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FUAR 
B u yıl fstanbulda Galatasaı ay 

Lisesi binasında açılan yerlı 
mallar !:crgi5ile fzmir fuarının pa
viyonlarınd;ı; ekonomik evirim ve 
devirimleı in kudret ve azametini. 
Türklü~ün yakın bir atide tam bir 
rdaha ka\ uşacağının senbollarını ve 1 
yurdumuzun ekonomideki ilerleme ve 
yükselmeai bakımından dimağlaı ı· 
mızda kökltşen imanve kanaatleri
mizin çc k yerinde oldutunu bir de
fa daha gözümüzle gördük ve eli
mizle tuttuk. 

Gerek sergiyi ve gerek fuarı, 
sergi ve fuar balamandan tenkid et 
miyecetiz . Maksadımız bu müna· 
sebetle yurdunıuzunparlak istikbalini, 
bu yazıyı okumak zahmetine katlana 
caldara, hatırlatmak ve bu vesile ile 
iktisadi kalkımnamız hakkında müs. 
bet deliller göstermektir. 
Filhakika buralarda gördüklerimiz 

hize yurdumuzun aıbk zrnıin'liğc dot 
ru yol aldrtmı İtpat etmete lcifadir. 
Çünkü alman tedbirler, kurulan ve 
korUDaD f abrik.11 lar v~ nihayet eko 
nomi •nJlhda billcümetimizin tuttu. 
tu yol sayesinde bir taraftan istihsali 
miz artarken diter taraftan bu İ!ltih· 
sal artımmııı mabrtç bulmakta, 
bununla iltiblilc kudretimiz artmak· 
ta, yani rtfal.nnızın seviyesi yüksel
mektedir. Ba iline kadar kurulan 
f ıbrilralann imil etti ti eşyanın ve 
günden güne artan zirai mahsulleri
mizin ilk ve en büyük mahreci ken· 
di pi1 ... Janauz oldu. O piyasalar 
lci daha düne kadar yabancı malla
nn hildmiyrii albnda idi. Bu gün 
arbk kendi ıabf meydanlanmızda 
kendi atlanmızı serbestçe oynatabi
liyonz. Bir yabanca mabnaı yurdu· 
aaaza airerek sablabilmai için her J 
teJclen önce bizim arzumuz ve mü- 1 
ıademiz lazımdır. Birinci derecede 
mühim olup yurdumuzun varhk ve 1 
servetini korumak bakımından en 
önde ve ıöz önünde bulundurulması t 
zaruri olan ticari ve iktisadi muva. 1 

zenemizi temin etmek için ilk ham
lede kontenjan usulüne başwnıla
rak bunun mahzurlan ldiring esas· j 
1arile hafifletildi. Fakat bu vaziyet, 1 
yukanda söylediğimiz gibi zaruri oJ-1 
makla beraber müstehlikleri ve do
Jayısile )Urdum.un ekonomisini taz. 
yilc ediyordu. Aynı zamanda tabiat 

f8rtlarmtn ve istidadlann tenevvüü do 
layısile yine zaruri olan milletler 1 
arası mübadeledeki mevkiimiz arzu ı 
olunmıyacak bir halde idi. l;te kon
tenjan usulünden ayrılarak miHctler 1 
arası alış verişinde daha uygun bir 1 
yol tutabilmek için önce netice'erini 
sergi ve fuarda gördüği·müz bü- j 
yük endüstriyi kurmak ve korumak 
icabetti. ilk beş [yıllık endüstri pli· 1 
nımızın sonuna geldikten, ikinci pla- 1 
nımızın esaslanm hazırlıyarak bütün 
hız1mızla yürümeğe başladıktan ve 
bu sabada dıha bir çok tedbirler 
ittihaz edtrek kuvvetlendikten 
aonradır lci daha bir çok ihtiyaçlar· 
dao feratati istilzam eden, müsteh
lilderi tazyik eden ve buna benzer 
daha bir çok mahzurlar doğuran 
kontenjanman usulünü terkederek 
brpbklı an)8f1U uulüne dönmeğe 
muvaffak olduk. Ba uaulün esası bü
yüklerimizin her fırsatta aöytediği 
aibi • malımızı alanın malmı almak
br •• Bu iıte hükumetimizin tam 
bir mu valf akiyet elde etti tini gorü. 
yor.uz. 

Hakikaten ıimdi hem iktisadi 
bilinçıauz aktif yani ll)Üsbettir. 

Hem de Hariçle tic.i ~ünuebetleri 
miz aünden güne inkişaf etmekte ve 
ihracaat mallarttnıza memleket da· 
pnda dı mahrcçler bulunmakta
dır. 

--... Yazan ___. .._..,. 

f Zihni Bayo l 
Yukarıda verdiğimiz l ütün bu 

izahattan şu neticeleri çıkarabili· 
ıız : 

1 - Hükumt.tin koyduğu esas. 
lar ve ittihaz elliği tedbirler saye· 
sinde bu gün büyük, küçük bir çok 
devletlerin paraları altüst olurken 
bizim müstakir ve alım kuvvetini 
muhafaza eden değerli bir paramız 
vard11 . 
2- Eskiden milli servetimiz sür'at

le harice akarken ve bu yüzdeo 
günden güne azalarak yurdumuz if. 
lasa doğru sürüklenirlcen, bu gün 
servetimiz azar, azar da olsa, gün
den güne çoğalmakta ve yurdumuzun 
ekonomisi inkişaf ttmektedir. 

3 - Eskiden Türk köylüsü, Türk 
işçİıi, Türle taciri ve Tüşk sanatlt.in 
ecnebi sermayedarlannın ve ecnebile
rin zebunu iken bugün kendi işinde, 
mensup olduğu milletin öz sermaye· 
siyle jflr.tilen f abri"alarda yapılan 
fşlerde göklÜnü gere gpre ve ÖVÜl>e 
övüne çalışmaktadır. ı 

Pamuklarımız 
mücadele 

ve 

Zirnat Mücadele Müdüıü Sadd 
tin, Zirmı t Mücadele istasyon mü 
dürü Haydar, Ziraat müdürü Nuri 
ve mıntıka hastalık mütehas~ısı Ra · 
uf Karataş ve havalisindeki pamuk
lara arız olan pPmbe kurt üzerin· 
de tetkikler yapmışlardır . 

