mübayeasıııa devam olunmak· 
tadır. Ayın 23 ünde 23,061 ve 24 

33,375=3X1 J, 12~-1938 " 
Eırail ıle ahbap olan, fakat onun dilin 1

1 den anlamadığı için verdiği haberide 
v :ık tinde farkedemiyen adamın hika 
yesini bilir.,;iniz. Gökyüzü ilmi müte. 
hassısları da, bizim le ahbap olduk 
)arı için, bu yıl hem gök}üzünden 
hemde yeryüzünden sıkıntı çekeceği· 

mizi bize çoktan~eri haber vermiş
lerdi. DeJiklerinin hepsi birer birer 
çıktı: 

ilkin dünyanın birçok yerlerinde 
zelzele oldu. Yazın rüzgarlar çok 
derhn, fırtına koptu, birçok yerlai 
su bastı. Yemiş ağaçları pek nz 
yemiş verdi. Havadaki elektrik he. 
men daima müsbet gidiyor, roma' iz 
malılar ağrılarından bu yıl çok şika 
yet ediyorlar. Bir tarafta yanardağı 
parladığını henüz c'uımadıks-t da 
lspanya'da Çinde muharebe sürüp 
gidi)Or, 

Güneşin lekesi bunların h"p~ini 
yapacağını gökyüzü mütehassısları 

bize önceden haber vermişlerdi. Fakat 
onla!'ın dilide euailin dili gibi, bizim 
kine uymadığından verdikleri haberi 
anlıyama mıştık. 

Gdkyüzü mütehassısları-- mate 
matikçilerin hepsi gibi- formüllerle . 
konuşurlar. Güneşin lekesi bizim dün 
yamızın karşısına- yahut bizim dün 
yamızın güneş lekesi karşısına-ne 

vakit g ~ıeceğini bildirmek içir. ellerin l 
de şu müthi~: 

3 .,375 

Foımü'ü vardır. Bu formül gü· 
neş lekesinin 33,375 yılda bir kere 
bizim dünyamızın karşısına geldiğini 
haber verir. Ne vakittenberi 33,375 
yılda bir kere geldiğini anlamak için 
daha l>a~ka ince hesapları vardır. 

Onları burada an'atmak pek uzun 
oiacağından 1870 yılından beri oka 

1 
dar yılda bir kere demek daha kolay 
dır. Hemde o 1870 yılında güneşin 1 

lekesi tam 139 gün sürmüştü. Onun 
1 

için o yılı güneşin leke!line bir baş · 

!angıç diye sayarsanız ondan sonra 
her 33 ve küsuru olan bir yılın bin 
de 375 ini kolayca hesaplıyaLilirsi 
nız. 

Çiftçi ve amele 
Birinci sahifeden artan -

den lde\lar.d pc>rrl(L'r.u tcplrır.r.k 
için amele b..ılrr.ağa ve bunı.:n için· 
de yeniden bir çok zahmetlere kat
lanmcık mect"-uriyetindedir. 

Amele için elciye avans v.ermek 
elcilik vermek ve onların her istcgine 
boyun eğmek liizımdır. Buda 
pamuğunu çektirmek şartile fabrika 
dan avans almak olmazsa hariç· 
ten yüksek faizle para bulmak veya 
en sonunda dOşkOn fiatla açığa pa 
muk satmağa mümkün olur. 

Bu mevzu ve dert okadar geniş 
ve .acıdır ki: Dokundukça yeni bir 
facıanın perdesi kendi kendine açılı 
yor ve iş önünüzde sırıtıyor. 

Diyelim ki ve kabul edelim ki: Ne 
yapıp edip çiftçi amele buluyor. Fakat 
facianın son perdesinin rcılığı kar
şısında titrememek imkansızdır. 

Çiftci, bir yıllık çalışmasının mey-
vesi, elinin emelri ve her şe} i olan 
pamuğu kurtarmak için, kabında 
benliğinden bile feda karlık" yaparak 
bir karış topra~a sahip olmayan, bel· ı 
kı belli hir durağı da bulunmayan 1 
her hangi bir elcı} e oyuncak oluyor. 1 

Elcinin istediği parayı gözünü kapa
yup vermek mecburiyetindedir. Am· 
ma, amelenin yarın iş zemanında tar
la başına gelip gelmiyeceğini de kim 
se temin edemez . 

Amele getirmek vadile aldanıın, 
binlerce liraları her hangi bir elci 
ve)'a. a.m.ele tarafından kaçırılan çift
cılerımızın sayısı belli ve çoktur . 

Bir bakıştan1 şa;anı itimat olnu· 

Ancak güreşin işleri de bizim 
dünyanın işleri gibi drğişebilir. Onun 
için bu 33.375 hesabı da büsbütün 
kesin değildir. t3azı dlfa o kadar yı'· 
da bir gelmez de daha sık sık gelir. 
Şu kadar ki gökyüzüı . ün işleri dai
n a bir hesaba dayandığından, güneş 
lekesi bizim karşımıza m~cmuu gcııe 
o kadar yıla müsavi zamanlarda ge 
lir. Mesela 33,375 sayısı üç kere 
11,125 sc-yısına müsavi olduğundan 
güneş lekesi o kada~ zaman içinde 
de gelebilir. Bunun gibi 4 kere 
8,344 ile 7 kere 4,768 sayılnrı hep 
o esas sayı>·a müsavi olduklarından 
gün~ş leke-sinin 8 şu kadar, yahut 
4 şu kadar yılda bir geri geldiğide 
vardır. 

Bu yıl güneş lekesinin kaç gün 
süreceğini henuz söylemediler~e de 
hundan önceki büyük leke hatırını 

çok saydıracak kadar, tam 104 gün 

ünde 57,544 kilo satın alınmıştır. 

Mlibayea tarihi olan 19 temmuz 
danberi satın alınan buğdayın ye

kunu 183,56.J kilodur. Bunlar 3,67 
3,71 kuruş arasında alınmıştır. 

