
SAHiP ve BAŞMUHARRIRı •• 
Kurulut Tarili 

t Klnunuanl - 19'J4 

•• Perşembe 

2 Eylo.l 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı: 3920 

ADANA: Telefon ı 17 GÜNDELiK l'ASI GAZETE 
5 Kuruı 

Ulucami yalamnda bUIUli daire Pk. 44 

Bir mektup < ~ > 

SURiYE iHTiLA.. 
iÇiNDE BULUNUYCR 

Nevzad CIUven'• 

A ZJZIM Nevzad, 
Kaç yıldır gôrü,emedik. 

lstanbuldaki arkadaılarınla 
bu)Ufunca senden de uzun uzun 
bahsediyoruz. YazıJarmı pek nadiren 
okuyorum; takibetmek isterdim, ne ya· 
payım ki gazeteni her zaman ele ge
çiremiyorum. 

Cezire heyeti evelk 
gün tevkif edildi 

Bilirsin ki Adana 'yı, orada tanış
htım kimselerin hemen hepsini çok 
aeverim. Hele sınıf ( arkadqlar mı ve 
leni : daima muhabbetle hatırlarım. 
Aradan geçen yıllar ( on dört oldu, 
detiJ mi ? ) bazı isimleri unutturdu; 
fakat çehreler, artık elbette tanıya· 
mıyacatım kadar detifmiı olan çeh
reler hAJl gözümün önündedir • 

" Nurullah Ataç'ın kuyruklu yıl
dız hiklyesi ,, adlı yazını gös
terdiler; yalnız bana dair oldutu için 
cletil, senin kaleminden çıkmıı oldu. 
tu için de :alAka He okudum. Beni 
tabJiJ edifin hOfUma fitti. Söyleditin 
IA>i muayyen bir feY ötretmeyip de 
• bir takım ıeyler ötrettiti tesiri. 
•i mrakan bir adam isem ne mutlu 
bana 1 Bir adamdan ötrenebileceti
JDiz en kıymetli ıeyler itte o ne oJ
dutu bir türlü tayin edilemiyen "bir 
takım ıeylar., dfr. 

" T alihaiz yıldız ,, adlı yazımı 
hetauaMjpin. Olabilir. O yazı belki de 
ÇOit ı .. , çok manauzdır. Onu mü. 
dafaaya hiç niyetim yok; zaten bunun 
İçia ruete kollekıiyonunda OQU ara• 
_. Jtzım, bunu yapmata OfeDiyo· 
tuıa. Fakat sana bir fey söyliyeyim: 
k.uerin ÇOfu ve muharrirlerin hemen 
hepsi aibi sen de, ''fıkra., denilen 
~_!!lndelik kısa yazılan okumasını 
~orsun. Emin ol ki qatı<fa söy. 
liJecfıklerimi bir yazımı mfldafaa için 
•91baba muhaffife,, bulmak gayreti 
le bel edecek delilim: beaim de 

~ _ıetirmedi aiiDJerde bile öyle 
CllfGlriiyordum. 

--------... ·--------~ 
Müsellah 
şehirlere 

çeteler dağlarda 
harekete geçtiler 

KAMlfLIYA YENi l'RANSIZ HAVA FILOLARI •LDI 

Şam: t [ TORKSôZO muhabi 
rinden 1 - Şimal bölrelerinclen bu. 
raya llZ8D haberler, çok k,m. bir 

---- ..... * ... ~-
.,_ hılrl•I' 

alevlenmit aa.-.yor. Buna da Je
gine 1ebeb Cezire heyetinin Franm 
garnizonunda tevkif edilmaidir. Ka. 
mıılı ve Hasiçede kanlı aokak mu· 

barebeleri oldu. 
Fransız malcamatı, Halebden ve 

Beruttan kuvvetler taleb etti. 

mışlıya feldifi ve üç IUt kad• bu 
havaJide tarusutta bulundğu söy. 
lenmektedir. .... 
bere hatl8İtill mıliif)er ve keza 
yollan da bpemqlardır. Münakalat, 
muhaberat dpnnuflur. 

Birçek kimaelee canlama Türk 
huducllarma atmiılerdir. 

Akdenizde vaziyet valıimleşigOr 

Korsanlar faaliyette 
Dün sabah liverpol
dan Portsaide git -
mekte olan bir Sov-

• • • yet gemışı esrarengız 
tahtelbahir tarafın -
dan ansızın batınldt • 

-----------·------~---
Fransız matbuah dün 
ateş püskürüyordu 

Bir lngiliz filosu dün sabah 
süratle Akdenize açıldı -------.... 

CebelDttarak'ta gizli bir haz1rlık var 
1--------------------------
Haile Selasiye ka 
rışıklıklardan 

tif ade ıniedecek? 

Ôvr ıızeteainde Madam Tabu. 
yi, Akdeniz havzaaı~a korsan tab ... 1 
telbahire ayırdltı bır yazısında Negu 
liin yıldızının yeniden doğmak üze· 
re olduj'una işaret etmektedir. 

F.-ansız guetesine ıöre, Çanak
kale rlışında fspanyol gemilerinin 
tayyare bücumlanna utramalanndan 
önce, lnaiiiz Blfvekili Çemberlayn 
ltal78DUI ~ hakimiyetini 
tauuta miitıaMJil oldup halde 

... ~ • .. •• ,kor-
hlElllDd• 

V....- istediifni Ye içtima ede
• Millotler ~ toplan•na 
Ha~~ hSimG-
~er ldatilt, Ha&e, imparato 

ru NegüsGn mihnes.sillerinin davet 
edilmeleıi muhtemel oldutunu ya. 
zmaktadır. 

Cezayir: 1 ( Radyo )-Bu sabah 
L.iwerpoldan Portaide gelmekte 
olan 1700 tonluk bir Sovyet tica
ret gemisi esrarengiz bir denizaltı 
ıomisi tarafından torpillenmiş ve 
derhal batmııbr. Vapurun 28 kişilik 
rnürettebab temamilo kurtulmuşlar. 
d1r • 

Ce .elüttarık : 1 ( Radyo ) -
iki lngiliz gemisi birdenbire Cebe. 
lüttarıktan aynlarak Akdenize açı). 

mııtır. F e~alide hadiseler olacata 
sanılmaktadır. Dün gece askeri de 
riyeler bütün kahve, gazino ve 
lara girerek orada buluaaır uk 
ve zabıtanı derhal yerlerine cı. 
mete dnet etmiftir • 

Pariı : t ( Radyo ) I» 
bahki gazeteler Akdenizdeki kor 
11111htm ne zaman önüne geçilece
fini devletlerden sorar tmzda 
zılar neşretmiılerdir. 

iSPANYADA SON 

FRANKOCULAR 

hare be 
istikliJ 

Valansiya : 1 ( Radyo ) - Is. 
pan)'a hükumeti müdafaa nazın neş· 
rettıti bir teblitde Santanderi aır-

tillsına karşı bir isb1daJ multarebeai 
haline gelmiştir. ) demektedır. 

Hiç bir hkra muharririnin yazıla
rau aru1ra, tesad&f kabilinden ok~
llaalc caJz defildir. Bir fıkra maham
rbrin yazılannı ya bir müddet munta· 
laman okumata razı olursun, yahud 
hiç okumaum. Onun yazısına tesadü
fen röz rezdirditin rGn edinecetin 
İlltibaın hemen hiç bir kıymeti yok· 
tur. '"N. Ataç manuız , münasebet-
IİZ fıkralar yazıyor., deseydin, hiç 
J:ıir cevabım olmazdı. Hayır, bir tane. 
~ leÇIDİf, onan &zerinde fikir yü· 
itti yonun. 

