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Bu yıl ordumuz 1000 
•ubay daha kazandı. Anka
ra muhabirimizin gönder
dlQI resimler Harbiyeden 
birinci olarak çıkan Saba· 
hlddln Alpar mektebin An· 
karadaki ilk kUtUjiUne ilk 
çiviyi vururken ve genç 
subaylarımızı Atatürk anı 
tı önUnde lstlklAI marşını 
•öylerlerken gösteriyor. 

Hatay~ınyeni 
delegesi 
dün geldi . 

Mevkuflar tahliye ediliyor 

T" HRIK VE TEDHiŞ HALA 
BERDEVAMDIR 

Antakya: 2 [TÜR ·ı SöıU mu· 
habfrindenJ - Şimdi aldığım 
maıomata göre; yeni Hatay de· 
legesı Roger Baruta gelmiştir. 
BugUnlerde Hataya gelecektir. 

Antakya: 2 [TÜRKSÖZU mu. 
hablrlnden) - Aldıjiım maıo. 
lllata nazaran, son hAdlselere 
••UrAk eden mevkufların dos
Yaları dUn tetkik edilmiştir. 
Bunlar bir iki gUne kadar ser· 
best bırakılacaklardır. 

Antakya: 2 (TÜRKSÖZO mu
lııııblrlnden) - iki gUndenberl 
!lllza gtirUnUr bir hAdlse olma. 
lrıu~aa da gizliden gizliye tah. 
rık ve tedhlsler devam etmek· 
lıııdır 

Alevr TUrkler ve Ermeniler 
lıaıı1 dUkkAnlarını açmamı, bu
l11nuyorlar. 

-

l~?~r yenı bır 
dtva 

Crablus Türklerine 
zulum yapılıyor --- .,.....,..,.. 

Türk köylüleri propaganda yapmak 
töhmetile döğülmekte ve soyulmakta -----4------

Cerab!us : 1 Eylül [ TÜRKSÔ
ZÜ muhabiri bildiriyor ] - Karma 
karışık olan Cenupta bu günlerde 
yeni bir dava daha başgöstermiş bu
lunuyor . Bu da ; Cerablus meselesi. 

Son zamanlarda Suriyenin bir 
çok yerlerinde olduğu gibi Cerab-

lus mıntakasında bulunan Türkmen· 
ler de muhtelif bahanelerle zülumlara 
uğramağa başladı. 

Şahsi menfaat peşinde koşan ve 
Vatanilerin teşvikile hareket eden 
kimseler, hükümele yalan yanlış ih· 
barlar yapmakta ve Türkleri karakol
lara sürüklemektedirler. 

Evvelki gün Cerablus Kayma> 

JAPONLAR 
IKi iNGiliZ GEMiSiNi 

TORPiLLEDi 

Şanghay : 2 ( Radyo ) - iki 
)ngiliz gemisi Japonlar tarafından 
torpillenmişlerdir . Gemilerde sadece 
maddi hasarat vardır. 

Şanghay : 2 ( Radyo ) - iki in· 
giliz gemisi Japon t~yyareleri tara
fından bombardman edilmiş ve bu 
gemilerden birisi üzerine dört hava 
torpili atılmıştır . ilk bomba düşer 
düşmez geminin kaptanı yolculara 

derhal dahili güverte üzerine girme
lerini emretmiştir . Birinci torpil ge. 
miye isabet etmeden suya düşmüş 

fakat ikincisi dehşetli bir gürültü ile 
gemiye düşmüştür . Üçüncü torpil 
bir çok kamarayı tahrip etmiş ve 
d:rdüncüsü ise yine suya düşmüştür. 

Vapurda büyük hasara! vardır. 
Bilhassa makine dairesi delinmiştir . 

Şanghay : 2 ( Radyo )- Şehirde 

\ 

bulunan bütün otomobiller musadere 
edilmiştir . 

Roma : 2 ( Radyo ) - Şang· 
haydan alınan bir habere göre Japon 
tayyareleri Kuang-Tung radyo is· 
tasyonunu tamamile tahrib etmişler

dir . Japon tayyarelerinin karşısına 
çıkan üç Çin tayyaresi derhal düşü· 
rülmüştür. 

- Gerisi ikinci sahffede -

lngllteren Akdeniz fllo•u CebelUtterıkta 

Hududumuzdaki 
sıkı tarassut 

Neticesi Halep tüccarla
r.ından bir çoğu iflas etti 

Halep : 2 (TÜRKSÖZÜ muhabi. 
rinden) - Kaçakçılık , Türkiye hu. 
dudunda çok sıkı bir tarassut ve ta· 
kibe uğ-rayınca Akçakale ve Arap 
Pınarında depolar tesis eden Ermeni 
ve Arap tüccarlar bir şey yapaınıya
caklarını anladıklarından buralardaki 
depolarını kapamışlardır. 

Kaçakçılık Türkiye tarafından çok 
şiddetle tazyiki neticesi, Halep tüc
carlarından bir çoğ'u kaçakçılara kre
di açmamışlar ve bunun üzerine ala
caklarını da tahsil edemediklerinden 
iflas etmişlerdir. 

Halebin ticari hay~tında yüzde 
yetmiş beş müessir olan kaçakçılık 
durunca birdenbire alış verişin kesil· 
diği göze çarpmıştır. 

KORSAN GEMi 
• Dün sabah da bir İngiliz 

sine torpil attı 
gemı-

Fransa ve İngiltere mütemadi 
şare halinde bulunuyor 

isti-

Cebelüttank : 2 ( Radyo) -in· 
gilizlerin Huvak torpidosu San An· 
tonio açıklarında meçhul bir deniz
altı gemisinin tecavüzüne uğramıştır. 
Atılan torpil to, pidoya isabet etme
miştir . lngiliz amirallığından daha 
evvelce aldık! talimat mucibince 
topido derhal mukabele etmiştir • 
Fakat bu mukabil taarruzun netice· 
sinden haberdar olunamamıştır • iki 

lngiliz torpido muhribi derhal Hu. 
vak'ı karşılamak üzere hareket et· 
miştir • 

Küçük antand konseyi 
kamı tarafından Çobanbey ahalisinden --------------------------

Berlin : 2 ( Radyo ) - Burada 
hakim olan fikre göre fngiliz torpido
suna tecavüz eden denizaltı gemisi 
ya lspanyol hükumet kuvvetlerine 
ve yahud da Sovyet donanmasına 
mensuptur • Bundan maksat da in· 
giltereyi general Franko aleyhine 
sevk etmektir . 

Roma : 2 ( Radyo ) - ltalya 
hüküm eti , lngiliz torpidosuna teca • 
vüz eden denizaltı gemisinin ltalya· 
ya aid olduğuna dair şayiayı şiddet· 
le tekzip etmektedir • 

MESAİSİNE AİD TEBLİG NEŞREDİLDİ 

--Bükreş : 2 (Radyo)-
Romanyanın Sinaya şeb· 
rinde toplanmış olan 
köçük antand daimi kon. 
seyi mesaisini bitirmiş 

ve bir tebliğ neşretmiş· 

tir . Bu tebliğde gerek 
bugünkü beynelmilel va. 
ziyet gerek üç devleti 
doğrudan doğruya ala 
kadar eden meseleler 
üzerinde tam bir fikir 
birliği müşahede ve tes· 
bit edildiği bildirilmek
tedir . 

