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itler Almanyanın miistemıekelerini istiyor ! 
' 
ispanyada anarşistlerin vahşeti aldı 1 

yürüdü, bertaraf kan içinde 

Atatürkle Edvard 
Arasında samimi 

telgraflar 
Ankara : 9 ( A.A ) - lngiltere 

kralı sekizinci Edvard lle·Reisicum· 
hurumuz Atatürk arasında çok sa· 
mimi telgraflar teati edilmiştir . 

İzmirde bir bayram man 
zara ve kalabalığı var 

Fuar fevkalade rağbet gördü Mola ve Franko kuvvetleri durmadan ileri hareketlerine 
devam ediyorlar. Hükümet Bahriyesinde bir isyan çıktı 

Ankara : 9 ( A A. ) - lspanya
~a hükumet kuvvetlerinin Asturieste 
1 
'ti hareketlerine devamla Leona 26 
'loınetre mesafede Gazdonu işgal 

kttikleri bildiriliyor. T obdoda topçu 
~ UVvetleri Alkazarı bombardımana 

- --
Franko ve Mola kuvvetleri ileri ha- I !ahların geri verilmesini istemekte· 
reketlerine sektesiz devam ediyorlar. dirler. 1

Adolf Hitler Halk, Devlet paviyonlarından' en çok Mısır , Yuna
nistan ve Sovyet Rusya paviyonlarile 

alakadar oluyor 
B!TARAFLIK KONFERANS! Londra: 9 ( A. A. )- Londraya Alman milletinin hak 
Londra : 9 ( Radyo ) _ Ademi gelen bir lspanyol doktoru Daily k h .. 
"d hal . I .. t . k . . Mail gazetesine , Valansiyada şahit l ayatl namına mUS 

mu a e ış erını anzım omıtesı 1 ld h l kk d 
b .. "ğl d I .1. h . . o uğu va şet er ha ın a malümat l k l . . . d" 

evam ediyor. ugun ~ e en Sonra ngı iZ arıcıye vermiştir ; tem e e erını ıste } 
nazaretınde toplanmıştır. j Ana · ti 'ht·ı·ı· ·1· tti'kl · Ankara : 9 ( A A ) - lspan-

~aya giden gönüllü seyyar hastane 
aşkanı tıbbi yardım komitesine bir 

:clgrafla ltalyan ve Almanların asi
b·re mütemadiyen yardım ettiklerini 

1ldirmektedir . 
• Londra : 9 ( A. A. ) - Madrit 
~ akşam yine bombardıman edildi. 

Londra : 9 ( A. A. ) - Roy-
lctin bildirdiğine göre : 1 

.- . Bu sabah hükumet bahriyesinde 
~ isyan çıkmış fakat önü alınmış-

1..ondra : 9 ( A A. ) - Jeneral 

Bayraklar 
f\!illi Müdafaa Vekaleti 

şekilleri tesbit etti 

rşıs er, ı ı a ı ı an e erı 

. ~?rselon : 9 ( A. A. ) - Dnb. ı zaman, Şam Juan Del Merkardo ki-
bıldırıyor : elisesini ateşe vermişler . !sanın re 

lrunun müdafaasına iştirak etmiş simlerile diğer mukaddet resimleri 
olan Marksistlerden ikinci bir kafile ı parçalamışlardır . 
buraya gelmek üzere Perpinyana Doktora göre, Komünist komiser 
varmışbr. Bunlar 1501 kadarlar.Ko· Navacerrade her gece sefahat alem· 
münistler, lrun mağazalarına, milli- !eri tertip etmiş ve her sabah bir 
yetperverlerine, geldikleri zaman, yi· çok kimseleri öldürmüştür. 
yecek bulamamaları için ateş ver- Barselon : 9 ( A. A. ) - Geçeo 
diklerini bildirmekte v~ Fransız hu- cuma günü halk mahkemesi tarafın· 
dudundan girerken silahlarının alın- dan mahkum edilen kumandan Jose 
masını protesto ederek şimdi Fran- Nikuel ile mülazım Amadon ve Or 
sız - Katolon ya hududunda bu si duengo kurşuna dizilmişlerdir . 

Fransa ile Lehistan an 
laşmasına doğru 

d Ankara : ( Hususi muhabirimiz· 

en ) - Milli Müdafaa Vekaleti V h k k 
a~keri fors, flama ve bayrakların ye- arşova Ü iimeti, artı askeri ted 
~Şekillerinin tesbiti ile kullanılacak- birler almaktan vazgeçtig'"' in bildı"rı"yor 
~rı zamanlar hakkında bir talimat-
~ıııe hazırlamış ve bu talimatname ' 

\ 
Ckiller Heyetinde kabul olunmuş. 

ur. 

Yeni bayrak kanununun tatbik 
~kıini gösterecek olan nizamname
h' Milli Müdafaa, iç ve Dış Bakan
. klarca resmi daire ve teşekkülle-

1\n bayrak çekiş ve indirişleri, Türk 
hıı)'rağının yabancı memleketlerde 
~kiliş ve indirilişi ve bayrağımızın 
t:rek temsil ve gerekse süsleme i
Çın ne zamanlar ve nasıl, nerelere 
Çekileceği hakkında hükümler bulu
nacaktır. 

Rydz bu gün Polonyaya dönüyor 

Ankara : 9 (A A. ) - General 
Rydz perşembe günü Polonyaya dö
necektir. 

Paris : 7 (Hususi) - Bu gün 
Varşovaya avdet eden Leh ordusu 
umumi müfettişi General Rydz'in bu
rada bulunduğu müddet zarfında mü 
him siyasi müzakereler cereyan et 
tiği tahakkuk etmektedir , 

Bu müzakereler ve varılan neti-

......._,,,__ __ ,.....,.:--""-=-~~.,.,,,,,,,,,....,.........--==...,.,,....~~ ........ --~-==-

&ütün Suriye tezahürlere 
hazırlanıyor 

li~r bölge sevinç içinde ... Suriyeliler 
artık muahedenin imzasını değil , 
anlaşmayı başaran heyeti bekliyor 

d Halep : 8 ( Hususi muhabirimiz 
en ) - Pariste aylardanberi F ran-

~ıı Ve Suriye murahhasları arasında 
evam eden müzakereler üzerinde 
tanı bir mutabakatı efkar hasıl ol
~Uştur. Muahede , perşembe günü l ugün) hariciye nazaretinde imza
anacaktır. 

b' ~uahede mucibince Suriyeye tam 
b ~'. ~stiklal verilmektedir . Ancak ; 

utun ecnebilerin kaffei hukukunu 
llıuhafazayı müstakil Suriye hükii
~eti her suretle tekeffül etmiş bu-
111lacaktır • 

Yine bu muahedeye göre Suriye
deki Fransız askerleri üç seneye ka
dar tedrici bir surette çekilecek , 
fevkalade Komiserlik bu müddet 
zarfında Suriyede kalacak ve bu 
m ü d d e t i n ki s o n r a Suriye; 
Milletler Cemiyetine aza olarak gi· 
recektir. 

Bütün Suriye; muahedenin hüsnü 
suretle neticelenmesinden büyük bir 
sevinç duymaktadır. Heyeti karşıla
mak üzere büyük hazırlıklar yapıl

maktadır . 
Suriye heyeti ayın ortalarına doğ· 

celer etrafında sıkı bir ketumiyet iz
har edilmesine rağmen iki memle
ketin müdafaasına aid mühim karar
lar verildiği ve mevcut ittifakın daha 
ziyade takviye ettiği anlaşılmakta
dır . 

Paris müzakerelerinde varılan · 
en bariz netice, bir aralık Almanya
ya temayül eder gibi gösterilen Leh 
siyasetinin tekıar Fransaya teveccüh 
etmesidir . 

