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::.Boğazlar komisyonu işlerine nihayet veriyor 
Tituleskonun Nasyonal Sosyalistler kongresinde Hitler dedi ki : 

kabineden ayrılışı H dd J AJ am ma e er manya 
Siyasi neticeleri •• .d. 
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" Journal ,, dan 

ataresko kabinesinde vukua 
gelen son değişiklik Roman
yanın dış politikasına vuzuh 

Vermemiştir . Bütün vaziyete hakim 
•'ki 1 0 an şe1 iki kombinazonla M. Titü-
ol· leskoyu kabineden uzaklaştırmak ol
rtı' muştur . 
.;t Titüleskonun bu suretle sahneden 

yel •eri bir sure: te kayboluşu bütün Ro
ka' tnanyada derin bir heyecan uyandır-

dı . Bu çok değerli devlet adamının 
lehinde büyük bir sempati hareketi
nin tezahürü görüldü . Hiç şüphe 
Yok ki, kendisinin kabineden ayrılma
sıte 'fataresko kabinesi kuvvetlenme-

ıı· tni9, bilakis sarsılmıştır . 
da Son zamanlarda kurulmuş olan, 
e· tnilisleri ilga_tehdidi ile karşı karşıya 

'ı! gt 
k· 

.... .. 
Tiıülesko 

~~hınan Milli - Köylü fırkasının 
hÇ'.nde büyük bir karışıklık hareketi 
u'-· • "'Um sürmektedir . 

d Bu ayrılışın hariçteki tesirleri de 
aha az derin olmamıştır . 

d M. Titülesko'nun kabinesin -

1 en zorla ayrılışı Fransada , İngil
herede ve küçük antant mahafilinde 
ınaYret , tesir ve endişe ile karşılan
oı'Şlır . Nasıl olurda başka türlü 

Urdu ? 

tn Bu mahir diplomat yalnız şahsi 
v eziyetleri için değil , aynı zamanda 
i ~ tılıniş söze karşı sarsılmaz sadakati 
Çın de çok sevilen bir insandı . 

nın canının ruşeymı ır 

" Almanya, Yahudilik ve Bolşevizme 
karşı elzem olan en acil müdafaa 

tertibatı almıştır ,, 

Brlin : 10 ( A. A. ) - Nasyo
nal Sosyalist birliği dün geceki ha
raretli müzakerelerinde büyük ka
rarlar almışdır . 

Nurenberg : 10 ( A. A. ) 
Hitler dün geceki müzakerelerde 
söylediği bir nutukta demişdir ki : 

- Almanya, Yahudilik ve Bol
şevizme karşı elzem olan müdafaa 

ı tertibatını almışdır . 
Almanya şimdi bir şey düşünü

yor. Oda, hayatı demek olan müs
temlekelerini geri almak 1 .. 

• 

işte bunu tahakkuk ettirecek o
lan Almanya idhalat ve ihracat İş
lerini o zaman refahlı bir yola dö· 
kebilecekdir . 

Ham maddeler ... Bu, Almanya· 
nın hayatının rüşeymidir . 

Ankara : 10 ( A. A. ) Hitler 
Nurembergdeki nutkunda Almanya 
için müstemleke istemesidir. lngiliz 
Fransız matbuatı bu talebi eyi kar· 
şılamamışlardır . ltalyan matbuatı 
Alman metalibine karşı mulayim
dir . 

ispanya kör döğüşünde 
bir başkalık yok 

1 İhtilalcilerin Sensabastiyeni almak üzere 
oldukları bildiriliyor 

İspanya işlerine ademi müdahale komitesi dün 
Londrada toplandı ve bir beyanname tanzım etti 

Sevil : 10 (Radyo) - Asilerin 
radyo istasyonlarından birisinin ver
diği habere göre; Sensebastiyana 
doğru ilerliyen asi kuvvetlerinin şid
detli taarnızları üzerine hükumet 
kuvvetleri geri çekilmek mecburiye-
tinde kalmıştır . • 

tien müdafileı i, milliyetperverler u 
mumi af ilanını teahhüd ettikleri tak
dirde şehri tahrip etmemeyi ve re 
hine olarak tutulan kimseleri öldür
memeyi vadeden bir beyanname gön 
dermişlerdir . 

d Fransa, onun emin bir dost ol-
h u~unu biliyordı ve bu bunda şüp-
1/81 Yakut. onu Almanyada b:J:yo: d ı. 1 
de sukutunun ertesinde bunu saklama
sı. Alman matbuatı bu sukut karşı
hı·nda duyduğu bu sevinci açıkca iz-
ar etti. 

Paris : 10 (Radyo) - [Federal 
iş federasyonu ] mühim bir içtima 
akdetmiş ve hükumetten, lngiltere 
ve diğer Avrupa devletlerile anlaşa
rak ispanya işlerine ademi müdahe· 
leyi teklife karar vermiştir . 

Federasyon ayni zamanda lngi
liz iş federasyonuna da müracaat 
ederek lngiltere hükumeti nezdinde 
de ayni teşebbüste bulunmalannı ri
ca etmiştir . 

Burgos : 10 (A.A) - Milliyet
perverlerin tayyareleri Madride ka
yıtsız ve şartsız teslime davet eden 
beyannameler ve milliyetperler tara
fından işgal edilmiş bölgeleri göste 
rir haritalar atmışlardır . 

Ege bölgesinde 

k Fakat M. Tataresko ve Antones
ti~ açıkça memlektlerinin mevcut it
li! aklarına sadık kalacaklarını ilan et
sa er: ~u beyanatın doğruluğundan , 
Cd~ımıyetınden hiç bir suretle şüphe 
Sa ı emez . Bilhassa bu beyanat Fran
in Ya karşı sempatilerini göstermiş 

sanlar tarafından yapılmış olursa .. 

8 1 Mamafih bazı endişe verici hadi-
e erd 1 . B k e o ınuyor değıl. Yakında Baş 

lea anJığn M. Vaida Voivda ya veri
d Cet kuvvetle iddia ediliyor. Bu s:v et adamı Almanyaya karşı olan 

mpi\tisi ile tanınmıştır. 

01 
~ger taraftan bugünkü Başbaka

sı n ardeşi M. Stefon Tataresko an
ı/ın Berline gitti. Petrol mütehassıs
R.rından mürekkep bir Alman heyeti 

50
°tnanyaya hareket etmek üzere. Ve 

de~ra Küçük antand memleketleri ilk 

S a olarak Nurenberg Nasyonal -
osy l' ra 

1 
a •st kongresinde bulunmayı ka-

r aştırdılar . 
;.. Almanya, büyük bir faaliyetle Orta 

Vrupada çalışıyor. 
Bu .. 

laş gun sadece ekonomik bir an-
ed~a olan bu yaklaşma eğer dikkat 
ına tnezse yakında siyasi bir anlaş-

ya pekala inkilap edebilir . 

Sensabastiyen : 10 (Radyo) -
Hükumet kuvvetleri Sensabastiyen 
köprüsü üzerinde şehri, asilere kar
şı 48 saattır müdafaa etmektedir. 

Londra : 10 (A.A) - Ademi 
müdahele komitesi bu gün ilk top
lantısını yapmış ve bir tebliğ neşret -
miştir . 

Bu tebliğde hulasaten şöyle de
nilmektedir : 

- " Her millet, delegesilı-, ade
mi müdahale komitesinin rey ve mu
vafakatını almadıkça ispanya ile 
alakadar hiç bir teşebbüs yapamı 
yacaktır. 

