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Başvekil, Celal Bayar oldu 
.~~ tebPddül, bir fikir ihtilafı neticesi değildir. Büyük 
'ltffe İnönü. arasındaki arkadaşlık ve muhabbet her 

vakıtki kadar çok derin ve çok samimidir 

Antakyada 1Türkiye-Suriye mua
tahrikçilik hedesi müzakereleri 

BlYI dl<eğoşülkDülk 
İnkilabın fani şahıslara dayandığı fikrini 
tamam ile silmek; istikbale tam bir emniyet 

uyandırmak için olmuştur 
8 -
Ct~f~ekiJJikteki değişikliğe aid haberi evvelki ğer.e Radyo Kolonyaldan almış ve fakat Anadolu ajansı ile mer· 

ti~ad~ 1 hu~us! kay~aklarımızdan bunu teyid eder bir malümat verilmediğinden bu Radyo istihbaratını kaydi ih. 
D·a lelakkı etmıştik . 
Bun akşamki posta ile gelen 26 tarihli " Tan " arkadaşımız bu yoldaki haberi vermektedir . 
_u haberde" fazla olarak Radyo Kolonyaldan aldığımız malumatla ismet lnönünün Büyük Millet Meclisi 

Reisliğinegetirileceği vardır . 

8 Paris : 26 (Radyo Kolonyal bildiriyor)= Alınan malumata göre, Türkiye 
8
f\'ekili General İsmet lnönünün yerine lktisad Vekili Celtl Bayar gelmiştir. 

snıet İnönü Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi olacaktır. 

1 

I Vekillerimizin 
hepsi dün 

Ankaraya geldı 

Antakya: 27 [TÜBSÔZÜ mu· 
habirinden] - Bütün havalide tarik 
faaliyeti son bulmamıştı. 

Bu ayın iptidalarında Verd ma. 
hailesinde vukua gelen bir cinayeti 
bütün tasilitile yazmış ve gce yarı
sından sonra evine aldığı üç erkek. 
ten biri tarafıııdau kardeşi katledilen 
Viktorya adlı dul kadının henüz 
tevkif edilmemiş bulunduğunu ha. 
her vermiştik. 

Katil meydana çıkarılmış ve ya· 
kalanmış, Viktorya dahi nihayet tev· 
kif edlmişse de, meselenin şimdi 
büsbütün başka bir şekle dökülmek 
ve bundan siyasi mühim bir mesele 
çıkarılarak ayni zamanda cinayetin 
bir intikma bir intikama da alet edil. 
mek istenildiği öörenilmiştir. 

LİTVİNOF 
Dün kalp sektesinden 

ölmüş 

Ankara Elçisi yakında 
hareket edecek 

Fransanın 
Suriyeye 

Müzakereler Şam da yapılacak 

Şamdan bir görUnUf 

Berut : 27 [ TÜRKSÔZÜ mu
habirinden J - Fransız mahafilin. 

den sızan haberlere göre, Fransanın 

Ankara Büyük Elçisi Bay Ponso pek 

yakında Suriyeye gelerek Fevkala· 

(Gerisi ikinci sahifede) 

Mussolini Alman 
Manevraları rıda Ankara : 27 (TÜRKSÖZÜ mu. 

habirinden) - Dahiliye Vekili Şükrü 
Y.:ay•, Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu, 
Maliye Vekili Fuad Ağralı, Milli Mü. 
dafaa Vekili General Kazım Ô7.alp, 
Hariciye Vekiiieti Vekili Hariciye 
Siyasi Müsteşarı Numan Menemcnci
oğlu bu sabah hususi bir trenle Is. 
tanbuldan şehrimize gelmişlerdir. 

1 Duçe ile Fuhrer dün akdeniz mevzuu 
üzerinde görüştü 

l•met lnönU 

~N'IN HABERİ -
Celil Bayar 

Başvekalette kati bir değişik

lik olduğu artık tahakkuk et-

:•~ir · Bugün filen Başvekalete Celil Bayar geçmiş bulunuyor • Fakat 
~1 

bir Vekiller Heyetinin kurulması için Meclisin toplanması lazımdır . 
':uıay , Nyon anlaşması münasebetile fevkalade bir toplantı yapmıştı . 
t asından bir daha fevkalHe toplantı fazla geleceği için lkinciteşrin ba
nda Meclis mutat toplantısına başlayıncıya kadar Başvekil ismet lnönünün 
'~un bulunması tar71nda bir şekil muhafaza edilecek ve Celal Bayar 
Ctıı Vazifesini vekil adı altında yapacaktır. 

, l'cbcddülden ecnebi sefirleri de haberdar edilmiştir. 
ıvı'R ı•HTl"LA" Fi YQK Te~eddül, hiçbir fikir ih· I'\ tılafından doğmamıştır . 

:~iltodu tarzında dillerde dolaşan şayialar yalandır . Atatürk , senelerden 
ad en ınüşkül dakikalarda yanında görmiye alıştığı kıymetli çalışma ar

aşına her vakitki sevgi ile bağlıdır . ismet fnönü Şefe derin hayranlı• 
n~ v~ batlılığını her vakit isbat. e~miş ve inkiliibın_ m~.va~fakiyetini Büyük 
~tın etrafında bir tek insan gıbı toplanmakta gormuştur. Bu duyguları 

lriİQ de, yarın da her vakitki kadar canlı ve kuvvetli kalacaktır. . 
nı Yalnız şurası vardır ki inkılap devamlı bir s_urette yol alı~or : Az bır 

•n içinde uzun merhaleler aşılıyor . fhlıyaçlar hergun ılerlıyor , 
hlıyor. 

ôk·Bu ihtiyaçlardan biri de inkilabın şahsa bağlı olmadığının ve kendi 
•le ve kuvvetile yaşadığının zihinlerde yer tutmasıdır · _ 
Senelerdenberi hariçte ve dahilde kulaktan kulağa şu sozler fısıldanı

~~: "Evet büyük işler yapılıyor. Fakat bunu Atatürk yap~yor ve ismet in-
i~· kibi kuvvetli bir kabine reisine ve güvenli ~ir şah~ıy~t~ dayana_rak 
a •katnı temin ediyor. Fakat insan öır.rü fanidır. Bu bır, ıkı ku~vetlı ~
bnı, her insanı günün birinde bekliyen, tabii akibete uğr_ayınca Turk lnkı
U 

1 denilen şey inhili\l edecek, Türkiyenin büyük şahsıyetlere dayanan 
drcı; tiikenecektir. ,. 

- Bu Yolda bir hissin ancak Diktatörlük memleketlerinde yeri olabilir · 
~rk;Yenin umumi hayatının şahıslara dayanmaması kendi kendi . kend'.~e 
'Yen , derin köklü bir makanizma haline gelmesi için Atatürk ılk gun· 
~ri her türlü gayreti sarfetmiştir • Bununla beraber tamamile , haksız_ 
le 0 laa , boyle bir his bilhassa hariçte vardır . Bundan ati hakkında _en_?•
. r dotnıakta düşmanca emeller bcsliyenler de : " Bekliyelim , gunun 
·~~ic sıramız ;elecek ,, gibi fıkirler~e bulunm~ktadırlar .. lnkilabın fani 
ır ısJara dayandığı fikrini tamaınile sılmek ; ıstıkbale tam hır emnıyet uyan

lllak bakımından şiddetli bir ihtiyaçtır · 
8undan başka serbest istifa yoluyla bol adam yetişmesi ~P bir memleket 

"' bir ihtiyaçlı. v~kalet makam)JTında olgunlaşan her yuksek kudrette 

Vekillerimiz , Ankara garında 
büyük bir merasimle karşılanmıştır . 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya da yarın 
şehrimize gelecektir. 

lltvlnof 

Moskova : 27 ( Radyo ) - Sov· 1 
yeller hariciye komiseri Bay Litvinof 
bu gün kalp sektesinden ölmüştür . 

dedet adaminın yerini dolduracak birer kuvverli adam olduğunu bilmek , 
memleket için bir ferahlık ve güven kaynağıdır . 