Pariste imza edilen Anlaşmanın 
mühim esaslar ihtiva ettiği muhak
kaktır . Bu anlaşmanın bilhassa orta 
Avrupa devletlerini alakadar ede
cek ahkamı da ihtiva ettiği söylen
mektedir . 

Bunun en bariz delili bugün top
lanan Nazırlar meclisinde beynel
milel vaziyet hakkında M. Delbos' 
un vermiş olduğu izahatbr . 

Bu izahabnda M. Delbos, Leh 
generalı Rydz'in vermiş olduğu te
minata istinaden, Leh - Çek hu
dudunda istihkamlar inşa etmek 
planının terkedilmiş olduğunu da bil
dirmişdir . 

Bu beyanat. uzun müddettenbe· 
ri Lehistan ve Cekoslovakya ara
sında mevcut gerginliğin atmamen 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ru Şark sürat katarile buraya döne
ceklerdir . 

Suriye heyeti, bu dönüşte Anka
raya da uğrıyarak Türk hükumeti 
ricali!< müzakerelerde bulunacaklar
dır • 

Hiıler 

Ankara : 9 ( AA ) - Nasyo· 
nal , Sosyalist partisinin 80 inci kon 
gresi bugün açılmış ve Adolf Hitle
rin kongreye hitab eden bir beyan· 
namesi okunmuştur . Adolf Hitler 
Nazi rejiminin son senelerdeki faali· 
yetine ve dahili sulhdan istifade 
edilnıekte olduğuna işaret etmiş ve 
bundan sonra Alınan milletinin hak· 
kı hayatı namına Alman müstemle
kelerinin iadesini istemiştir . 

Fuarın açıldıtı fzmırden bir görünü~ 

lzmir - Sergi münasebetile iz - Vapurun bütün kamaraları kira-
mir, bayram yapmakta olan bir şe. lanmıştır. Vapurda yatıp kalkanların 
hir manzarası gösteriyor.Bu bayram, kolayca girip çıkmaları için vapur 
üç hafta sürecektir. merdiveninden rıhtıma kadar şatlarla 

Fuar, lzmir iktisadi hayatında ha- ı yol yapılmıştır. 
kikaten bir inkişaf amili olmuştur . Fuar, halkın fevkalade alakasını 
Şehirde, sair zamanlarda görülmiyen çekmiştir. Geceli gündüzlü fuarı zi-
bir faaliyet, bir hareket ve canlılık yaret edenlerin miktarı pek çoktur. 
var. Sergi münasebetile memleketi- Devlet paviyonlarından Sovyet 
mizin uzaklarından lzmire gelenler Rusya, Mısır ve Yunanistan paviyon-
pek çoktur. Yakında Suriye , Mısır )arı halkın fazla alaka gösterdikleri 
ve Yunanistandan gelecek ziyaret- yerlerdir. 
çiler bekleniyor . ' 

Ş Yunan pavı'yonunda, bı'lhassa tu-ehirdeki otel ve pansiyonlar ta-
mamen dolu bir haldedir. Devl6t de rizm noktai nazarından vücude geti· 

nizyolları idaresinin ( Karadeniz ) 
vapuru da sergi sonuna kadar şeb· 
rimizde seyyar otel vazifesini gör· 
mek üzere limanımızda demirli bu
lunmaktadır . 

rilmiş olan zengin köşe, Yunanistan-
da turizm işlerine atfedilen ehemmi
yeti tebarüz ettirmektedir. Mısır pa
viyonunun en zengin köşesi de pa
muk ve pamuklu mamulat köşesidir. 

Sümer Bank ve inhisarlar pavi 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Filistinde muvakkat bir 
hükumet teşekkül etti 

Küçük Antant hak
kındaki dedikodular 

Fevzi Kavukçu büyük bir teşkilat yaptı. 
Yeni hükumetin adı " Filistin Müslü:. 
man ve Hu isti yan Arapları büyük ih-

tilal meclisi ,, koyulmuştur 
---···· .. ----

Nablus civarında kanlı 
tayyare filoları 

Kudüs : 9 ( Radyo ) - Nablus 
civarında lhtilalcılarla lngiliz müfre· 
zeleri arasında bu sabah mühim çar
pışmalar olmuşdur. Hadise yerine 
tayyareler göııderilmişdir. Bu tay
yareler Asilerin üzerine bomba at
mış ve kendilerini metralyöz ateşine 
tutmuşdur 1 

Kudüs : 9 (Radyo) - Vadiyi 
Durun civarında vukubulan bir mü
sademede biri ağırca olmak üzere 
iki kadın yaralanmışdır . 

Mecdelde, lhtilalcılar; Yahudi
lere aid portakal bahçelerini tahrip 
etmişlerdir. Bunların üzerine müf
rezeler gönderilmişdir . 

çarpışmalar oldu . İngiliz 
bomba yağdırdı 

Kudüs : 9 ( Radyo ) - Bu sa
bah eski Kudüs muhallesinde bir 
Yahudi mechul bir şahıs tarafından 
ablan kurşunla ağır surette yaralan
mışdır. Polis yaralayan şahsı ara
maktadır . 

Halkı tehdidden beş arap ve Ü

zerlerinde silah taşıyan bir arapJa 
bir Yahudi yakalanarak askeri mah
kemeye verilmişlerdir . 

Kudüs : 7 ( Hususi muhabirimiz
den ) - Suriye isyanında büyük bir 
rol oynayan Fevzi Kavukçı; Nab
lus değlarında ihtilalcilerin b:ışın:ı 
geçmiş ve beraberinde getirdiği 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Yugoslav Başvekili Ro
manyada 

Ankara : 9 (A. A) - B. Sta
yadinoviç Bükreşe gelmiştir. Bu zi· 
yaret Rumen - Yugoslav dostluğu
nun hususi bir teyidi sayılıyor. 

Paris : 9 (Hususi) - Yugoslav 
Başvekili Stoyadinoviç bugün Belg
raddan Bükreşe hareket etmiştir. M. 
Titüle5konun istifasını müteakib vu
kubulan bu seyahyte bura mahafi
linde hususi bir ehemmiyet atfedil
mektedir. 

Titüleskonun çekilmesile Küçük 
Antantın tehlikeye maruz kaldığı ve 
Romanyanın daha ziyade ltalya ve 
Almanyaya teveccüh ettiği hakkında 
ortaya atılan haberlerle bu seyahat 
arasında sıkı bir münasebet görül· 
mektedir. 

Yugoslavya Başvekilınin Rumen 
kabinesi erkanı ile yapacağı temas
lar bu itibarla mühim telakki edil· 
mektedir. 

ANT ANT TOPLANIYOR 

Ankara: 9 (A. A) - Küçük An
tant konferansı 13 eylulde başlıya
cak ve 14 de kapanacaktır. 



Salüfe : 2 Türk sözü 

·· rt dağını müri er bel
esine mi çevirdiler? 

Bir kaç softanın bu gün Kürt dağında 
topladığı tarikat ordusu ne kadarmış 
biliyor musunuz? - Tam 6000 kişi 

--- ---· .. ····----
Halep : 7 [Hususi muhabirimiz

den ] - Senelerdenberi yok olmuş 
sandığımız tarikatçılık zihniyetinin 
maalesef bölgemizde şayanı hayret 
bir surette alevlendiğini işittim. 

Mesela, tarikat mensuplarından 

birisi bir kızla evlenmek istediği 
takdirde, onun verilmesi mecburidir. 

Yoksa şeyhin emrile o kızın baba 
veya velisi hakkında icabeden ceza 
derhal tatbik olunacaktır. 