Antonesko ve Stoyadlnovlç 

Bükreş : 2 ( Radyo ) Küçük 
antand daimi konseyinin içtimaı so
nunda Romen hariciye nazırı mat. 
buat mümessillerine beyanatında ; 
antanlm selabelinin gittikçe daha zi-

' Yade fazlalaşmakta olduğunu ve he· 
defi muahedtlerin istikrarı üzerine 

müesses sulhun idamesi olan bu le· 
şekkülü Balkan antantına bağlayan 

bağların çok mühim surette kuvvet
lenmiş bulunduğunu söylemiş ve Yu
gosla y ~ [ a, vekili de iki antand 
arasındaki __ ahengi teyit ttmiştir . 

ve Türkmen aşiretinden Cuma ağa 
ve yedi arkadaşı kaza merkezine ça· 
ğırılarak " Türklük propagandası ya· 
pıyorsunuz ,, diye tehdit edilmişler
dir. 

Geçen gün Bab kazasının Bizde 
köyünde bulunan yedi ev Türkmenin 
bir kadın meselesi bahane edilerek 
iki bin altın kıymetindeki emvalları 
gasp ve tahrip edilmiştir. 

Bu zalimane muamelelerden mak
sad Türkleri kaçmaga mecbur edip, 
melrük mall•ra tesahup etmektir. 

Berutluların 
Atatürk'e 

Muhabbetleri 
Berut : 2 (TÜRKSÔZÜ muha· 

birinden) - Berutda Türkiye Rei· 
sicumhuru Kemal Atatürke karşı 
büyük bir sevgi vardır. 

Merhum Kral Faysalın birkaç 

Felaketler yalnız gelmez 
JAPON ASKERLERİNDEN VE VEBADAN SONRA 

ÇİNİN ÜZERİNE ÇÖKEN T ABIATIN KAHRI 

Müdhiş bir tayfun, Hong
Kong'u altüst etti 

Paris : 2 ( Radyo ) - Akdeni· 
zin bugünkü kanşık ve tehlikeli va· 
zı"yetinin devam edemiyeceğini gö· 
ren Fransız ve lngiliz hükumetleri 
mütemadi bir istişare halindcıdiıler 
Bu çeşid hadiselerin zuhuruna mani 
olmak için ilci devletin cezri tedbir· 
ler düşü11düğü zanolunmaktadır • 

Hong-Kong : 2 (Radyo) - Bu 
sabah Hong- Kong üzerinde vukua 
gelen tayfun tasviri gayrikabil olan 

feci sahneler husule getirmiştir. Bütün 
şehir, şiddetli bir bombardmandan ı--------------
sonra hasıl olan hali andırmaktadır . f k " h 

sene evvel Atatürk tarafından ka· 
bul edilmeleri münasebetile alınan 
film dördüncü defa olarak şehrimiz 
sincmalannda gösterilmiştir. Halk, 
Atatürkün perdeye akseden resim 
ferini her defasında uzun uzun alkış· 
lamıştır. 

Bütün mağazalara yarı yerlerine ka· ran as eri eyeti 
dar su dolmuştur. Evlerde ve mağa• A k 
zalarda bulunan eşya ve mallar hay. n arada 
ret edilecek mesafelere sürüklenmiş-
lerdir. iki , üç ton ağırlığındaki ka-
salar sokaklarda görülmüştür. 

Tayfun geçmiş ise de şehird.e 
büyük bir tehlike mevcutdur . Bır 
çok evler her an yıkılmak tehlikesin. 
dedir . 

.- Gerisi ikinci sahifede -

Ankara : 2 [ TORKSOZO mu
habirinden ] - Dost lran askeri he
yeti bugün lıınirden ıehrimizegelmiş, 
büyük merasimle lcarşılııımı~. 



Beş asırdanberi insanlar Atlan
tiği geçmekteler fakat 

3 Eylul 

Ceyhand 
Hırsızlığın çoğalmasın 

...... 

Geçen asırların insanları bu denizi geçmek için 
70 günden fazla yol giderlerdi 

~--------~--... --------··-------
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1 şikayet ediliyor 

BUGÜN iSE 

Sabah kahvesini Avrupada 
iÇEN PiLOT 

., . . 
Akşam yemegını Amerikada 

YIYE~ll.MEKTEDIR 

1492 - Kristof Kolomb 1 
Saint · Maria vapuruyla 3 ağustos 
1492 ôe sabahleyin saat sekizde 
ispanyayı tcrketti. Ve 164 günlük ı 
bir seyahattan sonra Amerikada Lu
cayes adalarına vasıl oldu. 

1534 - Fran5ız Jacques 

Caartier 1534 yılı ağustosunun yir
misinde Saint . Malo'dan çıktı ve 
Amcrikada Terre euve'e çıktı. 

Greande Hermine adındaki bu 
vapur yelkenli bir gemiydi. 

daki iki deniz tayyaresi Atlas deni
zi üzerinde karşılaşmakta ve lrlan
da ile Terre Neuve'yi birbirine 
bağlamaktadır. 

Birisi 12 saat 37 dakikada di 
ğeri 10 saat 9 dakikada. Bundan son
ra bir İnsan için güneşin doğuşunu 
Avrupda ve batışını Amerikada 
görmek veyahut sabah kahvealtısını 
Avrupada, akşam yemeğini Ameri· 
kada yemek imkan dahiline girmiş
tir. 

Kim yakın bir zaman da 

Nikel 25 
o 

likler 
or 

Eski 25 likler Kanunuev 
vel sonuna kadar 

geçecektir 

Eski Nikel 25 kuruşluklar piya· 
sada bala işlemekte.-lir. Maliye vez
nesi, bu paraları Kanunuevvel sonuna 
kadar yeni gümüş 25 liklerle tebdil 
edecektir. Bunun için bazı esnafın 
ve halkımızın eski paraları almaması 
doğru değildir. 

Mamafih her vatandaş ve esnaf 
eski 25 tikleri ele geçirdikçe Maliye 
vezııesinden değiştirmelidir. 

Bu suretle müddetin hitamından 
evvel bu paralar piyasadan kalkmış 
olur. 

Ziraat Bankasının 
sattığı fabrika 

Devri faaliyeti devamda 

Malatya bez ve iplik fabrikası 
Türk Anonim Şirketine satılmış bu 
lunan Adana Ziraat Mensucat fab
rikasının devri teslim muamelesi he
nüz bitmemiştir. 

Fabrika teşkilatı lıu devri teslim 
muamel<!si üzerinde muntazaman ça· 
lışmaktadır. Halihazırda, fabrika 
yeni şirkete satılmış bulunduğun :lan 
şirket hesabına çalışmaktadır 

Memur ve müstahdemin kadro 
sunda henüz bir değişiklik yoktur. 

Fabrikayı satın alan şirket Ge
nel Direktörlüğü fabrikanın tevsi ve 
modern bir hale gelmesi üzerinde 
çalışmakta ve tetkikler yapmakta· 
dır . Fakat heuüz tadilat hakkında 
verilmiş bir karar yoktur. 

1819- Le Savannah adın -

Avrupadan sabahleyin çıkıpl öğ
leye Amerikaya varmak ve akşam 
tekrar Avrupaya dönmek de mümkün 
olacaktır. 