DEG~ ı·şEN VAzı·veT Tebed~ülde aranacak di-
ğer bır sebep te şudur: 

Türk inkilabı çok süratle olgunlaşıyor . Bünyemizde iktisadi ve içtimai bir 
çok uzuvlar değişiyor , günden güne olgunluk ilerliyor 

Dünden kalma menfi fikirlerle dolu bir muhitte Türk inkiliibı gibi 
eşsiz bir kıymet bekçisiz ve itinasız bırakılamazdı. Adeta bir serde na. 
dir ve kiymetli bir fidan yetiştirilir gibi bunun üzerine titremek, merke
zi bir sistem içinde koru)'ucu tedbirler almak Bir zaruretti. 

Bu ağır ve müşkül vazife ismet lnönüne düşmüştür. Türk inkilabının 
yerleşmesine, istikrarına ve emniyetine ait tedbirleri büı ük _bir i.tin~. il~ 
tatbik etmiş, bıı gaye için derin bir sevgi ve alaka . ile .ge~elı gu~du~l_u 
uğraşmıştır. Memlekette umumi menfaate daya_nır bır hukum.et telakkı~ı-

. yerleşmesine hariçle itibarımızın yükselmesıne pek çok hızmet etmış-
nın ' f ·ı k d. · tir. Türk tarihi, Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşı sı atı e en ısıne 

ebedi bir teref ve minnet mevkii ayıracaktır. . . 
Böyle yüksek bir kıymetten memleket bıından sonra da elbette ıstıfade 

edecek, ismet İnönü de hangi mevkide bulunursa bulunsun memlekete fay
dalı olmak için son nefesine kadar ayni tükenmez şevk ve heyecanla çalı. 
şacaktır. 

"KTl.SAT DAVALARI Fakat takamülümüz 1 de öyle bir merhale. 

ye gelinmiştir ki, serdeki fidanı açık havaya .çıkarmak_. . gen!ş ?.ir .. sur~!~ 
dal budak sahibi olmasına imkan hazırlamak ıcap elmıştır. Bır buyuk as _ 
ve diplomata ihtiyaç gösteren makam, bu yeni devrede bir ikiisatçı~a lu 
zum göstermiştir. En kestirme yol, bu iktisatçıyı doğrudan doğruya ış ba: 
şına ietirmek. para, ziraat, iktisat şeklinde o:an memleket davalarıyla yem 
bir tarzda ve yeni usullerle u~raşmasına imkan bırakmaktı. . . 

işte Başvekaletteki değişiklik saiklerini b~ yold~ tahmin etmek caızdır. 
Dedi!!'imiz gibi bunda lnkilap cephesindeki ~ıymetlı ?al~şma arkadaşları a. 
rasında en küçük bir ahenksizliği hatıra getırtecek hıçbır nokta yoktur. 

Celal Bayar Meclis açılınca, Vekil arlı:adaflarını seçecek ve y~ni Vek~ll~r 
Heyetinin liştesini hazırlıyacaktır. Şimdiden bu hususta tr.hmınlere gırış 

m ek pek ın e v.a! msiz !Jhır. 

MUSSOLINl HİTLERI DAVET ETTIMI? 

Berlin : 27 (Radyo) - Hitler 
ile Mussolini dün sabahdan akşama 
kadar Alman ordusunun manevra
larını takip etmişlerdir . Mussolini 
ve Hitler bundan sonra Nogberg 
şatosuna giderek istirahat etmiş

lerdir. 

Fuhrer ve Duçe, manevralara 
davetli Ecnebi askeri heyetl!'rin 
kıtalarını sormuşlardır. 

Hitler bu sabah Duçeye , Al. 
man silah fabrikalarını gezdirmi~

dir. 

Haber alındığına göre ; Musso 
lini Hitleri Romaya davet etmiştir. 

Çok sağlam bir kaynaktan sız· 
dığına göre ; Mussolini dün Hitlerle 
Akdeniz meselesi ü ıerinde uzun 
bir konuşmada bulunmuştur . 

Paris : 27 (Radyo) - Fransız 
gazeteleri bugünkü sayılarında Hit
ler ve Mussolini temasından h~ra· 
retle bahsetmektedirler. 

Londra : 27 (Radyo) - Bay 
Mussolininin Hitleri Romaya davet 
ettiği ve Hitlerin bu defa Romayı 
Devlet Reisi sıfatile ziyaret edece· 

ği söylenmiş ise de bu haber henüz 
teeyyüt etmemiştir. 

Paris ; 27 (Radyo) - B. Mus
solini ile Hitler arasında geçen mü
zakerelerin esas);m şunlar~ır: 

1 - Bolşevizme karşı mücade
lede el bir )iği. 

j 2 - ispanyada General Fran-
konun himaye ~ .. - • 

3 - Akdeniz meselesinde lıal· 
ya, lngiltere ve Fransa ile müsavat 
vat temin ettiği takdirde Almanya· 
nı'l Akdeniz işile alakadar olması 

Yunan kralı 
Selanik sergisindeki Türk 

pavyonunu ziyaret etti 

Selanik : 27 (Radyo) - Bugün 
Selaniğe muvasalat eden Elen kralı 
doğruca fuara gelmiş ve Türk pav
yonunu ziyaı et etmiştir. 

Türk pavyonunun her kısmı hak
kında krala izahat verilmiştir. Kral 
pavyonda bir saat kadar kalmıştır • 
Majeste gördüğü nizam ve mükem
meliyetten dolayı takdir ve tebrikle· 
rini bildirmişlerdir. 

Filistin Fevkala
de komiseri 

katledildi 
Bari : 27 [Radyo] - ln

gilterenin Filistin Fevka
lade Komiseri Nezaret de 
bir suikaste maruz kalmış 
ve öldürülmüştür. 



CÜMHURİYET BAYRAMINDA 

Ankarada 
•• • • yuz iZCi 

iki bin iki 
toplanacak 

----. ------
ÇOK BÜYÜK HAZIRLIKLAR VAR 

Ankn a : 27 [ TÜRKSÔZÜ mu
habıriı den ] - Maarıf Vekaleti bu 
yıl Cumhuriyet bayramında geçit res· 
m n i tır k etmek üzere Ankaraya 
ge ek zcilf'r miz iç"n bir program 
hatırlamıştır. Bakanlık bu yıl izcile
rın daha çok ve mümkün olduğu ka
dar An aıaınııa uzak vilayetlerden 
gelme nı tcmın elmiş bulunmakta. 
dır . 

Pu sene Ankara ve bolgelenlen 
ge ıp de geçıd törenine girecek izc:
lerımızın geçen seneki izcilerin gos
tcrd klcrinın çok ustunde bır varlık 
goste nelerıni beki miyor. 

Pro rarnın taşıdığı esasları yazı

y ru 
29 B rın ı Teşr nde Ankaraya ge• 

lecek 'eya bu unduğu şehirde geçit 
loıu: re rıı k ecece~ 2ciler l Bi

rın ı te rinden ıtıbörcn hergün on 
dP-rsten sonra bır saat müddetle ge. 
çıd torenıne h zırlık olmak üzere ça
llf ı ılacakl rdı . Bunun hcdefı; kusur
s ı b r esa v zıyetı, dönüşler, saygı 
ş i er ve 1 kım cephes le geçid 

ı y r }' t, ize }erin her turlü 
k ti r n e tam manas e g ze 

ç rp n b r çevıklık \ e c nhhk ola
caktır 

ize lerın yetıştırilmelcri süel bo
lumlere g re teşkilatlanmaları, birin
e de ec de askerliğ'e hazırlık ders
le ı mu l"mlcri ve onlara yardımcı o
la ak ekt p beden terbiyesi mua
lı ı ta ahnd n t<'m·n edilecek-
tır. 

Geç:d torcnıne giı ecek talebeye 
istikl"I u onuncu yıl marşları usulü 
ıle okretılccektir. 

izci teşkilatı ordu kşkilatında ol 
duğu manga ve tabmlaı a ayrılacak· 
tır. Takımlara beden terbiyesi mu
.ı;ml .. .ri L-ııtl\=!nrt :a ,.krtpr-;!ı-1,.ftlir An· 
nralb lopıana a :ce ... mı iZCiier 
törenden önce bu takım esasları da
iresinde yetiştirilecektir. 

