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SOVYET RUSYA iT ALYA YA NOTA VERDi r~;.;;~;-·ı~ıi--/ Çin milletler 
LOTASINA DON CE· 

İtalyayı Akdenizde batan gemilerinin torpillen -··.~-~!:~~---i sosyetesine . 
mesinden mes'ul tuttu ve tazminat istedi muracaata karar verdı 

İtalya Rusyanın notasını ve isteklerini 
şö©J©1~1tD~ ır~d©l~ttö 

4kdeniz konferansına büyük ehemmiyet veriliyor 
R Roma : 7 ( Radyo ) - Sovyet Rusyanın 

0 ma maslahatgüzarı dün İtalya Hariciye nazı 
'•na Sovyet Rusyanın bir notasını vermiştir. 
ik· Bu Notada Rusya,Şarki Akdenizde batırılan 
y 1 Sovyet vapurunun torpillenmesinden ita!. 

1•
3Y1 nıesul tutmakta ve bunu isbat edecek de
~ili her an için meydana koyabilecek bir va
~1Yette olduj!'unu bildirmektedir.Rusya batırılan 
f
u. ll'emiler için ltalyadan tazminat ve hadise 
aıller . 1 d 1 it ının ceza an ırı masını talebetmektedir . 
alya hariciye nazırı Koni Ciyano bu Nota 

Verd·,.. 1 
iler· 1 6.~ .. cev~pt.a ta!yanın , Rusya tarafından 
. ı surulen ııtıhamları ve binnetice taleblerıni 

Şiddetle reddettiA"ini bildirmiştir. 
l<o ~os~ova '. 7. ( Radyo ) - Sovyet hariciye 
. nııserı B. Lıtvınof Akdeniz konferansından 
~ddetli tedbirler alınmasını talebedecektir • 
d ~er B. Litvinofun teklifleri konferans taralın
A"{ ka_bul edilmiyecek olursa Sovyet Rusya Sovyet notasını red· 

_denızdeki hukukunu bizzat kendi viisıtalarile deden ltalya hariciye 
Olud.afaaya mecbur kalacak ve Akdenize harp nazırı Kont Clyano 
ıremılerini sevkedecektir . 

ı~-. M ~rpç~ 1;._:_ 
~ Adanamızda 

i 
! • 1 

i 
1 
1 

Mareşalimizin 
tetkikleri 

i 
1 
i 

i ! 
İ Şehrimize şerci veren Mare- t 
İ Şaliıniz Fevzi Çakmak di:n öj!'le· j 
İ den evvel kışlayı teftiş buyur· 1 
İ muşlar öğleden sonra askeri has. İ 
İ tahane~i ziyaret ctın;şlcrdir. İ 
İ Dün s•b ıh saat sekizden gc- ! 
İ ce yarhına lad•r, ço:uk çocuk t 
İ bütün ıvı.nalı büyük kumandanı 1 
İ g<ırmek için sokaklara dökülınü,- ! 

-- •• 

hazırhkları 

~- lngiltere ve /ransa 
Şiddetli ve kati 
almağa karar 

tedbirler 
verdiler 

Türkiye , Yunanistan ve Mısırın 

yardımlarına güveniyorlar 
Londra : 7 (Radyo )- Büyük Biritanya Lion kon

feransına fevkalade büyük bir ehemmiyet atfet
mektedir. 

İngiltere ve Fransa, konferansta zayıf bir ekse
riyette kazansalar. umıı~un•Yl"tt:YC ve' r ı·cu\:ocl l\.OU· 

g c: K.clrclf vc:nnı~reru · •.s • M n 
uıt: • T .. ki e . Yunanıstan ve ısın 
feransta bılhassa ur Y ' w • • makta-
kendilerile birlikte hareket edecegını um 

dırlar . ( Gerisi içeride ) 

Japonlar Şanghay cephesinde 
büyük taarruzlarına başladı 

Jason askerleri sevkedlllyor 

Şaııghay: 7 ( Radyo ) - Herşey, 

Japonların Şanghay cephesinde bü· 

Hitler dün 
1 

nutkunu söyledi 1 

Bay Hltler 

yük taarruzlarına başladıj!'ını anlat· 
maktadır . 

Agır Japon topları çok şiddetli 
bir ateşe başlamıştır . Donanma ·da 
agır toplarile bu bombardmanı des· 
ıcklemektedir. Şapei de bir çok mü
him binalar ve şehrin civarında iki 

,_,, ... "Şa~;hay; 7. ( Radyo ) - Japon· 

!arın dört E.yliıkta ansızın taarruza 

uj!'rayan Çinliler çok büyük. ıayıat 
. 1 rd'ır Japonların teknık v:;1"ı· 

vermış e · 
taları Çinlilerden üstündür · . 