Londra : 10 (A.A) - ispanyada 
mühim değişiklik olmamıştır. Asiler 
Sensabastieni almak üzeredirler . 

Hükumetçiler bin kadar asinin 
müdafaa ettiği Toledodaki Alkazar 
cenubundaki cephelerini lehlerine 
genişletmişlerdir . 

Hendey : 10 (A.A) - Burada 
dolaşan bir şayiaya göre, Sensabas-

Devamlı yağmurlar 
düştü 

lzmir : 10 ( A. A. ) - Evvelki 
gün ve gece bütün Ege mıntıkası
na sürekli yağmurlar düşmüştür . 
Yağmurlar bazı yerlerde bağlara 
zarar vermişdir . 

Nazilli : 10 ( A. A. ) - Evvel. 
ki gün düşen yağmurlardan bağlar 
çok hasara uğramışdır . 

Bu sebebden üzüm fiatları yük
selmişdir . 

İnhisarlar Vekili 
Siird'de 

Siird : 10 ( A. A. ) - inhisar
lar Vekili Ali Rana Tarhan bugün 
buraya gelmişdir . 

Rana Tarhan İnhisarlar teşkila
tını tetkik etmişler va gördüklerin
den memnun kalmışlardır . 

Fran·sa 
Suriye 

Muahedesi nihayet 
imzalandı 

Suriyede şenlikler 
yapıldı 

A n k a r a : 10 ( A. A. ) -
Fransa - Suriye dostluk mua -
lıedesi dün Pariste imzalanmış. Su
riyede şenlik yapılmıştır. Suriye bu 
muahedeyle nevema manda vaziye· 
tinden çıl- maktadır . 

Boğazlar komis 
yonu artık 

İşlerine nihayet verdiğini 
Milletler Cemiyetine 

bildirecek 

Ankara : 10 ( A. A. ) - Boğaz· 
lar komisyonu işlerine nihayet ver
meği kararlaştırdığını Milletler Ce
miyetine bildirmiştir. Montrö muka
velesi mucibince komisyonun işlerini 
r>tık Türkiye görecrl<tir • 

İzmirliler 
Kurtuluşun 14 üncü yılını 

nasıl kutladılar 

lzmir : 10 ( A. A. ) 
Dün 9 Eylül lzmir kurtuluşunun 

14 üncü yıl dönümü münaselıetiyle 
bütün şehir donanmış, halk, banka
lar, müesseseler, şirketler, resmi te
şekküller ve daireler büyük elekti
rik tezyinat ve tenviratı yapmışlar

dır . 
Merasimlere 70.000 kişi kadar 

iştirak etmişdir. Biri ögleden evvel 
diğeri ögleden sonra olmak üzere 
iki kutlama töreni yapılmışdır . 

Bütün memurin, direktörler, re
isler, vali ve parti başkanı Fazlı Gü 
leç'in yanında toplanarak otomobil· 
!ere binmişler ve Halkapınardaki 
şehidlige gidilmişdir . 

Şehitler anıtı karşısında söylev
ler verilmiş, askerlerimiz üç el silah 
atmışlardır . 

Fazlı Cüleç on binince halkın 
önünde güzel bir söylev vermişdir . 

istiklal marşile büyük bir geçid 
resmi olmuş ve gece muazzam bir 
fener alayı y apılmışdır . 

Fransız ve Yugoslavya Başvekilleri 

Yakında memleketimize gelecekler 

1 s t a n b u 1 : 10 - Mevsuk 
menbalar , Fransa Başvekili Leon 
Blum'un bir kaç hafta sonra Türki
yeye gelmesi hakkında çıkan şayia
ları kiıvvetle teyidetmektedirler. 

Ayni mahafil , Blumun 15 Teş
rini evvelde lstanbulda bulunaca
ğını da kaydetmektedir. 

Fransız Başvekili , Türkiyeye ge
lirken Belgrada da u ğrıyacaktır. 

Leon Bluma,hariciye nazırı Del· 
basta refakat edeceklerdir . 

Bu münasebetle Fransanm meş· 
hur Trans atlantiği Normandi'de Is. 
tanbul limanına gelecektir. 

:-ıatta Fransız elçisi M. Ponso· 
nun bir gece Normandide misafirler 
ve büyüklerimiz ş~refine bir ziyafet 
vereceği de söylenmektedir. 

Türk gazetecileri bugün Başve
kil M. Stoyadinoviç tarafından ka 
bul edilmişler ve Mebusan meclisi 
reisi tarafından şereflerine verilen 

öğle ziyafetinde hazır bulunmuşlar
dır. 

Mebusan meclisi reisi pek dos
tane bir nutuk söylemiştir. Başvekil 
M. Stoyadinoviç bugün saat dörtte 
Bükreşe hareket etmiştir.Falih Rıfkı 
bu akşam lstanbul saatile saat onda 
Belgrad radyosunda bir hitabe söy
lemiştir . 

Başvekil M. Stoyadinoviç ya
kında Türkiyeye geleceği vadini ga 
zetecilerimize teyidetmiştir . 

Türkiye elçisi Ali Haydar Ok
tay, dün akşam gazetecilerimizin şe
refine bir ziyafet vermiş , bu ziya
fette Yugoslav ricalinden bazıları 
da hazır bulunmuşlardır . 

Türk gazetecileri yarın Zagreb, 
Slovenya, Eskikaradağ ve Bosna
Herseği ziyaret etmek için Belgrad
dan hareket edecekler ve 21 Ey
lulde lstanbulda bulunacaklardır. 

Filistine yeniden 
asker gönderiliyor 

Londra : 10 (Radyo Terksözü) 
- lngillterenin Filistindeki siyaseti
ni izah ve teşrih eden uzun bir vç
sikanın neşri ile General Dil'in Fi
listiudeki lngiliz kuvvetlerinin baş
kumandanlığına tayin edilmiş oldu· 
ğu ilan olunmuştur . 

Neşredilen vesikada Filistine bir 
fırka asker gönderileceği beyan ve 
mühim mikdarda askeri kuvvet gön· 
derilmesinin karğaşalıklara nihayet 

Sekizinci Edvard 
Kulaklarından rahatsız 

Viyana : 1 O ( Radyo ) - lngil· 
tere Kralı Sekizinci Edvard kula· 
ğında vukua gelen iltihap muayene 
ettirmek üzere bugün maruf pro· 
fesörlerden birisinin yanında iki sa 
at kalmışdır . 

Kralın kulakları ragdoğrafya e
dilmişdir : 

Yugoslavya Başbakanı 
Bükreşte 

Bükreş : 10 ( A. A.) - Dün 
akşam, Dışişleri Bakam, Yugoslavya 
Başbakanı şerefine bir ziyafet ver
miştir . 

vereceği ve bir müddet sonra tayin 
edilecek olan tahkikat komisyonu
nun Filistin işlerinin halli maksadi
le mesaiye başlamasını kolaylaştı· 
racağı ümidi izhar olunmaktadır . 

Komisyon, Yahudilerin, Arap
ların şikayetini, taleblerini dinle
yecek ve bunları tatmin etmek ve 
bütün alakalılar arasında arasında 
çok samimi ve barışcı münasebetler 
kurabilmek için tavsiyelerde bulu· 
nacykdır . 