Fakra muharriri kari için bir "ah
b&b., dır: her gün bulutmata al1tık 
~muz bir ahbab • Bize bor gün 

Adolf Hitler bu ay 
_D_D_n_y_a_d_a_g_6_r_D_lm_e_m_i_ş_y_e~~~:~k 

niliği Çin meclisi yapb 

Dün gece itci hava filosunun Ka. 

Bu bavalideki nahiye, kasaba 
ve köyler bomboş denecek kadar 
tahliye edilmiıtir. Jerin delil ltaJyanJarm işgal etmiı 

oldutuna ehemmiyetle İfarel ettikten 
sonra ( Hürriyet için yapmakta ol· 
dutumuz muharebe timdi ccaebi is-

Bilbao : 1 ( Radyo ) - Santan 
der cephesinde harekat muvafl 
yetle iferdemektedir . Songore 
nını asrler işgal etmiılerdir. 

"Vatani Rical Acizdir,, 
Vatani gazetelerde partilerine karşı 

şiddetle muhalefete geçti 

ailn aklından geçeni söyler. Bazan 
fıaotumuza rlder, hazan sotuk bulu· 
"-1. " Bupn bize bir ıey bildirme
di, revezelik edip gitti ,, diye her· 
~ bir ahbaba darılır mıyız ? ... 
'.r& muharriri bizim için böyle hır 
abbab olamadıysa pyesine ereme
~. Fıkra sabıab kahvem veya ak· 
~ rakw içer gibi okunur, tiryaki
'ti vardır. Hiç olmazsa bir müddet 
Jaer atn okunun& havuına, fıkra mu
~ havama firilir. Sende be

·'Sa-J- ba kGçük yazılarımı bir hafta, 
• t6Jı tecrilbe et. Belki yine beten

\)!VllltıElin' 1 belki 0 zamanki hükmün da· 
4'a atır olur. Zararı yokl Fakat o za· 
IQb içlerinden bir tanesini alıp onun 
~de fikir yürütmenin dotru ol. ..._•tun anlarım. 

Benim de una bir sitemim var: 
Frenk wimlerinin imllaını bozuyorsun. 
..... Lamartin, Şatobriyan yazıyor-

.. - ..... Bu Şatobriyan, K. hocanın cŞa· 
.----'beyan» ına pek benziyor.. Be
ıaha adımı da • ç • ile yaz: Atacan 
ct.til. Ataç'm. 

Adana'am toprapıı, sellİll de 
r6ılerinden öperim. 

Nurullah ATAÇ 
(x) 30181937 Haber 

utublarda 
ayyare meydanlan 

kuruldu 

Harp meclisinde ilk kadın aza 

e .. Şanakaôaşek 
DON BiR HAVA BoMBAllDMANINDA 280 ÇINLI GLo0 

eoo ç1NL1 YAllALANDI 

Çinde ecnebileri kaçıran haydut 
çetesi 500,000 dolar fidye istiyor 

Şanghay : 1 ( Radyo ) - Ha~
kovanın bombardmanmda 600 kıtl 
yaralanmıı ve 250 kiti ölmüştür · 

Şanghay : 1 ( Radyo ) - Japon 
tayyarelerinin Tanton üzerine hücaım• 
tarı ıehirde k&rlfıklık uyandınnııtır • 

Berlin : t ( Radyo ) - Çin ·~ 
firi : Çin • Sovyet misakının akd~ıl-
miı oldutuau reamea Alman hane•· 
yesine bildirmiftir . ç· 

Şughay : 1 ( Radyo ) -: '.°. 
kıtaab timal istasyonunda genıt mık 
yasda askert harekAta bugün bafladı. 

Şanghay ! 1 ( Radyo ) - Düıya· 
da rörülmemiş bir yeniliti Çin )filk• 
sek harp meclisi yaptı • Ve •rp 
meclisine bir kadm aza aldı • Bu aza 
ş.1 • Hay • Şekin karısı bayan 
Şanı • f1ay .. Şektir • Bu vat~~
ver ve kültürlü kadın harp mecl111Dm 
hi.ç bir celsesini ihmal etmeden İflİ· 
rak etmektedir • 

Şangbay : 1 ( Radyo ) "'-' Bir 
Çinli b1r-bbttede 

muziki durdurarak orada etlenenlere 
bafırlDIJ ve : 

- Çinin en mukaddea bir da· 
vaıı utrunda kan dökülürken hiç 
bir Çinliye etlenmek yakı11naz • de
miştir • Bu sözler üzerine Kabarede 
kanııldıldar olmuştur • 

Şaµpay : 1 ( Rıdyo ) - Ja.,.. 
lar şimal cephesinde geri çekilm4· 
tedir Takviye lataatımn vürudu.! 
intizar ediyorlar • 

Şanıbay: 1 ( Radyo ) - Çiıf.· 
liler Yogyen'de yeni bir müdafii 
battı teşkil etmiftir • 

Şangbay : 1 ( Radyo ) -
ler 500,000 dolar verilmedikçe , 
hafta ewel dap kaçırchklan 
papu ve 17 ecnebiyi rehin ela 
tutmakta devam cdectklerini .e · ..-,."' ............ 

- Gerili----·-

•ı Hltler bir nutkunda 

Berfin : 1 (Radyo) - Önümüz. 
i haftalar içinde Nurembergde 
fanacak olan Alman Nazi parti 
rreai münasebetile Hitler yedi 
ık ıöyliyecelctir. 
Bu nutuklar Nazi kadınlar birli· 
Hitl.r . oeplıaı ıu ·ve ni,...ele 
~etlerine hitap edecektir. 
;.ylOI~ Yedisinde, Hitler, lriİtir 
ıoe Itır 9tuk ~ ııely. 

l3 inde de Naz Fi~ ge. 
l faaliyet proaramma daii bir 
natla laongteyl tcapaaalftı~. 
·OOfr~e ndtUlc söjffy~ o· 
lter ~tipler pro~~J~~a. a 
~r. Göbeı., Na5 1&ltlit 1 eri 

~berr lllfJlli .. lideri l-
e 

------------·-----------
Suriye-Lübnan hududu çiziliyor 

Şam : t ( TORKSôZO muhahirin
den ) - Bütün Suriye efkln umu· 
miyesiyle beraber vatani camiası 
içinde de patlamak üzere bulunan 
bir ademi hotnudi hareketi açıkca 
förülüyor . 

Bizzat vatanr partisi organı gaze
teler de dahil oldutu halde , parti
ye kartı ticldetli tenkitler yapdmata • 
partinin bir gün önce isllb edilmesi 
lazım gelditi açıkça yazılmata bat· 
lanmııhr . 

hta maruz kafd tını misal olarak 
zikretmekte , şimdiki halde vatanr 
partisinin de ayni delAJete düımuı 
bulunduğunu aoyJiyerek partinia der· 
hal i.slthım ileri ~mekte ve demek· 
teclir ki : 

• Vatanı partisi , vaktiyle 
hallan tek mercii idi . F akıt ıimdi 
Halepte ; Humusta ve hükumet m 

- Gerisi ikinci aahlfade -

Hatay dan 
Ankara ya 

Suriye BqvesiriDio orpar olan 
( Elkabes ) pzetesi 29 tarihli sayı
aqıda ikinci dola oJe,rak bu mevzua 
te-.a ederek , partisini tanzim ede
memelc y6zllnden sabık Irak Başve
kili merhum Haıimf paşanın nihayet 
yıkılıp gittitfni , memleketten kaça· 
rak gurbette ölmek gibi bir bedbaht ......... U •• O 

., ~·-1•: 1 ( T RKauZ 
--------................ _ muhabll"lnden ) - 3C) A..,__. 
1 mel t 1 Z•f•I" ve Tayyare hJ .. a• 
ar 