Tokyo: 7 ( Radyo ) - Japon Dı· 
yet Meclisi Çindekı sc!cr heyctınc 
teşekkürü ihtiva eden bir karar su· 

reli kabul etmiştir · 

Tokyo : 7 (Radyo) - Diyet 

Meclisi icti·ııalarına hararetle de 

vam ediyor: Japon Başvekili b~· 
gün meclisle Japon ha.reka~nı~ Çı~ 
milletine değil, Nankın hukumetı 
ne karşı olduğunu söylemiştir . 

JAPONYANIN INGILIZ NOTASINA 
CEVABI 

i tü . 1 
İ M~reşalimizin otomobili a<· ! 
İ keıi hastahaneden dönerken • 1 
İ caddelerin iki tarafını' dolduran İ 

Kabinede esaslı değişiklikler y~pı
şayiası gittikçe kuvvetlenıyor 

Berlin : 7 ( Radyo ) - Senelik 
büyük Nazi kongresi dün Nürenberg. 

de açılmıştır • 

Tokyo : 7 (Radyo ) - Japon 

Hariciye Nazırı Bay Hirota kab~ne 
arkadaşlarından lngiltereye verıle
cek cevaôı imzalamalarını reca et· 

ikinci TUrk Tarih Kurultayının 
toplanacajiı . OolmabahÇB 
sarayının ~ı,tan görUnU•U 

1 t h I· 6 [TÜRKSÔZÜ muhabi
s an u . . .. 'h K rulta-

la cağı 
miştir . 

Bay Adzuma Hariciye Nazını~· 
dan, lngiliz notasının hakaret amız 

\ halk Fevzi çakmağı çılgınca al· ! 
ı kışlamıştır. ! 
İ Mareşalın otomobili halkımı. 1 
i zın coşkun teuhurleri arasında İ 
İ Caddelerden geçerken Fevzi Çak· İ 
İ mak Adanalılarımızı selamlamış, İ 
İ iltifatlarda bulunmuşlardır· İ 
İ Bundan sonra Mareşalimiz İ 
İ Üıduevinc teşrif etmişlerdir. İ 
! Degerli Mareşalimiz şerefine j 
ı belediye tarafından saat 20 ~.e ! 
İ !'.eyhanparkta verilen ziyafet, bu. ! 
İ Yük bir ncş'e içinde geçmış, hal- ! 
İ kımız burada da büyük kuman: ! 
İ danı candan alkışlamış ve sevgı ! 
i tczahurleri izhar ctm;ştir. 1 

. d 1 lkincı Turk Tarı u 
rın en - da 
yı ile birlikte Dolmabahçe sarayın. 

Şam : 1 TORKSÔZÜ mu. 
habirinden 1 - Vezirler ara
sında değişiklik olacağı ve 

B. Hitler bu sabah ınutad nut
kunu söylemiş ve bu nutuk radyo 
ile neşredilmiştir . Alman matbuatı 
kongrenin açılış t:reninde ecnebi se· 
firlerin de hazır bulunmuş olmasın· 
dan ve ecnebi matbuatının neşriya. 
tından bilyük bir memnuniyet izhar 
etmektedir. 

- Gerisi ikinci sahifede 

'···-···-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-· . . ' . 
Mussolını nın 

Façist genç\ığe hitabı 

Roma : 7 (A.A) - Havas aj~n· 
sı rnuhrbirinden: 

Romada ltoplanmış olan 30 bin 

genç Faşist, B. Mussolininin huzu 
nında askeri talimler yapmışlardır. 

Duçe kendilerine hitaben ez 

cümle şunları söylemiştir : 
" Sizler her Faşistin ve her şe 

yin fevkinde arzu etmesi la~ı'.."gelen 
İmtiyaza, yüksek şerefe, ~ılah taşı 
rnak imtiyaz ve şerefine layık ol~u-

. · 1 peratorlugun ğunuzu ispat ettınız. m 
. . · ğl m kolların•· ve F aşizmın s11.1n sa a 

. . b t ıa ve perva· za, sızin çetııı se a ını . 
sız kalplerinize güvenebileceğıne 

eminim . " 

açılacak Türk Tari~ ~ergisinin hazır
lıkları hayli ilerlemıştır · 

Sergi Kurultay sırası~da m~tahas· 
ısların tedkikine arzedılecektır. 

s . Orta 
Kurultaya gelen Lıse ve . 

1 

şimdiden yeni kabineye alına
cak şahıslarla Başvekilin gö· 
rüşmekte olduj!'u ve bu kabi
neye Doktor Abdurrahman 

Şehbenderin de gireceği, şim-
diki meclisin feshedilerek ye
niden intihap yapılacağı hak
kında burada kuvvetli b.r şa· 
yia dönmektedir. Başvekil 

Cemil Mürdem ise bu şayia 
h.ıklında gazetecilerin sordu
SP' su.ıllara 1ni1sbr.l veya ıncn· 

rı h;1 ı:evap verıneıu:şlır. 

mektep ·ra~ muallimleri için. t.er~p 
edilen kursltrda da sergiden ıstıfa e 

edilecektir. 
1 labcr oldığınııza gôrc Kıırultay

dan sonra st>rgi uınuma açı!ack_ ve 
ziyarel şekli ayıı " a itiin edileccktır. 