Talebeler, sene 
ortasında mektep 
değiştiremiyecek daki bu vapur, Atlantiği geçen ilk 

yolcu vapurudur. Amerikada Savan. 
nah limanından çıktı ve yirmibeş ı------=---=--------~ Maarif vekaleti, talebenin sene 

Şehrimize gelecek 
Tıp heyeti 

günlük bir yolculuktan sonra lngil- Japonlar iki İngiliz ortasınd~ bir mektepten d.iğer .mek
terede Liverpool limanına vardı. tebe nakıl yapmasını suretı katıyede 

Bu vapurun hem yelkenleri gemisini torpilledi menetmiştir. 
hem de yanında büyük bir çarhı var. Nufus vukuatına aı·d 
dı . Bu ilk seyahatında 15 gün yel 
k . d - Birinci sahifeden artan- VeSı• kalar enlerı ve 10 gün e çarhı vasıta. 
siyle yol almıştı. 

1838 - Sirius adındaki Şanghay : 2 ( Radyo ) - Şimal 
garında meV"Li almış olan Çinliler 

vapur İçinde 94 yolcu olduğu halde Japonların müteaddit şiddetli taar-
Cork'tan çıktı ve 17 gün deniz üze· ruzlarına karşı ısrarla mukavemet 
rinde yürüdükttn sonra Nevyork'a etmektedirler. 
vardı. Siriııs tamamiyle buharla iş- Roma : 2 ( Radyo )- Japonlara 
1 A k ait iki Mançu taburu arasında isyan 
eyf'n vapurların tlantiği il geçe ve karışıklıklar çıkmıştır. Bu karışık· 

nidir. 

1860- Atlantikte ilk de-

fa olarak muntazam seyrüseferi tesis 
eden lngiliz vaı:ıuru Great Eutem 
olup bugünkü Normandia ve queen. 
Mary'nin ceddidir. 

ilk olarak 1860 yılı l 7 hazira
nında lngiltereden çıktı ve 28 hazi. 
randa, onbir günlük hir seyahattan 
sonra Amerikaya vardı. 

Bu muazzam bir vapurdu. 210 
metre uzunluğunda, dört bacası var 
dı ve beşbin yolcu alabiliyordu. Altı 
yelken direği, iki muazzaoı çarhı 
ve bir pervanesi vardı. 

1907- lngiliz kumpan· 

yalanndan birisine aid olan Maure
tanya vapuru büyük bir inkişafın 
eseri olmuş ve Atlantik seyabatını 
4 gün 15 saat ve 44 dakikaya in
dirmiş ve ilk Mivi Kurdela'yı almış · 
tır. 

238 metre uzunluğunda olan bu 
gemi dört bacalı, dört pervaneli ve 
turbinle işliyordu. 

1936- F ransızlaıın Nor· 

!ıklar arasında bir Japon generali 
katledilmiştir . 

Şanghay : 2 ( Radyo ) - Çin 
generalı Vun-Siang beyanatta bu
lunarak demi tir ki : 

• Çinliler sulhu ve kendi mev
cudiyetlerini kurtarmak için kanla· 
rının son damlasına kadar döğüş

mekten çekinmiyeceklerdir. • 

Şanghay : 2 ( Radyo ) - Ja· 
pon kıtaları bugün, gelecek takvi
yıılerden istifade edemiyecek şekil 
de sanlmışhr . Bilhassa şimal cep· 
besindeki kıtalar çok sıkışık vazi -
yettedir . 

Şangbay : 2 ( Radyo ) - Ja· 
ponlar , Çine yapılan mühimmat 
ithalatına r.ıani olmak için teşeb
büslerde bulunm~ktadır . 

Şanghay : 2 ( Radyo ) - 90 
Japon tayyaresi , Japon kıtalarının 
işgal ettiği mıntıkaya gelmiştir . 

Nevyork : 2 (Radyo) - Ame. 
rika hariciye nazırı gazetecilere , 
Çinin derhal tazminat vermek iste· 
mesinde gösterdiği isticalın Amrri
ka hükumetince takdir edildiğini 
söylemiştir. 

Vekaletten vilayetlere yapılan 
bir tamime göre ; nufus teşkilatı 
memurları , nufus vukuatına aid hiç 
bir vesika başka bir daireye vere· 
miyecekler ve nüfus dairesinden hiç 
bir suretle dışarı çıkaramıyacaklar
dır . 

Mahkemelerin 
tatili bitiyor 

Mahkemelerin senelik tatilleri 
bitmek üzeredir. Bütün mahkemeler 

Eylulun 6 ncı gününe ınüsadif Pa1.artesi 
faaliyete geçmiş bulunacaklard;r, 

Bu kanuni tatilden istifade etmiş 
olan hakimler yavaş yavaş gelmek· 1 

tedirler. 

iş Müfettişleri 
fabrikaları teftiş 

ediyor 
----

iktisat Vekaleti iş Dairesi 9 uncu 
bölge amirliği müfettişleri bazı ç•r· 1 

çır fabrikalarııu teftiş etmişlerdir . 
Teftiş neticesinde bad aykırılıklar 
görülmüş ve bunların düzeltilmesi 
için emirler verilmiştir. 

iş Dairesinde 
Dokuzuncu bölge 

işe başladı 

amiri 

Sıhhat Vekaletinin kararı üze· 
rine, Ziraat Vekaletinden Vilayeti
miz Veteriner direktörlüğüne gelen 
bir tamimde ; önümüzdeki eylul ayı
nın 6 - 7 nci günü lstanbuldan gele
cek olan Paris Tıp fakültesi Parazi· 
toloji Profesörü ve Malaryoloji 
mektebi müdürü Tıp fakültesi aza· 
smdan Profesör Brumpt gösterdiği 
arzu üzerine hayvanlarda paraziti 
hastalıklar ve bilhassa Proplazma 
hakkında vilayetimiz dahilindeki 
köylerde tetkikatta bulunacağı bil· 
dirilmiştir. 

Profesöre lazım gelecek yardımı 
şehrimiz Veteriner direktörlüğü ya
pacaktır. 

Hazine avukatları 

Vekaletin aldığı karar üzerine 
yapılan tamime göre ; hazine avu· 
katları resmi daireler aleyhine eş· 
hasdan dava alamıyacaklardır . 

Yeni ilk mektepler için 
alınacak arsalar 

Cumhuriyet Fabrikası civarında 
yapılacak ilk mekteplerin istimlak 
muamelesi tetkiklerine , belediyece 
başlanmış ve dünkü belediye encü· 
meninde bu arsanın kıymet takdiri 
işi için azalar seçilmiştir. 

Tuzla da kuduz 
tehlikesi 

Tuzla nahiyesinde Narlmlak kö 
yünde Halil adında bir adama ;ıid 
bir köpek kudurarak etrafındaki 5 
köpeği ısırmıştır. Isırılan köpekler 
halk tarafından öldürülmüş ise de 
diğer ısırılmış köpeklerin kuduz ol 
ması ıı uhtemel bulunduğundan vila

Hapishaneden ka 
çan iki ,mahkum 
Teslim oldu 
23 Ağustos günü hapishane ö

nündeki bahçede çalışmak üzere çıka
rıldıkları sırada bir fırsatını bulup kaç
tıklarını yazdığımız, katle teşebbüsten 

dört sene ikişer ay ağır hapse mah· 
kum Yusuf ve lbrahim dün sab1h 
gel~rek jandarma merkez karakolu
na teslim olmuşlardır. 