8 
za en ro alm8Dllfb. Yine mUnaaebetlle AntaQa tr aıl ı il 

de ılımyacalctır. Pa .. el R ... 1111 8llJGlr ... a... 
Nııi konrreainin toplaıitısma tllrlle lllllln ..... .,....._ .... ...,~ 

tillkliye ltacfar iştirak etınem;i' yo- lerlnl ......,_ Nr. ..,., 
lunu tuttunnuı olan lnriliz ve Pran- mlftlr. Parti llel•llll •'il 
IİI lfllıfirleiWn tftitakl de iidiseye vekil 1 
•1'1ca yet 
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L.:_aris mektubu J 
a 

Fransız zabıtası aylardanberi ır u~ 

~~------~~11!11!~---.---------------!--............... ., A N Hava Kurumu 
Dayak makinesi 

Esrarengiz bir adamı arıyor 

Vekaletlerin )ehrimiz Borsasında 
Türkkuşundaçlışan tale-'alım satım vaziyeti 

belere gösterdiği Şehrimiz Türkkuşu için 
alınan sahanın projelerini 

Ankaraya gönderdi 
Dişleri fırçalamak, saçları ta

ramak , hatta yemek yedir· kolaylıklar ON GUNON BiLANÇOSU 

Cinayetlere sahne olan büyüh şato 
Türkkuşuna aza kaydı için kül- Borsadaki muameleler gittikçe 

mek için - ağıza lokma sokan -
makineler icad edilmişken , çok lü 
zumlu olan dayak makinesi niçin 
olmasın? 

Fransız zabıtası bir müddetten. 
beri esrarengiz bir cinayetin peşin
den koşmaktadır. 

Paris civaında Bergvise dağı ci. 
varında Pampelone şatosunun asır 
dide kuleleri yükselmektedir. Civa · 
rındaki köylüler, gendilerini güçlük
le geçindiren taraflannı duvarlarla 
muhafaza ediyorlar. 

Ôtedenberi ağızdan ağıza akse
den rivayetler, bu civar köylülerini 
endişeye düşürüyor: 

Guya bu civarda bir büyücü 
varmış .. köyden üç kilometre uzakta 
dağda otnrurmuş. Bu adam, kan hü. 
cumunu keser ve ateşi de uzaktan 
söndürürmüş. Bu adamda ayni za
manda hem kan akıtmak, hem de 
yangın çıkarmak kuvveti varmış .. 
Bu büyücü, civardaki köylüleri oka· 
dar korkutmuş ki, zavallı köylüler, 
şerrinden korunmak için arasıra ken 
disine hediyeler verirlermiş .. Şimdi 
hikayeyi dinleyelim: 

Geçen Haziran ayının 23üncü 
günü akşamın saat dokuzu Baron 
Pampelone'nin adamlarından birinin 
on yaşında Marie - Tereze For ve 
diğeri bt'ş yaşında olan HenrieF or 
adında iki çocuğu, civarda otlattık· 
lan ineklerle beraber şatoya dönü
yorlar .. Merie T .... .,.,. •İt•Önit" h!a~ 
şında, küçük kardeşi de arkadan 
yürüyorlar. Saat dokuzda civarda 
bir çiftliği olan Madam Sesino: bir 
feryacl işitiyor. 

Bu civarda böyle feryadlara, 
vahşiyane haykırmalara alışmış ol
duğu için çocuklar bu sesten ürk· 
mü)"orlar. 

Karanlık çöktüğ halde inekler 
el'an otlnyorlar. Nihayet Marie Te
reze, Şatoya dönmeğe karar veri
yor. 

Bunun üzerine kızcağız, sürüyü 
topluyor ve çiftliğe doğru yola çıkı
yor. 

Fakat ahıra gelince kardeşi Hen
rie'nin, sürünün arkasında olmadığı· 
nı görerek babasına haber veriyor .. 
Bunun üzerine araşbrmalara başlan· 
mış, fakat küçük Henrie bulunama
mıştır. 

Nihayet günün birinde küçük 
Henrie'nin cesedi küçük bir köylü 
tarafından bulunmuştur. 

Cesedin etleri dökülmüştür. Hat
ta yapılan muayenede boyundaki 
bir kemiğin eksik olduğu görülmüş 
ve bunun, kartallar tarafından yapıl
dığına hükmedilmiştir. 

Fakat hatırlarda kaldığına göre 
civarda dolaştığı rivayet edilen bü
yücü, şerrine uğradığı kimseleri boy
nundan ısırır ve oradan kanını emer
mış .. 

Cinayetin keşfedildiği anda köy
lüler hep bu haleti ruhiye içinde bu
lunuyorlar ve büyücünün verdıği 
korku ve dehşet içinde titriyorlar. 

Yapılan tahikat hep neticesiz 
kalmış ve nihayet şüphe üzerine ci
varda meliliğile tanınmış Reyne adın 
da bir serseri tevkif edilmiştir. 

Fakat bu işde bir alakası olma
dığı anlaşılarak bilahare serbest bı · ! 
rakılmıştır. 

Adliye. civardaki bütün köylüleri 
dinlemiş ve hepsi: MHaberimiz yok, 
birşey görmei:lik. cevabını vermiş· 
!erdir. 

Nihayet tahkikatı yapan memur 
bu sükutun sımna vakıf olmuş ve: 

- Anlafıldı, bu ıdı\mlar mah· 

sullerinin uzaktan yakılmasından 
korkuyorlar .. demiştir. 

tür ve Milli Müdafaa bakanlıklan 1araretlenmektedir. Şehrimiz borsa
lazımgelen kolaylık ve yardımları ıında geçen on günlük satışlar 
yapmaktadırlar. ıöyle olmuştur : 

Şehrimiz Türkku~u için yeni alı · 

nan sahanın projeleri tetkik edilmek 

Fakat işin asıl ~ayanı dikkat olan 
ciheti, küçük Henrienin hemşiresi 
Marie Tereze'in herkesten ziyade 
sükUtu muhafaza etmesidir. Kendisi 
n_e. bir sual sorulduğu zaman, gözle· 
rının korkudan titrediği görülmüş
tür, Anlaşılan büyücü ve sihirbaz 
korkusu küçük kızın da zihninde 
yerleşmiştir. 

Kültür bakanlığı Türkkuşunda Piyasa parlağı ( hazır ) en az 
kayıdlı bulunan ve çalışan ta/ebele· 29, en çok 30 kuruştan olmak üze
rin şayed ikmal imtihanları varsa ·e 17,032 kilo; klevland 1 ( vade. 
bu imtihan müddetlerini talebeleri~ i ) en az 38, en çok 39 kuruştan 
çalışabileceği bir zamana kadar uza- :>lmak üzere 127,000 kilo; klevland 
tılmasına müsaade etmiştir. 1 ( hazır ) en az 38 • ve rn çok 40 

Milli Müdafaa bakanlığı da Türk kuruştan olmak üzere 143,838 kilo; 
kuşunda çalışan talebelerin bu ça- piyasa temizi (hazır) en az 26 en çok 
lışmalarını, askerlik kampları da 28 kuruştan olmak üzere 46,311 
nazarı itibara almaktadır: kilo, iane 2 (hazır) en az ve en çok 

üzere genel merkeze gönderilmiş· 
tir. Bu seneki faaliyetin diğer sene

lere nazaran daha kuvvetli olacağı 

ümit edilmektedir. 

Baytarda: 

Hayvan hastalıklariyle 
mücadele 

Amerikada her şey makineleşi
yor. Şimdide dayak makinesi yapıl
mıştır .. Bu makineler , yaramaz ço· 
cuklar içinmiş 1 Yüreği pek yufka 
olan Amerika kadınları yaramaz 
çocuklarını elleriyle döğmeğc kıy
madıklarından ve fakat buna da 
lüzum olduğundan böy:e bir maki
neııin icadını çokdanberi bekliyor
larmış. Bu makine o suretle yapıl
mışdır ki ; aletin bir kolu , insan 
kolu gibi çocuğu tutmakta öteki ko· 
luda çocuğun arkasına şamarları in
dirmektedir. 