Bu tetkikler esnasında bazı pa· 
muk tarla'armda münavebenin tat· 
bik edilmemesi yü .. ünden Topallık 
bastalıtına maruz kalan bazı pamuk 
fidanlan görülmüş ve bunlar mm· 
bka hastalık laobratuvarma gönde
rilmiş ve üzerinde tetkikler yıptı
nlmqbr • 

Bugünkü umumi pamuk vaziye· 
tinin randıman itibarile geçen yll 
tann Ültünde olcfutu sevinçle gö· 
rülaıüftür • 

Koşu proğra mları 

Kowıda 3 Birinci Teşrinde ya 
placalc •t kaıt..&arma protı'Mıı 
Ziraat Vekaletinden şehrimiz Vcte. 
riner clroktörlüğüoe aelmiş ve. proğ. 
nmlar mal.alline gönderilnişlir. 

4- Zaman zaman bütün cihanı 

1 sır11ft umumi ekonomik krizler bir 
çok milletleri ve birçok devletleri 1 
iflasa doğru sürükleyebilir.Likilı yu-

2 

karıda izah olunan vazi)'eti dola11 :Akdeniz 
Sİ) le Türk milletinin ve Tür\fye 
devletinin hiç bir suretle iflil etme konferansı 
sine imkin ve ihtimal kalmamıştır. 
Bilikiı milli servetimiz artmakta 
olup hükumetimiz tam muvueneli 
bir bütçe ile en iyi şekilde çah;mak
tadır.Çünkü kazancımızla geçin,iyor 
ve kazancımızı yani servetimizi her 
gün biraz daha arthrabiliyoruz. 

Bir aile tasavvur ediniz ki ayda 
yüz lira kaza111m ve yüzden biraz 
noksan harcasın.. Bu ailenin serveti 
artmaz mi? Bu aile zengin olmaz 

1 
mı? Milletler de aileler gibidir. 

Bir milletin sattığı mal, aldığın 
dan fazla olursa o miletin serveti 
birikir ve artar. 

Birinci misal bir ailenin tasar
rufudur. ikincisiyse milli tasarruftur. 
Tasarruf bahsinde servet biriktir· 
mek İçin söylenen sözleri hatırlatır
sak maksadımızı pak iyi anlatmış 

oluruz: 
"Az kazanıp da kazandığından 

biraz noksan harcıyan kimse bir gün 
zengin olabilir. Fakat çok kazanıp 
da biraz fazla harcıyan adamın hiç 
bir zaman iki yakası bir araya ğel· 
mcz.,, 

Bu sözleri aynen ıiıilletler için 
de söyliyebiliriz. 

Gerek cihan krizlerinin ve ge· 
rek bazı krizlerin veyahut tabii ha. 
diselerin tesiriyle bir memleket için
de birçok anormal haller zuhur ede
bilir, işsizlikler, hatta mevzii yok
luklar zuhur edebilir. 

Fakat b5yle vaziyetler kuvvetli 
ve U) amk bir idareye malik olan 
memleketimiz için devamsız olmağa 
makurndur. Çünkü memlekette ser. 
~et vardır. Sen.eimiz yurdumala 
kalıyor. 

Bundan başka servetimiz ayni 
~ anallar ve ayni yollardan akıyor 
ve hükumetimiz bu hususta çok haı· 
sas davranıyor. 

Türk köylüsünün terfii ve içti· 
mai seviyesinin yükseltilmesi için 
alınan tadbirler bunun en bariz de
lilidir. 

Hulasa, Yurdumuzun iktisadi ha · 
yatanı ve maddi varlıtını kurtarmak 
için Cumhuriyet hiikUoıeti çok iyi 
çalışmasam bildi. Evvelce iti kö· 
künden ve temelinden tuttu. E.vve· 
li her ne babama oluna olsun aer
velimiıin yıbanalınn eline geçmek 
tehlikelinin önünü aldı. 

Şimdi memleket içerisindeki ik-

- Birinci sahifeden artan -

Londra : 4 (Radyo) - Matbu 
atm mütalaasına göre; ltalya , kon
feransın Cenevre de toplanmasını 
asli kabul etmemektedir. 'Bıgünkü 
bütün gazeteler, Ademi müdahale 
konferansı yaşarken böyle bir kon· 
f eransm toplanmasuıa niçin lüzum 
görüldüğüne hiayret ediyorlar. Gaze
teler şunu da ilan ediyorlar: "ltal· 
ya, Habeş işi halledilmedikçe ltalya 
hiç bir şıka yanaşmıyacaktır.,, 

Londra : 4 (R;1dyo) - Resmi 
mahafiller lngiliz hükOmetinin, Ce. 
nevrede Akdeniz konferansı devlet· 
lerine mühiqı tekliflerde bulunaca. 
ğmı v~ bunuıı beynelmilel filolar 
teşkiline dayanacağım kati görmek· 
tedir. 

Londra : 4 (Radyo) - Akdeniz 
konfetanSI lS: 'Eylulda toplıtnarak 
16 Eylulda da bir c ·ise yapacak· 
tir. 

Londra : 4 (Radyo) -· Pireden 
alınan habere göre, bir Sovyet ti 
caret gemisi Akdenizde Skeros ile 
Spara Adası arasında torpillenmiş. 

tir. Vapur Rusyadan ~e~ 'e (Fransada) 
gitmekte idi. 