Ankaraya g lecek izcilerin kıya
fetleri pro ramda ayrıca gösteril· 
miştir. Giyiniş yeknesaklığını boza
cak vaz·y t almış tek veya grup \ıa
lindeki izciler törene iştirak dtiril 
mıyeccktir. izci takım komutanları 
modeline göre 40 lirayı geçirmemek 
üzere elbise yaptıracaklardır. 

izcilerin cihazları programda 
ayrıca gösterilmiştir. Her izci takımı 
mektebin izci filamasile bir milli 
bayrak getireceklerdir. 

Ankaraya gelecek izcilere tifo 
aşııı yapılacaktır. Her mektebin iz 
ci takımı bir sıhhiye ç•mtası getire· 
cek, yalnız fstanbul izcilerinin başın 
da iki doktor bulunacaktır. izciler 
yola çıkmadan önce mekteb doktor. 
ları tarafından muayene edilecektir. 

izciler sokakta, trende, vapurda, 
temizliğe f vkalade dikkat ve itina 
edeceklerdir. HıçLir yerde bağırarak 
konuşmay caklar ve b şkalarının ra
hatım bozacak hareketlerde bulun. 
mayacaklardır izcilerimiz Türk m k 
teblili~ini hakkile tt>mı-il edec k bir 
vaziyett! olacaklar, h r yerde ve 
her zaman tavır ve hareketi ri her 
senekinden daha güzel ve muntazam 
olacaktır Ankarada toplanacak iz
ciler iç· n bir hay~iyet dıvanı teşkil 
C'lunacaktır. 

izci kafılcleri 24 birinci teşrin 
de Ankarada bulunacaklardır. D v 
let demiryolları bütun izcilerin bu 
günde Ankarada bulundurulmalarını 
temin ed cek tir. Vılayetlc:.rden geti
rilecek izcilerin Ankarayı hiç gör
memiş ve evv iki bayramlarda An
karaya Hç g lmemiş olan tnlebe 
arasından seçilmesine dikkat edile· 
cektir. 

Kız izciler yalnız Ankaradaıı 
ittirik edecek, vilayetlerden getiril
miyecektir. Hususi lıs ler programa 
uymak şartiJ k ndi paralarıyle 
AAl~ay 1"i tirobilecelderdir. 

Gelecek izciler Ankara gannda 
törenle karşılanacesk ve uğurlana
caklardır. Karşılama ve uğurlama 
programı ayrıca tesbit olunacaktır. 

Bu yıl Adana, Balık~r, Edirne, 
lstanbul, Sivas, muallim mekt,ble 
ri, Adana, Balıkesir, Edirne, Eski· 
şehir, Sivas, Afyon, Antalya, Bursa. 
Denizli, Diyaıbekir, Galatasaray, 
Haydarpaşa, fstanbul erkek, Kaba· 
taş, Pertevniyal, Vefa, Gazianteb, 
lzmir erkek, Kastamonu, Kayseri, 
Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, 
Yozgad ve Trabzon liseleri, Edirne, 
lzmir, Konya sanat mektebleri ve 
lzmir ticaret lis ~si Ankaradaki ge 
çid törenine izci göndereceklerdir. 

Her mektebden 46 izci, bir ta 
kını komutanı ve mekteb direktör 
veya yardirektörü gelecektir. 

Ankaradan kız ve erkek füeleri, 
lsmetpaşa kız enstitüsü, Gazi ve Ti
caret lise'eri, Türk maarif cemiyeti 
hsesı en az 95 izci ile geçid törenin" 
girecektir. Busuretle buyıl Ankara
kı geçid törenine girecek izciler·n 
sayısı 2200 zü ke~mcktedir. 

Mersin 
Kültür 

Valisinin 
işlerinde 

faaliyeti 

Rükueltin Nasnhioğlu 
kazaları dolaşıyor 

Tarsus : 27 [ TORKSOZO mu· 
habirinden ] - Vali ve Parti Baş
kanı ı ıı B. Rükr e Jdin Nasuhioğfu 
beraberinde kültür direktörü B. Nu· 
ri imece olduğu halde Tarsusa gel. 
mişler burada tetkik ve teftişlerde 
bulunmuşlardır. B. Nasuhioğlu C.H 
Partisi binasınJa kaymakam 8 Meh
med Ali Uran, Parti reisi Bay Ziya 
Uygurla bir müddet görüştükten 
sonra mektepleri gezmişler ve aça 
lış hazırlıklarını gözden geçirmişler
dir. Valimiz Tarsusa bu gelişlerinde 
mekteplerde yer olmadığı için feda 
edile . iyen sekiz yüze yakın çocuğun· 
da yerleştirilmesini temin için direk. 
tıfler vermişlerdir. 

Türkiye - Suriye 
muahedesi müza

kereleri 
-Birinci Sayfadan Artan-

de Komiser Martelle lskenderun 
meselesi etrafında müzakerelerde 
bulunac!lktır. 

Bundan başka Cenevre anla· ma 
sı mucibince akdi mukarrer ;lan 
Türkiye-Suriye muahedesinin ana 
hatlaıı üzerinde burada mühim te
maslar olmaktadır. 

Doğru haber veren kaynaklar· 
dan öğrenilditine görf', bir Türk he. 
yeti pek yakında Şama gelerek o
rada bulunacak olan Ali Komiser 
Kont dö Marteli ziyaret edecek ve 
mühim müzakerelerde bulunduktan 
sonra lskenderun Sancağını da ziya· 
ret edecektir. 

Bugece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

istikamet eczanedir 

türlcsözü 

Şehüır haberoerı 

TDrkkuşu 
filosu 

Dün Şehrimizden ayrıldı 

Pazar sabahı 9,50 de Şehrimize 
gelen Tiirkkuşu filosu dün sabah 
saat yedide Şehrimizden Diyarbe· 
kire hareket etmiştir. 

Dün çıkmadığımızdan filonun 
nasıl karşılandığını ve Adanalıların 
genç havacılarımıza gösterdiği bü
yük aliikayı bildirememiştik. 

Yüzbaşı Bay Zekinin kumanda· 
smda gelen ve~ içlerinde kadın 
tayyarfcilerimizden Sabiha Gökçen, 
Naciye Toros ve Yıldız Uçmanın 1 
bulunduğu filo şelırimiz tayyare meyda 
mnda biiyük merasimle karşılan 
mıştır. 

Mesafenin uzaklı~ma rağmen ka
labalık bir halk kitlesi sabahın er
ken bir vaktinde sahada sabırsızlık
la filoyu bekliyordu. 

Filomuz beyannamelf'r atarak 
alkışlar arasında sahaya indiği za. 
nıan Vali, Belediye Reisi, Kumandan, 
Türk Hava Kurumu Başkanı, Mat 
buat mümessilleri, kız lisesi talebe· 
leri ve halk, genç havacılanmızı kar· 
ş•lamış ve filo namına Bayan Sabiha 
Gökçene bir buket takdim edilmiş
tir . 

Vali Tevfik Hidi Baysal SaLi. 
ha Gökçene, Naciye Torosa, Yıldız 
Uçmana bir öğle. yemeği vermiştir. 
Filonun diğer azilarmı da Hava Ku
rumu Başkanı Sabri Gül yemeğe 

alıkoymuştur. 
Öğleden sonra havacılaıımız 

Atatürk anıdını ziyaret etmişlerdir. 
Belediye tarafından saat 16 da 

mezbaha parkauda gençlerimize bir 
,. ....... :., ... ,_.: ...... :1 ..... : ... :.. r-..,..J- ı ·-

çok davetli bulunmuştur. Akşam da 
Türk Hava Kurumu, Tayyarecilerimiz 

I şerefine Seyhanpark gazinosunda 
j bir akşam yemeti vermiştir. 

Belediye ekmek fia • larını 
tetkik etti 

Djn belediye doimi encümenin
de ekmek narlu m,.selesi konuşul· 

muş ve bu narh üzerinde bir deği
şiklik yapılmasına lüzum görülme
miştir . 