Tahkikat neticesinde ancak şu 
nokta tesbit edilmiştir. 

Çocuğun cesedi bulunduğu yer 
öldürüldükten sonra getirilmiştir. Bu 

cinayeti işleyen adam da her halde 
o civarı pek iyi tanıyan bir adamdır. 
Bu iş, acaba bir delinin cinayeti mi, 
yoksa bir intikam eseri midir? 

Bu hususta bütün ağızlar henüz 
kilitlidir. Bununla beraber Fransız 
adliyesi her gün imzasız bir çok 
mektuplar almaktadır. 

Bu korku civardaki köylere ha
kim olmakta, akşamları karanlık 
olunca herkes bir köşeye çekilip 
dışanya çıkmamaktadır. 

Çıngırak sesleri, hayvanların ça
yırdan dönmekte olduğunu ve öldü
rülen küçük çobanın son feryatları
nı habrlatmaktadır. 

Pampcıonnc şaLu:.u, Q~ ........ __ 

Şehrimizden üç genç 
motörlü tayyare 
mektebine girdi 

Bu yıl Adana Türkkuşundan ln
ö~ü kam~ına gidip çalışan gençl~
rcın adedı 5 tanesi kız olmak üzere 
35 dir. 

Bu gençlerin 3 tanesi motorlu 
tayyare mektebine girmişler ve mu. 
vaffakiyetli uçuşlar yapmışlardır. 

Dairelerin kullandığı 
ölçü aletleri 

l~tis~d vekaleti , bundan böyle, 
resmı daıreleriıı kullandığı ölçü alet. 1 

!erinin de muayene ve damgalanma
TIPJ3mı·ıı1!J.-~bul:v."'1- J,,, ; •• h~.ı~n-
miştir. 

'.:3 kuruştan olmak üzere 2.089 ki 
lo; koza ( vadeli ) ,en az 5,75 ve en 
çok 5,875 kuruştan olmak üzere Karaisalı kazasının Bekirli kö 

yündeVi hayvanlarda çıkan basta· 

lığı teşhis etmek için şehrimiz stajer 

64,000 kilo; çiğit klevland (vadeli) en 
az 2,50 en çok 2,7 5 kuruştan olmak 
üzere 137,000 kilo; çiğit klevland 
(hazır) en az ve en çok 2,625 ku Veteriner (baytar) !arından Akif 

ruştan olmak üzere 35,000 kilo; buğ· Ôzel bugün bu civar köylerine hareket 
day yerli (hazır) en az 4,25 ve en 1 etmiştir. 
çok 5,05 kuruştan olmak üzere 
98,133 kilo satış yapılmıştır. 

Pamuk fiatları üzerinde henüz 
bir artış görülmemiştir. 

Orta tedrisatta ikmal sı
navları dün başladı 

Orta tedrisat son sınıflarının ik. 
mal imtihanları dün başlamıştır . 
imtihanlara başlaması yüzünden ta
tili hariçte geçirmekte bulunan ho
Cl!lar yavaş yavaş gelmektedirler. 
Dıspanserlerde talebelerın 

Dün şehrimizde hava rüzgarlı , 

ufuklar sisli idi . Termometre göl· 

gede en çoıt harareti 35,7 kaydet· 
miştir. 

Bu haberi okuduğumuz Ecnl"bi 
gazetesinden yalnız bir noktayı 
öğrenemedik : Acaba bu cennetten 
çıkma dayak makinesinin kolları 

demirden mi ? Yoksa lastikten mi 
mamUI? 

Siz ne dersiniz ? 

ARKADAŞ HATIRI 

Bu yalnız insanlarda olmaz ya 
maymunlarda da caridir. 

Geçenlerde lngilterede bir hay-
vanat bahçesinden dört maymun 
kaçmıştır. Bütün bekçiler polisler 
o gece maymunları dört köşede mii 
temadiyen aradıkları halde bulama· 
mışlar, ve artık bulmak ümidini kay· 
betmişlerdir. Fakat sabahleyin hay· 
vanat bahçesinin bekçisi, maymunlar 
pavyonunun demir parmaklıklarının 
h.u ılJa§u~, 'VO rli(rPt' mavmunl:trln da 

şatodur. Bu şatonun tarihi, bir çok 
sihirbazlık ve büyücülük efsaneleri 

ile doludur. Asırdan asra ve ağızdan 
ağza intikal eden bu efsaneler el'an 
bugün bile, o civar köylülerinin ra
hat ve huzurunu ihlal etmektedir. 

Vilayet orman teş · 
kilat kadroları 

dün geldi 

muayeneleri 

Memleket hastahanesinde ve be
lediye dispanserinde; ilk orta ve yük. 
sek tedrisatı yapacak olan talebe
lere sıhhi muayeneleri her gün ya. 
pılmaktadır. 

Hazer Denizindeki 
su alçalıyor 

Bir asır zarfında Hazer denizinde 

yapılan tetkiklerin neticesi, bu de 

nizdeki su seviyesinin sistomatik bir 

surette alçalıııakta olduğunu göster
mektedir. 

kaçtığını görmüş ve ayak izlerin 
den , evvelce kaçan dört maymunun 
ayni gece bahçeye dönerek diğer 
arkadaşlarını da kaçırdıklarını anla
mışdır. 

Arkadaş hatrı, görüyorsunuz ki 
maymunlarda da var. 

Suriye- Lübnan 
hududu çiziliyor 

1 - Birinci sahifeden artan-

kezinde vukua gelmekte olan mües· 
sif hadiseler karşısında vatani rica
lin aciz kalmakta olduğu görülmek· 
tedir . 

Bunun sebebi bütün ricalin bir. 
birlerine düşerek bükümet kürsü· 
!erine geçmeleri ve partiyi bdşsız 

bırakmış olmalarıdır . 

Bı ııaenaleyb partinin islahı ve 
parti teşkilatının başına ehil ve la. 
yik kimselerin getirilmesi hatta bir 
kabine tadilinden mühim ve öncedir. 
Siyasi çephemizi kaybettiğimiz gibi, 

yarın hükümeti de kaybedeceğimiz 
şüphesizdir . Üstelik bir de milleti 
kaybetmemiz cinayet sayılmaz mı ? 

Sur~ye ile Lübnan arasındaki 
hududu nihai surette tayin ve tah· 

did etmek üzere Yüce Komiserlik 
harici işler bürosunda çalışma baş
lamıştır . 

Bu hudut üzerinde tesis oluna
cak gümrükler içinde tetkikat ya
pılmaktadır • 

iki taraf murahhasları Eylfılün 
10 uncu günü Sofcrde yapacakları 
toplantıda gümrük binalarının yerle
rini tesbit edeceklerdir. 

Hudutlann tahdidini müteakip 
Suriye ve Lübpan arasına pasaport 
takvidatı konulacağı haberleri doğ
ru de~ldir. 

Gümrük karakolları yalnız tica
ri eşyanın girip çıkmasını kontrol 
edecek ve resim tahsil eyliyecektir. 