Londra : 4 (Radyo) - lngiliz 
ve Fransız hükumetleri Akdeniz 
meselesile meşgul olmak üzere 
mütemadi temas halindedir. 

tisadi hayab ve iktisadi faa· 
liyeti org.ıonize etmekle meşguldur, 
Yakında bunda da muvaffak oluna· 
ca~mdan eminiz. 

iktisadi hayatımızı organ;ze ede
cek en büyüle amillerden biri olan 
kooperatif cilite verilen ehemmiyet, 
hülcOmetimizin ekonomik hayatımızı 
organize etmek için durmadan din· 
lenmeden bütün enerjisi, bütün hı. 
ziyle çahtması ve hülıcUmetin baş111 -
da bulunan büyik adamm ve arka· 
daşlannın yorulmak bilmez •zm ve 
gayreti, Türle ulusunun yakında yük· 
sek bir refah seviyesine kawşaca
ğının eo büyük ıarautisidir, 

Atatiidcün yaratbll Türk.iye ve 
onwı kurdutu Tütk Alevletininin le· 
melleri o lcadar bWetl; ıııe-tlam
dır ki bütih tliinyaLnri1letle-rift dev· 
letleri iflu etse Türk ulusunun eko
nomisi yine sarsılmaz. 

Borsada pamuk i Bölgelerde hayvan 

t ı hastalıkta~~yle mücade 
sa ıcr arı n t K 1 h. · d ~ ozan ı ve amış ı na ıyesın e· 

Dün Ş~ırimiz Bor.:ıasınd;ı 45098 
kilo Kle\1and p:ımuğu satılnn ,. tır. 
Salış en az 41, 25, rn çok 41, 75 
arasın la o1n u,tur . 

~ab1tad_a_I 
Kadlnın altınlarını çalan 

hırsız yıtkalandı 

Kuruköprü maltallenaderı Yusuf 
oğlu Mustafa admda birinin Fazlı 
kızı Zehra adındaki kadının dün evi
nin oda lcap11ma anahtar uydurarak 
10 lira parasile bir beşibiryerdesini 
çaldı~ı iddiası ve ıikiyeti üzerine 
'SUÇiu yalcalanmıfbr. 

Cürmümeşhut 

Sugediği mahallesinden Veli 
otlu Kemal adında bir~ Ahmet 
otlu Merzukun evine girerek iki 
çift islıarpinini çalarak rötirürken 
Cürllli1Maıhnt haliMıe yakalanmış ve 
hakkında kanuni muamele görülmüş· 
tür. 

Btr ~ ~«iandı 
Dün '1arSaşında l&mai1otfu1~ 

"'"'&.rmda Aı.ıned adında biri Topal 
t>f aşıa}l&uda ~li
kılç.stri'dan lfaftfhfr lutette· ~r,_.. 
lamı:,br. Suçlu 1alcalenaıak hakkında 
kanuni muamele görülmüştür. 

ki hayvanlarda çıkan bulaşık hasta 
lıklara karşı tedbirle-r alınağa gidrn 1 

mücadele Veterinerleıinden Ali 
Rıza Taşkın ve Karnisalının Bekitli 
köyünde bulaşık hastalığın olduğu 
ihbarı ÜHrinc hastahtm mahiyetini 
tetkik etmek ü~cre gönderilen tajer 
Veterinerlerden Akif dün şehrimize 
dönmiişlerdir. Bekirli köyünde yapı 
lan tetkikler neticesinde hiç bir bu· 
laşık hastahğın olmadıtJ anlaşılmış· 
tir. 

Osmaniye Kaymakamı 

Osmaniye Kaymakamı Celil lz
gi Ayvalığa ve: yerine de Feke Kay. 
!makama Gafur Soylu tayin edilmiı· 
tir . 

TOtllt 86z0 ı Osmanirenin fa 
al, genç Kaymakamına uplu yol· 
culuklar, yeni bqanlar dileriz • 

D\i9 tebirde bava bifif Tilzıirlı, 
gök yüzü temamen açık, ufuklar bi. 
raz ıisn iGı • 

Gölı*cn çok sıcak 34,9 san
!ll .. lcl'd~w:4~~ ,bu~Uftal • 

uniyetler 

Çinliler saLil ~ 
mukaveme~ etti 

" ....... ...._ ........ h . , "'' ... -. .... b ? 1 w 

- Birinci sahifeden artan -
Qnlil..-in mitralyöz yuvalarım ve 
Japonların ldzumo amiral gemisi 
ile Japon kon10loshane1İne taarraz 
eden 300 başı bozuk Çinli mevzi
lerini tahril» etmek oldupnu beym 
etmektedirler • 

Bu bombardımanın bir ihraç ame-
liyesini birtıayeye matuf olması muh· 
temel görülmemektedir. 

DIJet mecllsl .... ,_ ... 
Tokyo : 4 ( A. A.) - Diyetin 

beş gün devam edecek olan fev
kalade içtima devresi , bu sabah 
baılamıştır . 

Bir Çin kumandanı 81dU 
Şanghay : 4 ( A. A. ) - Bir ka· 

dm tarafından idare ~dilmekte olan 
ve içinde on iki kadar sivil kimse 
bulunan bir sandal , bu sabah ld· 
zumo Japon amiral gemisine yak· 
laşmıştir .Sandaldakiler, gemiye ateş 
11çmışlardır. Bundan sonra erkekler 
denize ablmışlar, kadın da sandalı 
J'oantoung sahiline götürmüştür • 
ld!Umonun bir sandala Poutounga 
bir düzüne kadar bahriyeli çakar· 
mışhr. Bunlar, Ç"mlilere ateş etmiş· 
ler. Japon ,.nileri, snilteakiben bu 
mıntıka)? bombardıman ederek yan· 
guı çılwlblflardır. 

Amoy da muhasamatın başlamıı 
oldutuna dair bir şayia deveran 
etmekttdir. 

V oosouar d.ki Çin ku'tvıtleri ku· 
m""""'*'• bu .aha Jaı'ob harp 
gemilerinden ablan 1'r obüsün İsa· 
beti ile telef olifutjl aciylenmektedir. 

Salllldwlll tl•rp 

Şan,My ı 4 ' A A. ) - Reuter 
..,. bildiriyor ' 

ôtlıaılı• biru ..... Japoa •mi· 
Nl"J&mili lduno , Pootmr "POiis 
•ffllmlrıa atef' ..çmak laretile top· 
çu dilelloaunı )itirilc etmiştir. Çine 

liler bu dumbazın üzeiiııdeır bradaki 

mevzilerle muhabere etmekte idi
ler. Ayni zamanda büyüle bir Japon 
nakliye gemisi Japon kOftlClbha
nesi civarında demir atlralc bir Ja. 
pon malnibile beraber V....-Un 
lca111 salt ... eki binalara •bil ata
rak buntmn bir kaç tanelinde Jan 
gtn çıkarmışlardır. 