Gadenparti 
için İdman Yurdu büyük 

hazırlıklar yapıyor 

Aldıtımız maluma•a gört; Ana· 
na fdrAan Yurdu dokuü teşrinievvlde 
çok ztngin ve parlak bir Garden 
parti verecektir. Bu Gardenparti 
Seyhan kıyısında Belediye Dansin
giııde verilecektir. 

Yurd idare heyeti hazırlıkların 
ikmali için bir komite seçmi~tir. 

Gençlerin bu partisi sonbahann 
en parlak bir gecesi olacakbr. 

Nufus kütüklerine kayd 
için yapılacak 
müracaatlar 

Dahiliye Vekaleti, her ne şrkil 
ve surette olursa olsun nüfus kütük 
lerine kayd ve kscil edilmek üzere 
Bakanlığa gönderilmesini viliytlere 
bildirmiştir. 

Yeni defrlyat 

Çocuk dergisi 

Çocuk esirgeme kurumu Genel 
merkezi tarafından ç•kanlmakta 
olan (Çocuk) dtrgisi 1 lıkt~şin 1937 
dc:n itibaren yurd yavrularına yeni 
ve çok faydalı bırgiler verecek mün 
derecaatla dolu olarak yeni şekilde 
çıkmağa başlıyacakbr. 

Kurum; (çocuk) un cazip ve gü 
zel olması için biç bir fedakirhktan 
kaçınmıyacaktır. 

Dil Bayramı 
-·-

Şehrimizde Parlak bir su
rette kutlulandı .... ~ 

Beşinci Dil bayramı şehrimde par
lak bir suretle kutlulandı. Halkevinin 
ter f p ettiğ: poğranı n.uc bir.c-e da
ha saat 16 dan itibaren Bando Halk 
evi bahçesinde güzel bav•lar çalma 
ğa başladı. Halk yavaş yavaş Halk· 
evine akın f'tmeA-e başladılar. Saat 
17 de Kurultay marşının ç.ılınm• 
sile tören başladı. Biraz sonra Halk· 
evi namına Erkek Lisesi Edebiyat 
hocası Arif Nihat Asya kürsüye ge
lerek Dil bayramının değeri üzerin 
de güzel bir hitabede bulunmuş ve 
dilimizin güzeU!ğini, yükseklitini bir 
defa daha isbat ederek alkışlanmış 
tır. 

Hitabeyi mütakip bir bayan ve 
bir bay tarafından öz türkçe şiirler 
okumuştur. Şehrin muhtelif yerlerine 
konmuş hoparlörle söylenen ve oku· 
nanlan şehre yayılmıştır. Tören 
Cumhuriyet marşı ile nihayet bulmuş 
tur. Gice bayram münasebetile res
mi daireler, Halkevi ve halk partisi 
elektriklere tenvirat yapmışlardır. 

Maliyeye alınacak 
memurlar 

Malıye Veltiletı, Bakanlık daire 
lerinde bulunan münhal memuriyet· 
ler için 30 Eylülde bir müsabaka 
imtiham açmaktadır. Bu hususta 
doğrudan doğruza Vekileta müra· 
caıt etmelidir. 

Dairelerde tasnif işleri 

göre; bütün dairelerde bulunan da
tanık haldeki resmi gazete ve mec
mualınn tasnifine ba~lanacaktır. 

Hayvan sergisi 
Kayıdlarına başlandı 
Ş"hrimizde açılacak olan ehli 

hayvan sergisi kayıd muamelelerine 
hararetle devam edilmektedir . Ka
yıd muameleleri ayın 29 cu akşamı
na kadar dr:vam edecektir • Şimdi· 
ye kadar kaydedilen hayvanlann 
adedi 40 dır • Bunlann 25 i Tay· 
15 tanesi de Kısraktır . Sergi 3 
birinci T~.şrinde açılacakbr . 30 Ey· 
lu! ve 1 birinci Teşrin günlerinde 
srrgİ) e iştirak eden hayvanları 
ıeçim heyeti tdkik ederek bayvan 
larm derecelerini tesbit edecektir . 

Belediyenin ısmarladığı 
cenaze arabası 

Bir müddet cvvc:I belediyemiz 
taraf n :lan ısmarlanan cenaze ara
bası yakında gelecektir. Bundan son· 
ra cenazeler bu araba ile naklolu
caktır. 

Mahkemelerde: 

Sarhoşluktan mahkum 
oldular 

F .,.zla derecede sarhoşluk ıu · 
çuyle mahkemeye veriltn Ocak ma 
hallesinden Bekçi tahsildan Mah · 
mut otlu lsfendiyar , Kadir otlu 
Muhiddin ve Abdullah otlu Ali du · 
ruşmalan neticesinde pıra cezasına 
mahküm olmuşlardır • 

Beş aya mahkum oldu 
Karaisalının Akçalı köyünden 

Ali otlu Mehmedin parasını yanke · 
sicilik suretile çalmaktan suçlu Ur· 
fala Karfıyakada oturmakta olan 
Musa otlu lsamn dün birinci a1lh 
ceıa mahkemesinde yapılan duruş 

nıa neticesinde Musa bet aı yirmi Bütün yurd yavrulanna (Çocuk)u 
tavaiye ederiz. bq güne mahkGm olaufbır. 

Se.ylaba karşı Be
lediyenin aldığı 

tedbir 

Bot ve sandallaı geldi 

Seyliba karşı tedbir almak üze. 
re Bbleıliyemizin tahlisiye vesaiti 
ısmarladığını evelce yazmıştık. 

Ismarlanan Bot ve sandallar gel
miştir. Sandallardan bir tanesi mo 
torlu olacak diğerleri kürekle çalı
şacaktır, Bundan maada bir çok 
can kurtaran Simitler ve tahlisiye 
raketleride gelmiştir. 

Orman kadroları 

Seyhan birinci sınıf orman mü
hendisliğine tayin edilmiş olan Ya· 
kup Apanay ve Avni Ankara birinci 
sınıf orman mühendisliğine ; Manov· 
kol birinci sınıf orman mühendisliğine 
tayin edilmiş olan orman mühendisi 
Arif Ünüvar Seyhan birinci sınıf 
orman mühendisliğine tayin edilmiş
lerdir . 

Ebniye kanunu 

Eeelki sene ibtiyaclara göre ya
pılmış olan ebniye kanunu bugün
bugünkü duruma göre değiştirile
cektir. Bu maksadla be)ed!yelerin 
mütalialan .orulmuştur. 

idman yurdu 
idare heyeti seçimi 

yapıldı 

Şehrimiz ldmıuyurdunun istifa 
eden idare h~eti seçimi Pazar günü 
saat 10,30 da toplanan kongrede 
yapılmaıtır. 

Yeni idare heyeti plardan mü
tqekkildir: 

Nıhad Oral, Mahmud Ongan, 
Emin Ôoen, Raşid Ener, Hüseyin 
Ünlü, yedek azibldara da Mehmed 
Gören, Muzaff~r Tüzel, Kemal Kurt, 
Cahit Ener seçilmişlerdir. 

Yeni idare heyetine muvaffaki· 
yeller dileriz. 

ldmanyurdunun ayni kongresin· 
de disiplin heyeti de seçilmiştir. Di · 
siplin heyeti Nevzad Güven, Recai 
Tarımer ve Kasam Enerden müte· 
şekkildir. 

Kadına tecavüz etmek is
tiyenin feci akibeti 

Kireç oca~ı köyü civanndaki bir 
batda Sultan admda bir kadın o· 
turmaktadır. Evvelki gece ııaat 20 
sıralannda Adanada çalaşmakta bu 
luoan ve aslen Kırşehirli olan Os· 
mın otlu Veli Sultanın yanına gide 
rek namusuna tecavü"t etmek iste
miş, Sultanın mani olması üzerine 
Veli tehdidde bulunmuş. Buna rağ· 
men Sultan kendisini teslim etme
miştir . Bunul\, üzerine Veli Sultanı 
bıçakla bacağından yaralamış ve 
kaçmıştır. Sultanın feryadı üzerine 
o civarda vızif eten bulunan jandıu· 
ma eri Hakla ile b.ğlar bekçisi Ziya 
koşarak meseleyi anlamışlar ve suçlu 
Velinin takibine başlamışlardır. 