Vilayet orman teşkilatı kadr:ı· 
ları dün ziraat Bakanlığından gef/i. 
Orman Umum Müdürlüğü teşkil.tı 
kanunu mucibince Vilayet ve ıUl
hakatı kadrosunda bulunan memr

lardan Adana orman mühendisi lus. 
tafa, Saimbeyli orman müherı.İsi 
Kadri ( 35 ) şer lira maaşla ikici 
sınıf mühendisliklerine , Koın 

mühendis muavini Avni ( 25 ) ra 
maaşla dördüncü sınıf mübendi~ua 
vinliğine , Dörtyol mühendis ıla 

vini Şükrü ( 22 ) lira maaşla Ör
düncü sınıf mühendis muavintine 

ve Ceyhan kondoktörü Mukbil<a· 
dirli mühendis muavini vekili~rif 
( 20 ) lira maaşlarla orman kJok 
törlüklerine , Vilayet dahili ,ka
zalarında devlet!l aid ormanlııda 
Okaliptüs tetkikatında bulunaYa
kup Apanay, Avni ve Bolu ınci 
sınıf orman mühendislerindeııeh
mi Subhau vilayeti birinci sııor 

man mühendisliklerine tayin ehiş
lerdir 

1 Sig rl<uız mal ya~ kaybolur. SiKor/al 
yanınca; bedtl' dtrhal ödtnir. 

•• sı0• 

Her vilayetin malul gazi
leri sigorta edilecek 

Malul gazilerin yıllık kongresi· 
nin Ankarada yapıldığı ve son bul· 
duğu malumdur . Bu kongrede alı
nan ~ararlara göre ; bir malul gazi
ler sıgorta bürosu kurulacak ve her 
vilayet malul gaziler, bu sigortaya 
kaydolabilecektir . 

Ziraatta: 

Terfi eden memurlar 

Hazer denizine, aralarında çok 

büyükler de mevcud olduğu halde, 

300 e yakın nehir ve ırmak akmak. 
tadır. Fakat bunların getirdikleri 

su, tebebbürat ile çıkan mikdarı 
dolduracak derecede değildir. 

1937 ilkbaharında, ırmakların 
ve nehirlerin hızlı aktığı zıımanlarda 

Hazer denizinin seviyesi 25 santi

metre yükselmiştir. Halbuki tahmin. 

lere göre tebehhürat ile vukua ge

lecek olan alçalma mikdarı 45 san

timetreyi bulacaktır. Bu suretle, bu 

Nl-Ta 

Dünyada görül -
miyen yeniliği 

Çin meclisi yaptı 

-Birinci Sayfadan Artan-

receklerini bir mektupla bildirmiş. 
ferdir. 

Nankin : 1 ( Radyo ) - Şehri 
şimdiye kadar terk edenlerin sayısı 

sene, yaz mevsiminde, su seviyesi , yirmi bini bulmuştur . 

.. 3203 sayılı teşkilat kanunu mıı· 100 sene zarfındaki vasati seviyenin Şanghay : 1 ( Radyo )- Yirmi 
c~bınce şehrimiz Ziraat müdürü Nuri 90 ila 92 santimetre ve kışın ise ı 15 Japon tayyaresi bu sabah Hankova· 
nın maaşı 55 liraya, memur lbrabim santimetre aşağısında bulunacak. yı şidJette bombardıman etmiştir . 
Erdemli'nin 45 liraya, katip Osma· tır. Şangbay : 1 Rodyo )- lngiliz 
~ın 17,5 liraya, katip Talibin 16 sefiri hergün biraz daha iyileşmek. 
1 k tedir . ıraya çı arılmıştır. Ziraat memuru 
'.al~tın da 30 lira ile ziraaı mual- r----------- Nevyork: 1 (Radyo) - Ame. 
lımlığine tayin edilmişlerdir. , rikan ayan azasından Borah , Ame-

Bu I rika ahalisinin Çine karşı umu mı·_ . . memur ar, 31 ağustosdan 
ıtıbaren yeni maaşla vazifelerine de· yetle kuvvetli bir sempati duyma 
vam edeceklerdir. Gündelik swasi gazete s~nın muhtemel olduğunu söylemiş· 

tır . 

Sıhhiyede tayinler Abone şartları 

GUVEN !:~· 
SÜMER BANK ve 
EML~K ve EYTAM BAN'' 

Kurur'r 

Güven'e güveniniz. v,}
gortalarıl"ızı güvenerek ver · 
N!Ureeaat : Rıza Salih Sar 
No: 11 A, Bebekli Kilise k 

Kızılay hasta bakıcı Hemşire 
mektebi bu yıl mezunlarından Ba. 
yan Fethiye, Bayan Gül şehrimiz 
Memleket hastahgnesi bemşireliğine 
namzed olarak tayin edilmişlerdir. 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

Şanghay : 1 ( Radyo ) - Hes
va şehri bu sabah Japonlar tarafın· 
dan zapteJildi . 

. Seyhan Emniyet Mü
dürlüğünden : 

Po.sııı kutu.ıu : 95 Telefon f'o : 265 

• 8413 10-3.;.,0 •lfllil 
,'"flJ-"" "'"' '"j J ,,. ,,' .IU1J 

* • • 
Ebe .ncktebi bu yıl mezunların· 

dan Hacer Rifat, Selime Tahsin 
ve Fazilet Isa şehrimiz Doğum ve 
Ço~uk bakımevi stajer ebeliğine 
tayın edilmişlerdir. 

-Dış memleketler için Abone 
bedeli değ'işmez yalnız posta masrafı 

ı 
zammedilir. 

2 - fıanlar için idareye müra
caat edilmeliC:ir . 

"---~~---.J 

Seyhan ili dahilinde bulunan Ec 
nebilerin Müdüriyetimize müracaatla 
Eylul 937 nihayetine kadar hamil 
bulundukları ikamet tezkerelerini 

3177 sayılı kanun mucibince tebdil 
ettirmeleri ilin olunur. C. 
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Uzak şark 
Cephelerin 
de vaziyet 

Mareşahmızın 
teşekkürleri 

~k t Şanghay : 1 ( Radyo ) - Japon 
kı aları~Vang·Sung şehrinin müstah· 
n eııı nıevkini işgal etmişlerdir . Do· 1 
ti:n~a Japon kıtalarını desteklemiş· j 

Ankara : 1 (A.A.) - Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak büyük zaferin yıl dönümü mü· 
nasebetile ordu namına almış oldu 
ğu resmi ve hususi tebriklere ayrı 
ayrı cevap vermek mümkün olma
dığından bilmukabele samimi tebrik 
ve teşekkürlerinin iblağına Anadolu 
Ajansını tavsit buyurmuşlardır. 

Şanghay : 1 ( Radyo ) - Ja· 1 

~on kıtaiarı Çin tahşidatını dağıt· 
ı; ~~ llıaksadiyle şimal garına şiddet 
d. ır taarruz hareketine geçmişler 

ır 

0 
1-!astalığın Fransız garnizonları

b~ sirayet etmemesi için şiddetli ted. 
ırf,r alınm,.ktadır . 

Büyük hava yarışı 

h Roına : 1 ( Radyo ) - Büyük 
b~~a Yarışı bitmiştir . Bu yarışda 
b'.' 1nci!iği bir ltalyan ve ikinciliği de 

11 Alınan tayyarecisi kazanmıştır . 

Telgraf ajansları mümes
silleri Belgradda 

h Belgrad : 1 ( Radyo ) - Bir 
h aftadanberi Dalmaçya sahillerinde 
Ususi bir yatla seyahat etmekte 

olan telgraf ajans mümessilleri bu
~~n Belgrada gelmişlerdir . Daha 
ır kaç gün Belgradda kalacaklar 

ve civarda kısa seyahatlar yapacak · 
lardır . Mümessiller intibalarından 
çok memnundurlar . 

Filistin artık tama
miyle karıştı 

Sokaklardan yine Arap ve 
Yahudi ölüleri toplanıyor j 

Ku<lüs : 1 (Radyo) - Telaviv 
hududunda bir bomba patlamış beş 
Arap, iki Yahudi ölmüştür. Yafada 
da hadiseler çıkmış ve bir kaç Arap ı 
ölmüştür. Vaziyet çok vahimdir. Bü 1 

tün polis kuvvetleri harekete getiril 
ıniştir. 

Kudüs : 1 (Radyo) - Dün 1 

ltıeçhul eller tarafından Berkusky 
adındaki yahudi üzerine atılan kur- j 
şunlar, Tel Avivde Yahudilerle Arap· 
lar arasında yeniden karışıklıklar 
çıkmasına sebeb olmuştur. Bu karı
şıklıklarda dört Arap 3 Yahudi vu
rulmuştur. 