Firariler isticvapları yapılmak 
üzere Cümhuriyet Müddeiuınumili· 

ğine sevkedilmişlerdir. 
Haber aldığımıza göre: bu iki 

mahkum iki senedenberi hükumet 
avlusundaki bahçenin tarh ve tanzi 
mi ile meşgul oldukları için gerek 
hapishane gardiyanı ve jandarmaya 
çalıştıkları bu müddet içinde emni· 
yet ve itimad telkin etmişlerdir. 

Mahkumlar bu emniyet ve iti 
maddan kazandıkları fırsattan isti
fade ederek firara muvaffak olmuş· 
!ardır. 

Dün firarilerin jandarmaların sor 
gu vt: muvacehelerile Müddeiumumi 
muavini Bay Şeref Gökmen bizzat 
meşğul olmuşlardır. 

Adliyede 
mezuniyetler 

Müddeiumumi muavini Hilmi Ar
ca'ya bir ay izin verilmiştir. Bay 
Hilmi bu mezuniyetini kullanmak 
üzere Balıkesire gitmiştir. .. 

* • 
Ağırceza azası Mahmud Necib 

Usluya bir ay izin verilmiştir. 

Esrarcı tevkif edildi 

Ulukışlalı olup Adanada Eski 
Buğday pazarında Sıddıkın funınun 
da yatan Abdullah oğlu Osmaı.ın 
üzerinde esrar bulunmuş olduğundan 
polis tarafından yapılan tahkikat 
evrakiyle dün Cumhuriyet müddei · 
umumiliğine teslim edilmiş ve nöbet
çi Asliye Ceza mahkemesinde yapı· 
lan duruşmasında bazı şahitlerin 
celbine karar verilerek duruşma baş · 
ka bir güne bırakılmıştır. Suçlu Os
man hakkında tevkif kararı verilmiş 
olduğundan ceza ev:ne konmuştur . 

Çocuğu düşürtmüş 

Adananın Döşeme mahallesin· 
d;ın Mehmed oğu 322 doğumlu Ra· 
mazan oturduğu evdeki Nazife adın. 
da bir kadınla kavga ederek şiddet 
göstermesi ve Nazifenin üzerine hü
cum etmesi dolayısiyle 3 aylik ço
cuğuğunu düşürdüğü vaki şikayet· 
ten ve yapılan incelemelerden anla· 
şılarak suçlu Hamazan tanzim olu· 
nan evrakiyle birlikte dün ikinci SOT' 

gu hakimliğine tevdi sdilmiştir. 
Sorku geç vakta kadar devam 

etmiştir. 

KOCASI TARAFINDAN BiÇ 
NAN BiR KADIN 

Ceyhan : 2 (Hususi muhabi 
den) - Son günlerde kasaba 
hırsızlık vakalarmın çoğaldığı 
çarpmaktadır. Haftada bir iki 
açıldığı ve evde bulunan bütün 
yaların çalındığı haberi işidilın 
ve zabıtanın yapbğı tahkikat ve 
kibata rağmen bir çoklarının f 
ri elde edilmemektedir. Hatti 
vakaların bazıları gündüzleri 
bulmaktadır. 

Bir kadını kocası bıça 

aOırca yaraladı 

Ceyhanın Adatepesi köyü 
rında oturan Ayıcı aşiretinden 
rat adında birisi, sekiz aylık k 
olan ve bu kerre kendisinden a 
ve bir arada yaşayamayaeıı 

söyliyen Ayşeyi dün Ceyhanda 
da, karnından ve sağ böğründen 
çakla ağırca yaralamıştır. Murat 
çu işledikten sonra kaçmak iste 
elindeki bıçağı ile birlikde 

• tarafından yakalanmıştır. Yaralı 
şe doktora muayene ettirilmiş 
yarası 11ğır olduğundan Adana h 
tahanesine gönderilmesine lüzuın 
rülmü, tür. Murat adliyeye tesl 
edilmiştir. 
lrmakda bir ceset bulun 

teın 

Dün Ceyhan ırmağında bir İ n b 
cesedinin geçdiği görülmü.ş ~l- •bb 
ğundan keyfiyet zabıtaya bıldırıl . h 

ı ay 
ve zabıta tarafından ceset ırmak 
çıkarttırılmıştır . Cesedin 13-1 B 
yaşlarında bir erkek çocuğuna e tar 
olduğu anlaşılmış ise de hüviyeti 
nüz tesbit edilenemiştir. Zabıta 
lunan cesedin kime aid olduğu ha 
kında tahkikata başlamıştır. 

Felaketler yalnı 
gelmez 

-Birinci Sayfadan Art ~ n-

Bir Japon ve bir Çin vapu 
Tayfun tarafından karaya atıfm!!jlıTo 

Şanghayla olan bütün muhab nu 
re vasıtaları kesildiği gibi telsizle ~i' 
muhabere imkanı yoktur. Henüz t nirı 
silat alınamamıştır. Felaketin ço~ 
büyük olduğu tahmin olunmakta 
dır. ilk dınan haberlere göre kar• al 
da yüz kişi ölmüştür. Denizdeki c a~ 
telefinin çok büyük bir sayıya y" 0 

seldiği muhakkaktır. Karaya atıl ar 
olan küçük bir Çin gemisinde 15~int 
ölü bulunmuştur. 

Mcteo istasyonları rüzgarın sü 
ratını saatta 130 mil olarak tcsbil 
etmişlerdir . 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

mandia :ıdmdaki muazzam Transat 
!antik gemisi 29 Mayıs 1936 da Ha 
vr'dan çıktı. 4 gün, 3 saat, 5 daki· 
ka sonra Nev · York'a vasıl oldu. 

Normandia 313 metre uzunlu· 
ğunda olup 3550 yolcu alabilecek 
bir cesamette olup makineleri 
160,000 beygir kuvvetindedir. 

Şanghay : 2 (Radyo) - Japon 
tayyarele_ri Şanghay şimal istasyo· 
nunu • Ç'.n_ tayyareleri de Yangtsepu 
mahallesını bombardının etmişler
dir. Nankinden şimdiye kadar yedi 
yüzbin kişi tahliye edilmi;..tir. Tabii 
ye işine faaliyetle devam edilmekte 
dir . 

Şehrimiz İş dairesi 9 uncu bölge I 
amiri Baş Müfettiş Kemal Peicel dün 
işe başlamıştır. 

yet Veteriner müdürlüğü tedbirler r------------, 
almış ve mahaline ilaç göndermiş

Evde çalışmak üzere bir kadın a 
aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat· e 
baaınıza müracaat edilmesi. u 

e 

1937 - AlmalarınHinden· 
burg adında büyük hava gemisi A
merıka yolculu~unu 55 saate indir
meğe muvaffak oldu. 1936 s•nesi 
3 l martında servise başlamııtı. 
7 Mayısta kazaya uğrıyarak Ame· 
rikada yandı. 

aenburg'un 248 metre uzun 
luğu vardı. 60 ~ilik mürettebat da 
dahil olduğu halde 130 yolcu taşıya · 
biliyordu. Dört motörü vardı. 