B.Delbos 
Vaziyeti tehlikeli 

görmemekte 
iki dU•man tarata 

"DUnyaY~ mAtut iki muhtelif 
ayırmaii d hiç bir telif 
temayUI arasın : oımadıjiına 
imkanı mevcu 

ınanmam" 

( A A ) -B. Delbos, 
Versay : 7 · · k 

1 tolar on· 
dün beynelmilel par ame~ d .. 1 _ 

· felın e soy e 
feransının kapanış zıya r . 
miş olduıtu bir nutukta ziya ete. r~ya· 
set etmesini istemiş ve Parlsı ıçtıma 
mahalli olarak inlıhap etmiş olmal~
rında~ dolayı murahhaslara teşekkur 

_ Gı risi ikinci sahifede -

\.iıbnanda Büld~n'da top 
!anacak nh'n bC)'i k Aırr 1 c n 
grcsinde Irak hlıkiımelini Ge
ner .. 1 Nuri Said temsil ede
cektir. General kongrenin hi
tamındon sonra Bagdtda gi-
decek ve ağlebi ihtim,ıl har. ' 
biye na'llrlığını deıuhte ede
cektir. Arap kongrtsi riyase
tini E.mir Şek ip Arslanın ya. 
pacaj!'ı söylenmektedir. 

Dahiliye ve Hariciye Ve· 
ziri Sadullah Cabiri, gazete· 
cilere beyanatında vezirler 

da fikir ihtilafı buhın- . · ı ı b 
arasın . . 1 hükiımetlerile Suriyelılerın az a u-
madığını, vezirlarin büdçclerını tan-

1 

lundukları hükumetler nezdine birer 
'mle u"raştıklarını, hükumetin altı konsolos tayin edeceğini ve bu kon-

zı ıs ·ı'kl · ba"'ı . . M l k Müt· solosların Fransız E.lçı ı erme "' 
kadar Turkıye, ısır, ra ' - . . 

aya . A . t' Brezilya bulunacaklarını soylemıştır. 
tehidei Amerıka, rıan ın, 

· · u um - lzmlrde 
aııarımlzdan olan z 

En mUhlm lhr:~a~;tı vapura yUklenlrken 

.. . . 1 Bir haftada Borsada 11 kuruştan 
1 .. 7 (TÜRKSÖZU muhabırınden - 15 k a kadar ıı>.015 
zmır. 1 .. .. e 6 30 paradan uruş .k 

22 kuruşa kadar 21,074 çuva uzu~ v tari,hinden bu güne kadar satılan mı • 
. . . tılmışlır. Borsanın açı ış . . 

çuval ıncır sa 
1 

... .. e 27 098 çuval incırdır. 
dar ıo,653 çuva uıuın v ' 



y__.: 
lcwadaki Kemin 
t~· e bathdarlar 

ve böylece onun be 
troı.. altmda bulu; 
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\ HiKAYE ? 
bİ BORÇLU 

KARI KOCA 

S elim bugün pek neşeliydi. 
Nahide kapıyı açar açmaz 
onu kucakladı . Ve ilk 
sözü : 

- Artık kurtulduk, demek oldu. 
Selim bir maden şirketinin sek · 

teterj idi , eline oldukça dolgun bir 
~aaş geçiyordu . Fakat iki yakasının 

1
; araya gddiği v..ıki değildi. Borç, 

orı arı mezarlarına kadar takibden 
~azgeçmiyecek bir hela idi . Borç 
arı hiç kurtuldukları yoklu . 

G Ncıhide de az müsrif değildi . 
ençlik ve güzellik onu teseili edi 

;ordu : Ôyleya , bn çağlar geçtik· 
erı sonra tuvalet , zarafet neye ya· 
tardı . 

b· . Apartmanın dokuz aylık kirası 
. ~rıknıiş ona ne ? Bunu Selim dü. 
~Urıccekti . Nahide kocasını seviyor 
u • Fakat lüks yaşamağı da .. 

5elirn o:- u kolları arasında ok 
htken .. 'd ı· J muı e ıyor u : 

.. - Nahide nihayet ikramiyeyi bu· 
g~rı aldık . İşte cebimde .. Artık bu 
Pıs apartmandan , o cadaloz kadı. 
kırı- apartman sahibi- izacmdan 
Urtulacağız . 

il' Selim aklına bir şey gelmiş gibi 
ave etti : 

- Şimdi çağır şu pespayeyı 
Parasını alsın .. 

* * * 
h Apartmanın sahibi bayan Nezi 
. ~ geldiği zaman Selim ayaklarım 
1Y.~ce uzatmış , koltuğun içinde başı 
~orünınez vaziyette idi . Yerinden 
•pırdaınadan ona yer gösterdi . 

h· .Selimin oturduğu apartmanın sa· 
bıbı Neziha geçmiş olmakla bera· 
I e~ güzel , fettan bir kadındı . GöL· 
I erı ' hayatındaki fırtınalı macera · 
arı ifşa ediyordu: Güzelce bir acuze. 
. O ev kİrasmın onlardan tahsil 
'~İn Selimden ziyade Nahideyi taz· 
~kederdi . Selime tutkun mıydı ? 

u ancak onun bildiği şeydi . 
Nahideyc karşı da soğuk dur. 

