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Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Boşvekilımi= ismet lnürıii ı e Rii ~tii Aws 

aşvekilimiz dün ·gece 
stanbuldan hareket etti 

istasyonu baştan başa Türk 
bayraklarile donandı 

§Vekilimiz ve Hariciye Vekilimiz trenin tevak
ufundan bilistifade Sofya Garında Bulgar ricalile 
IÜriişmeler yapacaklar fakat kalmayacaklardır. 

- - --· ... ·--·--
lat•nbul : tO [ TUrksözU muhabirinden ) - Baf veklllmlzle 

•l"lclye Yeklllmlz ve refakatlerlndekl bUyUk memurlar bu 
m 2t,45 de •ehrlmlzden Belgrada hareket ettiler. Gece 

"'981n• r•lmen bUyUk bir halk k•laballjı lataayonu dolilur
r. BUyUklerlmlz alkı•l•r araa1nda ayrlldılar • 

8ofr• : tO ( Radyo ) - TUrklye Ba,veklll lamet lnllnU Bel· 
••ctan avdeH• Sotyada kalmıyacaktır • lnllnU Sotya l•taayo
""- trenin tevakkufundan blll•tlfade konu,acaktır • Bulgar 
kGtnetı istasyonu TUrk bayraklarlle •U•lemlftlr • Garda 
)Uk hazırllklar yapılmaktadır • 

Atatürkün 
rnsuna Ciyak bastğı büyük günün yıl dönümünde 
şehrimizde muazzam tezahurat yapılacak 

19 Mayısta neler yapılacak?. 
-~· ... - --

Atatürkün Samsuna ayak bastı· 
9 mayıs gününün Türk gençli
• Türk sporculuğuna ithaf edil
.m~lumdur . Bu büyük gün için 
unızde yapılacak tezahürlere aid 
Program hakkında konuşmak 

e evvelki gün partide toplanılmış 
rogramın ana hatları üzerinde 
Şmcler yapılmıştı . 
Aldığımız malüm~ta göre; tefer · 
. ~rogranu tesbit için yarın vali 

vını Bay Emin Kırışın başkanlı· 
b• Bu ır heyet toplanacaktır . 

1 •• teferruatlı pnıgrnmı ayrıca 

9atıyle bildireccğız . I~ .bayram için parti genel St' k · 

ığı tarafından gon f aılen umıı
rograma göre ; gösteriler , me· 
rııı da İştirak edebilmesi için 
en sonra yapılacaktır . Mektep

' sporcular jimnastik gösterile
başka şehir içinde dolaşarak 

~a lçelenkler koyacakla: dır . 
nndcd evvel mahallin en bü· 
•re" · · ba amırı , askeri kumandanı, 
. şkanı ve Halkevi başkanı , 
Ye reisi, maarif müdürü , spor 
başkanı olduğu halde talebe 
rcuları teftiş edeceklerdir . 

tltişten sonra bütitn talebe ve 
ların iştirakile marş bando ile 

ek ve '1lhaya Türk bayrağı 
ktir . Bunu müteakip bir 
veya talebe günün ehemmi· 

ve beden kabiliyetinin karakte· 
kselmeainde rolünü tebarüz 

bir söylev verecektir . 

Bundan sonra talebelerin göste· 
rilcri yapılacak ve onları sporcular 
takip edecektir . 

Bunlar bittikten ~onra sahadan 
Cümhuriyet marşı söylenerek çıkı
lacak ve şeh irde gösterıler yapıla· 
caktır . 

Ayni güıı spor müsabakaları ya
pılacağı gibi gecesi de istifadali ve 
eğlenceli toplantılar olacaktır . 

Müsabakalarda birincilikleri ka· 
zanan sporcu ve talebelere hediye
leri ayni günde verilecektir . 

Şehirde törene gdemiyec ·!c ihti
yar sporculara seçilmiş birer heyet 
gönderilerek saygı ziyarctlcn yapıla · 
caktır . 

Ayni zarnand~ bütün bıı tören 
lere Tiirkkuşu talebeleri d ' iştirak 
edeceği gibi Türkkuşu b:ı bnı da 
programın tatbikinde v.ı ı.ifc .l:ı r ola· 
caktır. 