Saimbeylide bağ hasta
lıklarını tetkik 

Mücadele baş teknisiyeni Sa
dettin Sarıkaya ve Vilayet Ziraat 
müdürü Nuri, bağ hastalıklarını tel

kik etmt k üzere bugün Saimbeyliye 
gideceklt"rdir. 

Osmaniye kaymakamı 
Osmaniye kaymakamı Gafur 

Dahiliye Vekaleti Seferberlik şu
besi ikinci şube şefliğine naklen ta· 
yin edilmiştir. 

sürmüştü, Bu senrki zelzelelere, sel . Oymaklı köyünde 
lere, fırtınalara göre hatırını gene 
çok saydırmak iskdiği anlaşılıyor. 1 

Şimdiya kadar gafil kalarak gü. 
neşin lekelerini önceden hesap ede· 
medinizse, bundan sonra boş bulun· 
mayınız. Bu 1938 senesinden sonra 1 

da her 4 şu kadar yı h!.!t 7 şu kadar 
veya 11 şu kadar senede leke gene 
gl"lebilir. Her halde 33 şu kadar se 
ne sonra mutlaka hazır bulununuz. 

Büyük bir okaliptüs fidar-
lığı meydana getirilecek 

Oymaklı kö}Ü merkez ittihaz 
edilmt'k üzere ona civar ycrlt'rde 
senevi 100,000-1,000,000 okaliptüs 

ağacı yeLişlirilerek halka meccanen 
tevzi edileceği gibi yine orada em
laki milliyeye aid geniş bir sahada 
muhtelif cins ağaçlar yetiştirilmek . 
üzere şimdiden tert:bat alınmıştır. 

Bunun için Vılayet Ziraat müdü· 
rü Nuri vr. orman okaliptüs şefi F eh· 
mi oraya giderek tetkikatta bulun 

1 

muşlardır. 

Günrş lekelrrinir· hayada ve top 
rakta sebep oldukları karışıklığı her 
kesin zıhni kabul eder. Fakat Rusya 
1ı meşhur ilim adamlaı ından Çijevski 
nin hesaplarına göre salgın hastalık 
lar da güneşin lekelerine tesadüf e
den yıllardı artar. Onun fıkrine gö· 
re bir sinir hastalığı salgını demek 
olan muharebeler de yüzde 72 nisbe Parasını çalmışlar 1 

tinde hep güneş lekeleri zamanına 1 Elazığlı Kaya oğlu Hüseyin; Dur 
1 

Asfalt cadde üzerinde yapılaca 
ğını yazdığımız Yeni Halk Partisi 
ve Halkevi binasının temel atma 
töreni bugün öğleden sonra saat 
onyedide yapılacaktır. Bu törene 
bütün yurddaşlar ~crbestce gelebi· 
leceklerdir 

/' 
Şö~~y<e'\ÇO~ır: 

Kamyon ve oto
büs ücretleri 

Yeni otel ile yeni istasyon 
arasında seferler yapan kam
yon ve otobüs sahiplerinin yol 
culardan hergün bir sefer için 
beş kuruş aldıklaıı halde pazar 
günlt ri otobüs, kamyon ve ara 
ba gibi nakil vasıtalarının bağ, 
bahçe, yayla ve plaj gibi yer· 
lere gitmelerinden bilistifade 
on kuruş aldıklarından şikayet 
edilmektedir. 

• 
"Şehrimizdeki kebabçı dük 

kanlarında kış, yaz irili ufaklı 
müteaddit çıraklar çalışmakta 
dır. Bunlar yalınayak başı açık 
uzun saç, simsiyah uzun tırnak 
ve önlerinde pis ve rengi sol
muş önlüklerile müşterilerine 

hizmet eder. Bunların temizli. 
ğine asla dikkat edilmez. halbu 
ki müşterinin önüne getirilen 
kebap ve bunun teferrüatı hep 
bunlar tarafından hazırlanıyor 

Bu vaziyet karşısında bir insa 
nın bu yemeği ne suretle cehri 
nefis ederek yediği göz önün· 
de tutulmalı ve ona göre hare 
ket edilmeli...,, 

* tesadüf ederler.. Buna isterseniz ina sun oğlu lbrahim ve M~hmet oğlu 
1 

nırsınız, fakat 1870 ve 1871 senele Ömer Demirel tarafından on beş ' Menba sularının küçük kadeh 
rinde güneş lekesinin 139 ve 111 lira parasının çalındığıPı şikayet et- j leri in müteaddit tenbihlere rağ 
gün sürdüğünü, sonra 1913 yılında mesi Üzt rinr. suçlular yakalanmış m:n yine bir kuruştan satıldığı 
yalnız bir gün sürdüğü halde 1914 ve tahkikata başlanmıştır. 

1 

ve lıunlardan hiç ıbirinin ceza· 
yılında birdenbire artarak 104 güne landırılmadığı görülmektedir. 
kadar çıktığı cetvelinde görünce zih Hem yaralamışlar ve hem Okuyucularımızın bu üç şi 
niniz elbette az çok sarsılır... ı' de parasını almışlar kayetini alakalı dairelerin nazarı 

- Ulus - dikkatine koyar ve lazımgclen 
Mehmr.t oğlu Tevfık adında bi- tedbirler alınmasını b~kleriz. 

Yugoslavyada 
Banka Moratoryumu yok 

Belgrad: 26 ( Uta ) - Banka 
tedbirlrrinin yaıılış bir şekilde gös-

terilerek göya Yugoslavya hükı1me· 
tinin bir Banka moratoryumu ya 

pılmasını müsade edildiği bildiril
miş isede bur.un aslı esası olmadı
ğı resmi makam tarafından bildiril-

mişdir. Para yatırma mahafazasın · 
dan istifadesi bulunan bazı Banka 
ve parı 1 iı ikdirmrğe yarayan ka 

salar, şayed yeni arzularını vak 
tinde ve nizamile ifa etmemişlerse 
böyle bir tı dhir birdenbire, ve bü 
yük bir şekilde para kaldırıldığın· 
da Vdkidir . 

y<ın bir anama para kaptırdığından 

dolayı çiftci haksızdır. Fakat bu hük • 
mü verenler, işin içinde olsalar der
hal h~kiirnlerini de~iştirirler . 