Cereyan kesilmesi 

Dün yine oldu 
Dün, 11,30 dan 13,30 a kadar 

idarehanemizin bulunduğu mıntıka 

Bölgede::,fpamuk toplama 
faaliyeti hararetlendi 

Meğer burada Halife isimli bir 
çok mantar kafalılar hummalı bir 
faaliyette bulunuyorlarmış. 

Öğrendiğime göre, tarikatçılık 
propagandası Kürt dağında almış, 
yürümüş, şimdiye kadar mürid ya
zılanlann sayısı beş altı bin kişiyi 
bulmuştur. 

Zahiren din perdesi altında yapı· 
lan, fakat hakikatte gayesinin ne ol
duğu anlaşılamıyan bu tarikatçılık 
hakkında türlü türlü şeyler işitmek· 
teyiz. Mesela tarikata girmek için, 
son derece ketum olmak ve şeyhle
rinin verecekleri her emre bilakay. 
düşart itaat etmek esastır. Bunu ka

bul eden kimse, evvela şeyhin huzu
runda yemin etmek mecburiyetinde· 
dir. Ondan sonra sigara ve içki gi. 
bi şeyleri · içiyorsa d •rhal bıraka· 
caktır. Her gece, ayin yapmak, boş 

vakitlerini zikir ve tehlil ile geçir· 
mek lazımdır. Bunlara göre insanlar 
yirmi dört saatlık vakitlerinin sekizi 
çalışmıya, sekizini uykuya, sekizini 
ibadete hasr etmelidir. Bundan baş· 
ka tarikatçılann çok garip adetleri 
varmış. 

Bundan başka tarikata muhale
fet eden veya onun aleyhinde bulu· 
nan her hangi bir şahsı öldürmek ca
izdir. Böyle bir cinayeti ifşa edecek 
ve yamahkemede şehadette buluna· 
cak olanlar da cezaya çarpılırlar. 

Bir mürid, şeyhinin emriyle varı
nı yoğunu tarikata hasretmek mec 

buriyetindedir. Bu suretle bir gün 
içinde istenilen paranın toplanması, 
şeyhin küçük bir işaretine bakar. 

Mamafih tarikatçılık modası Kürt 
dağına münhasır kalmamıştır. An
taktanın Kısır cihetlerile Kınkhanın 
Hacılar cihetlerinde de buna benzer 
hareketler başladığını işittik. 

Hükumetin en küçük bir cemi· 
yet kurulması veya bir toplantı ya. 
pılması için müsaade alınması lazım 

geldiğini ileri sürerken, hükumet ku
ran tarikatçıların bu teşekküllerile 

gittikçe genişleyip memleketin em
niyetini ihlal eden hareketlerine na· 

sıl göz yummakta olduğunu anlamı· 
yoruz. 

* • * 

da elektrik cereyanı kesilmiştir, Elek· , H } 
trik fabrikasından yaptığımız tahki· 1 ava ar müsaid gittiği takdirde topla 

kolaylıkla başarılacaktır katta mıntakadaki hatlarda bozuk· 
~luk olduğu cevabı verilmiştir . 

• • ma ışı 

Cereyan kesilmesi geçenlerde de r--·-----------------~--------..-, 
bir defa ayni vakıtta olmuş ve bir iki 
saat kadar bu yüzden her şey muat
tal kalmıştı . 

Dün · matbaamızdaki makineler 
durmuş ve gazetemizin Radyosu iş. 
lememiş ve bir çok ajans servisle· 
rimizi bu yüzden kaçırmış olduk . 

Cereyanın kesilmesile yalnız biz 
bu kadar zarar gördük . Ya mınta
kadaki bütün ferdlerin kendilerine 
göre ayrı ayrı, elektrikle görülen iş
lerinin yüz üstü kaldığı düşünülürse, 
elektrik şirketinin bu gibi işlerde gös 
termesi lazımgelen titizliği istemeği 
pek lüzumlu buluyoruz . 

Elektrik şirketinin, tamirat var
sa, işi önceden halkımıza bildirmesi 
lazımgeldiğini de kaydetmeden ge 
çemeyiz . 

Kocaelili 
misafirlerimiz 

Dün bir tur yaptılar 

Ticaret odası tahmin bürosundan alınan malıimata göre son pamuk rekoltesi 
tahmin ecklmİ§ ve ilk tahmin olunan 218635 balya yerme , kurt tahribatından 
dolayı yerli, klevland, ıııne , ek.<pres cem11n 59075 balya nok arıiyle 159560 
balya olarak ıesbit edılmı§tir . 

Son hafta içinde bölgede hava \ 
bazı günler bulutlu ve kapalı -
evvelki gün ve geceki hafif yağmur
geçmekle beraber şayanı şükran bir 
durumdadır . 

Sıcakların şiddeti geçen hafta- I 
]ara nisbeten çok düşmüştür . \ 

Bu haftaki hararet vasati 30 san-
tigrad dereceden yukarı çıkmamış-

tır . 
Pamuk mahsuliimuzun devşirme 

devresi olan bu zamanlarda yağa

cak yağmurlar mahsulün kalitesine 
tesirle mahsulün parlaklığını kayb
ettireceği gibi müstahsile her cihet· 
ten zarar kapısı açabilir . 

Bunun için şu sıralarda Çukuro· 
vada yağmur hiç te temenni edile· 
cek bir şey değildir . 

taraftan fabrikalara sevkedilmekte · 
dir . 

Bu hafta zarfında bölgemizde 
klavland pamuklarının da devşiril· 
mesine başlanmıştır . 

Klevland pamuklarını çırçırla. 
mağa tahsis edilen fabrikalar da ya
kında faaliyete başlıyacaktır . 

Havalar pek elverişli gittiğinden 
pamuk istihsalatının önümüzdeki haf 
talarda büyük mikdarlara varacağı 
şüphesizdir . 

Pamuk tarlalarının gelecek sene 
için hazırlanmasına devam olunmak· 
tadır. 

Hububat harmanlarının da arka· 
sı alınmak üzeredir . 

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

Bir kaç gündenberi şehrimizde 

misafir bulunan Kocaeli öğretmenle· 
ri dün kafile halinde Tarsus ve Mer· 
sine gitmişler ve tedkiklerde bulu· 
narak Şehrimize avdet etmişlerdir. 

Pamuk mıntakamızın her kısmın· 
da iane pamuklarını toplamak ame
liyesi gittikçe çoğalmakta ve topla. 
nan pamuklar çırçırlanmak üzere bir 

Çifçimizin bu yıl mahsul satımın·! 
dan memnun çıkacağını sanıyoruz . 
Bu suretle önümüzdeki yıla, çifçile
rimiz daha darlıksız hazırlanabile· 

cektir . ümidindeyiz . Sovyet Rusyada 
madencilik Kafalar dumanlanınca 

13eyaz deniz - Baltık denizi kanalı 
Elindeki rakı şişesini lokantanın tera 
sından barın bahçesine fırlattı . Bir 

kadınin sırtı yaralandı 

_,··~···--~· 

Moskova ( Tas )-Moskova Do· 
net. ve Kuznets havzalarından ~onra 
Sovyetkr birliğinin üçüncü derecede 

mühim kömür havzasını teşkil eden 
Karaganda mıntakasındaki zengin 
madenlerin işletilmesine başlıyalı 
tam beş yıl olmuştur . 

inkılaptan evvelki eski Karagan
da artık tamamen kaybolmuştur . 
Onun yerine modem ve mükemmel 

yeni bir Karaganda doğmuş ve ha 
lada büyümekte bulunmuştur . Bu

gün Karaganda havzasında 11 ocak 
işletilmektedir . Bunlardan yalnız 

" Kirov " ocağı bu yıl bir milyon 
tona yakın kömür verecektir ki bu 
mikdar inkılaptan evvel bütün hav· 

zanın '62 yıllık istihsaline muadildir. 
Ocaklar en modern mekanikle mü
cehhezdir. 