Potungdaki topçular yavae ya· 
vaş ateılerini tanzim et · ve 
obüslerin de Japon konnl ı t ne· 
siae yaklaşarak VangPQya elfttiik
leri sırada su ıütunlarmaa Jmno· 
nue ve Japon muhribinia etr9'tnda 
yükselditini gören sahilcklci Çinliler 
aevinçle el ç1rpmata ve .,...._ta 
baılımışlardır • 

lnDlllz ..nrtne Y•Pll•n tecavU. 
zUn faili bulunamıyor 

Tokyo : 4 ( Radyo ) - Bütün 
taharriyata ratmen lngiliz elçisini 
wran t•yyareci anla11lam••ıtır • 

Munzam Jepon bUdo••I 

T olc;o : 4 ( Jbdyo ) .._ Di;et 
meclisinin t a ı d i k ı n a verilen 
2,022,000,000 luk muazam büdç(,. 
nin yann kabulden çıkacalf ötre 
nilmelctedir • 

Şangbay : 4 ( Radyo ) - Bu 
sahih Japon tay~rt~ ~haJ 
dı11ndaki Çin topr111da ... &mba 
Y•tdırm19lanhr • 

Ş..,pay : 4 ( Radyo ) - Bir 
Japon tayyare8' Çin mitralyözleri 
tarafaGdan diittiriilmiUtür • Şimal 
iatasyoauoda JıpQDlar büyük bua • 
rat. yllpblar • 

Bugece nöbetçieczane 
Kalekapısı civannda 

M. Rif at eczanedir 

Kuru 
~ .. ' -ouven e gOveniniz . Ve 
gortalarınızı güvenerek v 
MU•acaat : Rıza Salilı 
No: 11 A. Bebekli Kihse 

l'os.tlJ kutUJU : '5 Tt:lefo" .'o : z65 
8413 13-30 

- Birinci sahifeden artın 

fabrikalarının imal etmekte 
türlü mamtlller.i hep bir arada 
r.anhkla seyretmek imkln nı 
ruz. Bu mamdllerin , tipik o 
halinde teşhir edilif tanı ha 
kusursuz bir mGkemmeliyetted 

Bakırköy, Kayseri Eretli 
kalannm her çefit ve ber 
bezleri, Nazilli fabri'-•ını• 
me baımalan, Hereke ft F 
nin kadın ve erkek yünl6 
)ar1. halıları ve kilimleri, 
fabrikastnm ıyakkabılar, iz 
rikasımn kitıt ve kartonla,J, 
da, Türk gücünün kısa za 
şarmaya muvaffak oldutu 
eserlere phitlik eder pi 
S1ralauı1D11br. Salonun sol da 
baştan hap panolar la kaDllcll• 

S t i 1 i z e edilmiı bit 
da olan bu paanolarda euht 
düttri tübelerinin faüyetleri 
edilmiştir. Bu panolam oak 
bir husuaiyeti, tablolar 
mamGI madde) ~rio ntliM 
ual öroekleri yerleriae 1 
.. -6 ifade edilmk 
.. likriD ....... bir 
kulmllf o1... Bu ...... 
)'- .kapleJU clört 
t 1ııxla INyük Wr T&ldye 
... .,,.JOi. Süme., .. 
ti1n .fabrilmlan b9 Wit9 
işaret edilmqtir. Çok slaef 
tandmfmtı olan \mi~ 
Bank'm endüatriyel l•alijiet•Uli9 
bcr kÖleline ıi~ pr. ...a 
..ıcta oWuiu ~bir aekil" 
ıe~••ı. 

r ....... ıimstli 
~iPMleoluba
pçtikten IODta .... 

müz yuvarlak ..._ ab8r 
' 
'• 
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Kutupta kayıp_Sovyet tayyareclslnl arama§a çıkanJllodan bir tayyare 

ltıür Moskova : 4 ( A. A. ) -. Ku.~up ortasında kayıp oJan tayyareci Levanevski'yi a:ayacak olan 
k' ekkep Şevelcv sefer he} etı, dun sabah Andermadan Rudolf adasına hareket etmış ve öğleden 

üç tayyareden 
sonra muvaffa. 

Mersinde 
. 

Mıntıka yüzme birincilik-
leri bugün yapılıyor 

GENÇLER IZMIRE GiDiYOR 

Mersin: 4 [Telefonla] - İçel 
mıntıka yüzme birincililcleri yarın 
(bugün) öğleden evvel idman Yurdu 
deniz kolunda yapılacaktır. Bu yüz 
melerde derece alanlar 12 eyliilda 
İzmirde yapılacak olan Türkiye yüzme 
birinciliklerine iştirak edeceklerdir. 

Ankara Hukukuna talebe 
kayıt ve kabulü 

Ankara : 4 (TÜRKSÔZÜ mu· 
habirinden) - Ankara Hukuk Fa. 
kültesine talebe kaydine Birinci Teş. 
rinden itibaren başlanacaktır. Fa 
külteye bu yıl 50 meccani leyli ta· 
lehe alınması kararlaşmıştır. Müsa· 

.........____ baka imtihana Kültür Bakanlığınca 
_,,,,_....,.t,-="""•=..,..--"'r""-"-"'!~~~~1!"'!""1ır--·""'-,,..,..,...,,..,..._.....,_.......,.,..,,"""""'....,...,.__,........,,"""""',,_,.==--......... =~--=~=20-~•.. t~kil olunacak bir heyet tarafından 

1Yet1e " Arzu ,, burnuna inmi~tir • 

Cekoslovakya Rusyada Akdenı·z korsanlı- Birinci Teşrin ayı içinde Fakülte 
binasında yapılacaktır. 

Sefiri tizboadan Sekiz kişi daha idam ğına karşı Sovyet· 
ayrıhrken olundu lerde nümayişler 

l'eeısürler-ini beyan etti 

,. 