Yazımızı bitirirken işin ruhuna 
parmak basmak istı·riz: Çukurovada 
senelerdenberi deva:n eden bir çift· 
ci ve amele meselesi vardır. Bu ek
seriya çiftci aleyhine dönen bir dava 
olmuştur. çiftciyİ krize sürükleren, 
maliyetin yükselmesine en büyük cı
mil ohın bu davanın haHi bir şahıs, 
bir cemiyet işi değiJ, bir devlet İŞİ· 

dir ve .. bunu hükiimelimizden bek
lemekte hakkımızdır , 

rısı Kamışlı nahiyesinin yukarı · ~~"'--"'"--""'-""~_,.._,.._,....~.....,..__,,,..,,_,,,.. 
Ritler köyünden gelmekte iken önü 
ne ners-'sli köyünden lsmail oğlu 
lsmail ve Mehmet oğlu Ali çıkarak 
e-ski bir husumetten kavga ederek 
Tevfiği kolundan yaralayıp üzerin
de bulun~n on bir lira altmış kuru 
şunu aldıkları vukubulan şikayetten 
anlaşılarak ~uçlular yakalanmış ve 
haklarında kanuni takibat yapılmış-
tır. 

Mersin liman şirke
tı içtimaı 

Mersin liman şirketinin 2 E ,. 
Jul 938 taıihinde yapacağı fevkala 
de içtimada Adana Belediyesini 
Belediye Reisi Turhan Cemal Be· 
riker'in temsil edeceği haber alın· 
mıştır . 

Yaralını~ sıhhati iyileş
ıneğe yüz tuttu 

1 Evveıki gün Siptilli 1e bir fırın· 
da y;-p:'makta olan tamiratı kontrol 

eden Belediye İnşaat muakkibi Ah
med Ôzüpak'in betonarme döşe· 
menin )ıkılmasiyle başından ehem· 
miyetli surette yaralandığını ve te 
davi edilmek üzere memleket has· 
tahant>sine yatırıldığını yazmıştık • 

Ahmed Ôzüpak'in sıhhi vazi · 
yetinin iyileşmekte olduğunu mcm· 

nuniyetle öğrendik • 

Fiat listeleri tetkjk 
edildi 

Y e n i 1 e c e k, içilecek 
şeyleri satan mahallere aid taıifC!. 
lt-rin Belediye encümenince tetkik 
edilmekte olduğunu yazmıştık . 

ÔğrendiğimİZC! göre bunlardan 
Seyhan lokantasının tarifesi tadil 

· suretiyle tasdik edilmiştir. Bu ye· 
ni tarife de yüzde 10 - 15 nisbe· 
tinde tenzilat yapılmıştır . 

Belediye Reis Muavini 
Belediye Reis Muavini Vedad 

Giiçlüye bir hafta mezuniyet ve 
rilmiştir , 

Yeni Mersin Arkadaşımız 
Evvelki günkü sayısı ile Yeni 

Mersin arkadaşımız 13 yaşına gir 
miştir. Değerli çalışmalariyle yaşa· 
mış olan arkadaşımıza bundan son 
ra ıla muvoffakiyetli neşriyatiyf e 
çok yıllar dileriz , 

• 
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Gök yüzü açık. Hava Rüzgarlı 
en çok sıcak gölgede 36 derece, 

geceleri en az sıcak 20 derece • 

\Muallim mektep
' )erine alınacak 
1 talebeler 

Kültür bakanlığı her yıl olduğu 
gibi bu yılda kadro boşluğunu dol 

',durmak üzere muallim mekteplerine 
parasız yatılı talebe alacaktır. Alına 
cak talebe Türk olacak ve talebede 
milli duygusunun sağlamlığı kaı ekte 

rinin düzgünlüğü, ıuhi ve bedeni 
sağlamlığı aranacaktır. imtihanlara 
muallim mekteplerinin birinci sınıfları 
için 15-19 yaşında, ikincı 
sınıfları için 16·20 yaşında, üçüncü 
sınıfları için 17-21 yaşında olanlar 
alınacaktır. Birinci sınıflara orta mek 
teplerin pek iyi, iyi dereceli mezunla 
rı, ikinçi ve üçüncü sınıflara lise ikin 
ci ve üçüncü sınıflarından pek iyi ve 
iyi derecede geçmiş olanlar alınacak ' 
liselerin ikinci ve üçüncü sınıfların· 
dan muallim mekt~plerinin muadil 

sınıflarına geçmek isteyenler meslek 
derslerinden imtihana tabi tutula· 1 

caklardır. Sınıfını orta derecede geç 
miş veya ikmale kalmış talebenin ya 
pacakları müracaatlar kabul olunmı 1 

yacaktır. ı 
Müracaatlar, mezun oldukları I 

veya kayıtlı bulundukları mekteple 
re yapılacak, bakanlığa yapılacak 
müracaatlara cevap verilmiyecek· 

Elektrikle 

Her şeyi değiştiren fen, 
balıkçılığa da karıştı, Şimdi e 
vasıtasiyle B a 1 ı k 
Balık dalyanlarının 

yerlerin yakınına, akar s • 
tikametine bir sed yapıyorllfı 
sedden hafif voltajlı bir elekttt 

• 
rryam geçiriliyor. Su elektıil' 
yat iyi nakleder. Onun için sed 
varına gelen balıklar elektrik 
yanını hisseder etmez şaşıny 
Oradan kaçıyorlar ve doğru 
nın içerisine giriyoı lar. 

Kend:ne çok emiıt 
bir pilot 

Pitenbaher kard< şler M 
nın en meşhur pilotlarıdır. 

iki spor tayyeresiyle Budapef 
tam orta yerinde olan evlerinİO 
rinden hemen her gün uçarlat. 