Kömür ihracı ameliyesi yüzde 
80 nisbetinde makineleştirilıniştir . 

Bu yıl yeniden iki büyük ocak açıla
caktır , bu ocakların biri yılda 2,5 
milyon ton kömür verecektir . Kara· 

ganda havzasındaki kömür ihtiyatı 
60 milyar olarak tesbit edilmiş bu· 
lunmaktadır . 

Diğer teraftan da şehir imar 
edilmekte ve ihtiyaçla mütenasip 

bir şekilde büyümektedir . işçi ev· 
leı i inşaatına devam edilmekte oldu. 
ğu gibi mektep , hastahane , ku· 

lüp ve saire gibi sosyal binalar da 
yapılmaktadır . Yeni şehir dahilinde 
150 hektar genişliğinde bir de park 
vardır. 

Ocaklarda faaliyet büyük bir 
hızla devam etmektedir . 1936 yılı
nın ilk 7 ayı zarfında kömür ihracı 

programı yüzde yüz olarak tatbik 
olunmuştur . 

• * 
Beyaz deniz ile Balbk denizini 

biribirine birleştiren ve aradaki me· 
safeyi bu suretle üç buçuk defa kı· Merkez lokantasının terasasında l Savrulan şişe bardaki kadınlardan 
saltan " Stalin " l kanalının açılışın· evvelki gece saat 21 de rakı içmek- 1 Sıdıkanın arkasına isabet ederek ar-
dan beri tam üç yıl olmuştur . One· te olan Kadı kÖylü .lbrahim Kaya kasını yaralamıştır . 
ga gölünden Beyaz denize kadar isminde birisi, sarhoş olarak eline t Hadiseyi çıkaran lbrahim Kaya 
bütün Kareli mıntakasından geçen geçirdiği rakı şişesini terasadan hız· \ yakalanmış ve hakkında zabıtaca 
etrafında o zamandan beri bir çok , la Yıldız barın bahçesine savurmuştur. muamele yapılmıştır . 
endüstri ve nakliyat müeşseseleri ı .. 
doğmaya başlamıştır . 

Bu kanal vasıtasiyle yapılan nak· I 
fiyat her yıl daha zivadeleşmektedir. 
Kanalıd açılışının ikinci yılında hare-

. ket ilk yıla nazaran iki misline çık· 

mış , üçüncü yıl ise dört misli bü
yümüştür. 

Bu yolu tercih eden turistlerin 
adedi ise bu yıl 7 ,000 e baliğ olmuş
tur ; önümüzdeki yıl içinde bu mik
dann 10,000 e çıkacağı çok muhte· 
mel addedilmektedir . 

Onega gölü üzerinde kain Plu· 
duş bahriye tezgahlan , kanal için 
lüzumla gemileri inşa etmektedir . 
Beyaz denizde Soroka koyu limanı 
yakında bitecektir . 

Tuluma nehri üzerinde bir bü. 
yük elektrik fabrikası endüstri mü
esseseleri ve Kirov demiryolıınun 
bir kısmı , elektrik enerjisini bu fab· 

Asfaltta 

Bir otomobille bir 
araba çarpışh 

Şöför Ömer oğlu Mehmedin 
idaresinde bulunan 7 4 numaralı oto
mobil evelki gece saat 22,5 da asfalt
tan giderken , Ahmet oğlu Nuri 
ismindeki adamın idaresinde bulu· 
nan 17 numaralı araba ile çarpış· 
mıştır . 

Araba parçalanmış ve hayvan· 
!arda sakatlanmıştır . 

Zabıta şöförü yakalamış ve hadi· 
seyi tahkike koyulmuştur. 

Ziraat müdürü 

rikadan alacaktır . Vilayet ziraat müdürü Kemal 
Segeyede Kareli ormanlık arazi. Atilaya bir ay mezuniyet verildiğine 

sinden istifade için kombine kereste· dair dün vekaletten bir emir gel· 
cilik ve kagıtcılık fabrikaları kurul· miştir . 
mak üzeredir . Buralarda sosyal ha· 
yatın daha ziyade inkişafı üzerine: 
ziraat ta ilerlemiş ve bu kadar şi· 
mal memleketlerde ilk defa olarak 
zerzevat yetiştirilmeğe başlanmıştır. 

. 

Ayrıca kıymetli kürk hayvanları ye
tiştiren ve üreten çiflikler de vücuda 
getirilmiştir . 

Halk evimiz 

Keman, mandolin , akordu
yon kurslarına yeni talebe 

kaydine başladı 

Halkevimiz dünden itibaren, evde 
çoktanberi devam etmekte olan ke
man, mandolin , akorduyon kursla· 
rına yeni talebe kaydine başlamış· 
tır . 

!,tekli gençlerimiz, her gün her 
saat, Halkevi sekreterliğine müra
caat edebilirler . 

r---------------, 
Vatandaş! 

Türk ulusu .,1 attığı her işi ha· 
şarı ile bitirmiştir . 

Hava tehlikesini yok etmek için 
giriştiğimiz savaş ta zaferle bite· 
cektir . 

-Türk hava kurumu-

Bıçakladı 
Fakat yara hafif 

Ganisafzade mahallesinde oturan 

izzet oğlu Ahmet ile komşularından 
Hasan oğlu Kemal arasında dün çı

kan bir kavgada, Kemal , Ahmedin 
üzerine bıçakla saldırmış ve Ah. 
medi bacağından yaralamıştır. 

Ahmedin yarası ağır değildir . 
Kemal yakalanarak hakkında tahki· 
kata başlanmıştır. 

Tayin - tahvil ve 
istifalar 

Gaziantep trahom hastahanesi 

eski hemşiresi Aliye Mardin trahom 

hastahanesi hemşireliğine tayin edil· 
miştir . 

*** 
Osmaniye seyyar sıhhat memu

ru Haydarın istifası kabul edilmiş
tir . 

*** 
Seyhan sıtma mücadele mınta

kası eski sıhhat memurlanndan Dur

muş, Seyhan sıtma mücadele sıhhat 
memurluğuna tekrar tayin edilmiş· 
tir . · 

*** 
Adana polis mürettebatından, Hay 

darla lstanbul mürettebatından Ali 
Nazmi Becayiş ettirilmişlerdir . 

Baytar müdürü işe 
başladı 

Bir ay mezun bulunan şehrimiz 
bayrar müdürü Adil mezuniyetinin 
20 gününü kullanarak 10 gün evvel 
gelmiş ve dün vazifesine başlamıştır. 

10 Eylül 19'6 

Çinde hizmetcile 
Çinde hizmetcilik ve ev amir 

ne bizdeki ve ne de Avrupadaki 
bidir. Biz buradaki başkalığı 
insan bolluğu karşısındaki kı 
sizliğe atf edebiliriz. Ve doğ 
da 1 .. 

Yalnız Çinde değil bütün 
nubi Asyada da hep böyle d 
midir .. 

Bir pekinli hizmetçi kızın 
tığı evde gördüğü kötü tnuamel 
dayanmıyarak kendini öldürmcŞ 
duğunu tesbit eden mahkeme, e• 
hırçın bayanına yüz; karısının t 
liğine nihayet vermesini bilem 
olan bayına elli ve ailenin geri 
lan azasına da - çürüm şeriki sB 
rak - yirmi beşer lıambu değ 
vurulmasına karar vermiş . 