1 Lizbon : 4 ( A. A. ) - Çekos· 
dovakya Sefiri Bay Fiedlcr, Saint Jean· 
he Luz'a gitmek üzere Lizbondan 
ateket ettiği sırada gazetecilere be· 

Y~natta bulunarak, Pprtekiz'den tees-sur . . iT' 

1 . 1çınde ~YLilirlakta oliluğ"unu söy-
eınış ve şu sözleri ilave etmiştir . 

1 ·:tık dakikada söylediğim gibi bi
t bıtbirimizden ayıran bu teessüre 
!aY.atı ihti!Afm süratle halledileceğini 
urnıd ed . 
k
. erım o zaman tekrar Porte-
ız' il e avdet etmek bahtiyarlığına na· 
olacatım . " 

h Sefiri istasyonda Fransa masla. 
at -i'\iıarı uğurlamJ.ftır . 

. Moskova : 4 ( Radyo )-
Ihtj}al aleyhtarı ve askeri 
müessesata karşı suikast 
töhrpetile tevkif edilmiş o
lan sekiz kişi idam olun
muştur . Diğer on kişi de 
muhtelif müddetlerle hap· 
se mahkum edilmişlerdir . 

Sovyetler dünya liava 
rekorunu kırdılar 

Moakova : 4 ( A. A. ) - Ta•• 
AJansı blldlrlyor : 

Tlmlrlazev Sovyef gemisi· 
nln Fafl•t korsanlar tarafından 
Akdenlzde batırılması haberi, 
Sovyetler Blrlljl halkı Uzerln· 
de derin bir nefret hl••I uyan
dırmıf ve bUtUn fehlrlerde, 
fabrlkalarda, askeri blrllkler. 
de ve kolkozlarda, bu çirkin 
tahrik hadisesini protesto 8 . 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Ayhk 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

den mltlnglar yap a lftır • 1 -Dış memleketler için Abone 

Y 
• bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

li 

Sahife : 3 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

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

Sinemacılığın en yeni icadı bu ğüne kadar yapılan renkli filimlerin en 
güzeli en nefisi büyük bir kudretle temsil edilen mevsimin son ~aheseri 

M A i VALSLAR 
( Kamilen renkli ) 

Müzik, dans ve en güzel şarkılarla süslenmış bu fevkalade filmin baş 
roJlerinde unutulmaz KUKARAÇA NIN UNUTULMAZ BÜYÜK 
YILDIZI 

STEFEI DUNA VE NEVYORK OPERASININ BÜYÜK TENORU 
CHARLES COLLINS vardır. 

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

DiKKAT: 
Büyük fedakarlıklar mukabilinde celbedil~n bu filmi bütün halkımı

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

rica ederiz. 

Gelecek program 

Gönlüm seni istiyor 
Pek yakmna 

Bir kış gecesi 
Ve bu ismi unutmayınız 

MARINELLA 

•• 
ruyası 

8485 

__ , ____________________________ _ 

Doktor Refik Pekel 
--·----

Dahiliye mütehassısı Doktor Refik Pekel seyahattan dön 

müş, hastalarım kabule başlamıştır. 8490 

lspanvada 
liarp devamda 

Moskova : 4 (Radyo) - 12800 
metreye çıkan Dir Sovyet tayyareci. 
si dünya hava irtifa rekorunu kırmış
tır. 

enı subaylarımız 1 zammedilir. 

ı b ıd 
2 - ilanlar için idareye müra-

slan u a caat edilmelidir • 1 

l ,,J-----------·------------------------._.,~ .~·---.-1!1!"!!11------

S Bilbao : 4 ( Radyo ) - Asilerin 
atntander cephesinin şimalindeki kıt
d ~rı iki kasabayı daha işgal ettiği 
e~n ve bugün ceP,helerde topçu dü~ 
os~ devam etti . 

adrid : ( Radyo )-General La
no bey c anatta bulunarak Santander 
ır:rhesinde asilerin evvelki günkü iş. 
Old ve tard . ~areketlerinin gayrivaki 

utunu bıldırmektedir . 

lrakda grevler 

k·· Paris : 4 (AA) - Mant~rrede 
1 aın Simca - Fial fabrikalarında ça· 
~fam amele ve memurların bir kıs 
i 1 İşi terkederek fabrika binalarını 
Şgal etmişlerdir. 
ın· .Paris : 8 (A.A.) - Mqstahde. 
fa~1. grev ilan ederek Simca-Fiat 
a rıkaJarmm kadın ve erkek 1700 
lllele çalışmakta idi. 

aPI .........,_ 
~---....-.----va 

ır 

ir 
t~ıi 
i s 
k" 
zd 
J 

pıİ, . 
1 

k~ 
arl 
nu~ 

ha# 

niı1 

ı r 
ide 

I~ 
rd 

' 

eıine · . 8 gırıyoruz . Burada Sümer 
yı"'~k'ın birçok fabrikalt\rına aid bü 
la'.l kıtada resimler duvarları kap· 
}"makta, be~ yıllık plamnın seyri 
s~~e büyük. kıt' ada grafiklerle çok 
rn klcleştirilmiş bir tarzda anlahl· 

a tadır . 

b Sümer Bank pavyonunun bariz 

h~suaiycti, gelişi güzel bir mal teş· 
ır v 

y d e .satış pavyonu olmaktan zi-
v a e, bir fikri ifade etmek, bir da
rnayı anlatmak gayesini gütmüş ol
rn ısıdır. Sanatkar ve ·kJymetli ele
p anlar tarafından hazırlanmış olan 
,:Yonda gerek organizasyonu, ge · 
" dekorasyonunun mükemmelı' -
1 eti ' • I •bbariyle bu gayeye tama:ni· 
c C?İ§ilmiş ve fikir propagandası· 
nın na 1 1 . b a..:x.· .. k sı yapı mHı ıca etu6anc mu. 
ernıneı bir nümune verilmi~tir . 