Bu kardeşlerden büyüğii 
gün balkondan kendisine me 
lıyan genç karısını ve kız kar 
rini daha iyi görmek için çok 
tan uçuyormuş. Birdenbire y 
manevra yüzünden tayyare 
kaybetmiş, ve korkunç bir gü 
le evinin damı üzerine t?üşlll 

Dam tayyarenin ağırlığıyla 
ve tayyare, pilotun annesinin 
yattığı odaya inmiştir. 

Kazanın neticeleri çok fed 
tir. Mektep idareleri müracaat e. muş, pilotun annesi ve o sırada 
denlere ait hazırlıyacakları listeleri ta kadını yoklamağa gelen bir 
bakanlığa gönderecekler ve takan- şu kadın ağırca yaralanmış ve 
lık bu listeler üzerine parasız yatılı tah1neye kaldırılmışlardır. Ta 
talebeyi seçecektir. Seçilenlere teb- ci enkaz arasından bin m .. 
ligat yapılacak ve kendilcrindC!n ta-

1 çıkarılmış, o da hayatından iİ 
ahhüt senedi istenecektir. 1 bir halde hastahaneye götürü 

On beş yaşında J 

bir kabadayı 
1 

Büyük Çaylı köyiinde oturan 
Çolak Hasanın on beş yaşlarındaki 
oğlu Bedrinin ayni köyde oturan 

Hacı Alımedin on dokuz yaşların· 
daki oğlu terzi Remziyi tabanca ile 
ağır surette yaralayarak kaçtığı ha 
ber verilmiş ve bu küçük kabada
yının yakalanması için Merkez ka· 
rako! komutanının kumandası altın· ' 
da bir jandarma devriyesi çıkarıl· 

mıştır. Yaralı tedavi altına alınmış. 

tır. 

Bir kadının 
tarlası yakıldı 

tür . 
Tayyarecinin genç karısı, 

ci manzara karşısında çı1dı 
Tayyaresinden bu feci mı 

gören küçük kardeş, soğukk 
muhafaza edebilmiş ve tayy.,, 
ydanına inerek ağabeysinin L:u 
masına yardım etmek üzere e 
muştur. 

Romanın Afri 
da çıkarttığı 

kanun 
Birinci sahifeden artan J 

ırka mensub evlenen beyaz İ 
rın evlenmelerile fevkalade 
istidatlı ne!.ill. r vücüde ge 
isbat etm:ştir. Muhtelif ırk 
vücüde geien nesillerde ise 
a :li bir nesilden ibarettir. 

lı k veraseti kanunlarile 
o1an bazı Vimsele ı in kara1tir 

Karataş nahiyesinin Bahçe kö. 
yünde oturan Mehmet ' ızı F ehime 
nin köy civarında bulunan beş gü 
lek ekili buğday tarlası meçhul kim 
seler tarafından yakılmıştır. Jandar· 
maca tahkikat ve takibat yapılmak
tadır. 

YENi NEŞRIY AT: 

Çocuk 

' siyah ve beyaz birleşmele 
gayet kıymetli bir mestizen 
vücüde gelebilirler. f erdlerio 
lam bir sevkitabii neticesi 

Çocuk Mecmuasının 96 ıncı sa
yısı çıktı. Bu sayı çok güzel yazı ve l 
resimlerle doludur. Çocuklarımıza 
ve çocuk babalarına tavsiye ede-
rız . 

kanlarını beyazlarla karışdır 
sındaki israrlarile nesillerin 
memesini inta.ç ettiğind t n kol 
in çok mühim bir işine yar 
dır. ltalya hükumeti, Saba 
sinin bir şefi olmak sevdasilt 

Beynelmilel Nabatat 
Kongresi 

fstanbul : 26 (Hususi) - Yakın. 
da Belçikada beynelmilel nebatat 
hastalıkları hakkında bir kongre ya· 

1 tıcı ve cazip hisler taşıyan 
kadınların t'esiratı altında kı 
!arı için beyaıların bunlarlı 
yaşamahrını hile menetmiftİ" 
ya 1935 tarihinde Somalilı-

pılacaktır. ı 
Hükumetimizin de davet edildiği 

bu kongreye ne şekilde iştirak edi 1 

leceği hakkında şehrimizde bulunan 
Ziraat Vekili B. Faik Kurdoğlu 
meşgul olmaktadır. 

Belçikada tetkikler yapmak ve 
bu kongerede m!mleketimizi temsil 
etmek üzere Vekalet müsteşarı Na· 

kit tinin Ba~ k rnlığır.c' a l iı l q l I ı 

temlekesiııde 3500 ltalyan• 
bil binlerce melezler vardır. 
siyah ııkın ve hemde beyaS 
rug, dim3ğ, ve ahlak tl'kam 
muhafazası zımmında yapılıo•f 
bir tedbir ilk defa olarak lw 
rihinde gözüktür. 

gönderilmesine karar veril · 
Heyet önümiizdeki hafta 

de Belçikaya harek~t e 
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Kalbimiu 
Muhasebesi 

~on za. daha cazıp, 

~mania. •·---· Yazan ·--.. , daha büyüle 
d ra ka- t yici 1 

h~çrb?ırayaakttıomaın 1 Tangüner o, benim 
kalbimin Jul 

litcsini, ma • .,. ..... _. ....... ~ •• •• •• ..... •• •• •• , .... •• •• : yeti oldu ; 
~oken kaplı bir deftere kaydetmiş fakat bilmiyorum, ben de onun Ro-
eğilirn. Hatta ben böyle bir zah- meo' s~ muyum? 

illete k ti 1 ' "1 · B · H ld b k· a aııan ara gu erım: enım issim a anmıyor sanırım; e-
b~tabırıı kafam, kütüphanem kal· nim gözümde o ne ise, onun gö· 

1ıtıdir. 
zünde de ben oyum! 