Suçlu baj'lardan süratla kaçar· 
ken Kireçocağı mezrasında bulunan 
ve ağzı açık olan bir kuyuya gör
meden düşerek ölmüştür. Dün Mud 
deiumumi Muavini Bay Şeref Gök
men ile birlikte jandarma kumanda 
nı, hükümet doktoru tetkikat yap
mak üzcıe vaka maballıne gitmiJ-

lerCLr. 

Kadınsız 

K 

L ondradan Cenevreye 
den Bayan Margarit 

kimdir? Biliyor musunuz? 
Birleşik Amerikanın 

konsolosu oları kadmdır. 
kırk senedenberi Amerikı 
si memurlanndandır. 

Amerikalılara göre, 
ilk konsolos kadındır! 

Kazların marife 

A rz üzerinde adalet k 
Hayır, adalet vardır; 

de misal gösterebiliriz: 
insanlar pek ço~u kaz e 

yılıt lar, kazlar yetiştirilir ve 
haya sevkolunur. 

Pek ila .. insanlar kazlara 
ler de, kazlar neden insantarl 
sinler? Bu mesele bir def aok 
kızların lehine tahakkuk e 

Macaı istanın Dam briç 
sında Savar Takak isminde bir 
bir köyden velesrit ile geçer 
kaz sürüsünün arasına dil 
kaıların şiddetli bir hücumil 
laşmıştır. 

Adamcağız kendi kuvve 
tulamıyacağını anlamış ve 
başlamıştır. 

Köylüler adamcatıza 
gaga'anndan kurtarmıılar 
ve yara içindeL Eter biraz 
salardı adamcağızı kazlar yi 

Şifalı sul 

V iyanada Pial adında bir 
tevkif edimittir, Bu ada 

ati •ıifala au.. satmaktır. Bu 
bir litreıi bizim para il,~ 25 
satılmakta imiş. Fakat ya 
tahlil neticesinde bu suyun 
boyalı bir sulan ibaret oldufd 
şılmıştır. 

Viyana ıazdelrri bu ı 
sularına verilen rağbetin diilly 
ahmakların çokluAuna dehi 
ğunu yazmaktadırlar. 

Meşhur misaldir: 
lstanbulda bir adam, ter 

su satmış, fakat tam 40 yıl 
retle geçinmeğe mu ıaff ak ol 
Çünkü bir gün sattıtı yerde 
gün suyunu şerbet diye satm 

MISIRDA 
Hilafet meselesi 

D .>la,an bir şayiaya görf'; 
da Ezber m5esseselerinin 10 
yıldönümü münasebetile, Ezhef 
hi tarafından büyük bir kon 
zırlağı yapılmaktadır. 

Bu kongreden Maksad, 
Kralı Faruku halife ilin ctm 
Ezher Şeyhine göre, halihazır 
yadaki Müslüman Arap millet 
en zengini Mısırlılardır. Mısır, 
lilinc de kavuştugu için hilife 
• büküm Janna geçmesinde 
bir mani de kalmamışbr. 

I/! rtas : nıal )ıını11Ca loybolıu 

~J /ı derlıal &le 

GÜVEN 
SÜMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM 

Kurum 

Güven'e gOvenınız. Ve 
gortalarınızı güvenerek verın 

MUracaat : Rıza Sa ıh Suray 
No. 11 A Bebeklı Kıhse s 

p, r. 
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r Şampiyonluk 
1 

( maçı yapıdı 

idmanyurdu Seyhan 
sporu iki sıfır yendi 

------· 
Yurd bölgenin 

1936 - 1937 bölgemiz futbol 
Şampiyonluk maçları 8 Ağustosta 
nihayete ermiş ve lik heyeti toplana 
rak Adana ldmanyurdunun şampi. 
Yonluğunu karar altına almıştı . Fa 
kat he} etin verdiği bu karan kabul 
etıniyen Seyhanspor kulübü futbol 
fed"a yonu nezdinde müracaatta 
buluna ık bu moçın tekrar ettiril· 
ınesini istemişlerdi . Yapılan bu iti· 
razın tahkiki için federasyon bölge 
ıniı başkanlığına Seyhanspor şika· 
Yetinin bir suretini göndererek bu 
husus hakkında lazım gelen ceva
bın verilmesini istemişti . Is teni· 
len cevap ve lik heyetinin kararla· 
rının birer sureti gönderildiği halde 
her nedense federasyon bu maçın 
Yeniden tekrar edilmesini emretmiş 
bu vaıiyet üzerine futbol ajanlığı 
lik heyetinin vtrdiği kararda ısrar 
ederek federasyon nezdınde itiraz· 
da buluı.muş ve aynı zamanda lik 
heyetini toplayarak yapılacak maçın 
&iinünü ve hakemini rçerek alaka· 
dar kulüplere bildirmişti . işte pa · 
Zar günü ldınanyurdu - Seyhan 
Adanupor arasında yapılan maç 
bu · ~· l•Jl • 

* * * Bölgemiz şampiyonunu tayin 
edecek olan bu maç mevsimin en 
heyrcanlı bir oyunu idi . Çünkü öte· 
dcnberi hakes Adana lılmanyurdu· 
nun şampiyon olduğunu bildiği hal · 
de federasyonun bu son kararı üze· 
1ine her sporcunun kafasında haklı 
olarak acaba ldmanyurdu bütün 
bunlara rağmen bugün sahadan 
Ralip çıkarak yine eski vaziyetini 
ınuhafaza edebilecek mi ? 

Nihayet bütün bu istifhamlara 
cevap verecek olan birbuçuk saat· 
0 Yunun ilk düd iiğü hakem tarafın · 
~an çalındığı zam~n seyirciler dik· 
~t kesilerek yalnız topun seyrini 

takip ediyorlardı . Oıun mütevazin 
bir şekilde her iki takım da müte· 
kabil akınlar yapıyo vakıt yavaş · 
Ya11aş ilerliyor , Hakem çok güzel 
ıdare ediyor yapılan en küçük bir 
hatayı kaçırmıyor . Hafta} mm yir
llıiııcı dakikasındayız . 

Yurdlular hakimiyeti ellerine al 
rııış oyun Seyhan Adanasporun nısıf 
sahasında cereyan ediyor. Fakat her 
~:dense bugün Yurd forvet hattında 
kır durgunluk var. Mütemadiyen gol 
d açırıyorlar. Bütün bunlara rağmen 

fans güzel çalışıyor ve haftayımı 
~alip bitirmek için mütemadiyen Scy. 
~n Adanaspor kalesini bir çember 

1 cıne alıyor ve ı,u sayının neticesi 
ı;ok ıürnıeden görüldü. Kornerden 
atıtarı top Yurdun sol içi taıafından 
Riiıel bir kafa ile birinci de-renin 
ile ilk son sayısı kaydcclildi. 

şampiyonudur 
Oyun bu şekilde devam ederken 

ani ve uzun bir pasla yerden Yurd 
kalesine inen Seyhan Adanasporlu· 
!arın bu akınlarını durdurmak isti. 
yen Yurd beki hatalı bir çıkış yap· 
tığından hakem tarafından cezalan· 
dırılıyor. Fakat bu cezadan istifade 
edilemiyor. Bu vaziyeti gören Yurd 

oyuncuları atlatılan tehlikenin bü· 
yük olduğunu takdir ederek oyun 
!arına hir kat daha hız vererek Sey
han kal : sine akıyorlar. Fakat bu a· 

kını durduramıyan bekler hata yap
tıklarından cezalandırılıyorlar. Ve
rilen bu penaltı da atılamıyorsa da 
bir kaç dakika sonra almış olduğu 
güzel bir pası karşısındaki beki kısa 
bir pasla atlatan Yusuf gayet soğuk 
kanlı bir şutlc ikinci golu yaparak 

idman Yurdunun galibiyetini ga•anti 
ederken bu hakkı halk önünde bir 
kere daha isbat ediyor. 

porcu 

- ------------
Ceyhan emniyet dai

resinden: 
Ceyhan Emniyet dairesi bekçi. 