1 
Sümer Bank paY)'onunu gazen· 

lcr, ~radan. memleketin endüstri· 
Cfıne davasını daha 'yi kavramış 

Ve b . . k d 
ı enunsem17 olarak çıkma ta ır · 
ar • 

1940 Olimpiyadı geri 
kalmış değildir 

Tokyo : 4 (Radyo) - 1940 
Olimpiyad hazırlıklarının harp mü. 
nasebetile durduğu hakkmda çıka
nlan şayialar yalandır. Olimpiyadlar 
ayni sene ayni günde yapılacaktlr. 

Amiral Horti Roma 
yolunda 

Cenevre : 4 (A.A.) - Macaris 
tan naibi Horti, Saint Gothard yolu 
ile ltalyaya gitmek üzere Dört Kan
ton gölü üzerinde kain Brunnen'den 
bu sabah otomobille hareket etmiş· 

tir. 
Bir ay içinde tutulan 

kaçak eşya 

Ankara : 4 (AA.) - Geçen bir 
haf ta içinde gümrük muhafaza teş
kilatı ikisi ölü kırk kaçakçı, sekiz 
yüz altmış bir kilo gümrük kaçağı, 
26 kilo inhisar kaçağı, bir tüfenk, 
sekiz mermi, kırk bir Türk lirası ile 
sekiz kaçakçı hayvanı ele geçirmiş· 
tir . 

Bolu Panayırı açıldı 

Bolu : 4 {A.A.) - Bolu pana
ym dün açılmıştır. 

Panayır bir hafta devam ede. 
cektir. 

Bu yıl mahsulü iyi idrak edilmiş 
olduğundan dolayı panayırdaki alış 
verişin hararetli ve zengin olacağı 
umulmaktadır. 

Tarih sergisi pazulıkları 
çok ilerledi 

lstanbul : 4 (TÜRKSÔZÜ mu
habirinden) - Türk Tarih Sergisi 
hazırlıkları hayli ilerlemiştir. 

GTlecek tarih alimleri için yer 
hazırlanmıştır. Serginin umuma teş· 
hir günleri 'lan edilecektir. 

fstanbul: 4 [TÜRKSÔZÜ mu· 
habirinden] - 30 ajustosta Harbi 
ye okulunda and içme merasimi 
yapılan ve diplomaları tevdi edilen 
yeni subaylarımız bugiin hususi hir 
trenle Ankaradan şehrimize gel· 
mişler ve Haydarpaşada büyük me. 
rasi mle karşılanmışlardı. 

Orta tedrisat 
kadroları 

Vekalet kadroları bugün
lerde gönderecek 

Ankara: 4 (TÜRKSÖZÜ muha· 
birinden] - Maarif Vekaleti Orta 
tedrisat mekteplerine aid kadrola· 
rın hazırlığını bitirmiştir. Kadrolar 
bugünlerde mekteplere gönderile· ı 
cektir. 

Vekalet, Orta tedrisat muallim
leri arasında yapılacak nakil ve beca· 
yişlere aid Jiste üzerinde son tetkik 
!erini yapmaktadır. 

Listenin önümüzdeki hafta için 
de son şeklini alması beklenmekte· 
dir. 

Dil Kurultayına iştirak 
etmek istiyenler 

Ankara : 4 (TÜRKSÖZÜ mu· 
habirinden) - Dil Kurultayına işti 
rak etmek istiyenlerin iki fotoğraf 
ve vazıh adresleriyle lstanbul Dil 
Kuruhayı Sekreterliğine müracaat 
etmclorLlizımdır. 

Musolininin Berlini 
ziya'feti 

Roma : 4 (Radyo) - Duçe'nin 
Berlini ziyaret proğramı henüz tes 
bit edilmiş değildir. 

s:nopta fırtınalar 

Sinop : 4 (A.A.) - Sinopta 
müthiş fırtınalar .oldu. Binlerce Jira
Jık hasar"Vardır . 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat. 
baamıza müracaat edilmesi. 

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 

Radyo 
Markoni 

Düny'anın en güzel, en 

hassas makinesidir 

Seyhan Kültür Direk
törlüğünden : . 

1 

1 sadeyağ, 2 ekmek, 3 zeytinya· 
ğı, 4 makarna, 5 patates. 6 kurufa
sulya, 7 kurusoğan, 8 süt, 9 yoğurt, 
10 pirinç, 11 domates salçası, 12 
beyaz peynir, 13~zeytin tanesi, 14 sa
bun, 15 meşe odunu, 16 maden kö· 
mürü, 17 yulaf. 

1 - Yukarıda yazılı 17 kalem 
erzak 20 gün müddetle münakasa· 
ya konmuştur. Mikdar ve evsafını 
öğrenmek istiyenler her güu kız, er· 
kek liselerile erkek öğtetmen okulu 
idaresine başvurmaları. 

2 - Münakasa 22 Eyliil Çar· 
şanba günü saat 14 de Seyhan Kül· 
tür idaresinde yapılacaktır. Taliple
rin teminat makbuzları ile yevmi 
ihale günü gelmeleri. 

8482 2-9-15-21 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Kamın No. 3008 : 

-
iş kanunu 

Kabul tarihi : 816193() 

ı\e~ri tarihi : 151611936 

- Diinden artan-
Takım mukavelesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başla

masile beraber, bu mukavele o işçi ile işveren arasında doğrudan doğruya 
yapılmış sayılır. Ancak takım kılavuzu hakkında Borçlar Kanununun 110 
uncu maddesi hükmü de mahfuzdur . 

Takım mukavelesine girmiş olan işçilerin ücretleri işveren tarafından 
her birine ayrı ayrı verilmek lazımdır . 

Mad~e 12 - Sürekli iş akidlerinde, yaptığı İş itibarile bedenen ça
lışması fıkren çalışmasına ialib olan işçiler için tecrübe müddeti en çok 
bir aydır . 

. Yaptığ~ iş. iti~a~ile fikren çalışma5ı bedenen çalışmasına müsavi veya 
galıb olan ışçıler ıçın tecriibe müddeti her biri ile iş akdi sırasında ser
bestçe tayin edilir. 

Tecrübe müddetleri içinde taraflar, akdi tazminatsız ve ihbarsız fes· 
hedebilirler. Ancak işçinin çalışhğı günler için ücret hakkı mahfuzdur. 