b 
Fakat şunu itiraf etmeliyim ki, 

u Julyet'in kalbi vücudundan gü· 
b" Zengin kütüphanemin içind~ki 

Utün kitaplar, hep Julveren'in zeldi. Romeo da tıpkı öyle! 
:o~anları gibi sonsuz, müphem mev Ben dt", sevdiğimle beni, onlara, 
u u, ınaddeleşmemiş, hakikatlaşma sevgimizi, o klasik sevgiye benze-

tııaıııış gonül hikayelerile dolu. tiyoıum. 

t Fakat bugün, licr satırı hakikat Ben sevgilim~, s< vgımı açmış 
an b· 

ilk ıraz olsun uzaklaşmamış olan dfğiliml Buııa ne lüzum var: Gözle 

h hakıkat cildini kalbimin kütüp-
nl ıl ·n · rim ona bakıyor, gövdem onun göv-

d • ~sındeki en )Üksck rafa koy 
u~, Bu öyle bir kitap ki zeyilleri 

~~lk·olacağa benziyor. Bilmiyorum, 
I 

1 
ı acı, belki de pek tatlı satır. 

ara dolacaklar. 
.. Kalbimin iradesinden aldığım 

curetJ h d k v e, ınu akkak say ığım te şey 

cı tıı~t ki: Yazdığım bu kitap, kalbi 
a ~ ın I son eseri olacak! 
k' b Çİınde, dinimin, mukaddes kita
bi t '~dan, çok mukaddes olan bu ki

yY' ikı·'n. Julyet'ini ben, yaşadığım ılık 
1,;Jj d 'ıtıın, güneşli bir saatinde tanı· 
... ıııı, 

ıııW O lef k d • görseniz, nt" kadar tatlı, ne 
Ô ar munis, ne kadar vakurdur! 

b~ Y nun Lu insani güzellikleri, mezi· 
etleri, kadın güzelliklerinden çok 

desini, ll'Ölgem o~un gölgesini takip 
ediyor yal 

Onun gibi hisli bir hüviyet ö· 
nünde, bundan daha açık, daha fır· 

tınalı bir itiraf olabilir mi? 

- Sevgilimi seni seviyorum. 

Demek, tatlı olduğu risbette 
gülünç geliyor Lana! 

Bu modası gcçıııış küflü keli
meyi, atıldığı mahzenden çıkarıp 

kullanmanın manası var mı? 

Bu mevzuun bütün teferrüatı 

içinde iyice bildiğim bir tek şey 

var: Onun sevildiği; ve sevenin ben 
olduğu mi 

lşt~ kalbimin muhasebe i bul 

Kontenjan müd- 300 kız az kalsın 
;;

1 

deti 30 güne boğuluyordu 
çıkarıldı 

&ii ~nkara : 26 (Telefonla) -· 15 / 
ne nluk kontenjan müdoetinin 30 gü 'ı 

J
,, v k:ıkarılması hakkında gümrük 

1 ı: ~!etinin alakadarlara gönderdiği ı 
tııııııde aynen şöyle denmektedir: 

tiikı"f<ontenjan mahsubunun güm
~Ün e~~e ilanı tarihinden itibaren 15 
~ii 1.?•ndc muamelelerini bitirerek 
h:tuk resmini ödemi yenlerin be· 
tcn·narııclerine veıilmiş olan kon
ko;~nl~rın geri alınacağı mefsuh 
h~t nıarı kararnamelerinde sara 
2 7~0 zikredilmiştir, Halen mer'i 
kar Os sayılı genel ithalat rejimi 
kij~tıııda bu hususa dair bir hü· 
t•aııı·'.11evcut olmamakla beraber bir 
len k uJ haline girmiş olan ve veri· 
hhs 0 ?tPnjaııın uzun müddet bir 
llıck: ınhisar etmesini temin eyle 
lerc e bulunan bu usulün gümrük. 
dır c tatbikinde devam olunmakta· 

• 
Fın~ •soıı zamanlarda tüccar' ar tara

Yap~~ ~aki müracaatlar üzerine 
?ür,Ju~ ıııcelemede bahsi geçen 15 
YetsizJ: ~oııtenjan müddetinin kifa
d~n. b~ı .. anlaşılmış bulunduğun· 
llıa81 u rııuddetin 30 güne çıkarıl-
~un görülmüştür. 

Gaip aranıyor 
k01~e~hlnın Ayas nahiyesinin Yeni 
buluıın e dedesi KaraMehmet yanında 
dulJahaıı kardeşim 327 doğumlu Ab 
nered Oğlu ihsanın bir scnedenberi 
Oiduğ~ olduğunu bilmiyorum nerede 
Civatın~u bilenlerin Adana Saathane 
betbe la 302 numaralı dükkanda 

r sa S 
lııe)~ti . onguna malumat ver 

rıca olunur, 
Arayan kardeşi Abdullah 
oğlu Abdullah Adak 

9575 

Londra itfaiyesi geçen gün gaz 
maskelerini takarak, şehir harp es· 
nasında bir hava hücumuna uğramış 
gibi çalışmaya mecbur olmuşlar ve 
adeta zehirli gazlara karşı müdafaa 
tedbirlerinin ilk ameli tecrübesini 
yapmışlardır. 

Büyük bir dondurma imalaıha 
nesinde yangın çıkıyor. Fabrikada 
300 kız çalışmaktadır. Yangın o ka
dar, ani bastıııyor ki hiçbiri kaça· 
mı yor. 

Fabıikamn soğuk hava makine· 
!erine giden amonyak borusu da 
yangın esnasında patlıyor ve boğu
cu gaz et'rafa yayılıyor. 

lçerde kalanlar da, dışardan 
yangını söndürıniye çalışan itfaiyede 
bir yandan yangınla, bir yandan da 
boğucu gaza karşı mücadele etmiye 
mecbur oluyor. itfaiye neferleri der
hal zehirli gaz maskelerini takıyor. 
lar ve alevlerle gaz bulutlarının ara· 
sına atılarak fabrikadaki kızları kur. 
tarıyorlar. 