1937 • Amerikalıların Clip· 

per ve fniiliifcrin Ciledonia idın· 

Şanghay: 2 (Radyo) - Çin ma· lıııı-___ ı_ııiİıl ___ ı .... 

hallesinde büyük bir yangın çıkmış. 1 '"""' m..ı 7•"'""' luıybolu" Si&o•tul• . .,ı 
tı yo ntttC'a. ""ı:lı dn hal ~~nir. 

r. 

Gu 
.. V sıgorta 

Bir Cürmümeşhut 

Se.;-han mahallesinden Mustafa 
oğlu Mehmet adında biri ayni ma
halleden Hasan oğlu Mehmedin evi 
önündeki bahçesinde bağlı bulunan 
merkebi çal!Qak kasdiyle yularını 
çözerken yakalanarak hakkında 
muamele yapılmıştır. 

E Sosye • 
tası • 

SUMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 

Kurumudur 

G
.. • 
uven e güveniniz. Ve; Si-

gortalarınızı güvenerek veriniz . 
Müracaat : Rıza Salıh S<ıray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

Posta kutusu : 9S Tele/o" f 'o : 265 

8413 11 30 

tir. 

Alakası kesildi 

Gazetemizin şehir muhabir nam· 
zedliğini yapmakta olan Zekinin 31 
ağustos 937 tarihinden itibaren ala
kasının kesildiği görülen lüzum üze· 
rine ilan olunur : 

T 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

ı - Dış memlekı·tlcr için Abone 
bedeli deJl"işınez yalnız posta masrafı 

1 

zammedilir. 

Dün şehrimizde hava fırtınalı ve 2 - . lla~la.r için idareye müra-
gökyüzü sisli idi , En çok sıcak ca•I edılınelıd ı r . 

gölgede 34,4 santigr ı;d cellte idi. L-----------.J 

Kiralık koza deposu : 
1 

Borsa karşısında Çocuk oyun 
yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyen· 
1 

. 1 
erın matbaamız idare memuruna 
müracaatları ilan olunur . 

c 

Kiralık ev 
Kız Lisesi civarında üç oda mut 

bak ve müştemilatı havi bir ev ki
ralıktır. lstiyenlerin matl::-aamız ida. 
re memuruna müracaatları ilan olu-:-' 
nur. c 



asın 

or 

1937 

f'···-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·· . D • f umlupınar intibaları ! 
·····-·-· ·-·-·-·-1 

Adana'dan fyon 
Bir 

Sahife : 3 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Sinemamız müdüriyeti yine harikülade filmlerin bir tanesini daha tak
dim ediyor. 

asaba 
ldığı 
bir iki 

k 1-lazırlığırrız f;rr;m .. 27 ağustos 
\•nı~rcrn bi!etln:m izi almış lulu 
)Oıtz . Kır d:mizi Ba~kumar.dan. 

I llıe}·drn ır,uharel: e~inin 15 ir.ci 
1 

diinCn.ü rnünasel::rtile Dumluda 
1Pılacak törenin vecdine terk edi

ve bavullarımızı bulamayınca polise 
müracaat etmek mecburiyeti basıl 
olmuştu . İşte o sırada üç kişilik 
gruplara belediye memurunun neler 
wrduğunu öğrenebilmiştim. Meğer 

gelen heyetlere temiz bir otel ismi 
söylüyorlarmış , 

İngiliz deniz filosu 
Istanbula geldi Sinemacılığın en yeni icadı bu ğüne kadar yapılan renkli filimlerin en 

1 güzeli en nefisi büyük bir kudretle temsil edilen mevsimin son şahl'seri 

llz • 
ingili7. bahriyelilerine bü-bütün 

şidilın 

ikat ve 28 ağustosta Vilayet namına 
~işilik bir grupla yola çıktık 

Bir arabaya atladık . Tıpkı Ada· 
na arabaları gibi . Fakat ondan bi
raz yüksek ve biraz da dar . 

yük merasim yapıldı 
011ıııarı mani arın taşkınca kala balı· 

.. hoş görüyoruz, Zira Türk sa· 
Yıınin me~heri olan lımir Fuarı 
llıesut hareketi ve kalabalığı do 

urıııuştur . 

Gerek Ticaret ve gert kse seya · 
1 ıııusadiyle tıklım tıklım trenle-
1 •kınları ikti~adl hayatımızın inki-

• illa ve memleketin refahına ciddi 
1tıne) oluyor . 

* ündeıı * * 
J.teçhul şehitlerin kan renkli yur 

lun 

lıııa gideıken " üzerinde binbir 
bınıet ve kahramanlık yaratılan 
~aslardan geçeıkrn kalbimizle be 
a ~ı k<Corrızı ela rr azi}e çe,iımiştik 

Çukurovanıı. haksız istilası~a 
•ışı İs} <mnı H damarının gücünü 

~dağlarda gc~terrn ll"eıt Türk 
a ıarnanlarının l1 atıı asını anıyorduk 

. Diğer taraftan !:unların kardeş. 
~tınin şehit olduğu bir ülkeye hü
~ bu kudsi hisler içerisinde mu 
. betle ve tazimle gidiyorduk . 
•hayet Bozantıya varıyoruz ., 

3-1 Bozanlı ki Adana Milli mücade
una 'e tarihir.de başlı başına bir irade 
'yeti \nıetanet ülkes;dir . Onun bu kü
bıta .~ şeklinden bile mazide yaşadığı 

nleri okurnak mümkün oluyor . 

Vatanını düşman basan Adana 
ocuklarının milll mücadelenin baş

ı--lakııgıcındaki hareketlerine süt ana

. Yapan Bozanlı ne kadar küçük 
ır Yer olurı;a olsun mazide bağrın 
a Yaşattığı günlerin cidden kahra
anlıx.ı~I oğ'' b't· O b .. ıı , e une ı ır . nun anısı 
nınan n B' . • B e ızans ımparatoru o· 

anus,un hatırası , ne uğrundaki 

İstasyondan renksiz görünen bu 
şehir , içerisine girerken o kadar 
göz alıcı man.aralarla canlandı ki 
bir turist tercümanına benziyen ara
bacı anlatmaktan ve izah etmekten 
biz de sorup dinlemekten bıkmadık: 

Taha Toros 

General Gamelin 
Londraya gidiyor 

Paris : 2 ( Radyo ) - Fransız 

erkanı harbiye umumiye reisi gene
ral Gamelin lrgiliz erkanı harbiye 
umumiye reisini ziyaret etmek üzere 
Londraya hareket edecektir , Gene
ral Gamelin general Hering'in ida
resinde , eylülün on dördünde baş· 
!ayıp on sekizinde bitecek olan bü 
yük garp manevralarında hazır bu· 
lunacaktır . 

Paris sergis:ni 13 mil
yon kişi gezdi 

Paris: 2 [Radyo] Paris Bey-
nelmilelci sergisini bugüne kadar 
13 milyon 318 kişi ziyaret etmiştir. 