Madde 13 - Müddeti muayyen olmıyan sürekli iş akidlerinin işveren 
veya işçi tarafından iş bitmezden önce feshedilmesi için diger tarafa ih. 
barda bulunulmak şarttır. 

F t sih keyfiyeti : 
A) işi altı aydan az sürmüş olan bedeni işçi hakkında ihbarın diger 

tarafa bildirilmesinden sonra gelecek hafta nihayetinde ; 

B) işi altı aydan bir buçuk seneye kadar sürmüş olan b:!deni işçi hak
kında ihbarın diger tarafa bildirilmesinden sonra gelecek ikinci hafta ni. 
ha yetinde; 

C) işi bir buçuk seneden Üç seneye kadar sürmüş olan bedeni işçi 
hakkında ihbarın diger tarafa bildirilmesincien sonra gelecek üçüncü hafta 
nihayetinde ; 

Ç) işi üç seneden beş seneye kadar sürmüş olan bedeni işçi hakkında 
ihbarın diger tarafa bildirilmesinden sonra gelecek dördüncü hafta niha. 
yetinde muteber olur. 

Bedene~ _ve fikren çalışan işçiler hakkındaki fesih keyfiyeti ise, yuka. 
rıda bedem ışçinin iş kıdemine göre yazılı bir haftadan dört haftaya ka· 
dar olan mühletlerden ikişer misli zam geçtikten sonra muteber olur. 

Bu mühletler asgari olup mukavele ile artırılabilir. 

Bilumum İşçiler hakkındaki fesi hl erde, beş seneden fazla olan her 
bir tam iş senesi için ayrıca on beş günlük ücret tutarında tazminat dahi 
verilir . 

8303 -Sonu var-
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Adana Borsası Muameleleri .~----~~-----------------------------------------.... =-----------------·----·------------------------------..., 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyab 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
ır. s. 

ııpımalı pamUk-
ır. S. ===='/C~i"'lo== 

Piyasa parlaAı • 
:~~--1-----1----------------Piy asa tem izi ,, 

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 41,50 41,75 

YAPAGI 

Beyaz ı •-='"''-,------- -------- --------Siyah 

Çiftehan kaplıcası 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyoaktivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrrk, Mesane taşı, Kaıaciğer ve mideden 

muztarip olanlaıla Cilt hastalığı oknla n.utl<olrn lu ılıca}a gelmelidirler. 
Senelerce çocuğu ı>ln ay;nlar Ktc~H ti fatıı21 ın lıı fcpindın rrüstefit 

ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 
Ekspres Ç I GI I T I 

1 

Her türlü eslabı istirahat n:ükrn:nıelclir. Her şeyi ucuzdur . 

1_i~an_e~~----•---- -- 1 Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 
Yerli "Yemlik., 
'----~-ı--ı ----,, "Tohumluk., 
===Z::=::o""""="....,.-....;.;.--->-.::-:,-l~U:-:B~-;U:-:B:--'.A:-:T:--ı.---------l ı Fiatlar şunlar- Kuruş 

Buj!'dayKıbns dır : 200 Bir gecelik ----· ------------
Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır .. Yerli --------ı--------ı ., Men tane 
Arpa-
Fasulya 1-,-,-.,,..+---------------Yulaf 
Delice 

·-~-----------1-----1 Kuş yemi 
Keten tohumu 1 

:-~M_e_rc_im_ek _____ ----ı----=-==ı=~------
Susam 15,25--

UN 

1 
?ört yıldız Salih t 650-725 

u,:..,ç,....,-----i' .. -.---~ .. -~----1~5 ·--:a ~ ,-?ört yıldız Do~ruluk 650 
~ c uç .. .. ' 600 __ _ 

:.si ~ 1 Simit ,, 1 900 
:;;: ~ Dört yıldız Cumhuriyet ,~ 
~ ""ı-ü~ç __ .. ___ .. ____ 625 

Simit ,, 

Liverpol T elgraflan 
4 I 9 I 1937 

SGtıtim Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

Hazır 5 \ 56 ı_-_..,,,.w"""'""------- 1ı-1-l 95 

! 1 

125 
otel odası 
Bir gecdik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 İkinci 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi Ücreti günde 
15 Umumi 

" iki defaya kadar . 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 59 

.JRAllEDG 

B. Teşrin vadeli 5 30 Rayişmark 
ı---'--------1--=--I 

36 
Frank ( Fr.nsız ) --21- 06 1 

İk. K&nun vadeli 5 _ Sterlin ( İngiliz ) 631- 00 
1 

1 
__ H_in_t_h_a_zı_r _______ 4_ 90 Dolar ( Amerika ) ı 78 _ 37 

Nevyork 9 16 Frank ( İsviçre 

--------~--------·-----------------------------------

1 

KAY ADELEN A • 
manos trpelcrinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle. 
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KA YADELEN SU · 

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

KAYA DELE NI 
KAYADELEN su· 
)arı ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has. 
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su 
farı ve gazozları e
vinize kadar gönde
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN vzozlarını ahı km şi~rleıdı ki knrr.ızı ( KA YADE 
LEN) tapalarına dikkat rdiniz. KAY P.DFLEN Tıın~itıcıi: Mer.in 'e 
Adana KAYP.DELEN dıfolarıdır. I'ii)lk c!nraca~alır: lCO kuıuşa ev· 
lerinize gönderilir. 
Mcrbrdın Ka~zcekn n<klcden vagcn'.ar ~er ıefcıde Kayzdelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8493 15 -------

DOÇ-PE ARD 
·-------

Tenezzüh otomobil ve kamyonları 
VE 

Caterpillar-Con-Dir 
Tank traktörleri 

En uzun ömür, en az sarfiyat , en uzun vade. Dıinyada 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 sabş yeri 

Yukarda gördüğünüz hayal değil, 
canlı bir hakikattır 

Bütün dünyaca, sağlamlığı ile tanınmış ve her tarafı en yüksek lngili:z 
çeliğinden yapılmış meşhur 

RALEJ GH Dünyanın en sağlam, en zarif, bisikletidir. 

RALLİNİN Muhtelif tipleri vardır. 