Portekizde de mi 
• 
ıs yan 

Tiberyon : 10 ( Radyo ) - Ka
bine bugün yaptığı fevkalade içti
mada isyanın önünü almak için şid
detli tedbirler almağa karar vermiş· 
tir. Asi harp gemileri şiddetle taki
bedilecektir. iki yüksek rütbeli deniz 
Subayı tekaüde sevkedilmiştir. 

Avusturya demiryollarına 
suikast 

Viyana : 10 ( Radyo ) - Dün 
Avusturya demiryollarında iki sui
kast yapılmışdir. Bunlarcl.-ın birisi 
Viyana istasyonunda vukua gel
miş ve bir tüccar katibinin ölümiy
le neticelenmişdir . 

Arsıulusal İzmir Fuarında fıcı. _' J 1 '!ıı. • 

; -• İstanbul da 

Fuarda 160,000 kişi ••• 
lzmir : 10 (A.A) - Fuar gittik

çe mahşeri bir manzara arz edi • 
yor. 

Bilhassa lzmirin dün kurtuluş 
bayramı olması insan sellerini bir kat 
daha kabartmış ve fuar görülmeğe 

değer bir manzara hasıl etmiştir. 
Bursa, lstanbul, Muğla, Adapa

zarı, Milas paviyonları gerek deko· 
ration ve gerekse mal!annın nefase-

tiyle alkışlanmaktadır . 

Bursanın ipeklileri karşısında bü

tün ziyaretçiler meftunluklarını izhar 
etmişlerdir . 

Dün kaydedilebilen ziyaretçi a
dedi 160,000 kişiyi bulmuştu . 

Kurtuluş bayramı münasebetile 
fuara bir kat daha renk verilmiş ve 
çok cazip bir hale sokulmuştur . 

Bir metropoliten 
yapılacak 

Tetkikata yakında baş
lanıyor 

lstanbul : 10 [ Hususi ] - ls
tanbulun bir plan dahilinde geniş· 
letilmesi ve güzelleştirilmesi alaka
dar makamların ehemmiyetle nazarı 
dikkate aldıktan meselelerden biri
dir. Bilhassa Avrupanın en ileri şe· 
hirlerindeki bütün yeniliklerin ve na. 

- Gerisi ikinci sahifede -



S:lhıfe : 2 

Kocaeli öğretmenlerinin A ana hak
kındaki intib ları 

" Adanaya kalblerimizi bırakıyor veyahut onu kalb
lerimize alarak gidiyoruz,, 
----···~, ... __ _ 

Seyahatinizin gayesini öğrenebi· 
lir iniyim ? 

- Yurdu tanımak yurdun gü
zelliklerini gözle görmek . Kitap 
malumatına hayat ve memleket bH
gisini elelemek, bütün bunları vasıta 
olarak kabul ederek çocuklarımıza 
daha hakiki ve daha candan vatan 
ve yurt sevgisi aşılamak istiyoruz . 
Bunun için daha evvel biz doyuyor 
ve fakat doyulmaz güzellikleri top
layan güzel memleketi büyük heye
canlarla geziyoruz . Her geçen da
kika kalblerimize bir parça daba 
sevgi ve iman veriyor . 
-Adanayı nasıl tasavvur ediyor-

dunuz ? -· 

- Adana pamuğu bol , sı

cağı bol, fabrikaları bol , parası bol 
bir yurt parçası olarak biliyordum . 
Coğrafyanınl kü~ük sahifeleri ve ni
hayet haritanın bu varlığı bize an
cak l:iu kadar malumat vermişti . 
Milli mücadelede bütün bu bollukta 
bir de bol yurt sevgisinin 1 mevcudi· 
ni yeti isbat eden Adana bizlerin ha
yallerinde bu idi . 

- Bugünkü • Adana nakkında 
fikriniz ? 

~ iki gündenberi gözlerimizin 
öoünde ve kalblerimi2in içinde gittik
çe yerleşen Adana dünkü Adana de
ğildir . Geni~ caddeleri , cidden gü
zel parkları sinemaları doğumu ha
yatı itibariyle Adana büyük bir var 
lıktır . Nihayet iki gün içinde bu bü· 
yük varlıktan bu kadar 'gördük se
ması büyük fabrika dumanları bile 
her an • evinç ve iftiharla dolu kalb
i erimizi kendi beyaz pamuğu gibi 
ak etti . 

- Kültür b~kımından Adana ? 
- Muhakkak ki en ileri bir de-

recededir . Orta ve ilk okullarının 
yüksek adetleri buna büyük bir de· 
!ildir . Kısa tetkikimizde kültür ha
yatından çok istifadeler ettik . Ça
lışan ve bilmiyen büyük bir kültür 
hayatının varlığı her an karşımıza 

İnönU kempınd• : 

çıktı . Meslek bakımından büyük 
ümitler aldık . 

- Adana Halkevinin umumi ha 
yat üzerindeki tesiri ? 

- Bilhassa Adana Halkevinin 
müşterek yaşayış ve umumi hayat 
üzerinde yaptığı tesir şayanı şük
randır . Ahali kütleleri harekete ge
tirmek için kahvelerde muntazam 
konferanslar verdirmesi evinde ve
rilen konferans ve konserleri ahaliye 
dinletmek için memleketin umumi 
yerlerinden başka kahvelere'. radyo
lar koyması ne makul ve makbul 
bir harekettir . Namımıza verdikleri 
sinemadaki filimlerinden çalışmaları 
hakkında güzel malumat aldık . 

Biz Adana Halkevinin çalışma· 
sını bir faaliyet kaynağı olarak her 
vakıt her yerde bir nümune olarak 
söyliyeceğiz . 

-Umumi düşünce ve hisleriniz? 
- Adanaya iki gün ayırmıştık. 

Büyük bir hata ettiğimizi anladık . 
Dediğim gibi Adanayı temennileri 
mizin fevkinde bulduk . Misafir kal
dığımız kız ve erkek liselerinin ik· 
ramları öğretmen! okulunun heyecan 
ve zevk ile geÇen hayatı bir ırevginin 
ifadesidir . 

Vilayet , kültür , Halkevi ve be
lediyenin yüksek alakaları karşısında 
bizler 1fıkran hisleriyle dolu bulunu
yoruz . Bilhassa gerek kültür direk
törünün gerek Halkevi başkanının 
ve gerekse belediye ikinci reısının 
şahsan bizleri her an takip etmeleri 
unutulmaz intibalar bıraktı . Halke
vinin yonılmıyan otomobilleri bizlere 
Adana toprağına bastırınadı . Min · 
netle dolu ayrılıyoruz . 

Direktör burada bitirmek istedi 
ve nihayet sıcak olan Adanaya kalb
lerimizi bırakıyor ve yahut onu kalb · 
!erimize alarak gidiyoruz. dedi . Bu 
genç cevval direktöre heyecan ve 
sevgi ile kalblerinizi bırakıyor kalble
rimizi alıyorsunuz yolunuz açık olsun J 

dedim. 

Kamp çocukları kendilerini göğe çı- ı 
karan Pla örleri ke di kanadlarıymış 1 

gibi bağırlarına basmak istiyorlar 

Türk çocukları, Atatürk çocuğu olmanın ve İnönü sırt
larında bulunmanın hakkını veriyorlar 

lnönü: 10 (Hususi muhabirimiz- daha çekici yeniliklerle dolu .. Kamp j 
den )-Bu aylarda, Türkiyenin ener- çocukla•ı, kendilerini göğe çıkaran 
jik kalbinin hissedilir bir halde çarp- ve alıştıran planörleri kendi kanad 1 

tığı müstesna yerlerden biri de lnön- !arıymış gibi bağırlarına basmak is-
leridir. tiyorla• . 