~azdı . Fakat genç kadına karşı ta· 
I •ndığı vaziyet mütehavvildi . Onun 
a karşılaşınca gözleri hazan kıs· 

!. .................. .., .vazan 1 ............... . ...... ~ 

• • i Ti\NGÜNER i 
i i ........... ~ ......... ., .... ~ ......... ~·---·· ~·,,..·~ · 

kanç , bazan hoş görünmeğe çalı· 
şan insanların mutabasbıs bakışlarile 

doluyordu . 
Selim işi çok uzatmacı . Avu 

cunun arasında sıktığı üç tane yüz· 
lüğü uzattı : 

- Bayan Neziha , dedi , size 
borcumuzu ödüyorum . Şunu alınız 
ve artan otuz lirayı da paraların tah · 
silinde geçen müddete sayarsınız . 

Neziha elini uzatıyordu • Fakat 
Selimin ağzından dökülen son sözü 
duyunca derhal geri çekti . 

Selim : 
-Apart n anımızı da üç güne ka· 

dar tahliye ediyoruz . D~mişti . 
Neziha derh ıl ayağa kalktı. Ve 

Selimle Nahideyi hayrete düşüren 
bir teha1ükle : 

- Yok , dedi , rica ederim , 
bunu asla düşünmemiştim , .)İzin de 
bunu yapacağınızı ummam .. 

Nezihe sözünü kesmeden ekledi: 
- Size söylemeği unutmuştum , 

kttç yıllık kiracımsınız . Kiranızı 
indiriyordum ve bu tenzilatı yıl ba
şından hesablıyorum . 

Ev sahibi , sözünün müsbet te. 
sirini anladı ve Selimin elinde tuttu· 
ğu paraları alarak içinden bir bank· 
notu çekti ve iki taııesini iade etli . 

... 
* * 

Apartman sahibi koridorda uzak 
laşırken Selimle Nahide konuşuyor 
lardı : 

- iyi kadın mış 1 değil mi Na. 

bide? 
Hakikaten 

• 
* * 

Nezihe Jördüncü kattaki daire· 

sine çıkarken mırıldanıyordu : 
- Size ben üçüncü katı bedava 

bile veririm .Çünkü siz gittiğiniz 
gün, bekar kiracılar bir dakika dur· 
maz. 

~~,,,,.,,,,,___..,.,...,....,,..,.,..---.=--.,_,...~~----~,.--=--==--=...,....,.-=...,....=-~--~~ 

Akdeniz konferansına 
. hüyük ehemmiyet verildi 

- Birinci sahifeden artan -

P?.ris : 7 ( Radyo ) - Salahi· 
Yettar mahafilden zannolunduğuna gö

te on iki devletin iştirak edeceği 
Akdeniz konferansının müzakereleri 
esnasında çok heyecanlı sürprizler 
Ve hadiseler olacaktır. 
f Matbuata nazaran d~ bu kon· 
etansta demokrat devletleı façist 

devletlere karşı birleşmiş olacaktır. 
Paris : 7 ( Radyo ) - Akdeniz 

konferansınıla bu denizin emniyetini 
teınin için bir takım mıntıkalar ay. 
rılınası ve bu mıntıkaların haricinde 
RÖrülecek denizaltı gemilerinin şüp· 
heli sayılıp derhal batırılması hak
kında l>ir karar verileceği sanılmak
l-*ır. 

Londra: 7 (Radyo) - .Ak· 
deniz konferansında İngiltereyi biz 
lat B. Eden trmsil edecektir . 

Roma: 7 ( Radyo ) - Fransa 
Ve lngiltere maslahatgüzarları Ak
dcnız konferansı için Kont Ciya· 
noya davette bulunmuşlardır · 

Ciyano, masJahatgüzarlara, fik· 
rini ancak bir hafta içinde bildire· 
ccğini söylemiştir. 

Londra : 7 ( Radyo ) - Ak
deniz konferansı cuma günü Lion'da 
toplanacaktır . 

Berlin : 7 ( Rddyo ) - Ak<leniz 
knnferansı hakkında Almanya , 1n 
giltere ve Fransaya bir kaç güne 
kadar kati cevabını verecektir . 