Üç yüz işçi kızdan sltmışı am .. ııı
y dk gazını yutarak bayılmış veya 
boğulacak hale gelmiştir. itfaiye ta
rafından kurtarılan bu kızlar hasta· 
haneye kaldırılmıstır, 

Sayln Müşterilerimizin 
Nazarı Dikkatine 

Prese Fabrikamızda mevcut ol
up şimdiye kadar müteaddit müra 
caatlarımıza rağmrn kaldırılmıy an 
boş pamuk haşalamıın bir haftaya 
kadar kal lırılmadığı takdirde çüı ü
mesinden ve ziyanı uğrumasından 
Fabrikamızın hiçbir mcsuliyet ka· 
bal etmiyec gini sayın müşterileri 
mize bildiririz. 

A. Brazzafolli ve şürekası 
Pamuk prese Fabrikasi 

1 - 2 - 9577 

Türksözü 

Adana Pamuk Üretme Çifliği müdürlüğünden: 
1 - Müessesemizin a~ağıda ciı s ve miktarlarıle muhammen kıymet 

leri yazılı Şt·bat 939 gayesine kadar olan yanıcı ma~deleı ihtiyacı kapalı 
z rf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Cinsi Miktaıı Fiat Kıymeti Lira 

Gaz 1600 Tenk 280 4480 
" 

Mazot 3200 " 145 4640 
" 

Benzin 700 " 305 2135 
" 

Valvalin 110 " 680 748 
" 

Vakum 3500 Kilo 40 1400 
" 

Gres • 600 " 24 144 
" 

Yekun 13547 

2 - Yanıcı maddelerin bedeli (13547) lira ve muvakkat teminatı 
(1016) lira (3) kuruştur. 

3 - Eksiltme pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde ve komisyon hu 
zurunda 12 - Ağustos - 938 tarihine miisadif Cuma günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin şartnameyi bedelsiz olarak üretme çifliği müdürlüğün
den alabilirler. 

5 - isteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarile Müesssese müdürlüğüne müracaatları. 

27 - 31 - 4 - 8 9581 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarları 

Adana Şubesi 
1 Ağustosta Açılıyor 
Belediye caddesi Adana 

Adana 6 ıncı Su İşleri 
dairesinden 

1 - Adana ovasının sulanması 
için Seyhan ırmağının sağ tarafın 

1-6 9570 

Türkiye Kızılay Cemiyeti 
nmumi merkezinden; 

Afyon Karahisar Maden Suyu. 
nun bir litrelik boş şişeleri, sarLan 
külahile beraber, (9) ve sandıkları 

(50) kurnştan geri alınacaktır. 

.Sahife 3 

Aşk-Heyecan - Maceıa- Sergüzeşt- Filmlerinin en 
Güzeli 

Asri Sinema 
Bu Akşam 

.::ıayın Müşterilerine Senenin en güzel Sergüuşt, Heyecan, Macera 
Fiimlerinde nbirini daha sunuyor. 

Vahşiler Hücum ediyor 
Oynayan: JAN VA YNER 

AYRICA: En son ve en yeni Ufa- Foks- Paramunt Dünya Ha· 
berleri 

ilaveten: AF'RIKADA ARSLAN AVI 

Fiyatlar: 
Balkon - 25 Kuruş, Duhuliye 15 Kuruş, Loca bir lira . Zabitan ve 

Öğretmenlere ayrıca tenzilat. 

DiKKAT:- Sinema hususi tedabir ve Vantilatölerle son derece serin 
bir hale getirilmiştir. 

BU GÜN GÜNDÜZ 2, 30 Matinede 
Son defa olarak Umumi istek Üzerine 
(E '5RARENGIZ DAG) Ken Maynard Tarafından 

Üç Devre 36 Kısım hepsi birdnn 1 
Telefon 250 Asri 9:'i82 

/.~.~~~---~--~:::::::::::::::~~~~~~~---_-_-_-__ ~~~~~-~ 
Müjde 

Adanada Abidin paşa caddesinde yeni yapılan iş bankası karşıtında 
78 numarıılı doğruluk evine müracaat edildikte kiralık, satılık evler, 
dükkanlar, bağlar süratle temin edilir. 1 

Doğruluk 1 
1-15 95g0 1 

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

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

da açılan ana kanalın güzergahına 

1 iesadüf edip istimlak olunduğu Türk 

Sözü gazetesile ilan edilmiş olan 

gayri menkuller 5 Ağustos 938 ta. 

rihine müsadif Cuma günü t~slim 

~ınacağından istimlak kararnamesi

nin 13 rıcü maddesine tevfikan ala 

kadarların işbu tarihte mahallinde 
hazır bulunmaları. 

Afyo·ı karahisar Maden Suyuna 
mahsus boş şişelerin ucuz fiatla şişe 
cilere verilmemesi ve cemiyetimizin 

Bayilerine yukarda yazılı değer fiatla 
iade edilmesi sayın halkımızdan ıİ· 1 
ca olunur t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~--:. 

2 - Kararnamenin 17 ncı mad 
desi mucibince istimlak edilen gayri 

menkullere teklif olunan bedeli ka

bullerini vP. yahut iddialırını ilan ta

rihinden itibaren 15 gün zarfında 
emlak sahiplerinin beyan etmeğe 

mecbur oldukları ve bu müddet zar
fında itirazları olmayanların istimla 

ke ait muamelelerini hazırlamaları 

ilan olunur, 
9576 • 

ı ------------. 
Daima en biiyük ve güzel 

1 

filimler gösteren 

YAZLIK 
Sinema 

Bu Akşam 
1 

Berlin, Münih ve Viyana Operaları 1 

Br ş Primadonnası Al tun sesli yıldız 

TRESI RUDOLPH 
in iştirakile vücude getirilmiş ~~arkı 

C ençlik, Güzüllik ve bir Aşk 
filimi olan 

(Her Kadına 1 
Bir Erkek) 

Güzel ve nefis Alman 
Operetini sunar. 

Zevkle seyredilecek ve Beğe· 
nilecek bir filim. 