Bugünlerde , lnönü sırtlarında , Geçenlerde bunun güzel bir mi-
ilerdeki 30 Ağustoslar için hazırla· saline de şahit olduk. ( O gün deh- I 
nan kahramanlar : Ateşli ve inanlı şetli bir fırtına ve yağmur vardı . I 
Türk çocukları tayyare kampında en Derse girilmek üzereyken kamp ida
gilzel bir ruh ve vücut sporu olan resi; sırtlarda kazıklara bağlı duran 1 

ırçuculukla uğraşıyorlar .. lnönü kam- planörlerin sürüklenebileceği göz ö-
pında hem bir leyli mektep,he"m bir nünde tutarak bir kaçkişiyi gön-
samimi aile, hem bir ulusal mabed, dermeye karar verdi . Planörlerin ya-
hem bir gÜ!el kışla hayatı yaşam· nına geç kalmak telaşile koşan bu 
yor. Bu hepsi kendine mahsu tesel- heyet sökülen kazıkları yeniden çak
lileri lan hayat sistemleri bir arada maya ve planörleri rüzgarın ve yağ- I 
kaynaşmış, lıir yeni ve düzgün hale murun tahribatmdan korumaya canla 
girmiş, lnönü kampında tatbik olu- başla çalışan iki kişi gördü. Bunlar, 
nuyor . fırtına ve yağmur başlar başlamaz 

Sabahleyin, daha fecrin pembe ı denize düşen karde§ini kurtarmaya 
sisleri sırtların üzerindeki kızıl tül- atılan ağabeyll"rin insiyaki tehalü
lerini toplamadan kampın direğinde kile planörlerinin imdadına koşmuş 
yükselen bayrak ve her sabah zi- iki kahraman kamp çocuğu idi . 
yaret edil .n Atatürk büstü • kamp Bunların bu güzel ve gösterişsiz 
çocuklarının kanlarına her sabah 30 fedakarlığı kamp idaresinin ve arka 
Ağustos! rıl'!. üstüne doğan güneşten . daşlarının göğsünü kabarttı . 
bir iki li:ıvılcım ve ruhlarına Türk İ Kamp~ ziyaret edo::n Türk Hava 

1 milletinin tarihi ve ebedi şerefinden Kurumu reıs muavini Ferudun Dirim-
bir iki damla nur katıyor . ı tekin, bu iki arkadaşı candan tebrik 

Dersler ve talimler , birbirinden etmekle bütün kamp çocuklanna 

Türk sözü 

inhisarlar satış 
teşkilatı 

En küçük köylere kadar 
teşmil edilecek 

inhisarlar tarafından uzun zaman
danberi hazırlanan yeni satış teşki
latı projesi bu günlerde tatbik sa
hasına konulacaktır . 

Yeni teşkilat ile eskiden yalnız 
belli başlı merkezlerde bulunan ser 
bayilik ve bayilik teşkilatı bundan 
sonra küçük köylere kadar teşmil 
edilecektir . 

Bu sun:tle inhisar maddelerinin 
satışı çoğalacağı sanılmaktadır . 

Bundan başka, bütün sigara ve 
içkilerimizin ecnebi memleketlerde 
sürümünü artırmak maksadile ha 
riçte fazla reklam ve propaganda 
yapılmasına karar verilmiştir . 

Dünkü hava vaziyeti 

Dün , şehrimizde , bava yine ol
dukça sıcaktı . 

En çok sıcak 30,5 santigrat de
rece idi . 

Mamafih geceleri, hava epeyce 
serindir . 

Şehrimizde artık terletici ve şi
kayet edilecek sıcaklar kalmamıştır. 

Bu yıl kavuşamıyacağız :diye beyhude üzülmüşüz 

Kız Sanat Enstitüsü 
açılıyor 
------· 

Vekaletten d ·· n tahsisat geldi. Mek
tebin sıraları yaptırılıyor 

Her mektebin kayıd ve tedrisata 
başlama zamanının çok yaklaştığın
dan bu yıl açılacağı kararlaşan şeh
rimiz Kız Sanat Enstitüırü iç.in bir 
hazırlık yapılmadığını görünce ve
hime kapılmış ve mektebin bu yıl 

açılamıyacağına kanaat bile getir
miştik. Hatta bu fikirlerimizi bir kaç 
gün önce okuyucularımıza yeisle bil
dirmiştik .. 

Fakat dün, Kültür direktörlüğü
müzden aldığımız bir malumat bü
tün y~simizi silmiş ve bizi sevindir
miştir . 

Dün, Vekaletten Kültür direktör
lüğüne 900 lira bir tahsisat gelmiş 
ve bu paranın Adanada açılacak Kız 
Sanat Enstitüsünün sıraları için sar
fedilmesi bildirilmiştir . Kültür di 
rektörlüğümüz bunun üzerine der-

hal faaliyete geçerek sıraların acele 
yapılmasını münakasaya koymuştur. 
Şu hale göre artık bu yıl Ensti

tünün açılacağına şüphe kalmamış

tır. Şayet mektep bu sene faaliyete 
geçmiyect'k olsaydı bittabi ihzarat 
masrafının bu yıl bütçesinden sarhna 
imkan yoktu . Kızlarımıza bu güzel 
haberi katiyetle müjdeleriz . 

Cer mühendisliği 

Tahsil için Avrupaya 20 
talebe gönderilecek 

........ ____ ... ___________________________ ~---------------

Devlet demiryolları idaresi cer 
mühendisliği tahsili için Avrupaya 

yeniden 20 talebe göndermeğe ka
rar vermiştir . 

Bölgede mahsul alım satı
mının durumu nasıl ? 

Geçen hafta şehrimiz borsasın- I 
da muamele gören pamuk mikdarı 

52,5 ton iken bu hafta yapılan mua
meleler bir misli daha tezayüt ede
rek 101,5 tonu bulmuştur . Keza 
Tarırus piyasasında da muamele mik
darlarında tezayüd görülmüştür . 

Geçen hafta muamele miktarı 
gayet ehemmiyetsizken bu hafta 4 
tonu bulmuştur . Mersin borsasında 
da ilk defa 1 O tonluk bir muamele 
kaydedilmiştir . 

Fiyatlara gelince fiyatlarda da 

çalışkanlığın ve fedakarlığın her za
man takdir olunacağını göstermek 
suretile bir yeni şevk vermiş oldu . 

Ôğledı-n sonra, sırtlarda bir se
rin rüzgar esmeye başladı mı yüzler 
gülmeye başlıyor . 

Çünki planör talimleri için mü
said fırsatlar var demektir . 

Hazırlıklı arkadaşlar, rekor kır· 
mak için bir güzel ve karde§çe yan
şa girmiş gibiler . Her genç, her sa 
hah bir arkadaşından veya ailesin
den " rekoru ne zaman kıracaksın " 
diye soran bir mektup alıyor . 