Adana Borsası 

lstanbul : 2 [ TÜRKSÔZÜ mu 
habirinden ] - Amiral Vells'in 
kumandasında iki kruvazör ve üç 
torpidodan mürekkep bir lngiliz fi
losu bu sabah kendilerini karşıla
mağa giden torpidolarımızın refa· 
katında lstanbula gelmişlerdir. lngi 
liz filosu liman açığında ve içinde 

Akdenizde 
emniyet hala 
tesis edilmedi 

Bir İngiliz harp gemisine 
tecavuz edildi 

Londra; 2 [Radyo] - Evelki ge
ce bir lngiliz harp gemisi de meçhul 
bir tahtelbahirin hücumuna maruz 
kalmıştır. Fakat atılan torpiller isabet 
etmemiştir. 

Londra: 2 [Radyo] - Eden, bazı 

kabine arkadaşlarile Akdeniz vazi· 
yeti hakkında bugün istişare yapmış. 
tır. 

,o -

Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

•- - ------ --,--- Kilo Fiyab 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

= K. s. =K='===:=s·=ı Kilo 
Kapımalı pamuk-- = · = ==='F" . ==="'= 

Piyasa parlağı n 

top atarak şehri selamlamış ve bu
na karadan ve Yavuzdan mukabele 
edilmiştitir. 

Amiral ve maiyeti erkanı Yavu
za giderek Amiral Şükrü Okan'ı ve 
müteakiben Valiyi, lstanbul kuman
danını ziyaret etmiş ve bu ziyaretle 
ri iade edilmiştir. 

lrakın yeni 
Ankara elçisi 

' 

Berut: 2 [Hususi] - Irak hüku
metinin Ankara elçiliğine, eski Baş. 
vekil Hikmet Süleyman Beyin tayini ı 
takarrur etmiştir. Hikmet Süleyman 
bey yakında Ankaraya hareket ede- ' 
cektir. 

TÜRKSÖZÜ: Hikmet Süley
,nan beyin Ankara sefirliğine tayi
nını dört gün evvel okuyucuları - I 
mıza haber vermiştik. 

Filistin iğtişaşının 
blançosu 

1 
Kudüs: :t [Radyo] - Pazar gü- ı 

nündı:nberi Filistindeki büyük şe
hirlerde onbir kişi katledilmiş. yedi ı 
kişi yaralanmıştır. 

İngiliz-Fransız teşriki me-J 
saisinin en artacağı 

sıra şimdi imiş 
apu eydanda Memun'un yaptığı mey
ıştır. an tnulıarebesinin izi kalmıştır l 

ab .. ~~ yegane hatırladığı ve öğün 
iane ı Paris : 2 (Radyo) - lngiliz - ı 
iane 2 Fransız teşriki mesaisinin artacığı 

Piyasa temizi " 

.u~u ciddi savaş istiklal mücadele. 
nın kahramanlığıdır . 

1_,..,Ek,,...s_,,p,..re_s ______ 1--:::::-.----ı--.,,,.---ı----------ıl en müsait zaman içinde bulunulJu-
Ktevlant 39,5 40 ğu, Fransız gazetelerince ileri süıül-

* 
y A P A C 1 mektedir. 

sü 
sbit 

* * 
ala~onya istasyonunda müthiş bir 

Beyaz 
Siyah 

a~ alık var .. Saat 21 olmasına 
0
:en bütün halk istasyona gelmişi 

ar ~a halkının sı:vimli bir itiyadı iane _ 
inr · l'rcn saatlerinde istasyona ge- Yerli "Yemlik., 

'Ye çıkmak , • " "Tohumluk., 
ten~İ~ıız sonra Konya heyeti de 11 ==--==-=-~-------:::-:-:-:~-::7"°::-7'"':;:"'-..._ _________ , 

van b'I Yerli ---•-~ U
• llııze bindi , içlerinde zarif ko 

1 

Buğday Kıbrıs 

si lJ ı gili bir Bayan da var. Mec -~·~· --,M""e-n-ta_n_e---ıı--'------ --ı 
._,,,_..teld llıuıni azası imiş , Bilahare -A·rp-·~~--------

uğu c Ve Dumlupınarda samimi ol- •-"'F'°'as'-u""ly-a------·•-~---- ı------1----------
• 

çı 
r llıuz bu heyetle güzel konuşma. Yulaf 
Yaptık ı-'°'D-e=ıic-e-------ı------ı-----ı --------- --

• * • * 
Kuş yemi 
Keten tohumu • 1-..--:--,------ ______ , _ _ ___ , _________ _ 

a Afyon " dediler . Arkasında 
rp kayalı iri tepeler var . Etraf 

at- en· 1 ağa, mış 1 Güneşin ilk ışıkları 

dın 
Mercimek ı 

.--,;S,-us_a_m-------ı-----ı-------------·-

UN 

u ?alçın kayalara ilk busesini gön
erıyor 

ik Afyonu her zaman gece geçer
ğ '.Onun benim hatıramda bırak· 
i 

1 ız istiklal savaşının kahraman 
rl Şehri olması ve bir de şair Ada

a ı Ziyanın ikinci bir vatanı bulun. 
asıdır · Afyona bu hislarle bağlı
ıııı 

Polis ve belediye zabıta memur
rında bazı hareketler göze çarpı · 

or · l-ier üç kişilik grupa yakla
ıp bir şeyler soruyor ve dönü}or· 
r. 

Dört yıldız Salih ) 650- 725 
.;:; :;ı--=-üç-~-.. --.. -------ı 66,2505 --
- :; Dört yıldız Doğ"nıluk 
~ ~ Üç " " - 600 
~ ~ -..;-7.""'~---'-'------·-~---] ~ Simit .. 900 
:;; > Dört yıldız Cumhuriyet -7;75- - -
~ B-1 üç " " ---- ı,· --,,625 

Simit .. 

Liverpol T elgraflan 
2 I 9 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

Santim 

Hazır 5 144 Lireı 

1-ı-\% 
B. Teşrin vadeli 5 120 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) ,- 2-1 ıo.r lk. Kanun vadeli 5 25 Sterlin ( İngiliz ) 631 00 --ı-

Hint hazır Dolar ( Amerika ) 

15,200 metre irtifada 
hava tarassudatı 

Moskova: 2 [Radyo] - Dün 
sabah saat 6,40 da iki Sovy"t mü
hendisi bir Aerosatat':ı binerek ha
valanmışlar va 15,200 metre irtifaa 
kadar yükselerek ilmi rasadlarda hu
lunmuşlar ve havada kaldıkları müd · 
det içinde mütemadiyen radyo vası
tasiyle müşahedelerini aşağıya bil· 
dirmişlerdir. Mühendisler saat biri 

beş geçe tekrar yere inmişlerdir. 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, en 

hassas makinesidir 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

1 

1 
1 

1 
1 

Buna merak ettim . Hamalımızı I _....;..;,::.;.;,;;~----...:.-----------·--
4 182 

Nevyork 1 9 09 Frank ( İsviçre ) 1 78 ı~ 
' ----t 

M A i VALSLAR 
( Kamilen renkli ) 

Müzik, dans ve en güzel şarkılarla süslenmiş bu fevkalade filmin baş 
rollerinde unutulmaz KUKARAÇA NIN UNUTULMAZ BÜYÜK 
YILDIZ! 

STEFEI DUNA VE NEVYORK OPERASININ BÜYÜK TENORU 
CHARLES COLLINS vardır. 