Posta, telgraf, telefon 
Seyhan müdürlüğünden: 

Adana . istasyon arası posta 
nakliyatına eksiltme müddeti içinde 
talib bulunmadığından 18/9/937 de 
C. ertesi günü saat 11 de ve muva· 
fık grüldüğü takdirde ihale edilmek 
üzere eksiltme on gün uzatılmıştır. 
isteklilerin gösterilen tarih ve saat· 
te Adana P. T. müdürlüğünde top
lanaclk komsiyona müracaatları ilan 
olunur. 8496 

Kiralık ev 
Kıı Lisesi civarında üç oda mut 

bak ve müştemilatı havi bir ev ki. 
ralıktı r. l:st iyenlerin matl:-aarnız ida. 
re menıunıııp müracaatları ilan olu· 
nur. C 

Filistinde 
• 

anarşı 

Hala yatışmadı 
Şam : 7 ( Hususi ) - Filistinde 

Yahudilerin Araplara karşı olan mü. 
tecavizleri günden güne çoğalmak· 

tadır. Dün Ayin Gazal köyünde kar. 1 
puz satan Ali Mehmed, Nablus ci- 1 

varında Akrabe köyünde oturan Ali l 
Selame öldürülmiiş, Hayfada Hasan j 
Ali adında birisi ağır surette yara 
]anmıştır. 

Taber Paşa civarında Alna kö 
yüne ateş verilmiştir. Yangının sön· 
dürülmesine çalışılmaktadır. 

Kudüs civarında Menşiyedeki 
Arap kahvesine atılan bomba Yafa 
ve Telavivde büyük bir infial uyan· 
dırmışlır. 

Halk heyecan içinde bulunmak· 
tadır. 

Bu civarda oturan Y anudiler 
Arapların ani bir taarruzundan 
korktukları için Havralara sığınmış 
!ardır. lngiliz polisi her hangi bir 
vukuatın önüne geçmek için Arapla· 
rın Telavive ve Ya udilerin de Ya. 
faya girmelerini menetmiştir. 

Arap Lahnei tenfiziye reisi, bir 
heyanname neşrederek halkı sükun 
ve itidale davet etmiştir. 

Mezuniyetini kullanmak üzere 
lngiltereye gideceğini bildird1ğim 
lngilterenin Filistin Fevkalade Ko· 
miseri, Filistindeki son kanlı hadi 
seter dolayısile gitmesini şimdilik te 
hir etmiştir. 

Sahilden başlamak üzere Hayfa 
ile Yafa arasında büyük asfalt bir 
yol yapılması karar altına alınmış

tır . 

Mazarik eyileşiyor 

Prag: 7 ( Radyo ) - Reis Ma· 
zarik'i tedavi eden Doktorlar dün 
şu bülteni nesretmi~Ierdir 

c::::::s: 

Buenos Aires' de 
kanlı arbedeler 

Buenos - Aires : 7 (Radyo) -
Bu gün şehirde büyük karışıklıklar 
olmuştur. 

Radikal fırka mensupları, muha. 
sım fırkanın mensuplarına tecavuz 
etmiş, işe polisin de müdahalesi üze · 
rine çok kanlı arbedeler olmuştur. 

Karışıklıklarda on kişi ölmüş 
ve bir çok insan yaralanmıştır. 

Dün sabah şüpheli görükn bir 
ltalyanın evinde yapılan taharriyat 
neticesinde hakiki bir eslaha ve mü 
himmat deposu ve imalathanesi mey 
dana çıkarılmıştır. 

Pu sabah dahiliye nezaretinin 
neşrettiği bir beyannamede sükfin 
ve asayişin taınamile avdet etmiş 

olduğu bildirilmektedir . 

İspanyada 
Bir p~trol vapuru 

tevkif edildi 

Londra : 7 ( Radyo ) - !ngiliz 
Bandralı bir vapur Porlington adın· 
daki ve Batumdan gelmekte olan 
İngiliz Petrol gemisinin bir lspan· 
yol asi Kravuzöru tarafından tev 
kif edilerek götürüldüğünü göri.Jü . 
ğünü söylemektedir . 

1 eyid eden bu hadiseden son
ra lngiliz vapuru ,bir Asi limanına 
götürülerek içinde bulunan 7000 
ton petrol da musadere edilmiş

tir 

11 Reisin l-iastalrğmın dördüncü 
günü çok sakin olarak geçmiştir . 
Biraz konuşmuş ve yazabilmiştir • 
Sabah harareti normal görülmüş· 
tür. Hastalık seyrini takip etmekte 
ve tehlike azalmaktadır ,, 

Bay Maz:ırik'e Dünyanın her 
tarafından yoklama mektup ve tel
grafları gelmekted· r . 

Seyhan İskan ınüdürlüğündcn : 

Ev aJedi Yapılan tip Muhammen bedeli 
Kazası ve köyü çift ve tek ve cin ::.i Lira Kuruş 

Kozan merkezi 4 ve 4 4 ve 6 karğir 5041 28 

" 
Pekmezci 6 

" 
7 " .. " ... 8658 89 

.. Ayvalı 7 .. 6 .. " " .. 9085 07 

" 
lhsıtnıhamit 12 ,, 11 " " " 

15985 56 

" 
lmamoğlu 39 

" 
40 " " .. " 53939 41 

Ceyhan Soğanl! 10 6 3 
" 5 kerpiç 15300 02 

" Bahçe Haruoiye 13 4 - karğir 5870 00 
Saimbeyli Doğanbeyli 10 .. .. 4468 10 

.. Şar 10 it " 
4468 10 

" 
Höketçe 10 " " 4468 10 -118284 53 

1- ? azarlık s:.ıretile eksilf meye konan Seyhan vilayetinin dört kaza· 
sıncfa yaptırılacak göçmen evlerinin pazarlık ınüdJeti 1 Eylul 937 den iti· 
baren yirmi gün uzatılırııştır. 