Türk çocukları , Atatürk çocuğu 
olmanın ve lnönü sırtlarında bulun
manın hakkını veriyorlar : 30 kişi 
A brövesi almaya muvaffak oldu ve 
daha beş altı gün evvel bir arkadaş, 
havada planörle , 9 saat 45 dakika 
kalarak bir yeni rekor tesis etmeye 
muvaffak oldu . Ali S. S tipinde iki 
kişilik yelken planörilye 18 saat 35 
dakika havada kaldı ve yeni bir re
kor kurdu . 

lnönü sırtlarında yurt korunması 
için çalışmak , lnönü sırtlarında 
göğe yükselmek .. lnönü kampından 
dönen çocukları sade bir yeni ınari -
fet öğrenmiş , sade vücutça gürbüz-1 
leşmiş olarak değil ; yurt sevgisi , 
hayat telakkisi , gönül duyguları 
değişmiş , olgunlaşmış , gelişmiş 

rulacaksınız . 

bariz bir yükseliş kaydedilmiştir . 
Geçen hafta şehrimiz borsasında 

kilosu azami 38 kuruştan satılan ia
ne pamukları bu hafta 2 kuruş bir 
farkı fiyatfa azami 40 kuruştan sa

tılmışken bu hafta azami 41 kuruşa 
yükselmiştir . 

Klevland pamukları da geçen 
hafta vadeli azami 43,5 tan satılmış 
ken bu hafta 20 para bir farkla 44 
kuruş üzerinden muamele görmüş

tür . 

Yalnız parlak pamuklar üzerin· 
de önemli muameleler olmamış bun· 

larda geçen hafta 36 kuruş bir fiyat 
varken bu hafta 1,5 kunış bir tenez
zülle 34,5 kuruştan satılmışlardır . 

Bu kalitedeki pamuklarda görülen 
fiyat tenezzülü bir aralık talebin bir 
az gevşemesinden ileri gelmiştir . 

Umumiyet itibariyle piyasa faal 
ve istekli fiyatla gittikçe yükselmek

te ve sağlamdır . Fiyatların bu du
rumu gerek tüccar ve gerek müstah

silce şayanı memnuniyet görülmek
tedir . 

Geçen senenin bu zamanındaki 
fiyatlanna nazaran bu seneki fiyat

dan görülmekte ve fiyatların daha 
ziyade yükselmesine intizar edilmek
tedir . 

BUğday mahsulude piyasalara 
fazla miktarda gelrneğe başlamış ve 

mıntakamız piyasalarında bu hafta 
önemli muameleler olmuş ve gelen 

mallar derhal müşterilerini bularak 
satılmıştır . Fiyatlarda bir miktar 
yükselmiştir . 

Bu hafta Avrupa piyasalarında 
ihracatlarımıza gelen ofertler diişük 

fi yatlarla yapılmış isede bu teklif
ler piyasada hiç menfi tesir göster

mcmişdir . lhracatcılarımız nikbin 
bulunmakta ve yakında ihracat im
kanları hasıl olacağı kanaatı bes
lenmektedir • 

Bunun için22 eylülde mühendis 
mektebinde lise memurları arasında 
bir imtihan yapılacaktır . 

imtihan lise derecesinde riyaziye· 
den olacaktır . Muvaffak olı.n genç

ler , evvela devlet demiryollarının 

Eskişehirdeki atelyesinde 2,5 lira 
yevmiye ile altı ay çalıştırılacaklar 

ve bundan sonra Avrupadaki fabri
kalara gönderileceklerdir . 

Talebeler bu fabrikalarda bir 
buçuk sene staj görerek lisan öğre

necekler ve iki buçuk sene de tah
sil ederek memlekete döneceklerdir. 

Kocaeli öğretmenleri 
dün gitti 

Şehrimizi ziyaret eden Kocaeli 
öğretme'iıleri dün sabah Adanadan 

ayrılmışlardır . istasyonda bir çok 
kültür mensubeyni öğretmenler ve 

talebeler tarafından yolcu edilmiş

lerdir . 

Misafirlerimiz memleketimizden 
ayrılırken gördükleri fevkalade mi

safirperverliğe karşı duydukları min
neti izhar etmişlerdir . 

Gelenler - gidenler 

Diş doktoru Ihsan dünkü posta 
ile lstanbuldan şehrimize avdet et
miştir . 

Mezuniyetler 

Hususi muhasebe vilayet mer 
kez katibi Salahaddin Okçuya 15 
gün mezuniyet verilmiştir . 

Öisiklet hırsızı 

Eskihamam mahallesinde oturan 
Antakyalı kunduracı Sabri oğlu 
Mehmet adında hlrisi lbrahim ismin· 
de birisine ait ve kahveci lbrahimin 
kahvesi önünde bulunan bisikleti bir 
kaç gün evvel çalmış ve dün bazı 
kısımlarını değiştirmiş bir vaziyette 
satup elden çıkarmak isterken cür
mümeşhut !halinde yakalanmıştır . 
Hakkında kanuni iş yapılmıştır . 
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iyi görmek için 

T ıb alemi çalışıyor.. . 
Yalnız hastalarıiyi etmek içıP 

değil, iyileri daha iyi etmek için uğ· 
raşıyor. 

Amerikalı göz doktorlarında!l 
Jeous uzun bir tetkikten sonra ıspt 
nak ve havucun nafi hassalarını iyi· 
ce tesbit etmiştir . 

Havuç ve ıspanak yiyenler bil· 
hassa iyi görürler ve miyop olanı~r 
da iyileşirmiş . 

Profesör Jeans yaptığı tetkiklt" 
rin neticelerini bildirirken, herke>1 

havuç ve ıspanak yemesini tavsif1 

etmektedir . 

Elektrik paralarını tahS 
etmenin yolu 

Bütün beşer, bo ·cunun üzeriı11 
yatmağı artık itiyad haline getiri' 

rek tabiileştirmiştir . ·~ 
Avrupada, Asyada olduğu gı. 

Amerikada da alacak tahsili o k~. 
dar güçtür ki .. İşte bir nümunesı_' 

Harlem· Amerikada zencilerıP • 
meşhur toplanlı yeridir . . 

Oradaki zenciler, kabadayı ıP 
sanlardır. 

Ekserisi de sabıkalıdır . Ge 
!eri geç vakitler ve gündüzleri de 
ikiden evvel kalkmazlar . 

Havagazı, elektrik şirketi ta , 
darlan bir zamanlar bunlardan o• 
leden sonraları tahsilat yaparlarıt1 
Zenciler de bunlara para verfll 
şöyle dursun , yüzlerini gözlerini 
ğıtırlarmış . 

Şimdi kumpanyalar, düşün 
ler paralan öğleden evvel istiyor_!. 
mış , zenciler de uyku sersemliğ'I 
tahsildarları bekletmedikleri gi~ 
si uyudukları için bir araya da 8'" 

miyorlarnıış . 

İddia bu .. 
Bazı inadçı insanlar, iddiala 

nı izzeti nefis meselesi olarak k8 

ederler . iddialarında aldanmak 
lar için bir ölüm kadar ağırdır · 

Rtımanyada Dimitresco isıniP 
biri bir arkadaşile 10 kilo ar:ı1 

yiyebileceğine dair 100 ley yanı 
zim paramızla 80 kuruşa iddiaY8 

tuşmuş, dört kiloyu yeyince bal 
ınış, iddiayı kazanmak için gene l 
meğe devam edince bu sefer çal 
yıp ölmüş . 