Böyle bir film görebilmek için daha çok zaman beklemek 
Sinemamız müdüriyeti bu fırsatı size pek erken vermektedir. 

DiKKAT: 
Büyük fedakarlıklar mukabilinde celbediltn bu filmi bütün 

zın görebilmesi için fiatlarda zam yapılmamıştır. 
izdihama mahal vermemek için yerlerinizi erkenden işgal 

rica ederiz. 

Gelecek program 

lazımdır. 

halkımı-

etmenizi 

Gönlüm seni istiyor 
Pek yakınna 

• .. 
Bir kış gecesı ruyası 

Yeni 

~~~~~~~~~ 

Ve bu ismi unutmayınız 

MARINELLA 

çıkan kanun ve 

8485 

nizamlar 

- kanunu iş 
Fi.a11ıw l'io . 3008 ,. 

-Dünden artan-

Kabul tarihi : 8/61936 

l\'eşrı tarıh i : 1516 11936 

B) Ham, yarı ve tam mamul maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şek
linin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması işleri; 

q Her türlü kur .nı (Mntaj), tam'r, te:n;zle n e, sii1<Üp dağıtma işleri; 
Ç) Bina yapılmJsı ve tamiri ve tadili ve bozulup yıkılması işleri ve 

bunlara yardımcı her türlü sınai imalat işleri; 
D) Yol, demiryolu, tra'llvay, liman, kanal, dalgakıran, tünel , köprü , 

lağım ve kuyuların yapılmısı ve tamiri ve bataklık kurutma işleri; 
E) Elektrik ve her türlü mJharrik kuvvetler istihsali, tahvili, nakli, te. 

sisat ve tevziatı işleri; 
F) Su ve gaz tesisatı ve işletmesi işleri ; 
G) Telefon, telgraf , tdsiz telgraf ve telefon tesisatı ve işletmesi 

işleri; 

H) Gemi ve vapur inşası, tamiri, tadili ve bozup dağıtma işleri; 
1) Karada nakliyat işleri ; 
I) Göl ve nehirlerde insan veya eşya ve hayvanat nakli işleri; 
J) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele ve limanlarda yükletilmesi, boşal· 

tılması ve işletilmesi işleri; 

K) Matbaa işleri . 
Madde 4 - Üçüncü maddede yazılı işler haricinde kalan her hangi 

bir işin sanayi işleri arasına konması lazım gelip gelmiyeceğini tayiııe lk. ! 
şisad Vekaleti salahiyettardır. 

Madde 5 - Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle belediye bütçele
rinden maaş veya ücret alan memurlar ve müstahdemler bu kanun hü . 
kümlerine tabi değildirler . 

Umumi veya mülhak yahut hususi bütçelere veya belediye bütçelerine 
tahsisat konmak sureti!~ doğrudan doğruya, yahut mali yardımda bulu· 
nularak dolayısile işletilen işyerlerinde maaşla veya ücretle idari vazifeler 
gören memur ve müstahdemlere dahi bu kanun hükümleri tatbik olun
maz. Ancak işveren vekili sıfatile bunlara taalluk tden mükellefiyet ve 

mesuliyet hükümleri caridir. 
Madde 6 - Bu kanunda zikrolunan " ihbar ., veya " tebliğ " !erin , 

alakadar kimseye imza mukabilinde yapılması şarttır. ihbar veya tebliğin 
muhatabı, bunu kabul etmezse, keyfiyet, o yerde zabıt varakasile tesbit 
edilir . 

Madde 7 - Gerek ikinci maddenin • B • işaretli fıkruında yazılı İş· 
!erden her hangi biri veya hepsi için gerek üçüncü ve dördüncü maddeler 
mucibince sanayi işleri olmak üzere ayrılanlardan başka çalışma sahala
rından bir kısmı veya umumu hakkında, işin mahiyetinin İcab ettireceği 
şartlar dahilinde, bu kanun hükümlerinin tatbik tarzlerını gösteren nizam
nameler çıkarılır. 

8303 -Sonu var -

Bu akşam Yazlık sinemada (MAi VALSLAR) Kamil en renkli 



Sahile : 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 
mıyan makinelerdir. 

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

ile satılmaktadır. 
Peşin ve veresiye satış yeri 

Ş. Rıza İşcen 
Yeni [\' ağaza 

10 7966 
• 

,....~~--~--~---------~--------------------------~ 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aklivitesi bütü~ dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlaıla_ Cilt haslalığı olanl~r ır.utl~ka lu ılıca)a gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olrra) anlar K ı dı eti fahı;;rın lu feyzindın müsfrfit 
ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 

1 
Her türlü esbabı istirahat mühmmeldir. Her şeyi ucuzdur , 

Tren ücretleri yarı yarıya lenzilatlıdır 

Fiatlar iınlar· Kuruş 

dır : 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir. 

125 
otel odası 
Bir gecdik 
taş odalar 

75 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi Ücreti günde 
15 Umumi 

" iki defaya kadar. 
Yazın Çif tehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek .. 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 57 

TGrlc:sÖ%11 

r •• •• •• 
TURKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

lla" nlar Re~lam. bir.~icareth~- ı 
n .:.nın, hır mue sesenın C

İldler Kütüphanenizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün mücellithanesinde ya plırınız. Nefis hir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-
1 

nnızı , Haillarınızı her yerele okunan ! 
Türksözüne veriniz. 'ı 

Ren ki .• ı·şıer Müt~nevvi Tablar Resmi evrak, cedvelle~, defter· 
ren klı h e r ler, çekler, karneler kağat,zarf, 

türlü tab 
niin Oto 

şlerinizi ancak Türksözii
a tik makinalanr..da yaptı-

rabilirsirı L • 

K•ıtaplar E:~e.~lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

kartvizit ve lıilumıım tab işleriniı, 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 . 

TÜRKSÖZÜ 
Kağal piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

3 Eylıll 1~ 

1 Pamuk iş Limited çı 

fabrikasından : 
Sayın müşterilerimizin fab 

mızda çektirdikleri pamuklanJll 
kildiği tarihten itibaren on l:ıeŞ 
zarfında fabrikamızdan kaldıı 
rını rica ederiz . 

Bu mürldet zarfında pamuk 
kaldırmadıkları takdirde yer ~ı 
şasızlık yüzünden preselenmek. 
Gilodo presesine gönderece 
ve bunun için ihtiyar edece 
prrse ve nakliye masraflarını 

terilerimizden alacağımızı ila~ 
1 riz . 

Pamuklar çekildikten en çcıl 
lıeş güıı >orraya kadar sigortı 

lup, 1.u nıüddd ten sonra gere~ 
rika'1lızda ve gerek Gilodo P' 
sinde vukua gelebilecek yang' 
sair zararlarından dolayı fabrik 
katiyen mesuliyet kabul etmiY 
tir . 

V dktııda kaldırılmıyan parıı 

içinde Borsa talimatnamesinİP 
nci maddesine tevfikan Borsa 
!asile gün hükmü fiatla pamu 
sattırarak muamele göriileceği 
yın müşterilerimizin malılmu 
üzere ilan olunur. 8479 2_.3 

Bugece nöbetçi eczall 
Yeni postane civannda .................... -...... ...-.......... -...................... -................ ._ Fuat eczanedir 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 