2- inşaat mahalleri ve yapılacak evlerin tipi • cin~i ve muhammen 
bedelleri yukarıda gösterilmiştir . 

3- Evler toptan bir talibe verileceği gibi her mevki ayn, a yrı ve bir 
kaç ev birdende isteklisine verilebilir. 

4- inşaat için muktazi keresteler iskandan verilec•·k mütehaki mal 
zeme ve İşçiliği mütcahhidl! ail olın1k üzere anahtar testimi şartile )'ap
tırılacaktır . 

5- Teminatı ınuvakkate o/o 7,5 olup kati teminat için geri kalan 0;0 

7 ,5 istihkak raporlarile alınacak paradan tevkif cd ılmek suret ile % 15 
şe iblağ edilir. 

6- Bu işte fenni liyakat aranmayacaktır. 
7 - isteklilerin şartname, mukavele, proj ! ve planları görmek üzere 

her güo Adanada iskan dairesine ve bulundukları mahallin iskan daire. 
sine müracaatla Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin bu işler hakkında 
göndeı i 'en 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 

Sahife : 3 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Sinemamız müdüriyeti sayın halkımıza yine ~n güzel filmlerin bir 
tanesini daha takdim ediyor 

LUIS GRAVEUR 
CAMILLA HORN 
TAEO LINGEN 

tarafın~an çok g:.izd bir .:Uretle çevrilen bu film sayın h:ılkımıza gör· 
melerini tavsiye ederiz. 

GELECEK PROGRAM : 

Bir kış gecesi rüyası 
PEK YAKINDA : 

Harikulade filmlerimizden bazıları 

MARfNELLA 
TOP- HOT 
ASLA DANSETMEM 
SAADET ŞARKISI 
KADINLAR GÖLÜ 
ve hepinize meçhul dünyaları lıöslert·cek 
BAY TEKiN Meçhul düny~larda 

BELEDİYE İLANLARI 

8485 

1 1 
-------------------------------------------------------

1 - Açık eksiltmeye konulan ve ihalesinin Ağustosun 26 sında !'a· 
pılacağı ilan edilen Vali konağı caddesinin tamiri işi şartnamesinde bazı 
tadilat yapılmasına !uzum görüldüğünden muayyen günde ihale edilme
yerek yeniden açık eksilt neye konulmuştur . 

2 Muhammen bedeli ( 1139. 91 ) liradır . 
3 - Muvakkat teminatı ( 90) liradır . 
4 - ihalesi EylUlun 20 inci Pazartesi günü saat 15 de Belediye En· 

cümeninde yapılacaktır . 
5 - Isteklil~rin ihale tarihinden en az bir gün evveline kadar mü

racaat ederek bu gibi işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası alma· 
lan lazımdır • 

6 - Bu işe ait proje, keşif ve şartname Belediye fen işleri müdürlü. 
ğündedir. isteyenlere parasız verilir . 

7 - Taliplerin ihale günü teminat makbuzfarile birlikte muayyen 
saatta Belediye encümenine müracaatları ilan olunur . 

R489 4 - 8 - 12 - 16 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

-
kanunu iş 

Karııırı N11. 3U08 : 

-Dünden artan-

Kabul tarilıi : 8161936 

\ 'c§ri tarihi : 151611936 

Madde 14 - Müddeti muayyen olan veya olmıyan sürekli İş akdile 
bir işverenin işine girmiş olan işçi, akid müddetinin bitmesinden önce ya· 
hut ihbar mühletine riayet etmeksiıin işini bırakıp başka bir işverenin işi • 
ne girerse, akdin ba suretle ihlalinden dolayı eski İş verenin zarar ve 
ziyanından işçinin mesuliyeti yanında, ayrıca yeni işveren dahi , hakimin 
takdir edeceği <lerecede mesuldür , şu şartlarla ki: 

1 · işçinin bu hareketine, yeni işine girdiği işveren saik olmuş ise, 
2 Yeni işveren, işçinin bu hareketini bile bile onu işine almışsa, 

3 · Yeni işveren, işçinin böyle bir harekette bulunduğunu öğrendikten 
sonra dahi onu çalıştırmakta devam ederse . 