RALLİ Markada, bisikletteki en son tekamülü göreceksiniz. 

Satış yeri : Dörtyol ağzı Kolordu caddesi 

8437 9-15 
M. Dedeooıu 

g. A. ı 1 
=--------------------- ------------·· 

-------------------------------------------------·. İki yeni model 

ASPiRATöR _ _.. __ 

Sıhhat Müdürlüğünün fabrikalar için_ 

tensip ettiği yegane Toz çekme boruları Ve 

Koza sevk boruları Her fabrika için elzem sağlam 
zarif ve en pratik model : 

Sipariş vukuunrla derhal yapılır. Ve hariçtec sipariş kabul edilir. 

Müracaat : Karasoku Alemdar sokağı K. 

Ahmed Öğülen 
Ş. Rıza İşcen 

Yeni W.ağaza 
12 7966 8402 11-15 g. A. 

-----------------·-----------------------------------·--------------·~-----

Çırçırlar işlemeğe 
başladı 

Malatya be~ ve iplik fabrikası Türk Anonim şirketine devredilen 

Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası bu sene 

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

------------------------------------------------.... ~ 

Tarsus American 
College 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 28 eylulde başlar ra 

ıaııı 

Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Türkçe. '~! 
lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. Leyli ücıet 230 lira • lrını 
Nehari ücret 50 liradır. Kayıt muamelesi yapılmaktadır . h 

!tiııi 
•uın 

8426 15-17-1-3-5 

!... ................................ _.~ ................ ~~~~--.:.. ..... ..,....,_,le ta 
rk 

in 
---·----------............................................ -.lhirl 

Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 

k, 
çb 
1 

Seyahattan dönmüş ve istiklal mektebi karşısındaki muayenehanesind 
hastalarını kabule başlamıştır. 8474 3-7 

=--------------------·------------------__., 
ea 

Seyhan Vilayetinden : Seyhan posta telgraf, te' a 

1 - Kozanda hususi idareye lef on müdürlüğünden : 1 ~ 
ait cins ve mevkileri aşağıda ytzılı Adana - istasyon arası postllllc 
taş ocakları resmi ile emlakin bir se. nakliyatı kamyonetle ve bir seıı'!. ııı_ 
nelik kirası açık arttırmaya konul. müddetle ve 7-9-937 de salı güll'" ı~ 
muştur. saat 15 de ihale edilmek üzere 24-' tııl 

2 - Şartnameleri Kozan Kay. 8-937 den itibaren 15 gün müÔ' ı 
makamlığında ve hususi muhasebe detle açık eksiltmeye çıkarılmıştır , 
müdürlüğündedir. ihale Seyhan P. T. müdürlüğü bina· tııl 

3 - Arttırma 7 Eylul 937 Sa- I sında yapılacaktır. . c 
lı günü saat (11) de Vilayet daimi Eski bedeli 150, Tahmin bedelı~f 1 

encümeninde açık surette y3pılacak. j 210, muvakkat teminat 189 ve k~ c 
tır. faleti birinci derecede ipotek 5ll'ı_ ~e 

4 - isteklilerin muvakkat te· liradır . Her gün onla 16 arasın yf 
minatlarile müracaatları ilan olu- sefer yapacaktır. Bu işe girmek istıeıe 
nur · yenler kanuni vesikayı ve istenil~i 

C. · Mevkii 1 .A ol ınsı teminatı idare veznesine tes i~ ~~i 
Sazotu ve oklakiyesi Tılan makbuzunu heyete ibraz etmelıdır t 
Taş ocakları resmi • )er. Şartnameyi görmek ve daha ır:r~naı· 

Dükkan eski çarşı yade malumat almak istiyenlerin ttı k 

• " " til haricinde P. T. müdürlüğü kaleıhsi 
" " " mine müracaat etmeleri ilan olunutıin ı 
" ırmak caddesi 8446 24_ 28_ 31-5 ile 

Han yen pazar yerinde iye 

bakkaliyesi ki,ıai;ı 26-28-1-5 4449 

Seyhan Valiliğinden 
Vilayet Evrak Kaleminin açık 

olan bin kuruş asli maaşlı katipliği 
için f.yliilun yedinci salı günü saat 
14 le müsabaka inıtibanı yapılacak 
tır. imtihana girmek için : 

A- iyi durumlu , 
B-En aşağı Orta mektepten me

zun , 

C- Sıbhati yerinde olmak , 
D- Askerliğini yapmış veya te· 

cife tabi tu(ulmuş bulunmak şarttır. 
Bu şeraiti haiz olanların imtihan 

gününden evvel istida ve vesika· 
larile birlikte vilayete müracaatlan 
ilan olunur.8491 

Kiralık koza deposu 
Borsa karşısında Çocuk oyun 

yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyer. 
!erin matbaamız idare memuruna 
müracaatları ilan olunur . 

c 

. 
Fabrika 
ralıktır : 

Türkiye Cumhuriytti Ziraat ~:~ 
kası Eski Adana Mensucat fabrikafıın 
halen Malatya bez ve iplik fab~ ;ün 
kası T. A. Ş. Adana Mensucat falı'>aıı 
rilcasının bakkaliyesi 1937 sene.~t . 
Eyliilunun dokuzuncu perşembe ~hı 
nünden itibaren bir sene müddeti ısb 
kiraya verilecektir.Eksiltme Ey!iilıııacz 
altıncı pazartesi günü saat on bcşl4iy 
fabrika müdürlüğünde yapılacaktı'Jchi 
Tafsilat almak ve şartnameyi oklllup 
mak istiymlerin her güıı fabrika>"ıcl 
müracaatları .8480 2-2 siyi 

Satılık ev 
Şabaniye mahallesinde Yeni , . 

tasyon Asfalt cadde üzerinde u(ısti 
tarafı yol ve geniş 1>ahçeyi havi e1 ~ 1 

satılıktır. Pazarlık için sahibi ola!' ;.ı 
Muhasebci Hususiye Başkatibi Rat la; 
F oca müracaat edilmesi • 8492 bir __________ _, 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

kıl 

hir 
li~ 
rin 
ba 