~--~-----·--------~-

Donanmamız 

Yugoslavya limanlarını 
Haziranda ziyaret edecek 

Ankara : 1 O (Hususi muhabiri 
mizden) - ~ıınan malumata göre. 
Donanmamızın Yugoslav limanlarını 
ziyareti Haziran için düşünülmekte· 
dir . 

Bazı gazetelerin yazdığı gibi, bu 
aylar içinde bir seyahat muhtemel 
değildir. 

= 
1 

1 

Merkez hars 
komitesi .Halep hapisanelerinde 

1 
I · 

An karada 
teşekkül etti 1 

1 

Türk gençleri aç susuz bırakılıyor 
BU KOMiTENiN DAŞKANLIGINA 
MECLiS iKiNCi REiSi HiLMİ VE 
GENEL SEKRETERLIG!NE DE 

ÖROE EVREN SEÇiLDi 

i Hataydaki Alevi Türk kardeşleri zehirlemek için 
yine bin türlü planlar kurdular 

• - ----. ------
Vata niler I:.ti Türklerinin Arap olduğunn h ~l 1 iddiaya kalkışmaktadırlar 

Mtlms1111m: Hov Hilmi 

Ş;mı : 10 ( Mıılıalıi ri mahsusu 
nıuıdnn ) - Bııra<l.ı , son giinlerde, 
Alcvı l ik Turkllik ııı csdc:si yine or· 
taya atılmış ve ale\Jilerin • üık ol 
duklan tekrar inkar edilmeğe haş 1 
lanmıştır. Bu münasebetle Aarab 
"harsını \..oruma,, isminde bir komite 
teşekklil etmiştir. Arablar, Alevilerin 
Arab olduğunda anudane ısrar et. 
rnektedirlcr, 

İlmi, coğrafi lıiç bir İstinadı ol· 
mayan bu kuru iddialar Şamda bü. 
yük ceryanlar halindedir. 

Eti Türklerinin Arab olduğunu 

iddiaya kalkışan cahil kütlelerin ye· Ankara : ı O (Hususi muha. 
birimizden) _ Çukurovadakl gane emeli, Hataydaki Eti 1 ürklerile 
TUrk camiası arasında tarihi' öz kardeşleri Türkler arasında bir 
içtimai ve dll bakımından bir· nifak çıkarmak ve cebhelerini bu 
1161 temin etmek, mazinin yan- sureti~ kuvvetlendirmek istemektir. 

I aıo11ilr.ri11 trşuLılP lıudutlcmmı::dan içnı sol.ıılcm i~lri')alamı )Ol 
ki! lıklen Dıcle ıizcrimldi J.oprii 

hf telklnlerlnl ortadan kaldır- Antakya : 10 (Hususi muhabi· Haleb hapishanesinde gayri insani 
mak makaadlle Seyhan ve lçel rimizden ) _ Kmkhandan HaJebe zulüm yapılmakta ve bigünah m"v-
vıllyetlerlnde te,ekkUI eden kuflar günlerce ekmP-ksiz, susuz aç 
hars komltelerlnln ballanacaıı yaya olarak sevkedilen Türklere ' bırakılmaktadır. Ve bununla da ka. 

merkez hars komitesi, C. H. P, ~~~""'""'2i'"''*~==-~~-~-~ ..... =~= lmmıyarak Türk mevkuflar gece 
genel sekreterllllne balll ol. 
mak Uzre Ankarada tefekkUI 
etmı,tır. 

gündüz dövülmektedir. 
Her gün Halebten buraya gelen 

haberlerle bu zavallılann maruz kal· 
dığı işkencelerin çeşidi Öğrenilmek
tedir. 

Bu komitenin bafkanhjına 
e•k• Naha veklll ve Seyhan 
mebuau Hllml Uran ve genel 
sekreterllllne de Balıkesir me
busu Örge Evren aeçllml,tlr, 

Merkez komitesinin azalık
larına, All MUnlf Yegena, Da. 
Arlk oııu, Esma Nayman, ge. 
neral Naci Eldenlz, lbrahlm 
Mete, Ömer Biçer, Tevfik Ta
rım, lçel mebusu Emin inan. 
Ferid Celil OUven, Fikri Mutlu, 
Hakkı Soydan, Hamdi Ongun 
ve Ballke•lr mebusu Örge Ev
ren aeçılmlftlr. 