Gelecek program: 

9574 

Bethoven 
Harry Baur 

1 -----------

2 3 
9573 

Konya Pazarı 
Adana Bayii 
Arıcı Ojitu 

NaLarı dikkate 
G~çen sene müceddeden yapılan 

elektrikle mücehhez ve yekdiğerine 
kapılarla merbut bulunan hükumet 
civarında Memişpaşa camii karşı
sında kiiin betonarme üç büyük O· 

dadan mürekkep binadan Trahom 
Mücadelesi çıkmıştır. 

Doklor ve dişçiler için muaye· 
nehan~ ittihazına elverişli olmakla 
beraber bir şirkete nıerkeı ittihazı 
na ve tadilen lokanta ve kahvehane 
yapılmasına da müsaittir. 

Görmek ve izahat almck istiyen
ler yanındaki yazıhanede oturan 
Hüsnü Ôzbeyle göıüşebiıirler. 9568 

Satılık tarlalar 

Ceyhanın Sirkeli köyünde beş 
muhtelif kıtada ve yekdiğerine ya 
kın 545 dönü n tarla ile altı odalı 
bir çiftlik damı toptan ve pera
kende olarak satılıktır.Satın almak 
istiyenlerin Ceyhan Belediye mü
nadisi Nuri Çavuşa müracaat et 
meleri 

4 - 6 942 

Mürettip alacağız 
Gazete ku.mında çalışa
cak iki mürettip alaca. 
ğız. İdarehanemize mü
racaat. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Beden Terbiyesi kanunu 
Kanun l\o. 3530 Kabul tarihı : 29/611938 

l\'eşri tarihi : 16 Trmmuz 1938 

- Dünden artan -

seçilecek bir daimi encümen azası, belediye reisi ve merkezdeki lise veya 
orta okul beden terbiyesi öğtetmeni ve vilayet merkezind., sporda bil
gisi ve ihtisası ile tanınmış valı tarafından seçilecek 2 : 4 zattan terek· 
küp eder. 

Madde 16 - Kaza istişare heyeti kaymakamın reisliği altında maa. 
rif memuru, askerlik şubesi reisi, belediye reisi, Hükumet doktoru, okul 
beden terbiyesi öğretmeni, kazada spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış 
kaymakam !arafından s<!çilecek birer zattan terekküp eder. 

Madde 17 - Nahiye istişare heyeti, nahiye müdürünün reisliği al
tınJa belediye reisi yoksa merhz muhtarı, nahiye merkez okulu başöğ
retmeni ve kaymakanın seçeceği sporda bilgili veya ilgili iki zattan te· 
rekküp eder. 

Köy istişare heyeti vazifesi köy ihtiyar heyetine verilmiştir. 
Madde 18 - Vilayet, kaza, nahiye istişare heyetlerinin vazife ve sa

lahiyetleri nizamname ile tayin olunur. 

Bütçe ve Varidat 

Madde 19 - Heden terbiyesi genel direktörlüğünün ve ona bağlı 
teşkilatın gelirleıi : 

A) Umumi bütçeden ayrılacak tahsisat, 
B) Vilayet hususi idare bütçelerine bir sene evvelki nakdi tahsilat 

yekunlarının yüz le ikisi nisbetinde konulacak tahsisat, 
C) Gdıri elli bin liradan fazla olan belediyelerin bir sene evvelki 

tahsilat yekun'arıı ın yüzde dördü, 
D) Her nevi spor musabakaları ve müsamereler hasılatile diğer çe· 

şidli gelirler, 
E) Teberıülcrdir. 
(B) ve (C) fıkralarındaki gelirden yüıde sekseni münhasıran mahallin 

beden teı biy< si saha ve tesislerin viicuda getirilmesine, geri kalan yüz. 
de yirmisi de yine mahallin diğer beden terbiyesi teşkilat ve faaliyetlt"
rine ve gerekli spor malzemesi tedariki masraflarına, Genel direktorlü· 
ğün direktiflerine göre tahsis olunur. 

- Sonu Var- 8303 



1 

ahıte : 4 -
Seyhan Defterdarlığından 

Muamele vergisi k<ınununun bazı hükümlerini tadil eden ve bu karu· 
na yenid t> n bazı hükümler ekleyen ve 16 Temmuz 938 tarihinde mer i· 
yete giren 3535 Numa alı kanun mucibince, muharrik lruvvet kullanma 
yaa ve glintle ondan fazla i'?Çİ çalıştıran müesselerle, ınııharrık kuvvetle 
ri beş (dahil) Beygire ve kullandıklaıı işçi sayısı günde on adedine (da
hil) krtd;ır olan müessesell! rden aşajıda isimleri yazılı san'at zümrel~rin· 
den ma<la miiesseseler kı:ınunun mr. r'iyeti tarihinden itibaren vergi mev· 
z•mna gırmışlt·rdır. Binaenaleyh yeni kanunla vergiye tabi tutulan müesse 
seferin Temmuzun 30 nci gunü mesai saati rnnur a kadar. Varidat daire 
sine verecekleri bır beyanname ile adreslerini iştigal mevzularını, san'at
larını yaptıkları mah:ılle ı i, d~polarını, mulıarrık kuvvet ve amele miktarı 
nı hıl J.r.n • l !rİ V.! 213) N ı n ı r. ı ' ı !o ı tll m ı ci bi:ıce tutulac:ı'<l.ırı defterle 
ri ayni mü ldet için,le bs.:iik ettirmeleri mec1·uridir. K,.yfiyd ilan olunur. 

Sabun Fabrika ve imalathaneleri 
Alkolsuz Meşruhat " 
Siit ve Mamulatı 

" Ayakkahı (Lastik Ayakkabı hariç} 
Soba 
Zarf 

" 
ti 

Şapka " 
fspençiyarı ve Tıbbi Müstahs.ı"rlar " 
Meşin ve Sahtiyan " 
Dondurmacılar 

Kuru Kahveciler 
Tuz Değirmenleri 
Terzihancler 
Kuyumcular 
Tenektciler 9578 

Adler .. Sin ger .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz. 