----- ...... ---
lstanbulda bir met 
ropoliten yapılac3 

- Birinci sahifeden artan " 

kil işlerindeki kolaylıkların bütÇ' 
imkanı nisbetinde tedricen ıat 
mukarrerdir. Bu itibarla Prust 1~ 
fından yapılacak olan müstakb·~(ıl 
tanbul planı tanzim edilirken bı ı 
sa bu noktalar gözöniinde bulop·· 

da· rulacaklır. Prust bu ay sonun 
rimize geldiği zaman lstanbtll~ 
cepheden etüd edecek ve bu h0~ 
ta lazım gelen tedbirleri ala~e 
Bu arada, şehirde bir metropoh 
mebde ve münteha istasyonla~,Ai 
güzergahlarını tetkik edecekti'~ 

. 'v' 
cak, şehrin tabii teşekkülü ıtı ı511 
bu metropolitenin şehrin üç ~ 
birleştirecek şekilde inşası c~~;~ 
gidildiği takdirde buna madd1.:ıe 
hasıl olamıyacağı nazarı dıkk 
lınarak metropol itenin biri Be tı' · 
diğeri lstanbul ciht"tlerinrte en re 
kez noktalarından geçmek üte 
iki parçayı ayrı ayrı ve baştadif· 
katetmesi tasavvur edilmekte 

Metropoliten planda ı..ııt'i )'' 
ı, 

aldıktan sonra bumm inşa!I \'~ 
tilmesinin bir ecnt>lıi grupa 1 

... 
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Bir Romen köylü kızı Gaziantepde kültür 
hareketleri 

1 Adana Tohum Islah istasyonu mü
dürlüğünden : 

1 servete nasıl kondu? i Hareket cihazı, temel saplamaları ve normal Muhammen bedeli 

5000 lira 

Güzel Julya'nın yirmi sene evvel babasını 8 ·· l b··ı · ı· v • t h ·ı ''ld" d 15 b. d l .. d d. u guze o genın genç ıgı, a sı e 
o uren a am, ona ın o argon er ı k l k b. h.. ·· t · 1 

--···-· arşı şaşı aca ır ucum gos erıyor 
Babasının katlinden tam yırmı 

sene sonra bir Romen kızına baba· 
sının katili tarafından Brezilyadan 
ıs:ooo dolarlık bir çek gönderili
Yor. 

Romanyanın küçük köylerinden 
biri olan Osarhoide' de hizmetçiiik e· 
den 21 yaşında güzel Jnlia'ya ge· 
Çenlerde Brezilyadan şu yolda bir 
tııektup geldi : 

Sevgili Julia, 
Seni ve sevgili anneni görmek 

benim için saadetin en büyüğü ola· 
caktır. Fakat ne çare ki ihtiyar me
calsizim. Kuvvetimin böyle uzun bir • 
seyahate girişmeme yetmeyeceğinden 1 

~orkuyorum. Sana faydası olacağı 
Utnidile bütün hayatım müddetince 
biriktirebildiğim 15.000 doları gön
deriyorum. Bu iyiliği ailene borçlu· 
Yuın." 

imza: Mark Nikol 

15.000 dolar! Juliayı o civarın 
en zengin kadını yapıyordu. Mesele 
~ayi olur olmaz talipleri Çoğalmıştır. 

akat bu Mark Nikol kimdi ? Niçin 
0na para gönderiyordu? ilk heyecan 
Yatışır yatışmaz genç kızı bir merak 
aldı. Sordu soruşturdu ve yirmi se. 
~~ evvel bir meyhaneden başlayan 
ır katil vakasının ona bu 15.000 

~oları getirdiğini anladı. Bu cinaye
tın tafsilatı şudur : 
b Bundan yirmi sene evvel Julianın 
abası Yorg Dimitru ile parayı gön

~eren Mark Nikol iyi arkadaştılar. 
aha yeni evlenmiş olan Yorg Dimit
~ :ir.mi sene evvel buğday mahsu· 
. Unu ıyi satması üzerine o gece biraz 
ıçıneyi ve eğlenmeyi düşünmüş ve 

arkadaşı Mark Nikola uğrayarak o 
tece meyhaneye davet etmişti. Ni-
l ol da o esnada köyün en güzel kız
_arından birinden evlenme vadi aldı· 
R~ndan arkadaşının davetini memnu
~ıYet(e kabul etmişti. Kadeh kadehi 
akip etmiş ve iki arkadaş zil zurna 
sarhoş olmuştu. 

k Gece yansı Yorg Dimitri ayağa 
alkarak evine dönmek istedi : 

b - Karımı ve küçük kızımı evde 
~ vakitlere kadar beklettim, artık 

Rıdeceğim, dedi. 

Gaziantep : [ Hususi muhabiri· 
mizden ] - Antep, bir çok alim ve 
şair yetiştirmiş pek eski kültür mer-

Direktörümüz mekteplerde İnzibat, 
disiplin ve ahengi tamaınile temin 
etmiştir . 

Julia babasının öldürüldüğünü 

bilmediği için hizmetçilik ettiği evin 
büyük hanımı hikayenin burasına 
geldiği zaman ağlamağa başladı. Ih. 
tiyar kadın durakladı ; kızın susma
sını bekliyordu. Julia çok geçmeden 
kendine hakim oldu. Merakla sordu: 

- Peki sonra ... 

1 kezlerimizden biridir. Halk, tahsile çok , 
ı kıymet verir . Şehir içinde çocukla

rını okutmıyan aileye nadir rastla· 

ilk mekteplerde rağbet seneden 
seneye çoğalmaktadır . 

Bu yıl vilayet dahilindeki ilk o
kullardan dört yüıı: çocuk mezun ol 
mustur. ihtiyar kadın devam etti. 

- Tabii Mark Nikol ayıldığı za
man yaptığı hatayı anladı. Fakat iş , 
işten geçmiş zavallı baban ölmüş
tü. Nikol fena adam değildi. Dimit
ruyu öldürdüğü için bir .türlü kendi
ni affetmedi. Mahkemede kendini 
müdafaa için ağzını bile açmadı. 
Yalnız kendi idamını istedi. Hakim 
insaflı davrandı ; sarhoşluğunu naza-
rı itibara alarak katili beş seneye 
mahkum etti. 

Beş sene sonra Mark hapisha
neden çıktıktan sonra doğruca sizin 
eve geldi. Annenle konuşmak istedi. 
Annen kocasını öldüren adamı ka
bul etmedi. Fakat sen büyümüş altı 
yaşına basmıştın. Nikol seni kapıda 
gördü. Onunla çabucak anlaştın. An
nen seni o esnada içeri çağırdı, sen 
gitmedin. 

Annen dışarı geldi. Nikol fırsatı 
kaçırmadı! Babanı nasıl kazaen öl· 
dürdüğünü annene anlattı. Bu ölü 
mün anneni betbaht ettiği kadar o
nu da bedbaht etmiş olduğuna za
vallı dulu ikna etti. 

Gel zaman git zaman Nikol an

rur . 
Bu alaka Cumhuriyetten sonra 

büsbütün artmıştır . 
Vatandaşlar hükumetimizin gös 

terdiği kolaylıklardan istifadeyi hiç 
bir zaman ihmal etmemişlerdir . 

932 de açılmış olan Lisenin mev
cudu altı yüzü geçmiştir . 