---~--~--~~--~------~----------------------------

1 - Açık eksiltmeye konulduğu evvelce ilan edilen taşı belediyeden 
verilmek şartile ( 2000 ) metre tul bordur imaline muayyen günde istekli 
çıkm~dığından ihalesi 10 gün temdit edilmiştir . 

2 - Muhammen bedeli ( 1100 ) liradır . 
3 - Muvakkat teminatı ( 82,50 ) liradır . 
4 - ihalesi eylülün 16 ıncı perşembe günü saat 15 de belediye en· 

cümeninde yapılacaktır . 
5 - Bu işe ait şartnıme , keşif ve projeler fen işleri müdürlüğünde

dir . isteyenlere parasız verilir . 
6 - isteklilerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile 

birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur . 8484 

Seyhan İskan müdürlüğünden : 
Ev adedi Yapılan tip Muhammen bedeli 

Kazası ve köyü çift ve tek ve cinsi Lira Kuruş 

Kozan merkezi 4 ve 4 4 ve 6 karğir 5041 28 

Adana Orman muamelat memurluğundan : 
Beher adet ve kilosunun 

muhammen bedeli 
Adedi Kilo Cins ve Nevi L. K. Santim 
59 Çam kereste 1 25 00 

120 • tahta 15 00 
19 Ardıç 'ahta 15 00 

4 Sandıklık lata 50 00 
218 Çam salma 40 00 

49 • dilme 15 00 
11 • çatal 60 00 
69 " topak 70 00 

252 n mertek ve baskı 10 00 
24 Araba oku 20 00 
15 Saban oku 40 00 

810 Kazma sapı 05 00 
710 meses 04 00 

3 Saban kulpu 15 00 
120 Bel tepeceği 4 00 

5 Çita 3 00 
t 1971 Kaı ışık odun o 75 

5892 Karışık küllü kömür 1 50 

Devlet ormanlarından kaçak olarak çıkarılmasından müsadere ed • 

----------~~-----------~--------------------------- " 
Pekmezci 6 • 7 n • " • 8658 89 

07 

rek idare anbarında mevcut yukarıda cins ve miktarları yazılı on s Şı 
kalem eşya 21-8-937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 6 6 
1937 pazartesi günü saat 15 den 17 ye katlar aşağıda yazılı şeraitler 

----------------------------------------------------··I 
KAY ADELEN 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 ıçınız . 

• Ayvalı 7 • 6 
" " • " 

9085 

" 
lhsanıhamit 12 n 11 • • • • 15985 56 

" 
lmamoğlu 39 n 40 

" • n • 53939 41 
Ceyhan Soğanlı 10 n 6 3 • 5 kerpiç 15300 02 
Bahçe Haruniye 13 4 - karğir 5870 00 
Saimbeyli Doğanbeyli 10 n n 4468 10 

n Şar 10 n " 
4468 10 

n Höketçe 10 • • 4468 10 -118284 53 
1-'- Pazarlık sirdile eksillm~ye konan Seyhan vilayetinin dört kaza· 

sında yaptırılacak göçmen evlerinin pazarlık müddeti 1 Eylul 937 den iti
baren yirmi gün uzatılmıştır. 

1 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su· E 

L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

2- inşaat mahalleri ve yapılacak evlerin tipi , cin.si ve muhammen 
1 bedelleri yukarıda gösterilmiştir. 

3- Evler toptan bir talibe verileceği gibi her mevki ayrı, ayrı ve bir 
kaç ev birdende isteklisine verilebilir. ları ve gazozları en 

sıhhi ve tabii has. 
salan haizdir. 

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

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişderdtki kırmızı ( KAY ADE 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAYADELEN depolarıdır. Büyuk damacanalar: 100 kuruşa cv· 
lerinize gönderilir. 7953 117 

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

Çırçırlar işlemeğe 
başladı 

Malatya bez ve iplik fabrikası Tüfk Anonim şirketine devredilen 

Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası busen e 

de saygı değer çifçi ve. tüccarlarımızın klevland ve kozalarını çekmeğe 
başladığı ilan olunur.8454 25-28-31-3-5 

4- inşaat için muktazi keresteler iskandan verilecek mütebaki mal
zeme ve işçiliği müteahhide ait olmak üzere anahtar teslimi şartile yap· 
tırılacaktır. 

5- Teminatı muvakkate 0/o 7,5 olup kati teminat için geri kalan °/o 
7,5 istihkak raporlarile alınacık paradan tevkif edilmek suretile 0/o 15 
şe iblağ edilir. 

6- Bu işte fenni liyakat aranmayacaktır. 
1- isteklilerin şartname, mukavele, proje ve planları görmek üzere 

her gün Adanada iskan dairesine ve bulundukları mahallin iskan daire
sine müracaatla Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin bu işler hakkında 
gönderilen plan, proje fenni ve hususi şartnamelerini görebilir • 

8- isteklilerin müracaatları her gün kabul edilir ve muvafık görül· 
düğü takdirde derhal ihalesi yapılır . 8483 3-9-15 

Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
• 

Seyahattan dönmüş ve lstikla.I mektebi ısındaki muayenehanesinde 
hastalarını kabule başlamıştır. 8474 '2~7 ............. ____________________________________________________ ...,. ___________________ ..., __ ~-------------

iresinde açık artırmaya konulmuştur. 1 
1- Talipler yukarıda yazılı emvala pey sürmeleri için bedeli mo har~c 

menin yüzde yedi buçuk pey akçasını emaneten sandığa yatırdıktan s \i1~ 
müzayedeye İştirak edebilirler . 

2- Taliplerin almak istedikleri emvalı görüp muayene ederek isbat 
göre pey sürmeleri lazımdır. Bedeli ihale ve teslim ve tesellüm esnasl der 
malın çürük ve ebadının noksanlığı hakkında vuku bulacak iddia ve ~~ h 
razları mesmu olmıyacaktır. ınJ 

3- ihaleyi katiyesi icra kılınacak emvalın tahakkuk edecek bedel v:u 
sekiz gün zarfında tamamen teslim ve emvalın tesellümü meşruttur· had~ 
müddet zarfında bedel verilmediği takdirde ihale münfesih addolunS hiç l) 

ve teminat akçası irad kaydedilecektir. l!'ini 
4- işbu kaimede yazılı eınvalın kaçak olarak tutulduğu yerden İ de~ 

anbarına kadar nakli için muhtelif şahıslara borçlanma suretile yapıla~ 
zabıt varakaları tahakkukunda gösterilen nakliye ücretleri pul gazett--. 
0/o de iki buçuk dellaliye müşteriye ait olup sandığa yatırılması lazııJI A 
len emval bedeli ile birlikte yatırmaları meşruttur.8469 28-1-3 

Tarsus American P 
College IVI 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 28 eylillde başlar ber a 

kolisi 
Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Tü' graf 

lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. Leyli ücı et 230 
Nehari ücret 50 liradır. Kayıt muamelesi yapılmaktadır . 

8426 15-17-1-3-5 

törü 
kada 
ırıış v 

-.. .... --------------·----------U•m•u•m•i--n-eş-r-iy•a•t•m-üd-iı-.r-ı-iİ vinçli 

Si 
Macid Güçlü ringi< 

Adana Türksözü matbaası Türk 