!eri için Kayseri fabrikası mamulatı 
kurşunu renk ketenden yirmi sekiz 

takım elbise yaptırılmak üzere 24 9 
937 tarihinden itibaren beş gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmnş· 
dur, Taliplerin şeraiti öğrenmek ve 

eksiltmeye iştiıak etmek ü:r:ere 29/ 
9

1
937 Çarşanba günü saat 10 da 

Ceyhan emniyet dairesi binasında 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

3 - 3 8540 

Adana Sulh ikinci hukuk 

Mahkemesinden 

Adananın Hacıhasan K. de otur
makta iken ccelilc vefat eden Ali 
kızı ve lsmail karısı Fatmarun tere

kesi hakkında defter tutulacağından 
alacaklılarile borçlularının alacak 
ve borçlarını tarihi ilandan itibaren 

bir ay içinde mahkemeye müracaat· 
la kaydettirmeleri ve mirasçısı var · 

sa keza ilan tarihinden itibaren üç 
ay zarfında bu sıfatlarım isbat et· 

ıncleri aksi takdirde mütcvaffayı ne 
şahsen ve ne de terekeye izafetle ta. 

kip cdeıniyccekleri kanunu medeni 
ni 534,569 ve 561 inci mıdd!lerinc 
tevfikan ilin olunur 

8549 

,ı\cele satılık hane: ikinci devre yaklaştığı zaman 
~ağlübıyetini telafi etmek için var 

1 
IJvvetıle çalışan Seyhan Adanaspor 

fuların bütün gayretleri Yurdun de 
ita~~ ~atlında kırılıyor ve elde edilen 
l ıbıyetı kaçırmamak için durma· 1 
ıJ.aıı ı; hşan Yurd oyuncuları onuncu I 
•kıkaJJ tekrar haL: miyeti ellerme 

alıyorlar 

Her türlü konforu haiz havadar 
1 odalı bahçeli bir ev satılıktır .. Es 

ki i.tasyonda inhisar boğma fahri· 
ka ı bitişiğinde 62 nıımara 1a ba}'an 
R•k y ye ınuraca tları . 

1 - 2 8548 

Türlcsözü 

Yediayhk 
ihracatımız 

Ankara : 27 ( TÜRKSOZO mu· 
habirinden ) - Aldığım malumata 
göre ; 1937 senesi ilk yedi aylık ih 
racatımız 59 milyon 880,000 liraıa 
yüksclmiştır . 1937 yılınııı ilk yedi 
aylık ihracatına göre bu yılki ibra· 
catımızın yükseliş farkı onüç milyon 
E64,000 liradır . Bu artışta Alman· 
yanın hissesi 8,094,000 liradır . Gc 
ri kalan oniki milyon 700,000 lira 
ise diğer memleketlerin hissesine 
isabet etmektedir . 

İstanbul - Lüleburgaz 
asfalt yolu açıldı 

lstanbul : 27 [ TÜRKSÔZÜ mu· 
habirinden ] - lstanbul - Lüle. 
burgaz asfalt yolu bu gün merasim· 
le açıldı. Yolu Ali Çetinkaya açtı. 

AGRIDAGDA ATA 
TÜRK HEYKELİ 

Kars : 27 ( TÜRKSÔZÜ mu · 
habirinden ) - Ağrıdağına çıkan 

kalabalık bir subay ve muallim ka· 
filesi dağın münasip bir zirvesine 
Atatürk büstünü koymuşlardır . 

Tun usta karışıklık 

Paris : 27 (Radyo) Bugün 
alınan haberlere göre Tunusla yer· 
tiler arasında kavgalar çıkmıştır . 
Yirmi kişi yaralanmış, bir kişi öl· 
muş ur. 

Suriye Ali Komiseri 
Martel Beru ta geldi 

Berut : 27 (TÜRKSÔZÜ mu. 
habirinden) - Bir müddettir Pa· 
ristc bulunan Suriye Fevkalade Ko 
miseri Martcl Şampolyon vapuru 
ile bugün şehrimize gelmiştir. 

Suriyenin protestosu 
reddedildi 

Cenevre : 27 - Suriye hüku
metinden Milletler c~miyeti sekre· 
terliğine, Filistin projesinin taksimi· 
ni protesto eden bir nota gönderil· 
miş ise de, Suriycııin Milletler Cc· 
miycti azası olmadığı için bu nota 
Mandalar komisyonuna verilmemiş· 

tir. 

İtalyan murahhas
ları .Parise geldi 

Paris : 27 (Radyo) - ltalyamn 
Nyon anlaşmasına iştirakinin teknik 
taraflarını tanzime memur mütehas· 
sıslar komitesine iştirak edecek !tal· 
yan delegeleri Parisc gelmiştir. 

Şam vezirleri 
Parise gidiyor 

Şam : 27 [ TÜRKSÔZÜ muha· 
birinden ] - Başvezir Cemil Mür· 
<lem ile Dahiliye Veziri Sadullah 
Cabirinin Parise gidecekleri hakkın 
daki şayialar geçen hafta yalanlan 
mıştı . 

Fakat şimıli kuvvetle dolaşan 
bir şayiaya göre, vezirler, Teşrinev· 
vel ayı içinde Parisc giderek Suri
ye-F ı ansa muahedesinın Fransız 
meclisir. = tasdıkini temin için çalı · 
~acaldardır. 

Yugoslav 
manevraları 

Dün son buldu 

Belgrad : 27 (Rad)o) - Manev· 
ralar bugün büyük bir geçit resmi 
ile nihayet bulmuştur. 

Resmi gcçitde Prens Polda bu. 
lunmuştur. Prens Pol , Kral namına 
orduyu tebrik ve kralın orduya olan 
büyük muhabbetlerini tebliğ etmiş
tir • 

Cezirede 
ihtilal yatıştıktan sonra 

başlıyan vaziyet 

Mardin : 27 [ TÜRKSÔZÜ mu. 
habiri bildiriyor ] - Şimali Suriyede 
ihtilal durduktan sonra halk sükiine· 
te kavuşmuş ve harap olan kasaba· 
!arı tamire koyulmuştur. Her tarafı 

harap olan Amudenin yeniden i maı ı 

için dün bir fen heyeti Amudeye git· 
mıştir. Halihazırda Amudedc 20-25 
hanelik bir Ermeni bulunmaktadır, 

Halkın büyük bir kısmı avdet 
etmemiştır . Türkiyeye iltica edip, 
mallarını satmak için tekrar Suriyeye 
d nmek ıstiyenlar kabul edilmemek· 
tedir. 

Suriye mültecileri Mardin koyle· 
rine yerleştirilmiş ve geçimleri temin 
edilm iştir . 

Bükreşte bir infilak 

Bükrcş : 27 (Radyo) - Bükreş 
te dün gece bir infilak olmuştur. fn. 
filakın sebebi henüz anlaşılamamış· 
tJr Yirmi. 1':-ii~ J...Jld$1.r yar~lt u!:lır 1:hr 

Çukurova Harası dire
törlüğünden: 

Hara merkezinde yapılacak (4698) 
lira 76 kuruş keşif bedelli bir memur 

evin!n inşası 15 gün müddetle açık 
eksıltmeğe konmuştur. ihalesi 4 lO ı 
937 pazarteri giinü saat 14 de Sey. 
han v.layeli veteriner direktörlüğü 

dairesinde zapılacaktır. Muvakkat 
teminat (352) lira 4 l kuruştur. 

Bu İş ait evrak tatilden başka 
her gün Hara muhasebesile Seyhan 

veteriner direktörlüğünde görülebi· 

lir. Talihlerin Hara vezne~ine yatı· 

racakları taminat makbuzlarıyla 

2490 sayılı hııunun 2 ve 3 cü mad· 

delerde yazılı v<.saikle belli gün ve 
saatta Seyhan veteriner direktörlü 

ğüdde müteşekkil komisyona müra 
caatları. 8532 22- 25 - 28- t 

• 
Kirahk evler: 

Bir kat üzerinde 3 odalı 5 oda
lı 6 odalı Konfor halinde su ve elek 
trik tesisatı mevcut, Karasokuda 
Doktor Feyzullah Cemalinin 3 evi ki · 
ralıktır talip olanlar ayni evde Is. 
mail ustaya müracaat etsinler. 