Talebenin çoğunu civar vilayet , 
ve kasabalardan R"elmiş olan gençler ı 
teşkil ediyor . Mektebin geçen yıl 
yatılı olması tahsil meraklılarının çok. 
işine yaramıştır . Yatılı sayısı yüz 

elliye yakındır . 1 
Lise Direktörlüğüne lstanbul Ka

bataş Lisesi rİ} aziye muallimi Hay
dar Niyazi Dikeç oğlunun getirilişi 

muhit için çok istifadeli olmuştur . 
Ayni zamanda eski bir gazeteci 

olan Haydar Niyazi sayılı maanfçi
lerimizdt:ndir . Lisenin bu yıl bazı 
ihtiyaçları da tamamlanmış ve bir 
konferans salonu açılmıştır . 

lik mektep vaziyeti de iyidir . 
Kültür Direktörü Cemil, değerli bir 
zattır . Maarif kadrosunda çalışan· 
lar kendisine büyüle bir sevgi ve say· 
gı ile merbuttur . Hala Rusya gezi- 1 
sine iştirak etmiş bulunan Maarif 

Yeni mektepler inşa edilmiş ol
ması hasebile 936 937 ders yı!ı 
sonunda daha çok mezun verileceği 
anlaşılmıştır . 

Bütün vilayette 79 mektep ve 
172 öğretmen vardır . 

llhay Ali Rıza Çevik, bilhassa 
köy mekteplerine fazla ehemmiyet 
vermektedir . 

Hudut boyundaki köylerden ço
ğunda yeni ve Maarif Vekaletinin 
planına uygun şekilde mektep bina· 
lan yükselmiştir . Bunların sayıları 

seneden seneye çoğalmakta olduğu 
gibi merkez ve kazadakilere başka
ları ilave olunmaktadır . 

Ulus okullarına gösterilen rağbet 
fazladır . 

Bu yıl 59 millet mektebi açılmış 
ve bunlardan 1800 vatandaş istifade 
görmüştür. 

Türk Maarif Cemiyeti de Jayıkı 
veçhile çalışmaktadır . 

On kızı Bursa ve iki erkeği An· 
tep liselerinde okutmaktadır . 

Enver Toksoy 

nene aşık oldu. Annen bu merd ada- ----~,.,,..-------=-----~-...------
mı eski kocasını öldürmüş olmasına 
rağmen sevdi. Çünkü Nikol hakika
ten altın kalbli bir adamdı. 

Julia merakla sordu : 
Peki niçin evlenmediler ? 

- Kızım daha gençsin ; bazı 
kanunların insanları nasıl bedbaht e 
debileceğini bilmiyorsun. Annen Ni 
kola ile evlenecekti, fakat bir katil 
öldürdüğü adamın kansı ile evlene
mez, maddesi anneni bu saaddten 
de mahrum etti. Annen bedbaht ol
maya yaratılmış bir kadınmış. 

Julia hıçkırıyordu. ihtiyar kadın 
başını salladı : 

Tarsus Amerıcan College 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 1 birinci teşrinde başlar 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

Kay it muamelesi yapılmaktadır 

16-19-21-9-11-13-16 • 7191 

tesisat için muktazi borularile birlikte amudi çift si
lindirli, 85 90 beygir kuvvetinde ve devir adedi 400 
den fazla olmamak şartile Volant Endüstrüel Dizel motorü. 

1 - Adana Tohum lslah istasyonu Üretme Çifliği için yukarda evsa
fı yazılı ve muhammen bedeli 5000 lira olan Dizel motörü kapalı zarf u· 
sulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana Tohum Islah istasyonu 
Üretme Çifliği müdürlüğünden alacaklardır. 

3 - Muvakkat teminat olarak 375 lira alınacaktır. 
4 - isteklilerin 26 Birinciteşrin 936 tarihine müsadif Pazartesi günü 

saat 14 de kadar Adana Ziraat Müdürlüğünde müteş•kkil komisyona 2490 
sa yılı kanunun tarifatı dahilinde müracaat eylemeleri ilan olunur. 

7274 11-18-25-2 

Biçki Yurdu kayıd muamelesi 

Refika Recep Biçki Yurdu kayıd muamelesine on beş Eylulde başlar. 
Kayit Cumartesi ve pazardan maada her gün sabahlan 9 dan 12 ye öğ 
leden sonra 13 den 16 ya kadardır.Kayıd şeraiti İçin Yurt müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir . 

Tarsus kapısı : Bebekli Kilise sokağı 

Refika Recep Tümerkan 

c. Y. A 

Adana öğretmen okulu direktörlüğün
den . 

Açık eksiltmeye konulan işin 
Miktarı 

700 
260 

Cinsi 
metre lacivert kumaş 
takım elbise dikisi 

Dipozitosu 
215 lira 

98 " 

1- Okulumuz talebe ihtiyacı için yukarda gösterilen iş 31-8-936 
dan itibaren on beş gün müddetle ehiltmeye konulmuştur.Kati ihale 15-
9-936 -salı günü saat 14 de Adana Kültür direktörlüğünde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

2- Alınacak 700 metre lacivert kumaş feshane Mensucat fabrikası-

nın okulda nümunesi mevcut-510 numaralı maşı olacak fabri!Hının 
şahadetnamesile tevsik edilmiş bulunacaktır. 

3- Nümunesine uygun olarak dikilecek 260 takım elbisenin dikimi 
kumaşın okulca tesellümünden sonra şahadetnamesine göre yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girecek olanların Ticaret Odasında kayitli olması ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesine göre lazımgelen vesaiki bir
likte getirmesi ; ve şartnameleri görmek istiyenlerin bu müddet zarfında 
Okul direktörlüğüne müracaatları lüzumu ilan olunur . 7247 3-6-11-15 

Adana Tohum 
dürlüğünden : 

İslah istasyonu Mü-

Nikol arkadaşının koluna sanla· 
tak : 

d' - Yok olmaz. Biraz daha, de
l. 

1-.,Dimitri razı olmadı. Nikol israr 
~i. Her iki arkadaş sarhoşlara mah-. 
~Us İnatla bir türlü niyetlerini değiş-

- Fakat annenin hayattan tata· 
madığı saadeti İnşallah işte sen ta· 
tacaksın. 

Nikol annenle evlenemeyince A
merikaya kaçtı. Annen de çok yaşa
madı, öldü. işte o zaman biz de se
ni aldık büyüttük. Şimdi tabii artık 
kendi paran var, evin kocan olacak. 

Çiftehan Kaplıcası 1 

Makinenin nevi 
Besleyici, temizleyici kısımlarile fırçalı tipden 

80 destereli kondansörlü Socin 80 ihtiyat deste· 
resile birlikte 

Muhammen bedeli 
2374.90 lira 

tıııeye razı olmadılar. Açıldı 
Besleyici kısmile kondansörlü bilyeli yataklı 

fırçalı tipten 106 destereli Linter 106 ihtiyat 
desteresile birlikte 

1301.75 

Dimitri. 
- Gideceğim, diye bağırırken, 
Nikol da: 

J ulia, babasının katilinden bu 
servete konunca sevdiği delikanlı i· 
le evlenmiştir. Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz . Tek kutulu 27x54 pus ebadında burgulu Stan

dard pamuk balya makinesi 
1229.36 

" 

- Beni yalnız bırakamazsın, di- r 
y~ haykırıyordu . -"" 

TÜRK SÖZÜ 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

'k' Nihayet, münakaşa büyüdü ve 
~ 1 arkadrş boğaz boğaza geldi. So. 
k U~da Nikol tabancasını çekerek ar 

a aşını kalbinden vurdu. ,... .... ________ _ 
1 "'\ 
Vatandaş! 1 

Hava tehlikesini bilenJ.,rin ara- ı 
syına katılmıyanlar acele ediniz . 