Böyle bir hadise geçen sene vu 
kua &elmiş olsaydı çok büyük bir 
facia halini alacağını halbuki bugün 
Filistin Arap şeflerinin kontrolu al· 
lında bulunduğu ve mitralyözlerle 
mücehhez lngiliz polisinin aldığı 
tedbirlerle hadise süratle yatıştırıl
ınıştır. Şehrin her tarafında sükünet 
hüküm sürmektedir. 

Mısırda bulunan 

Mir askeri Sudanaiade 
edilecek 

Kahire : 1 (Radyo) - Mısır ka
binesi Mir Askerinin Sudana iadesini 
kararlaştırmıştır. Ve bu karar Mısır 
efkarıumumiyesi tarafından büyük 
bir memnuniyetle ve sevinçle karşı
lanmıştır. 

İran heyeti fuarda 

lzmir : 1 ( TÜRKSÖZÜ muha
birinden ) - Dost lranın askeri he· 
yeti lzmirde bulunuyor . Kıymetli 
misafirlerimiz bugün fuarı ziyaret 
etmişlerdir . Misafirlerimize büyük 
bir öğle ziyafeti verilmiştir . 

Bugece nöbetçi eczane 
Yeni postane civarında 

Fuat eczanedir 

Pamuk iş Limited 
fabrikasından : 

çırçır 

Sayın müşterilerimizin fabrika
mızda çektirdikleri pamuklarını, çe
kildiği tarihten itibaren on beş gün 
zarfında fabrikamızdan kaldırmala
rını rica ederiz . 

Bu müddet zarfında pamuklarını 
kaldırmadıkları takdirde yer ve ha
şasızlık yüzünden preselenmek üzere 
Gilodo presesine göndereceğimizi 
ve bunun için ihtiyar edeceğimiz 
prese ve nakliye masraflarını müş· 
terilerimizden alacağımızı ilan ey
leriz. 

Pamuklar çekildikten en çok on 
beş gün sonraya kadar sigortalı o
lup, bu müddetten sonra -gerek fab
rikamızda ve gerek Gilodo prese· 
sinde vukua gelebilecek yangın ve 
sair zararlarından dolayı fabrikamız 
katiyen mesuliyet kabul etmiyecek· 
tir . 

Vaktıııda kaldırılmıyan pamuklar 
içinde Borsa talimatnamesinin 82 
"nci maddesine tevfikan Borsa vası· 
tasile gün hükmü fiatla pamuklarım 
sattırarak ıı'luamele göriileceğini sa
yın müşterilerimizin malumu olmak 
üzere ilan olunur. 8479 1-3 

Seyhan tapu müdürlü
ğünden : 

Adananın Yüzı..aşı köyünde ma· 
laz mevkiinde ( doğusu Çimeli kö
yünden Karamehmed ve Lutfi ba
tısı şif poyrazı kürt Mehmed verese 
si kıblesi Çimeli köyünden Hacı 
Mehmed veresesile çevrili ) 100 dö. 
nüm karşılığı dokuz hektar 1900 
metre murabbaı ve yine aynı köy
de vaki ( doğusu deli Mehmed ve. 
resesi batısı Karataş yolu poyrazı 
Adana yolu kıblesi Bey köyü yolu 
ile çevrili ) iki dönüm karşılığı 3800 

metre murabbaı iki kıta tarla Malatyalı 
çerçi Ômerin baba ve dededen kal 
mak suretile uhdesinde olduğundan 
bahsile tescili istenilmiştir. 

Radyo 
Markoni 

Bu istek hakkında keşif ve tah· 
kikat yapmak üzere ilan gününden 
itibaren on gün sonra yani Eylill 

1 
937 nin onuncu Cuma günii mahal
line memur gelecektir. 

Bi.ı gayrı menkullerde bir hak 
iddia edenler varsa bu müddet için-

Dünyanın en güzel, en 

hassas makinesidir 

de Tapu müdürlüğüne ve tabkikat 
günü mahallinde bulunarak iddiasını 
tesbit edecek vesikaları ile birlikte 
gelecek memura müracaat eyleme
leri ilan o'uııur. 

8477 

1- Şehrimizde mevcut bilumum motorlu ve motorsuz nakil vasıtala
rının ( Yani otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, motosiklet ve bisiklet
lerle körük arabaları ve at koşulu yük arabalarının ) yeniden muayeneleri 
yapılacak ve numara plakaları değiştirilecek . 

2- Motorlu vesaiti nakliye muayeneleri itfaiye garajında kayt mua
melesi ile plakaların tebdili işi Borsa civarındaki seyrüsefer karakolunda 
yapılacak ve. sahipleri beraber bulunacaktır. 

3-Motorlu ve motorsuz bütün vesaiti nakliye sahipleri 3-5 ebadınd1 
olmak üzere ikişer fotografla beraber seyrüsefer karakoluna gelecektir. 

4-Her türlü vesaitin kayt ve muayene günleri aşağıda gösterilmiştir: 
6-9-937 tarihinden 11- 9-937 tarihine kadar Taksi otomobil , kam

yon,kamyonet ve oto· 
büsler : 

13-9-937 
" 

22-9-937 
" " 

Piyasa binek körük a 
rabaları: 

23-9-937 • 9-10-037 
" " 

Piyasa bir atlı yük ara· 
baları: 

11-10-37 
" 

16-10-937 
" " 

Piyasa iki atlı yük ara. 
baları: 

18-10-37 
" 

28-10-937 
" • Hususi otomobil, kam-

yon ve motosikletler: 
29-10-37 

" 
7-11-937 

" " 
Hususi binek bir ve iki 
atlı · körük arabaları: 

10-11-937 
" 

17-11-37 • " 
Hususi binek bir atlı 
tahta arabaları : 

18-11-937 
" 

29-11-937 
" " 

Hususi bağ ve bahçe , 
çiftlik ve sair arabaları: 

1-12-937 
" 

15-12-937 H " 
Hususi ve kiralık bisik. 
!etler. 

5- Muayeneye gelmeyen ve yeni plaka numarası almayan nakil va
sıtalarının yukarda yazılı müddetler hitamında seyrüseferine müsaade edil
miyecektir. Aksi takdirde belediye kanununun 113 üncü maddesine lev
fikan bir misli cezasile beraber resmi tahsil edileceği gibi sahibi hakkında 
da ayrıca takibatta bulunulacaktır. Buna mahal kalmamak üzere her ve· 
saiti nakliye sahibinin muayyen günlerde belediyeye müracaatla vesaitle. 
rinin kayt ve muayenelerini yaptırmaları lüzumu ilan olunur. 

8481 2-4-7-9 

1- Açık eksiltmeye konulan iş (58) adet tulum ve başlık ile bir adet 
elbise ve kasket ve iki adet mavi İş elbisesi : 

2 Muhammen bedeli : 355 liradır . 
3- Muvakkat teminatı : (15) liradır . 
4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler . 
5- ihalesi Eylulün altıncı pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır . 
6- isteklilerin muayyen gün ve saatta teminat makbuzlarile birlikte 

müracaatları ilan olunur. 8453 21- 25-29-2 

Kelvinator 
Sağlığın mi· 

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da. 
ima taze gıda 

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unutturur,eviniz 
sıhhat ve neş'e 
verır . 

Kelvinator 
Buz dolapları: 

yiyecek ve içe
ceğinizi muhafa2 
za etmekle mid , 
ve barsak has
talıklarına mani 
olur,ateşli hasta
lıklarda en bü· 
yük yardımcısı· 
dır. 

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, . 

Rıza lşcen Ş. 
karşısında Belediye 

5 
7966 1 

Aşçı at anıyor 1 Kiralık koza deposu 
Evde çalışmak üzere bir aşçı ara

nıyor. Matbaamıza müracaat edil-
mesı. C. 