Demek ki kötü muamele g 
hizmetcilere karşı Çin adaletinİll 
bı bu imiş 1 Fakat bizde, hizme 
!ere, hizmet etmenin haftada bir 
pı değiştirilmekten, her dakika 
bak, çanak kırmaktan ve fırsat , 
dukça gezip tozmaktan büsbiil 
başka şeyler olduğunu öğretmek 
çin aceba ne yapmalı ? 

Shavv~n düşünce~ 
Shahvv dediğimiz, Amerik 

meşhur muharriri ve mizahcısı 
nar Şav'dır. Bernar Şav'ı Ame 
da, Avrupada tanımıyan olma 
gibi bizde de okuyan sınıf ara 
heman heman böyledir . 

Bir gün, bir amerikalı, Sh• 
dan niçin daima Byot St. La 
ce'de oturduğunu sormuş. ShS 
şapkasını almış, misafirinin er 
tutmuş, mezarlığa götürmüş ve 
zar taşlanndan birinin önünde 
rarak " okuyunuz • emrini verınİŞ 

" Burada yatan Jane Ev , 
1805 de doğmuş, 1895 de ölııı 
tür. Ömrü böylece az sürmüştür· 

Shavv bu sefer konuşmağa lJşl 
lamış : " Gördünüzya, demiş, bıJ 
tabeyi okuduktan sonra Ayot iıJ 
minin tam aradığım iklim oldu' 
anladım . ,, 

Bu hikaye bir Çin masalını 
tırlatıyor : " Doksan sene haY•\ 
kaldım, bir saat kırk beş dakt 
yaşadım. " Jane Eversley de b 
demek istemiş olacak. Fakat ~~ 
nard Shavv gibi hayabn her O/il" 

kasını, zekamn temin ettiği 

zevk içindt geçirmeği bilenler . el 
" iklim " e hususi bir fazilet ati. 
mek, meraklı Amerikalıya ver . 
cek en susturucu cevab olmak 
zımgelir . 

Beş kumarcı 

Cürmümeşhut halinde 
yakalandı 

Darşıyakada Cumhuriyet fatıı; 
kası yanında bakkal Yusuf , dü1'~ 
nına topladığı Derviş , AbdurJr 
man, Halil ve hamal Yusuf adı i 
ki şahıslarla , zarla kumar oyıt 
!arken cürmümeşhut halinde Y 
!anmışlardır . • ij 

Haklarında icab eden kanuıı1 

yapılmıştır . 

Bıçak silah aramaları 

Zabıta, bazı şüphe ettiği ııııll~ 
kalardaki adamlar üzerinde evve f 
gece silah bıçak aramaları ya~~ 
br . Bu aramalarda bir kaç kif"J 

kanuni hadden büylik bıçak bultıf111. 
musadere edilmiştir. 

Bu gece nöbetçi eczaJle 
Oorozdiüak civannda 

Fuad eczanedir 
..1 
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Konya köylerinin birisinde müthiş bir cinayet 

• 
~ ............ * ..... ·Karısının karaciğerlerini 

!'fak leden: Nihad Tal\gOner ve kalbini söküp attı 
• • • 

N 

iKi RAKiB 
inette, güzel daktilo, eski 
sevgilisini görüp tanıdığı 
zaman gülmüş ve onu hiç 

Hayretle sordu ; 
- Ne var? .. 1 

Gece yatmışlardı . Ömer elinde kes
kin bir ustura ile karısına eğildi ve ... 

Çekinmeden meşru kocası Piefaron'a 
takdim etmişti . 

Sinemadan çıktıktan sonra birlik 
te birer bira da içmişlerdi :. 

Aine Varduren, ~ddeye çıktık
ları zaman kalabalığı bir fırsat bildi 
ve Ninetteya, kendisini tekrar gör
rııek arzu ettiğini cesaretle kekele
di .. 

Genç kadın yavaşça cevap ver
rii : 

- Bir akşam gel beni vekalet
ten al .. Tam saat altıda çıkıyorum .. 

••• 
Saat daha altıya çeyrek vardı .. 

Aine Verdurel P. T. T. nin büyük 
kapısı yanında Greuelle caddesinde 
dolaşıyordu . 

Çok geçmemişti . Aine'nin kal
bi birden hopladı .. Ninette geliyor
du l 

Aine, ona : ı Konya: 8 (Hususi muhabirimiz-
- Mösyö . diye fısıldadı . Şu 

1 
den) - Hadimin Aladağ kamununa 

yaptığım şey adabı muaşerete aykı· bağlı Kozviran köyünde tüyler ürperti
rıdır . Manasızdır hatta ! .. Fakat çok 1 ci, çok feci bir cinayet olmuş, bir 
rica ederim benimle konuşur gibi adam kansı müthiş bir şekilde öl-
görününüz 1 •• dürmüştür. 

- Mösyö ben sizi tanımıyorum . Vak'a şu şekilde cereyan etmiş· 
kil.. '& 

- Tabii ... Lakin ... Güya ... 
Bu sırada Ninette ve kocası yan· 

lanndan geçeceklerdi . 
Devasa adam anlan görünce 

hayretle bağırdı : 
- Vay .. Kadın sözünden dön

du .. 
- Aine gayri ihtiyari adamın 

yakasından tuttu : 
- Pek kuvvetli bağırıyorsunuz 

Mösyö .. Rica ederim .. 

Kamuna bağlı Kozviran köyün
den Bayram Ahmet oğlu Ömer, ge· 

ce yansı Elmasla birlikte evlerinde 
yatarken Ömerin bıçakla boğazından 
kesildiği, kansı Elmasın da göğsü
nün ve karnının yarılarak öldürüldü. 

ğü haber alınıyor. Bunun üzerine Ha
dim adliyesi işe el koyuyor ve bu 

vaziyeti aynen tesbit ediyor. Ömer 
1 

tedavi altına alınıyor. Tahkikat ve 
tetkikat yapılıyor. Cinayetin sebebi 

ve katil anlaşılıyor. Adliyenin ver· 
diği netice şudnr : 

Ömer kansı Elmasın başkalarile 
gayri meşru münasebette bulundu-

ğunu anlayınca, gece yatarlarken, ka
nsının üzerine hücum ederek bir us
tura ile sol göğsü altından göbeği· 

nin hizasına kadar yarmış, bununla 
da hıncını alamıyarak ince ve kalın 
bağırsaklarile midesini dışarıya çı
kardıktan sonra sol elife karaciğe
rinin bir kısmını, kalbini koparmış 
ve dışarıya fırlatmıştır. 

Katil kendi suçunu başkalarına 
yükletebilmek ve bu suretle adliye· 
yi şaşırtmak emelile kendi hançere· 
si üzerinde de ustura ile bir yara 
açmıştır. 

Katil maalesef bu planında mu· 
vaffak olamamış, yakalanmıştır . 

Genç kadının yanında iri yan bir 
arkadaşı vardı . Ondan ayrılmak te 
ıcbbüsünde olduğu anlaşılıyordu . 

Aine'nin bu ihtarından bir şey 
anlamıyan adamın hayretten afalladı
ğı bir sırada Piefaronlar yanlarından 
kol kola geçmiş ve uzaklaşmış bolu· 
nuyorlardı .. 

Fransa ile Lehistan Filistinde muvakkat 
1 

Aine, • onu uzaktan süzerken : 
Aine, o dakikada rahat bir ne

fes aldı : 
anlaşmasına doğru bir hükumet teşek-

Diyecek yok doğrusu diyordu . Ne 
tenasüp, ne zerafet , ne güzellik 

bu l .. 1 
Cenç adamın bütün benliği kuv· I 

Vetlj bir aşkın sarasına tutulmuş gi· 
bi idi . 