ıırd · · "d sızı o eve çağırıyor . 

- Türk hava kurumu-

~Uretile b t bb" .. b'k k' · u eşe usun tat ı mev ı-
ıne konul .. k" .. "l k t' ması mum un goru me te-
ır. 

k Mamafih, bütün bu noktalar hak
l ındaki kat'i kararlar planın anahat
:rı hususunda sonsöz söylendiği va-
ıt belli olacaktır. 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

"ı -Dış memleketler için Abone 
bedeli dejtişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın hu feyzinden müstefit ve 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb;:ıri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarıyarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş 1 

1 

dır : 200 Bir gecelik f 

otel odası 

125 Bir gecelik \ 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 

Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 

2 - ilanlar için idareye müra-

1 
caat edilmelidir . 1 \... .J 50 kinci " 
------------ 30 Hususi banyo ~ 

15 Umumi 
" 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 
Bu gece nöbetçi eczane 

Postane civarında 

Yeni eczanedir 
Yazın Çifte hana gelmiyenler kış n ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 697 9 
35 

Saatta 1000 kilo pamuk tohumu işliyen tek üs
tüvaneli ve vantilatörlü bilyalı yataklı pamuk to· 
humu selektörü 

Nakil boruları, emici Teleskop borusu ve 20 
beygirlik hava tahliye tulumbası ile birlikte küt
lü temizleyici makinesi 

Pamuk tohumu nakline mahsus çelik muhafa· 
zası içinde 9 pusluk Arşimed vidası (metresi 28.16 
liradan 34 M. ) 

9 pusluk Arşimed videleri için 3 adet kasnaklı 
başlık kısımlan ( beheri 52 liradan ) 

Besleme ayağı ve 4 kadem nakil kısmile 7 
metre irtifaında tamamen çelikten mamul 9 pus· 

1706.88 

1200.00 

957.44 

156.00 

715.00 

luk pamuk tohumu Elavatörü Yekun 9641.33 

" 

" 

" 

" 

" 

1 - Adana Tohum islah istasyonu pamuk ·üretme çifliği için yuka
rıda evsaf ve mikdarları yazılı çırçır makineleri ve tesisati kapalı zarf u· 
suliyle eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana tohum islah istasyonu 
üretme çifliği müdürlüğünden alacaklardır . 

3 - Yukarıda yazılı makine ve tesisatın muhammen bedelleri hizala· 
rında gösterilmiştir . 

4 - Muvakkat teminat olarak 723.10 lira alınacaktır. 
5 - isteklilerin 26 Birinciteşrin 936 gününe müsadif Pazartesi günü 

~14 de kadar Adana ziraat müdürlüğünde müteşekkil komisyona 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde müracaat etmeleri ilan olunur . 

• 7273 11-18-25-2 



Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 
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Saıılın Mikdar 
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-Piyasa parlağ~-ı~"-- ____ ·-·---- ----------ı) 
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Arpa Fas-ul-ya _____ _ 
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Keten tohumu 
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Sisam 15 1 1 _.::;::::;.::.:.... _____ ~~----'-~---:..--------1 : 

UN 
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.:: - üç " » 1~5 --------- il 
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Hit hazır Dolar « Amerika » 
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11 Eylill 1936 

Seyhan Kültür Direktö , 
lüğiinden : 

Yeni açılacak olan Kız Enstit" '. 
için 60 adet talebe sırası yaptırıl 
caktır . ihalesi 26 Eyliil cumart 
günü saat 11 de Maarif müdüriY 
tinde yapılacaktır : ilk teminat 
rası 67,5 liradır. isteklilerin şa.rtıı'l'~ 
me ve resimlerini gelip görmeler 
ihale gün ve saatında da hazır 

lunmaları ilan olunur . 7275 

11~15-19- 23 

Adana sulh birinci hu\\ İs 
hakimliğinden : 

No: 294 
Adana Hazinei maliyesi tara~ 

dan Kayalıbağ mahallesinde yıı 
başı Süleyman oğlu jandarma bil 
çavuşu Remzi aleyhine açılan 18 As 
kuruş alacak davasının yapılma~ 
olan duruşmasında : lıı 

Müddaaleyhin ikametgahı ııı~ 
hu! bulunduğundan Türksözü gaı 
tesinin 1-Temmuz - 1936 tari~ 
sayısile 8-Eyli'il - 1936 salı gii )ay 
saat dokuzda mahkemeye gelJll ıazı 
ilanen tebliğ edildiği halde meık 
günde mahkemeye gelmediği ve ~ la s 
vekili kanuni de göndermediğiı ClarJ 
hetle hakkında gıyap kararı ittih len 
olunmuş ve duruşma 7-10-9 açık 
çarşamba günü saat 9, 15 şe t3 J tör· 
kılınmış . olduğundan yevmü mu~I~ ı· 
olan 7-Teşrini evvel-936 tarıh ı t 
müsadif çarşamba günü saat 9,I anc 
de mahkemede isbatı vücut e ~s 
diği veya bir vekili kanuni göndıl abi 
mediği takdirde bir daha mah~ 
meye kabul edilmeksizin gıyabıP ~n 
duruşma yapılacağı tebliğ maka , 

1
, e 

kaim olmak üzere ilan olunur.721• ~\ 
ıap 

Bir tezgahtar muaviııİ ~t 
nac 

aranıyor bir 
işe eli yatık 15-18 yaşları 

kefil gösterebilir bir genç lazım·' tiy
0 

ratle Kadri Asım tuhafiye mağ~ lı.ıre 
sına müracaatları . 7276 ilıa 

ları 
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' ' ANKARA BllAS' 

Satılıyor 1 

Ayakta Bardağı 1 Q Kul'Uf ( Mezesiz ) 

Ayakta Dublesi 12,5 . ( • ) 

[ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 

Dublesi 15 kuruştur ! 
Fırsattan istifade ediniz 1 
Ankara Bira Fabrikası Öz Türk sennayesile kurulmuştur . 
Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 

Her yerde israrla arayınız . 

[ Adana acentesi : Rıza Salih Saray Posta kutus 
95 Telefon No: 265 

Bebekli Kilise sokak N: 11 A. -1- 11 R. 7230 14 

Dünyanın en mükemmel ve ekonomik 
buz dolabıdır. 

"N nin renkli buz dolapları orge,, birincilikle temayüz et· 
mektedir. Her evde bulunması lazımgelen 
bir sağlık cihazıdır. 

Adana Hav~lisi sat~şyeri : Ulu· 
camı caddesınde 

Mehmet Özbozdoğanlı 
, ·d!J1'l~•jE!lll=ll!11J _ve Öme~ ~aşeğmez tica-
1 ~~!'!!!!!!!!!!~~.~ rethanesı dır. 

lı 7183 14-15 1 
\·-----------------------------------

SOCONY - V ACUM 
-

Miistahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

:-------------/ 
Seyhan Eczanesinde ilaçlar 1 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı : Ejderli 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay:::delenle 
Eczacı tarafından yapılır .... 

ve 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya.Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S Lulu •u 

1 Celal Bayer 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme mar'<alarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her za-
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi · 

Adana yeni kimya laboratuvarı 
-

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza İşcefl 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 
7232 BELEDİYE KARŞISINDA 1! 

6748 ı;6 

Umumi neşriyat miidöriİ 
Celal Bayer 

Adana Türk sözü matbaası 
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