Kaip muhtar mühürü 
Bey köyünün muhtarlık mühürü 

nü 29 Ağustos 937 tarihinde kaip 
ettim . Yeııisini yaptırmak üzere 
makamı aidine müracaat ettiğimden 
mezkür mühürün o tarihden itibaren 
hiç bir hükmü olmadığını ilan ede· 
rım. 

Bey köyü muhtarı 
8480 Mahmud KoZtlcı 

Borsa karşısında Çocuk oyun 
yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyen
lerin matbaamız idare memuruna 
müracaatları ilan olunur . 

c 

Kiralık ev 
Kız Lisesi civarında üç oda mut

bak ve müştemilatı havi bir ev ki
ralıktır. lstiyenlerin matbaamız ida. 
re memuruna müracaatları ilan olu· 
nur, c 

Sinemamız müdüriyeti 30 Ağustos Zafer bayramı şerefine kıymetli müş
terilerimize büyük bir sinema ziyafeti vermekle kıvanç duyar. 

Şimdiye kadar yapılan dans müzik filmlerinin en güzeli , Karyokayı 
Kukaraçayı gölgede bırakacak olan ve sizi iki saat mütemadiyen güldü

recek ve eylendirecek 

( HER YERDE ) 
Filmini mutlaka görünüz. Çünki» Bu filmi görünce sizde her yerde şen 

olacaksınız. Bu güzel filme ilaveten : 
TÜRKÇE iZAHA TL! 

Dost Yunanistan ordusunun (Başta Türk izcileri olduğu halde) 
Büyük resmi geçidi 

GELECEK PROGRAM : 
Sinemacılığın en yeni icadı bugüne kadar yapılan renkli filmlerin en 

güzeli, en nefisi büyük bir kudretle temsil edilen mevsimin son şaheseri 
Pek yakında : 

MARINELLA 
BiR KIŞ GECESi RÜYASI 

GÖNLÜM SENi iSTiYOR 
8476 

İki tekerlekli 
nasıl 

arabalar şehere 
ler • 

gırec 

1- Bu mahsul senesinden sonra behemehal dört tekerlekli ve müna -
sib nakil vasıtası temin edeceklerine dair Vilayet makamına taahhütname 
verenlerin iki tekerlekli manda ve öküüz arabalarının 1 Eylül 937 tarihin

den itibaren ikinci teşrin 937 nihayetine kadar şehire girmesine belediyece de 
müsaade edilmiştir. 

2 - Bilumum demir tekerlekli nakil vasıtalarının Taşköprii ba ı Hü
kumet önü yolu, Yeni istasyon Yeni otel önü Asfalt caddesi, Eski istas
yon karakolu . Kuru çeşme önü yolu ile sed üz~rinden geçmeleri yasaktir. 

3 - Gecenin saat 22 sinden sabahın saat beşine kadar bilumum Cle
mir tekerlekli nakil vasıtalarının şehire girip çıkmaları ve şehir dahilinde 
bulunanların da bu saatlar arasında seyrüsefer etmeleri yasaktır. 

4 Köylerden gelerek fabrika veya mağazalara yüklerini boşaltan 
arabalar derhal şehri terkedeceklerdir. Boşalmış arabaları şehir dahilinae 
bekletmek yasaktır. 

5- Şehir dahilinde araba hayvanlarına yem vermek ve hayvanlar 
serinletmek için ıslatmak yasaktır. 

6- Eu karar 1 Eylul 937 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 
7- Yukardaki yasaklara riayet efmiyenlerden iki lira liafif para cQZa-

sı alınacağı ilan olunur. :t9 - 1- 2 8470 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

- kanunu iş 
l\.anıın No. 3008 : Kabul ıarilı 6 

'Ve§ri ıarihı : 15161 JF3fı 

Umumi hül<ümler 

Madde 1 - Bir iş akdi dolayısile, başka bir şahsın işyerinde bede· 
nen veyahut bedenen ve fikren çalışan kimseye "işçi,, denir. 

Bir iş akdi dolayısile kendi işyerinde, başka bir kimseyi bedenen ve
yahut bedenen ve fikren çalıştıran şahsa " işveren " denir. 

Müdürler, idare memurları ve umumiyet itibarile işin sevk ve idaresi 
vazifesini gören kimseler " işveren vekili ,, dir. işveren vekilinin bu sıfatla 
diger işçilere karşı muamele ve laahhüdlerinden doğrudan doğruya i ve
ren mesul tutulur. 

işçiler, doğrudan doğruya işveren veya vekili tarafından olmayıp da 
üçüncü bir şahsın aracılığı ile işe girmiş ve bu üçüncü şahıs ile mukavele 
akdetmiş olsalar bile mukavele şartlarından asıl işv~ren nıesuldur . 

lşÇinin, birinci fıkranın tarifi veçhile, işini görmekte ulduğu yere • İş 
yeri ,, denir. iş, sabit ve muayyen bir yerde yapılıyor ise o işin mahiyeti 
dolayısile bu yere bağlı bulunan diger yerlerle avlu, istirahat , çocuk em
zirme, yemek, uyku, banyo, mu:ıyene ve bakım, bedeni veya mesleki ter
biye yerleri gibi sair· müştemilat dahi iş yerinden sayılır . 

Madde 2 - A) Bu kanuıı , mahiyeti itibarile yolunda işliyebilmesi 
için günde en az on işçi çalıştırmağı icab ettiren işyerlerine ve buralarda 
çalışan işçilerle bunların işverenlerine tatbik olunur. iş Kanununun tatbi · 
katını temin ve takibe salahiyettar makam tarafından bu hüküm muci· 
hince tasnif edilmiş olmak vaziyetine karşı işveren veya İşçisi tarafından 
vukubulacak itirazlar lktisad Vekaletince incelenerek kesin bir karara 

bağlanır. 
B) Yılın her hangi bir devresinde tanı veya fazla faaliyette bulunup 

öteki devrede büsbütün faaliyetten kalan veyahud faaliyetini azaltan iş· 
yerleri için bunların faaliyet devresinde yolunda işliyebilmelerin nıuk
tazi işçi sayısı, kanunun hükümlerini tatbika esas tutulur. 

C) Yukarıda yazılı (A) fıkrasının tarifıne uyan ıfta lmamakla be-
raber mahiyetleri ve ekonomik durumları itil:iarile l:iu kanunun her hangi 
bir faslının veya bir hükmünün kendilerine teşmili lazım gelen işler bir 
nizamname ile tesbit olunur:. 

Ç) Çiftçilik, deni~ ve hava işlerile bir ailenin ferdleri veya yakın ak
rabası bir araya toplanarak ve aralarına dışarıdan başka işçiler katılmı· 
yarak ev içinde yapılan işlere bu kanunun hükümleri şamil de· ildir . 

Maddo 3 - Bu kanuna göre sanayiden sayılacak işler şunlardır 
A) Her türlü madenleri veya diger her hangi bir maddeyi topra tan 

çıkarma ve taş ocakları işleri ; 
8303 -Sonu 



s.Ye ı 4 

DOÇ-PEKARD 
Tenezzüh otomobil ve kamyonları 

VE 

Caterpillar-Con-Dir 
Tank traktörleri 

En uzun ömür, en az sarfiyat , en uzun vade. Dünyada eşi bulun 
nuyan makinelerdir. 

Son model bisiklet ve motosikletlerimiz gelmek üteredir . · 
On iki katlı Ceneral otomobil ve kamyon lastiklerimiz ucuz ve vade 

ile sablmaktadır. 