2 - 4 8546 

Yeni Hamam açıldı 

Deppoy civarında Yeni Ham~m 

bu günden itibaren bütün konfuriyle 

açılmıştır, 8539 3 - 4 

l L A N 
Elektrikçi Mehmet Hayrinin 

mücssemizlc alakası kalmadığını ilin 
ederim. 

Muharrem Hilmı Remo 

e5SO 

İngiltere 
İspanyanın kurtuluşu 

için ye!!i bir 

plan hazırllyor 

Pamuk İş 
ted çırçır 
kasından : 

Limi 
fahri 

8547 1-3 

Londra : 27 ( Radyo ) - lngil · 
tere ispanyanın kurıuluşu için yeni 
bir plan hazırlamaktadır . Bu plan 
bitaraf bir hükumet teşkili esnasın· 

dadır . 
lspanyol cephelerinde 
Salamanka : 27 ( Radyo ) -

General Franko kuvvetleri Niymla
kayı işgal etmişlerdir . 

Asri Sinema 
Salonunu baştan, başa yenilemiş, güzelleştirmiş Adanın en şık, ve en kibar 

"A .. s· kının siMması olan $11 lnema U pek yalanda - Si-
nemanın en büyük artislerinin, en müntchap filmlerile yeni sinema meYIİ
mine girecektir ... 

;...~~~~-------·~~~-~~~~~~~~~~~----.-
Adana pamuk üretme çiftliği müd6rlüğündea : 

Alınacak eşyanın nevi Miktarı Muhamm~n bedeli 
Benzin 700 teneke 312.5 kuruş beher tenekeli 
Gaz 230 • 282.S • • • 
Mazot 3350 • 155 • • • 
Valvalin 50 • 450 ., • • 
Vakum 4000 kilo 30 • beher kilosu 
Gres 250 • 45 • • • 

Pamuk üretme çiftliğinin Şubat 938 sonuna kadar ihtiyacı olan ve yu· 
karında cins, miktar ve muhammen bedelleri hizasında gösterilen yanıcı 
maddeler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 5- 10-937 tarihine müsadif aalı gilnü saat 15 de Adana pa
muk üretme çiftliği müdürlüğünde mütetekkil komisyon huzurunda YIPl
lacaktır. ilk teminat "718. liradır. Şartnameyi görmek ve almak istiyen· 
!erin Adana pamuk üretme çiftliği müdürlüğüne müracaatları ve taliDlerin 
muayyen gun ve saaıran ıaaıcaı bir aaat evvel tekht mcktupıarııu Aıtinada 
köprü civarında pamuk üretme çiftliii müdürlüğiiııe vermeleri. 

8526 21-24-28- 1 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

K ıırııı ıı ;\'ı •. ::Jf){JR • 

-
iş kanunu 

Kabul ıarihi : 8161936 

.Ve,ri ıarilıi : 151611936 

-Dünden artan-

bakımından ehemmiyetleri birinci derecede sayılmıyan işler için ilgili ma· 
kama, işyerlerinin açıldığının üçüncü günü akşamına kadar müracaat edi· 
lip muayene ve kontrollerinin yapılması talep olunur. Salihiyeltar memur
lar bu müracaat üzerine o işyerinc giderek muayenesini icra ve noksan
larını işverene tebliğ ederler. işveren, bu aksanları kendisine vaki teblit 
tarihinden itibaren nizamnamede yazılı mühletler içinde ikmal ve ıslib et· 
mckle mükelleftir. 

D - 29 uncu madde mucibince dahili talimatnamclcıinin lktisad Ve
kaletince tasdik edilmesi lazımgelen işycrlerinin sağlık koruma ve iş em· 
niyeti şartlarına uygunlukları, bu müesseselerin bulundukları mevkide it 
Kanunu tatbikatına memur makam tarafından tetkik ve muayene edil· 
dikten sonra, bu hususa aid evrak ve mütefcrri vesikalar bir raporla mer
keze gönderilir. Bu gibi işyerlerinin kurulmazdan önce beyaııoame, plin 
ve kroki gibi evrakının tasdik cdilmsi ve gerek kurma iminin, gerclı:1e 
tesisat bittikten sonra mahallince yapılacak muayene ve kontrol üzeri~ 
açılıp işletilmesine aid vesiknnın verilmesi keyfiyetleri, merkezdeki umumi 
salahiyettar m1kama aittir. Bu işyerlcrinin bulundukları mevkideki me
murlar tarafından ifası icabeden muameleler için:( A) bendinde yazılı müh· 
Jetlerden başka, merkezdeki umumi salahiyettar makamca yapılacalı: m~ 
meleler, evrakın işbu makam tarafından alındığı tarihlerden itibaren yine 
iki defa yirmişer günlük mühlet zarfında neticelendirilir. Bu vaziyette da
hi ilgili makamca yukarıda yazılı mühletler içinde muamele ikmal edilme
diği veya noksanlar işverene tebliğ olunmadığı tak :lirdc "B. bendinin bii
kümleri cereyan eder. 

E - Yukarıki bendlerde yazılı muayenelerin ifası için ifyerlerine rit. 
meleri lazımgelcn salahiyettar memurların gidip gelme dolayısile vaki maa· 
rafları işveren tarafından tesviye edilir. Bu masrafların ne gibi esaslara gö. 
re tesviye edileceği lktisad Velc:ilcti tarafından ayrıca tayin ve adı geçen 
nizamname ile ayni zamanda ilan olunur. 

F - ilgili makamca muamelcai ikmal edilip gerekli olan veaikue elıa
madan açılan işyerleri derhal idareten kapıtılır. 

G - • işçilerin sağlıtını koruma ve iş emniyeti nizemnamesi • nia 
çıknıısından önce zaten mevcut olan eski işyerlcri için bunlerı itletea 
işverenler, işlemeyi durdurmakaızın ~bu ni:r:amnamedc yazıh ·mühletler 
içinde sathk koruma ve iş emniyetine aid nokaanlannı ikmal etmele ve 
yukarıdaki bı:ndler mucı ınce ılgılı ıııakama muracaatla ve ~ 
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Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
Kilo F.-"i},__a_h ___ 

1 
En az En çok Satılan Miktar 

~ Kapımalı ça~m~ukc-=~ _K;,_~ ._L..,,,-=5=·=ı~=~=.,;K:;;;il;;;,•=== 

30,75 Piyasa palağı • 
Pıyasa temizi-;·,---

iane 1 ---- -----1----------
iane 2 

Ekspres 
Klevlant 40,50 

Y A P A G 1--------I 
--------

1:1 .. yaz 1 1 1 --,. ----- ' ---- -----ı--------:>ivah ,- ı 

çtCIT 
_E;_kspre_s _____ ı------ı 

•~ian~r =---=------- J 2,50 -Yerli "Yemlik,, 
.. "Tohumluk., 

Kuf(day Kıbns 
.. --Yerli ---

--'--
.. __ M..::.;en=ta=n:.:.e __ 

Arpa 

:; U B U B A T ----.----------· 
---- ---------

-5,20===- ----- ---------

3,37 1 _, ______ _ 

Türlcsözü 28 Eylül 1937 

r--------·-----,IP-------------------------·--------------------
TÜRK.sözer T u·· R K s o·. z u·. 

Giindelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 A)dık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

1 Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

1 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye miira
caat edilmelidir . 

L _J 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

' 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
llaA nlar Rek.lam. bir.~icareth~-

n.:nın, hır mue5sesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz . 

Renkli işler r~n~~nlı:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin.z . 

• 

Cildl Kütüphanenizi güzelletişrmek er istiyorsanız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kap1k bölgede ancak Türksöz"inde 
yapılır . 