Ninette, tam arkadaşının elini 
sıkıp ayrılmıştı ki vekaletin kapısın
dan , gri ceketli, göğsünde Lejyon 
dönör nişanı taşıyan devasa bir adam 
Çıkıyordu .. Ninette ona lakayt bir 
llaıarla baktı ve çevik adımlarla Ver· 
durc) istikametinde ilerledi .• 

Genç kadının yanaklarında se -
\,' 
vrııli çukurlar açılmağa başlamıştı .. 

erdurele yaklaşmasına çok kalma· 
llııştı ki, hirden gülümsemsi dudak. 
1•rında dondu 1 •• Çünkü kocası Pie· 
faron, fena bir tesadüf olarak kendi
sini almağa geliyordu .. 

Ölüm döşeğindeki kocasının bu· 
raya kadar gelmesini Ninette bir 
~tlü hafsalasına sığdıramıyordu .. 

açar ona doğru yürüdü 1 •• 
bi Aine, köşe başında donmuş gi · 
b Ydi .. Ölüm döşeğindeki bu bed
.ı:hd kocanın yaşadığı son safahatı 
'<llfÜnüyordu ., 
bu Ya çok kıskançsa .. Kendisini 

tada görünce neler düşünmezdi!.. 
lieııı İşte kendisine doğru geliyor
lıırdı .. 

Aine V erdurel , maharetli ve ce
surane bir fikirden mülhem, derhal 
Yütiidü ve önüne çıkan ilk adama 
Yaklaştı : 

- Mösyö 1 •• 
Aine'nin bu ani muhatabı, biraz 

N'.ve) vekalet kapısından çıkarken 
ınette'ye alakalı gözlerle bakan 

adarııdı .. 

r""'-------., 
'l:'"ÜRKSÖZtİ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

- Mösyö. dedi . Şimdi beni ma· 
zur görünüz .. Size ne kadar teşek· 
kür etsem yeridir .. 

Rozetli adam onu omuzundan 
tutarak: 

- Pardon. aedi . Şimdi bana 
bu komedyanın manasını anlatacak· 
sıruz •• 

- Birinci sahifeden artan -

zail olduğunu göstermektedir . 
Leh " Pat • ajansı neşrettiği bir 

tebliğde, General Rydz'in Paris zi
yaretinin mühim Bir muvaffakiyet 
teşkil ettiğini bildirdikten sonra şu 
tefsirlerde bulunmaktadır : 

Aine hayretle : Generalın Fransız hükumeti baş. 
- Siz nazik ve terbiyeli bir zat-

1 
kan ve azalarile şahsi teması, Le-

sınız 1 .. listan tarafından hiç bir zaman te-
- Nazik veya kaba .• Anlıyo. reddütle karşılanmamış olan Fran· 

rum ki siz polisten korkuyorsunuz.. sız - ittifakının yaşadığını tesbit 
Bir şeyiniz var mutlak 1 •• ve müşahedeye imkan vermişclir . 

Aine Verdurel isyanla atıldı : General , Fransız akitler tara-
- A .. Asla .. Asla .. Ben size fından Lehistan noktai nazarının 

bir kadından bahsolunduğunu söyle- büyük mikyasta anlaşıldığını gör· 
d. müştür . Fransızlarda müsbet neti· ım .. 

- Bana kısa ve sarahaten her celer elde edilmesi arzusu görülmek · 
şeyi anlat .. Aksi halde şuradaki po- te idi ki , bu hal , Lehli misafire 
lisi çağırırım . ı karşı yı.pılan hüsnü kabul havasile 

Aine, kendinden büyük olan, ve· , birlikte , iki devlet istiklalinin husu· 
kaletin büro şefi olduğunu anladığı 1 si menfaatleri dairesinde karşılıklı 
b~ adamda.o o kadar k~rkmu~tu i olarak tanınması esasına dayanan 
kı 1 .. kekelıyerek her şeyı hulasa • , görüşmelerde müsbet bir neticeye 
etti .. Çünkü hakikati söylemek mec· varmasına hizmet etmiştir . 
buriyeti karşısında idi 1 •• imza edilen anlaşmanın metni 

- Ya .. Demek burada bir me hakkında iki tarafta büyük ketum-
mur kadınla randewnuz vardı öy. luk muhafaza edilmektedir iki tara· 
lemi ? ·· fın mütehassısları anlaşma metnini 

- Hakikatte randew değil .. O tashih için çalışacaklardır . Bununla 
bana müsade etmişti 1 •• beraber , gerek pratik anlaşmanın 

- Hangi kadınla rica ederim ? ve gerek tatbik tarzının , Leh siya· 
Verdurel, burada, namus ve sasının ana hattını değiştirmiyceği 

şeref mevzuubahis olduğunu İma şimdiden söylenebilir . • 
eden hareketler yaptı . Fakat karşı· 
sındaki hergül : 

- Anlıyorum . dedi . Sakın şu 
küçük sarışın .. Kocasile köşeyi dön
mek üzere bulunan küçük sarışın ol-
masın .. 

- Mösyö size 1 •• 
Kuvvetli adam, onu bir ağaç sar. 

sar gibi sarstı ve : 

- Cevap veriniz . diye tekrar 
!adı .. . 

Verdurel sapsarı kesilmişti. Fa 
kat birden cesaretlendi : 

- Peki o sarışın olsa size ne? .. 
- Banamı ne ? .. Ne hakla sa-

na soruyorum ! .. 

Adana Türk Hava Kuru 
mu Başkanlığından : 

Piyanko bayii terzi Eminden bi
let alanların bundan sonra biletlerini 

fŞubemizden aramalan.7261 2-2 

tunuz değil mi ? .. Fakat kocası ona 
vız gelir .. 

Le Golioth, sesinin hakim oldu
ğundan emin bir tavırla köşeyi işa· 
ret etmişti . 1 -Dış memleketler için Abone Aine bir yaver vaziyetinde onu 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı takibetti . 

Anlıyormusunuz? .. Yalnız kendi· 
sine vız gelmeyen biri varsa o da ... 
ben ... Öğreneceksiniz ki bir sene
denberi benim metresimdi 1 .. De
mek size de .,, Pekala onu def ede· 
ceğim . Fakat sizden de diğerlerinin 
namus, aşk ve sevgisine tecavüz et· 
mek zevkini yok edeceğim 1 .. 

Zammedilir . I 
ssız sokak içine geldikleri za-

2 - ilanlar için idareye müra- man hergül adam, korkudan titre-
Laaı edilmelidir . .J yen Aine'ye doğru iğildi : 

------------- - Ah .. Onun kocasından kork. 

Büro şefi, ~izlice etrafına baktı. 
Kimse olmadığına iyice kanaat ge
tirdikten sonra dişlerini sıkarak ge· 
rindi .. Sonra Aine Verdurel'e doğru 
gelerek bir tokat aşk etti ! .. 

1 

kül etti 
- Birinci sahifeden artan -

Suriyeli ve Lübnanlı Erkanı Harp 
zabitlerinden bir Erkanı harbiye he· 
yeti vucüde getirerek hareketi geç
mişdir. Fevzi Kavukcu, ayni zaman· 
da teşkil ettiği muvakkat hüküme· 
tinin adını ( Filistin müslüman ve 
lunstiyan araplan büyük ihtilal mec 
lisi ) koymuştur . 

- Müstemlekeler Nazın Samu. 
el Hoar; bir torpido ile Hayfaya uğ
ramış, kısa bir müddet kalarak du-
rum hakkında izahat aldıktan sonra ı 
Kırıma hareket etmiştir . 

Bir f ngiliz gazetesi; Filistin· 
de ihtilal hareketi devam ettiği tak· 
dirde lngiltere hükumetinin bütün 
Filistinde Örfi idare ilan edeceğini 
yazmaktadır . 