Satış deposu . Hükumet 
•• 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

21-80 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9490 

o ıs z t ~EC •• = = 

TURJCJVE • 
CUMHVIN6Tl 

~IRAAnB.ANKASI 

Değirmenci ustası aranıyor: 

1 

1 

TürkaörO 

Çiftehan Kaplıcası 
AÇıldı 

• 1!111 

Tabiat.o büyük lütiif ve nimetinden istifade ediniz. 

Radyo ak tüyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir. 

Rom l i zına, Siyatik, Kum, Bö1)rek, Mesane taşı, Karaciğeı ve 
Mideden muıtarip olanlarla Cilt Hı:>talığı olanlar mutlaka bu 

ILICA Y ~-~elnıelid~ı:_l_«:r: 

Senderce Çocuiu ol mı yanlar kudreti fatıranın bu fe) zindrn 
müst< fit ve mesut olmuşlardir . 

uRzir.osu, Lokantası, Furunu, Ka! ahı 
Bakkaliyesi, Berberi vardır. 

~eı türlü tsl abı istirahat mühnımcldir hn Şf'Y UCUZDUR 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzi\atlıdır, 
FlY ATLAR ŞUNLARDIR : 

Kuruş 
Bir Gecelik Otel Odası 200 Odalar dört kişilik-
• .. Taş Odalar 125 tir. Fazlasından fark 
" " 

Birinci Baraka 75 
alınır. ikinci 50 

" " 

Hususi Banyo 30 Bir kişi Ücreti, gün-
Umumi Banyo 15 de iki def aya kadar . 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. 
Kışın çektiğiniz istirabı unutmayınız 

iki. g. 1 - 18 9579 

---------------------------------------------------
Her mevsım ve muhite grne 

ç A y 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaılar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcajını kar,ıtar 

c. 

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

21 Ttmmuı 1938 

ı r-------------------------------~ 
1 

TÜRK SÖZÜ 

IMatbaacıiıkl 1 Gazetecilik l 

Miiter.evvi re .ık li 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türk sözü rı ün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

1 LAN 
bir cild, renkli ve ı• 

bir kapak bölg~de a 
cak Türksözünıle >'' 
pılır. 

• 

T A B 
Re.!mİ eurak, ced 

ve ller, ddterler, çeki~ 
karnder , kağıt, ıa 

Escr1t:rinizi Türk 

sözü malbaas'. nda ba~
tırmıı. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet · 

leneccktir. 

• kartvizit ve bilurrııırt 1 A 
tab işleriniz, en kıslQ 

Kütüphanenizi gü 

zelle..,tirmck istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk
aözünün mücellithane· 
sinde yaptırıru1ff Nefis 

• 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

bir zamanda en otfı' 
bir şeklide en ıarif ~d 
rufatla Tür'~sözünde ' 
pıtır . 

Tlirksözü matb•' 
sı .. Türk söıü11nd< P M 

ka her boyda gaıet~ 
mecmua, tabeder. 

·--------------------------------------------

.------------------------------------...... -~ 
. Portakal ağaçlarının sıhhati 

temin edilir ? 

VOLK ile, çünkü: 

nasıl 

1- Portakallara arız olan haşerat ve hastalıklarla en kolay ve pra 
şekilde mücadele etmek ancak VOLK ile kabildir • 1 ~ v olk ilacına yardımcı bir madde karıştırılmasına lüzum ycktıı' 

Volk 
Volk 

. Volk 
• 

~ 

Mevcut ilaçlaıdan en emniyetlisidir. . ~ 
•ııct 

·~ 
Resmi müesseseler tarafından her ilaca tercihan tatbı te 
ve tavsiye edilmektedir. iıt 
Ve Volkun kullanılmasına yarayım Püskürgrçler her ı' , e 
man bahçecilerin emirlerine- amade bulundurulmaktadır· ~ . 

1w ı ı 
Adana satış yeri d" 

Mazhar Hasan Mühür Biraderle' 
iki g. B. 7-15 9606 

' DOKTOR -.-
1 Mazhar Cemil Esen Dunlop 
1 Sinir hastahkları mütehassısı 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Halil evi 12-30 9531 

Adana Birinci şube tahsıl 
şefliğinden : 

ibaret 1375 lira kıymetindeki ma · 
kine Alat ve edevatının Yarı Hisse 

. si haciz edilerek 818/938 Pazaıle~i 
Ayas Makarna Fabr:kası Sahibi günü saa~ 11 de ihalesi icra edile-

Fazıl Ayasın muotelif seneltr kaz;ınç ceğinden Belediye ve ilanat bedel· 

' 
vergisind~n 2193 lira 84 kuruşu Mi leri alıcıya ait olmak üzere talip o 

I adında vcrnıediğind · n dolayı hakkın· larm mrıkı'.ir mcıkine ve aksamını 
• da istihsal o'unan 14/ 51935 tarihli '. mahallinde gördiiktt n sonra o;

0 
7,5 

Haciz karnrına müslt niden Mermerli Pt'y Akçası le Lirikte Maliye Tah 
Mahall..:sinde kain M 1kaı n1 fm:ılat· ! sil Şubt-sir.e müracaatları ilan olunur. 
hanesinde m"'vc·1t ve 129 parçadan 1 9567 2.; 27 30 

~-------------------------------------------------1 

Kızılay 

Doktor 
İsmail Kemal Satır 
civarında eski Maliye Şubesi yarıında 

Müslüm apartmanı 

1 

FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acant.isı hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
• 
Ticarethanesidir . 

Telgraf adresi : B \ŞEGMEZ 
9490 

iş Dairesi 9 ncu Böl
ge Amirliğinden : 

Dairemiz, Adanada Asfalt cad 
de üzerinde Doğruluk Fabrikası ya· 
nanda yeni binaya nakledilmiştir. 

3-3 9565 

Telefon : 168 
21 80 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Ad -k-- b ;;t ana J.ur sozu ma a .ıı 