Madde 15 - Müddeti muayyen olsun veya olmasın , sürekli İş akid
lerinde işçi, aşağıda sayılı hallerde, dilerse akdi, müddetin hitamından ev. 
vel veya ihbar mühletini bekl~meksizin, derhal feshetmek hakkını haizdir. 

l · Sıhhi sebepler şunlardır : 
a} iş akd1nin mevzuu olan işin yapılması, mukavelenin akdi sırasında 

tahmin edilmiyen bir stbep dolayısile işçinin sıhhat veya hayatı için teh
likeli olursa ; 

b) işçinin daimi surette yakından ve doğrudan doğruya temasta bu. 
lımduğu işveren veya vekili yahut başka bir işçi, bulaşıcı veya istikrah ve· 
rici bir hastalığa musab olursa. 

il - Ahlaıc veya hüsnü niyet kaidelerine ııymıyan haller şunlar ve 

benzerleridir : 
a) lş akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı no1<talarından biri hakkmda 

yanlış vasıflar veya şartlar göster.uek yahut hakikate uygun olmryan ma· 
liinıat vermek veya beyanatta bulunmak gibi hallerle işveren , işçiyi ya· 
oıltırsa; 

b) fsveren veya vekili, işçinin veya ailesi tarafından birinin şeref ve 
namusuna halel getirecek veya ahlakını ifsad edecek mahiyette sözler 
veya hareketlerde bulunursa ; 

c) işçi, işverenin veya vekilinin evinde ikamet ettiği takdirde, bunların 
yaşayış tarzları .umumi ahlak bakımından düzgün olmazsa ; 

ç) iş veren veya vekili işçiye veya ailesi efradından birine k::\rŞl tecavüz 
veya tehdidde bulunursa, yahut işçiyi veya ailesi efra·Jından birini kanuna 
muğayir bir harekete teşvik, tahrik veya sevkederse , yahut işçiye veya 
ailesi efradından birine karşı hapsile cezalandırılan bir suç irtikap eylerse; 

d) işveren tarafından işçinin ücreti kanun ahkamı veya iş mukavelesi 
;;art !arı mucibince hesap veya tediye edilmezse; 

8303 -Sonu var -



Sahife : 4 
SJ 

•• Adana Borsası Muameleleri r •• •• 
CiNSi 

apımalı pamUk ~ 

PAMUK ve KOZA 
Kilo 

En az 
K. s. 

Fiyab 

E.n çok 
ır. s. 

----• Piyasa parlağı w 31 
Piyasa temizi ., 27 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 42 43 

YAPAGI 

Sablan Miktar 

Kilo 

ı-~He-y-az-----~-- 1-----1 
Si ah -·-------ıı 

ÇIGIT 
Ekspres 1 

•-~ia-ne"'--------ı----I----- ---------

Yerli "Yemlik., ---ı 
·-~---ı -----

., 
0 Tohumluk11 

!-1 U B U B A T 
Bu~day Kıbns -----·--

" Yerli , __ :;____:;...::..:..:cc.._ ___ ----- --·-

~Ar~p~·~--M_e_n_ta_n_e ___ 3 ,25 =~-= ---- --------' 
Fasulya ) 
Yulaf-------•--- ----

Delıce 
~-="'-------- -- --1----
Kuş yemi 

Mercimek -- - -

TU RKS. OZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Rek_lam. bir.~icareth~- 1 
n ~nın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-
1 

rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan ı 
Türksözüne veriniz. 1 

Renk I• ·ış er Mütenevvi 
ren kli her 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalanr.da yaptı
rabilirsirı , z . 

Ki• aplar E_~e-~lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

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

c i 1d1 er Kütüphanenizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

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

T blar Resmi evrak, cedveller, defler· a ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir Şl"kilde en zarif hurufatla Türsözünde 

yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

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

TÜ 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1 - Dış memleketler içİD 

bedeli değişmez yalnız posta 

1 

zammedilir. 

2 - !!anlar için idareye 

caat edilmelidir . 

L-----_.., 
Aşçı ve hizın 
atanıyor 

Evde çalışmak üzere bit Şan 
aşçı ve bir hiınıetçi aranı) ln1 

baamıza müracaat edilmesi. ıltiaak 
itıııckı 

Keten tohumu --ı 
·-~s-'us.:...a:..;;m-'------ıl5,50- 15,75 -------

UN 

ı,_D:;;..o.:...-rt_,_y_ıld'--'ı.:..z ....:S:..::a.:.::lih"----- ı 650 - 725 

ü~ç,,....,..__,. .. '.-~".,,..-~----' 625 ] iil ı Dört yıldız Doğruluk ı--"6-'-50'----

i TÜRKSÖZÜ: 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Kaçakçılar vat 
hainidir 

Şad 
e, Sov 
aııon ı· • 1 
1 itki 

lı Şan 
e lekr 

~-----------'1larp 
lnda c 

~ ~ ı-u.-='-ç:~~~.,_.-'-_=-_-=_-=_,""",,_,:..::_::..:_"'._-_-_-_-:_~_ ı-660 ~---------~------------------. 
ö -.,-ı Simil ., ı-900~-
] ~ '-D~ö-r-l -y-ıld·-,z-c-u"""m-hu-n-·y_e_t -- t6h--
~ °'ı_r·-=._ç-=_-=_-:_-=_.-.~~~~~.'-.-=_~'=_-=_-=_-=_~-f625 