- ihtilalciler; Gevkibülhava ci· 
varında Irak pet ol borularından bir , 

! kısmını tahrip ve yangınlar çıkartmış· 
tır . 

Yangını söndürmek ve boruları 
tamir etruek üzere mahalline askeri 
müfrezelerin muhafazası altında ame· 
le gönderilmiştir . 

lhtiliiciler tarafından bir mü
sademede yaralanan iki askerden bi 
ri ölmüştür . ötekinin de hayatı teh· 
likededir . 

Fevkalade Komiser; bu hadise
den dolayı teessüflerini bildirmiştir. 

~~------··------~~-

lzmirde bir bayram 
manzara ve kalaba

lığı var 
- Birinci sahifeden artan-

yanlarının azametli manzaraları fev· 
kalade güzeldir . 

Trakya paviyonu, fuara iştirak e· 
den paviyonlar arasında inşa tarzı 

ve dekorasyon itibarile göze çarpan 
bir eserdir. 

Başbakanımız ismet lnönü ile ik
tisat vekilimiz Celal Bayar ve diğer 
vekillerimiz, Trakya paviyonunda 
yanın saat kadar kalarak ~eşhir edi
len Trakyanın zengin mahsulat ve 
mamulatını alaka ile tetkik etmişler
dir. Bilhassa muntazam grafikler, 
takdiri celbetmiştir. Trakya paviyo· 
nunda yaş meyvalarımızın ambalaj 
şekillerini gösteren güzel ambalaj 
nümuneleri ve modern arı kovanları 
vardır. 10 kilo yerine 70 kilo istih
sal eden bu an kovanlarından şimdi 
Trakyada 3000 tane vardır. Birkaç 
senede bu mikdar 15 bine çıkarıla 

sahife : 3 

D. Demiryolları Adana işletmesinden : 
işletmemiz mıntıkasında aşağıda mevki, miktar, muhammen bedel ve 

teslim müddeti ile muvakkat teminatı yazılı üç mahalde Balast ihzar ve 
teslimi kapalı zarf usulile ve ayn ayrı olmak üzere eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 25 Eyliil 936 cuma günü saat 10 da Adanada işletme mü
dürlüğünde yapılacaktır . 

Şartname ve mukavelename projesi parasız olarak Ankara , Haydar· 
paşa ve Adanada işletme müdürlükleri yol baş müfettişliklerinden Kon· 
yada Şube şefliğinden alınabilir . 

isteklilerin 2490 No: lu A. Eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve 
şartnamede yazılı vesaik ve idaremiz veznelerine yatırılmış muvakkat te
minat makbuzu veya örneği şartnamderde ilişik formülde Banka teminat 
mektubu ve fiat teklifl~rini havi zarflarını Üzerlerinde hangi mahaldeki 
Balasta için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Adanada işletme müdürlüğüne vermiş olmaları ve 
mektup sahiplerinin de eksiltme saatında hazır bulunmaları . 

3 
Mevkii K.M. Beher M. Müddet Miktar Muvakkat 

Muhammen bedel teminat 

5arayönü 350-359 B. 85 K. 4 ay 5000 318.75 

Hacıkırı 307-311 B. 95 • 5 
" 

6000 431.25 

Ceyhan 412 120 • 6 
" 

8000 720.00 

5-10-16- 22 7254 

Hilaliahmer civarında eski Selanik 
bankası karşısında 

Diş Tabibi Yusuf Hüsnü 
Başar•r 

Viyana ve Almanyadaki mesleki tet
kikat seyahatinden avdet etmiş ve 

hastalarını kabule başlamıştır 
7268 1-5 

Adana yeni kimya laboratuvarı 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza fşcen 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 
7232 BELEDiYE KARŞISINDA 12 

Halkevi Başkanlığından: jSeyhan Sıhha~. v~ l?.~~ai 
Ar ve sosyal yardım şubelerimiz muavenet mudurlugun • 

idare heyetlerinden ayrılan birer ar- den : 
kadaşın yerine 17 Eyliil 936 per- ' Müdürlüğümüz daktilolu ğ-unda kul
şembe günü seçim yapılmak üzere (anılmak üzere 30 lira ücretli bir 
bu şubelere kayıtlı arkadaşların saat daktiloya ihtiyaç vardır. lstiyenlerin 
17 de Halkevine gelmeleri.7272 Sıhhat müdürlüğüne müracaatları. 

caktır. -- 7271 

iktisat vekili Celal Bayar, T rak
ya paviyonunu gezdikten sonra pa· 
viyondaki muhbra defterine şu satır· 
lan yazmıştır : 

" Trakya paviyonunun iş başında 
olan ek<ınomi müşaviri çok okumuş 
bir arkadaştır. Vekalet, onu Kazım 
Dirik'in emrine vermekle okumuşlu
ğu, hayat kuvveti ve hayat görgüsile 
birleştirmiş ve eser muvaffak olmuş· 
tur. Tebrik ederim." 

Türkofis umumi reisi doktor 
Mecdet Aikin de Türkofis şubeleri 
le ticaret odaları mümessillerinin de 
korasyon ve grafik işleri için fikir 
edinmek üzere Trakya paviyonunu 
ziyaret etmelerini tavsiye etmiştir. 

Kocaeli, Muğla, Aydın, Denizli, 
Isparta vilayetlerile diğer vilayet ve 
ticarat odaları paviyonları da zen· 
gindir. Bilhassa Muğla paviyonu. av 
derilerinin çokluğu ile hususi bir e· 
hemmiyet al~br. 

lzmir üzüm kurumunun, muhtelif 
üzüm nümuneleri, istihsal şekilleri ve 
ihracat işlerini gösteren zengin pa
viyonda temız bir şekilde halka şıra 
dağıtılmıştır. 

Urfa Belediye Reis
liğinden : 

Urfa şehrinin hali hazır haritası. 
nın alınması 22-Eyliil-936 tari
hinden itibaren bir ay müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

1- Şehrin mesahası meskıin kıs· 
mı 172 gayri meskıin kısmı 182 ki 
cem'an 354 hektar tahmin edilmiş· 
tir • 

2- 354 hektarlık haritanın be
deli muhammeni " 4854 • liradır. 

3 - Haritalar Belediye yapı ve 
yollar kanununun birinci maddesi 
mucibince şehrin hali hazırını gös. 
teren 1-2000 ve 1-500 mikya
sında iki kıta ve 1/ 1000 mikyasında 
da tesviyei münhanili bir kıta hari 
tası alınacak ve bunlar dört takım 
olacaktır. 

4-Muhammen bedelin O/o 7,5 ğu 
olan 364 lira muvakkat teminat ah
nacaktır . 

5 Şartnameyi görmek istiyen-
ler Urfa Belediye dairesine müra
caat edeceklerdir. 

6 4 ihale Eylıilün 22 inci salı gü· 
n'ü saat on ikide Urfa Belediye En 
cümeninde yapılacaktır. 

7- Taliplerin bu işi başarabile· 
cek şeraiti haiz bulunduklarına dair 
Nafia Vekaleti Ce!ilesinden musad
dak ehliyeti fenniye vesikası ibraz 

Fuar, lzmir degece hayatını can 
landırmıştır. Yalnız eğlenmek mak
sadile fuara gelenler de pek çoktur. 
lstanbul Şehir tiyatrosunun operet 
ı..ısmı, zengin temsillerine başlamış

tır. Açık hava tiyatrosunun geniş sa
lonu her gece doludur. Rengarenk 
fışkırtan büyük havuzun etrafında 
her gece binlerce halk gezinerek fu 
arın zenginliğini doya doya seyret. 
mektedirler. 