Tabla Resmi evrak, cedveller, deher-r !er, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat· 
-Fasulya 
Yulaf 
Delice 

-- -- ----- --------· :,. _______ . ___ _ Kl•taplar ~~e.~lerinizi Türk-
sozu matbaasında baası "T ürksÖ· 

zünden,,başka her boyda gazete,mec· 
mua , tabeder . Kuş yt:.ni 

l<Cten tohumu -- 1 ----- ---·-- --·-------Mercimek 1 
~~-------·-- ----1-----:----------Susam 15 1 

1 Dört yıldız Salih 

~ ' -- ~ç " " 
:C .g ı Dört yıldız Ooğnıluk 

:..c 1 -

UN 
1 650-725 

' 625 
1 650 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene
cektir. 

T0RKS0Z0 
. . ' " ---;--; 

Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü· 
• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

~ c ,_ uç " ,, 
:§ ~ ı Simit ,. 
~ E; 1 Dört yıldız Cumhuriyet 

1()00 __ _ 

1 900 
1 67;, 
1625·--

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranı)or. Mat. 
baamıza müracaat edilmesi. 

1----------------.--------------- C. H. P. Seyhan llyönkurul Baş
kanlığından : 

<" .... , .. 
f"- uç " .. 

1 Simit .. 
Liverpol Telgraflan 

25 ,9 I 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmışbr. 

1-----------.~SM=7<~:::_~P~~~· -:.,---------,----:--11 
Hazır ı 4 99 LUeı 

B. Teşrin vadeli 4 79 Rayişmark -ı- 96 
Frank ( fr.,nsız ) -23- 06 

~Kanun vadeli 88 4 Sterlin ( İngiliz ) 628- co 
Hint hazır 4 33 Dolar ( Amerika ) 1 78 _

1

81 
Nevyork 8-l 39 Frank ( isvi~re ) 

---------------------------K 

1 

KAY/DELEN A· 
IHI C'S I< rrlrıirdtn 
rn frrni cihnlarla 

\f ~. rlarla raklc. 
dilrn sudur . 

A 
y 
A 

KAY AD ELEN su · 
!arı vr gazcıları sıh
hi ve gençlik kay 
nağıdır . Daiıra KA 
Y ADElfN içiniz . 

KAYADELEN 
KAY ADELFN su· 
lan ve gazozları <n 
~ıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

' t 

Fatma Dikmen 
Asfalt caddedeki Biçki Dikiş Yurdu kayit ve kabul muamelesine baş· 

lamı~tır. 8515 9-10 

--=------ İlk okullar için.---. 
sıhhat cüzdanı 

Mall.locıuıı"clcı ycılrin; 5 kuı u'l ficıtla .:satıl

maktadır. 

--~-----------------------· ·' -..------------ -~~~~~~-----·-
Doğum ve Kadın hastalıkları birinci 

sınıf Mütehassısı 

Numan Bedri 
Yağcamisi karşısında Sandıkçılar içinde. c 

1-3 

·----------~-------------------· 

Pazarlıkla arsa satışı ilanı 

7 Eylül 937 tarihinde kapalı zarf usulu ve artırma yolu ile satış ve 
ihalesi yapılacağı ilan olunduğu halde isteklisi çıkmayan C. H. P. Emla· 
kinden Adanada vaki e•ki Oıuzdibak anası bu kene pazarlıkla satışa 
çıkarılmışbr. 

1 - Satılacak malın cinsi : Hudut ve evsafı şartnamede gösterilen
(1440) bin dört )ÜZ kırk metre murabbaındaki 

eski Oruzdibak arsası. 
2 - Muhammen bedeli : (20000) yirmi bin liradır. 
:5 - !;iaıtnamrsı C. l:f. P. Seyt.an llyönkuıul 1 ürosunda p1ra!1Z ola· 

rak vrıilir veya rosla Ücttti gönderildıği takdirde adı esine yollanır. 
4 - Arsanın s"tış Vt" ihalesi pazaılıkla y•pılacaktır. r. klif rdi!rn ve 

verilen fiyal haddi lftyıkındıı görüldüğü takdiıde kat'i ihale 12 Biıinci Teş· 
ıin 937 Salı günü Saol (17) de Ad< nada Parti ~urağında llyC:nkuıul flaş· 
kan ve üyeleıi huzurunda : ap . lacaklır. 

5 - Muvakkat teminat akçası mikdarı; (1500) bin Leş yüz liradır. 
C. H. P. Emlakinden Adanaddki eski O uzdıl ak arsasının tamamı 

ukarıdaki maddelere göre pazarlık usulü ile s;; tılacaklır. J,ıekliler :n hrr 
gün saat (17) d~n ıonra Paı ti kurağır~ğında il} öı kuı ul Başkanl ığına mü· 
racaat elmeleıi ve kat'i ihale için göstcilen gün ve saalta bizzat veya No· 
terlikten tastiklı vekaletnameli vekillerinin C. H. P. Seyhan llyönkurul 
kurağında hazır bulunmaları ilan olunur. 

12-17-22-28 8511 

• 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları e· 
vinize kadar gönce
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

l<AYAOELl:N gczozlaıırı alıı~cn ~iı•lrıd<ki kıınızı ( l<AYADE· Adana biçki yurdu ilaçlarınızı, reçeteleriniz· : 
1 FN) taralaıır-a dıUat <diıi1. J<J.)t[llif\ 1ı:rı i t lni: l'v'eısin ve 
/ı.r'ır;, J<P'ı/Lllll' ıqc';ı c.ı. liıil c:r ;ı:ı:':ı: ](( ILıqa tv• 
lrrinize gönderilir. 
1\'ulıc!~n ~ q<.c!e 1 cıı nd. 1cc'cn Hf<c';ı !er :dcıc'c Kı;yrdelrn suyu ile 
yıkumaktadır . 8493 34 • 

-·--~~---------------------! 

~~adyolar ucuzladı · ı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses

li radyolar ancak Sahibinin Sesi-
100 lira mukabilinde ve bir • 

nın 

sene vade 
kabildir. 

ile sattığı radyolarile 

Satış yeri Belediy_e karşısında Yeni Mağaza 

Ş. Rıza lşcen 
32 7966 

- -- .. 

Ad'"~ ~~İb::,cl~ :,~,e! Diki~ ~~-e :~:~ Din·ktö•.1 
lüğünden musaddak diploma verilir. Ka}ıdlara laşlcrdı. 8510 1 

1 9- 10 g. A. 1 
-

Devlet Demiryolları Adana işlet
mesinden : 

Konya Adana hallı Üzerinden ve Hacıkırı civarında mevcut iki ocak 
tan ayrı ayrı olmak üzere pazarlıkla balast yaptırılacakıır. 

Taş ocaklarının kilometrelerile balastın miktarları, tahmini fiat ve 
kat'i teminat paraları aşağıda gösterilmiştir. 
. Şayet idareye !üzüm ederfe teah~ü? ~lunan balastın 0/0 20 si nisbe
tınde ham taş alınac •ktır. Taşın tabınını fıatı beher metre mik'abı için 
64.40 kuruştur. 

Pazarlık 8/101937 Cuma g"inü Adanada i~letme binasında yapılacak. 
tır. Bu husustaki şartname ve mukavelename projeleri parasız olarak Ada
na Yol Başmüfettiıliğinden vnilecek ve mektupla istiyenlerin adreslerine 
gönderilecektir . isteklilerin 2490 sayılıkanun mucibince lazım olan ve
saik ve 1937 senesi ticaret odası vesikasile kat'i teminat parası ve ya 
banka mektubunu hamilen pazarlık saatinde hazır bulunmaları. 

Ocağın kilometresi , lıalaatın miktarı 
3/M 

307 + 000 viy~dük balı 
310+500 

-

' 

5000 
6000 

24-28-1-S 

. .. 

fiat 
3 

beher M 
kuruş 

134.40 
J34.40 

8536 

kat'i teminat 
lira K 

1008 00 
1209 60 

mutlaka Yeni Eczanede 
yaptırınız 

Veni Eczane 
Taze ve temiz ilaç yapan ve ucuz 

satan bir eczanedir 

Yeni Ecza11ede her türlü lastik eşya,kolon· 
ya, pudra , lavanta ve bilumum yerli ve 
Avrupa pc.rfumeri ve tuvalet eşyası bu· 
lunur. 

8100 24 

YENi ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaa~• 

' 