1 Simit I .. 
Liverpol T elgraflan 

7 I 9 I 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 

ı----------=S""='im::__..:..::Pene 
Hazır ı 5 1 48 ı--=l;:::".:.:"-------ı \ 

•---------
5 12 7 

Rayişmark -4- 84 
B. Teşrin vadeli 

5 32 
Frank ( Fr>nsız ) -2-1 - 02 

lk. Kanun vadeli __ 

1

_ Sterlin ( İngiliz ) 630 00 

1 
__ H_in_t_h_a_zı_r ____ 4 79 Dolar ( Amerika ) 1 78 _ 58 

Nevyork 9 , 8 Frank ( isviçre ) 

Çiftehan kaplıcası 

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

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

muztarip olanlarla Cilt hstalığı ol<nla rrutlf~a l u ılıca}a gelmelidirler. 
Senelerce çocuğu o1 ırapıılar !<tdııti fatııarın lıı f<)7:rdın n üstefıt 

ve mesut olmuşlardır. 

I Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 

.------·---·---~--------------- Her türlü esbabı istirahat ır.ükfmır.eldir. Her şeyi ucuzdur . 

KA KAYADELFN su 
1
'

1
. ı Tren Ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır KAY ADELEN A · 

manos lepclerindrn 
en fenni cihazlarla 

ve keplarla rakle
clilen sudur . 

ları ve gazozları sıh· 

Odalar dört kişilik tir. Y 
hat ve gençlik kay 1 F'iatlar şunlar Kuruş 
nağıdır . Daima KA dır : 200 A YADELEN içiniz , 

Fazlasından fark a\ıı.ır 

KAYADELEN 
125 

otel oda;;ı 
~ir gecelik 

13ır gecelik l 
taş odalar l 

7 5 Bir;nci l,aı •ka 

KAY ADELFN su· 
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozlaıı e· 
vinize kadar gönde
rilir . Depoya halıer 
vermek kafidir. 

1 
50 ikinci w 

30 Hususi banyo l 
15 Umumi • \ 

Bir kişi Ücreti günde 

iki def aya kadar . 
Yazın Çiftebana gelmiyınlrr kı~ın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek. 

tiğiniz iztirabı unulnıayınız.8264 60 

Nan --------__________________ _,.aıı it] 

aııon f 
it. 3 le 
ışt•r. 

Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Seyabattan dönmüş ve istiklal mektebi lcaı şısındaki muayeneha 

hastalannı kabule başlamıştır. 8474 5-7 

Şan 
ni
n lıir 

1-------------------------------------"F 
--------------~---·-----------------""t" İki yeni model 

ASPiRATöR 

KAYADELEN gazozlarırı alııkrn şi~tleıd(ki kıımızı ( KAYADE 
LEN) tapalaıına dikkat ıdiriz. KAYP.CllFN Tıımitleri: !Vusin \e 
Adana KAYADElEN d<rolaııdır. fü)ik c'cnccaaf;r: JCOkuru~a ev· 

~~-~-~~--~----------~------------
Sıhhat Müdürlüğünün fabrikalar için 

Mnbedan K•l ad elen n2klcccn "g< r 1öı 1 er rdudc Kı.y;dclcn ~uyu ile 

1 
lerinize gönderilir. 

yıkanmaktadır . 8493 17 

:..;...-----------·------------------------~ 

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 vere!iye satış yeri 

Yukarda gördüğünüz hayal değil, 
canlı bir hakikattır 

Bütü;ı dünyaca, sağlamlığı ile tanınmış ve her la.rafı en yüksek lngiliz 
çeliğinden yapılmış meşhur 

RALEJ GH D~nyanın en sağlam, en zarif, bisikletidir. 

RALLiNiN Muhtelif tipleri vardır. 

RALLi Markada, bisikletteki en son tekamülü göreceksiniz. 

tensip ettiği yegane Toz çekme boruları 
Koza sevk boruları Her fabrika için elzem sağ ITı 

ko 
Ya zarif ve en pratik model : 

Sipariş vukuun la derhal yapılır. Ve hariçten sipariş kabul edilıf 1• 
bll 

Müracaat : Karasoku AlcmJar sokağı K. Yo 

Ahmed Öğüle ~: 
--.----~----~-8~--~.....;1~2 __ 1_5--~g~·--A_. ____ _, 

1 ___ _,_ __ ..,,, ............. ...,_,..,.._.._.,....,._~_...,_..,. 

1 A.lgopan , Algopan ... te 

Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirah' 

en iyi deva Algopan dır . lld 
re 

Algopan l,u lıaslalıkları,ıahat~ı1lıklaıı alır koparır ve atat15 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruşl~ 
Her eczanede bulunur . 23 8966 

Umumi neşriyat müdürü 
Ş. Rıza fşcen 

Yeni lv. ağaza 
M. Dedeotıu 

g. A. 1 

Satış yeri : Dörtyol ağzı Kolordu caddesi 

14 7966 8437 10-15 

------------·----·------------------------------~ ~------------------------ ..... --------------------
Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbaası -- -.. - ·~ -.::. -- -___ ... 