' etmeleri mecburidir . "668" 

7243 1-5-10-15 
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Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

--~--- ------
kilo ~'iv••• 

Cl1'::-ol En çoL 

-Kapımalı pamuk 

f<.11 8L 

(. 5. 

Sanlan Milı.dar 

..... 
ıı:. s. ===~===• =•"==-=1~ 

-Piyasa parfağı .. 
-Piyasa temizi--.. - · --
iane ı __ 4i~so-- · 42,2s--
ıane- ·2 -----
-Ekspres --, 1 ' ' 
-Klevlant ______ - -43 ---ı.--c44,7s_...,.,._ _______ 

1 
Yı\l'AGI ' 

-:t:a~z---~------ 1 ----/----1-·-------I - ~· 1 (, 1 T -

-~~:pre~ ------ .. ı 2,2s j ı-------- ' 
-Yerli-.-, 'ı'enl1ık - ---- --------• 
--.. --,,-Tohum!~~-.. - l.22_2 __ ._i _2_.2_s ___ _._::::::::::::::::::::::::::::.:: ' 

flUJiliHAT 
Buğday Kıbrıs 1 5,50 -~--------• 

---.. - Yerli___ ----
----1---------men tane 

" -Arp_a ________ , _____ ---- ---------ıı 

---.-------1----- ----_Fasu!ya _ _ _____ _ 
Yulaf 3,37 --------ı 

-Deli'-ce------ı-~---- ---- ----------
•-=----,------ -------- - ·-------· Kuş yemi 

Keten tohumu 
Mercimek 

14,75 
-----~--....ı.--------1 

Si sam 

UN 
_Dört yıldız Salih ı 750 

.. üç • • -675--
~ ;!-Dört yıldız D"'"o""'ğru-,..lu..,..k___ 700 ---------

~ ~ üç • • 625 
~ ~ - Sif!l~t • _800 ___ ,, 
~ ~-~ört yıldız cumhuriyet 700 ---------
~UÇ• • 625 

-Simit • -ııöif--
~=--~~~~~~--1 

Liverpl Telgraflan ' Kambiyo ve para 
9 f 9 f 1936 ...... ~-·· iş bankasından alınmlftır. 

Hazır ı 6 63 Liret j \ --------- -- 1~ Rayşma_r,....k ____ , __ ,_ 
Temmuz vadeli 6 60 ı--...-"-;---..,------;---;,-

-6-,_50 ı-...;F"'°r~an7.k:...•:...· .:,F.:....r8118~ı.:....z -·--ı---ı--1 
Birilleiteorin vadeli ı· · ·ı· --~_,______ 5 ,_54 ı-;S;.:t.::rer..::ın::.....•-rın::ııııi5ız,...,· __ ı---ı--
Hit hazır uolar • Amerika " 
Nevrork 12- r.1.:4.-ı-....;F;;..:ranıt:..:.:;:.-.~isv:iç:,rc::e:•:.-.-.--1 -.-:,-::..,-. -.-

' Ankara fıçı birası j 
.~ ... ! 

i ... : ~~""·.,:"~ 
". 

1 

Şölen İ 

gazinosunda 

Çok ucuz 

Sablıyor 1 

Ayakta Bardağı 10 Kuruş ( Mezesiz ) 

Ayakta Dublesi 12,5 " ( • ) 

[ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 
Dublesi 15 kuruştur! 

Fırsattan istifade ediniz 1 
Ankara Bira Fabrikası Ôz Türk sermayesile kurulmuştur . 
Hcrkeı gibi siz de: Bu besleyici satlık koruyucu Ankaıa Birasını içiniz. 

Her yerde israrla arayınız . 

[ Adana acentesi• , Rıza Salih Saray Posta kutusu 
• 95 Telefon No: 265 

Bebekli Kilise sokak N: 11 A. -+ 11 R. 7230 13 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 1 
Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay::clelenle ve 

Eczacı tarafından yapılır •.•. 

1 

Türbözii 

~ ·. 

~- .... 
":> ' • -.. --- - - ~ 

Satış yerleri : 

c 

10 E,IGI UIN 

1 
Seyhan Valiliğinden: 
Muhammen bedeli Lira : 450 

1 
Cinsi : 645 metre 2 arsa üzeri 

tahtani iki odalı hane . 
Mahallesi : istiklal . 
No: 646 
Tarihi : Ki. Evvel / 929 
Hududu : Dört tarafı yol . 
Hususi idareye ait olup hudut 

miktarile SIİr evsafı yukanda y 
hanenin mülkiyeti peşin para ve a 

"';;'rbrmi suretile sathğa çıkarıl 
br. istekli olanlann °/0 7 ,5 pey 
çasile birlikte 22-9-936 salı • 
saat (10) da daimi encümene m-
caat\arı. 7256 6-10-15-19 

Osmaniye malmüdürlü• 
ğünden : 

Mülga Cebelibereket vilayeti V.J 
konağı te~isat müteahhidi Türki•: 
tanlı Abdülkadir namına 933 sene* 
için 34 lira 43 kuruş kazanç ver· 
gisi tarhedilmiş ve ikametgilıı m~ 
hul bulunmasından naşi kazanç · 
ci ihbarname tebliğ edilememiş ol
duğundan ilin tarihinden itibafllll 
otuz gün zarfında itiraz etmesi "il 
aksi takdirde işbu verginin katiyel 
kesbedeceğini ihbarname yerine kt' 
im olmak üzere ilin olunur • 7270 

Zayi vesika 
Madama Çiftliti civannda 111' 

mımıza tahsis edilen iki parçada 
54,5 dönüm tarlaya ait 134 No:VC: 

sikamızı zayi ettik.Bulaıun Melek 
mezde berber Hüsnüye verditi tak• 
clirde kendisi memnun edilec--..ktir. 

Mustafa o. Hüseyin "il 
7269 lbrahim kızı Hacer 

'~ 
,'~ 

Satılık Bağ ·DARA 
BiRiKTiREN. 
r>~J-lAT. i;D6R 

Adananın Yılanlı mezraası 
Sevindik oğlu Hızara Ziyı:>.'a ait 
b buçuk dönümü bağ ve Clört 
nümü meyve hah~ cenıan bir 
çada OD buçuk dönüm ~ ıııamilf' 
temilat haneJile beraber satlık~ 
Taliplerin Adanada kunduracı 811 
Süleyman Şiikrüye muracutlan ili' 
olunur. 

. - -
5- 5 7253 

BELEDİYE iLANLARI 
;...---------------------------------------------1 -Taş köprü başındaki kahvehane ile fınnın önlerine yapılacak 568,4' 

kurut bedeli keşifli ve parke ile yaya kaldınmı açık eksiltme 111retile yrf' 
tınlacakbr . 

2- Bu işe ait keşif şartnameler heyeti fenniyedeıı parasız olarak alt' 
nabilir. 

3- Eksiltme 14-Eylül - 936 pazartesi günü saat on beşte belediyt 
daimi encümeninde yapılacaktır . 

4- Muvakkat teminat kırk üç liradır • 
5- Teminat ihale saabndan bir saat evvel yabnlmak lizımdır. 

29-2-6-10 

SOCONY - V ACUM 
-

Gaz 
Benzin 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederi' 

Mükemmel ambal~j. fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karflsında 

Parfümeri, tuvalet CfY•lan Seyhan Eczanesinde 
rekabet kab:ıl etmiyecek şekilde ucuzdur. Ecunemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyorı; Esans, tuvalet sabunlan, pudra, krem V. S 1; 11111 .. , 

1 
Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni ma· 

ğazalan ve zenginlik gişesi . 
Muharrem Hilmi 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

1 Celil Bayer Her bilet 1 liradır . 
7182 7 

Umumi neşriyat müdürii 

Celil Bayer 
Adana Türk sözü matlı-
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