9 7966 

Peşin ve veresiye satış yeri 

Ş. Rıza lşcen 
Yeni Mağaza 

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

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lôtf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo ak ti vitesi bütü~ , dünya kaplıcalarının kinden 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 

muztarip olanlarla Cilt h1atalığı olanlar mutlaka lu ılıcaya gelmelidirler. 
Senelerce ç«uju oln:ayanlar l<ldrtti fahranm lu fcyzindtn müstefit 

ve me1Ut olmutlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 
Her türlü eababt İltirahat mükemmeldir. Her teyi ucuzdur • 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilithdır 

F"ıatlu i.nlar· Kuruş 
d1r : 200 Bir gecelik 

125 
otel odası 
Bir gecelik 
tq odalar 

7 5 Birinci baraka 
so ikinci • 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alını 

30 Hususi banyo 1 Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi 

• iki def aya kadar • 
Yum Çiftebana gelmiyenler kaşın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek .. 

titiniz iztirabı unutmayınız.8264 56 

KA YADELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 
ve kaplarla nakle. 
dilen sudur • 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su 
lan ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYADELEN 
1 

KAY ADELEN su· El 
lan ve gazozları en 
ııbbi ve tabii has- E 
salan haizdir. 

N 

KAYADELEN SU· 

ları ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
"rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY ADELEN gazozlarmı alırken şişl"lerdeki kırmızı ( KA YADE 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAYADELEN depolarıdır. Eüyiık damacanalar: 100 kuruşa ev· 
lerinize ıönderilir. 7953 · 116 

Çırçırlar işlemeğe 
başlad~ 

Malatya beı ve iplik fabrikaJI Tütk Anonim ıirketine devredilen 
Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası bu se n e 

de UJll deter çif çi ve tücoarlanmı11n klevland ve kozalarını çekmete 
mtlechiJ illa olunur.8454 25-28-31-3-S 

2 Eylul 

•• •• •• 
il Adana Ziraat 

1 bi Müdürlüğünden : 
1 TURKSOZU 1 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
llaA nlar Rek_lam. bir.~icareth~-

n.enın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

Türksözüne veriniz . 1 

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

Kl·taplar ~~e-~Jerinizi Türk-
sozu matbaasında 

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

Cl.ldler Kütüphanenizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün miicelJithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

T bla Resmi evrak, cedveHer, defter· a 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-
baası"Türksö-

zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua , tabeder . 

TORKSO
- ZO Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Milli Mensucat fabrikası 
Ltd. şirketi müdürlüğün .. 
den: 

Saygıdeğer müşterilerimizin fabrikamızda bulunan çiğitlerini pamuk. 
ları çekilditi tarihten en çok on beş gün sonraya kadar kaldırmalarını rica 
ederiz. Ellerinde çiğit puslamız olan çitit alac:ıklılann da çiğitlerini pusla 
tarihinden sonra en çok iki gün zarfında kaldırmalannı rica ederiz. Aksi 
takdirde daha geç teslim edilecek çiğitlerin cinsinden nevinden; bozuklu· 
ğundan ve yanını~ olmasından dolayı fabrikamız hıç bir suretle mesul ve 
zamin detildir. 8472 29-1 - 2 

Fabrika bakkaliyesi ki
raya verilecek: 

Ziraat Bankası Eski Mensucat 
fabrikası halen Malatya bez ve iplik 
fabrikası T. A. Ş. Adana Mensucat 
fabrikasının bakkaliyesi 1937 senesi 
EyJulünün dokuzuncu perşembe gü· 
nünden itibaren bir sene müddetle 
kiraya verilecektir. Eksiltme Eylulün 
birinci çarşamba günü saat on beşte 
fabrika müdürlüğünde yapılacaktır . 

Tafsilat almak ve şartnameyi oku
mak istiyenlerin her gün fabrikaya 
müracaatları. 8466 28-1-2 

1 O 8 937 tarihinden 
27 /8 937 tarihine kadar 
siltmeye konulan ve istekli 
ğından 27 /8/937 tarihinden 
10 gün müddetle eksiltmesi 
mektebimizin 938 Mayıs s 
dar et, ekmek, 20 kalem 
erzak maden kömürü, kok 
rü, meşe kömürü, çam od 
benzin, gaz, mazot, vagom 
yağları 7/ 9/937 Salı günü 
te vilayet ziraat müdürlü~ndi 
!anacak komisyon tarafındlO 
eksiltmesi yapılacaktır. b 
bu müddet zarfında mektep 
lüğünde bulunan . şartnameyi 
bilecekleri ve eksiltme giiuÜ 
natlan ve vesikalarile 'birliktt 
yet Ziraat Müdürlüğünde b 
ları ilan olanur. 

Seyhan Kültür o· 
törlüğünden : 

1 sadeyağ, 2 ekmek, 3 
ğı, 4 makarna, 5 patates. 6 
sulya, 7 kurusoğan, 8 süt, 9 
10 pirinç, 11 domates salça 
beyaz peynir, 13~zeytin tanesi, 
bun, 15 meşe odunu, 16 mad 
mürü, 17 yulaf. 

1 - Yukanda yazılı 17 
erzak 20 gün müddetle mün 
ya konmuştur. Mikdar ve e 
öğrenmek istiyenler her güu 
kek liselerile erkek öğtetmen 
idaresine başwrmaları. 

2 - Münakasa 22 Eylul 
şanba günü saat 14 de Seyh .. 
tür idaresinde yapılacaktır. Ta 
rin teminat mak.buzlan ile 'J 
ihale günü gelmeleri. 

8482 2-9-15 

Milli Mensucat fabrikası 
Ltd. şirketi müdürlüğün
den: 

---------------------------------------------.-.ı · iki yeni model 

Saygı değer müşterilerimizin kendi hesaplarına ve namlarına çektirdik. 
leri pamuklannı çekilen b.rihten itibaren on beş gün zarhııda fabrikamız. 
dan kaldırmalanru rica ederiz. .. 

Bu müddet zarfında ka1dınlmayan pamukları hatlarında daha fazla mu 
hafaza edemiyeceğimiz cihetle mecburen Ergirler fabrikasına preselen· 

mele üzere göndereceğimizi ve prese ve nakliye masraflarının müşterilerden 
alınacağım ilan ederiz. Pamuklar çekildikten en çok on beş gün sonraya 
kadar sigortalı olup bu müddetten sonra gerek fabrikamızda gerekse 
prese fabrikasında olacak yangın veya saire zararlarından dolayı fa'>ri
kamız idaresi katiyen mesul ve zamin değildir. Vaktında kaldırılmayan 
pamuklar içinde Borsa talimatnamesinin 82 inci maddesine tevfikan Borsa 
vasıtasile gün hükmü fiyatl~ sattırılarak muamele görüleceği bütün müş. 
terilerimizin malumu olmak üzere ilan edilmiştir. 8471 29-1-2 

RALEI GH Dünyanın en sağlam, en zarif, bisikletidir. 

RALLiNiN Muhtelif tipleri vardır. 

RALLi Markada, bisikletteki en son tekamülü göreceksiniz. 

Dörtyol ağzı Kolordu caddesi M. Dedeaııu 

8437 7-15 g. A . 

ASPiRATOR 

Sıhhat Müdürlüğünün fabrikalar için 

tensip ettiği yegane Toz çekme boruları V 
Koza sevk boruları Her fabrika için elzem sağla 

zarif ve en pratik model : 
Sipariş vukuun~a derhal yapılır. Ve hariçten sipariş kabul edilir. 

Müracaat : Karasoku Alemdar sokağı K. 

Ahmed Öğülen 
10-15 g. A. 

_______________________________________________ .. 
8402 

!'-------------~-------·------------------------...... 
Rontgen Filmi 

Her boyda Rontgen Filmleri Raşid 
Ener Tecimevinde satılmaktadır. 

27- 29-31 

s...-----------·-----------------------------------1 
Umumi neşriyat müdürü 

.................... -----------------------------------.............. --....................... .-..... """" ............ ----------- Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