Yeni Lübnan 
hükumetinde 

Teşrii ve icrai vazifeler 
normal devam ediyor 

- --
Menfilerin affı 

ispanyada af kanunu 
Hükumete geçecek ihtilalciler 

af edileceklermiş 

Berut : 10 (Hususi muhabirimiz
den) - Parlamento bi:tçenin mii 
zakeresile meşğuldur. Ondan sonra 

1 

Lübnan bankası itilafını tetkik ede. 
cektir. Lübnan kabinesi Cumhur Re 
risinin ba~kanlığı altında toplanarak 
Nebulasel sulama işile meşğul ol-

Hükumet kuvvetleri mütamadiyen ilerlemekte 

Bu hlyet hazırlanar talimat
name dahlllnde merkezde ça-
11,acak, vlllyetlerde çalt,an ı 
komitelerle çok yakından te. 
maalar~yapacaktır. - Gerisi ikinci Sahifede -

Endüstrimizin 
İnkişaf yolundaki güzel eseri: 

Kayseri Fabrikası 
~--~-----·----------..-

ENDÜSTRi HAYATı iÇiN EHEMMiYETSiZ BiR ZAMAN PARÇASI 
iÇiNDE YÜKSELEN BiR KOMBiNE ŞiMDiLiK BiZE YILDA 

2!;,000,000 METRE BEZ VERiYOR 

Kayseri : 7 
Mart 1 Tiirk Sö. 
züınııhabi ri ya zı . 
yor J Geçen 
yı l zarfınıla ına h 

sııliin bol ve fi 
atlı olması eski 
yıllara nisbetle ._ 
köylıinün a lım 

kabiliyetini artır 
dığı için Kayseri 

fabrikasının piya
sadaki sürüm 
imkanları daima artmaktadır. 

Fabrika edindigi tecrbelere isti 
naden, geçen seneki 18 milyon met. 
lik istihsalini 1937 de 25,000,000 
çıkaracak bir programla çalışacak. 
tır. 

Fabrikanın bütün imalatını kar. 
şıhyacak siparişlerle karşılaşmış ol
ması fabrikanın ne kadar memnuni 
yet verici bir faaliyet devresi içinde 
olduğuna ıçık bir delildir. 

Kaj seri bez fabrikası 

Kayseri bez fabrikasının işleme. 
ğe başlamasındanberi geçmiş olan 
kısa zaman zaf ınaa ne kadar inkişaf 
göst~rmiş olduğunu anlamak için 
geçen 1936 yılındaki çalışma neti. 
celerini rakamlarla gözden geçirmek 
kafidir. 

1936, Kayseri bez fabrikasının 
~i~asa. ile ~arşılaştığl ilk sene olduğu: 
ıçan, sıpanten ziyade stok üzerine 

- Gerisi üçüncü'"'i86ifCcie -- -

Mud11ddr11 im sol.ak 

Madrid : 10 (Radyo) • 24 saat 
devanı eden şiddetli bir harp netice
sinde hükümct kuvvetleri şimal şar 
kide i lerlemiş ve mühim ve bakı nı 
merkezler elde etmişlerdir. 

Madridin garbinde de şiddetl i 
mukavemet neticesinde muvaffak 
olmuşlardır. 

Valansiyn hükumeti bir af ka· 
numı neşretmiştir. Bu kanun teslim 
olen iht.ilalcılara kati teminat ver· 
ınektedır. 

Madrid: 10 (Radyo·Markoni)
Hükiimetçiler dün dört kilometre 
daha ilerilemiştir . 

Üniversite mahallesine hakim 
olan mevzilerde hükumetçiler tama. 
mile tahkimat yapmışlardır. 

Bilbao : 10 (Radyo-Markoni)
Dünkü harekat esnasında Fran11z 
müşahitler bir çok şeylere tahit ol· 
mu,Jardu, 

Mühim vaziyet 

ingilterede yalnız 17 günlük 
un ve buğday stoku 'kalmış 

J>iinlw po ta ılc gclrıı De) li Me) I 
1 llZljOr: 

Hafta zarfındaki i fşaattan en 
mühimmi lngi lteredeki yiyecek nok
sanıdır. 

Memlekette 17 günlük un ve 
bağday stoku mevcud olduğu tahak
kuk etm ıştir. 

Büyük harbde de nizalt ı gem ıleri 
abl ukasının en tehlikeli olduğu za
manda bıle lngiterede en esasl ı g ı
da maddesi stokunun bu derece te-

nezzü l ettiğı görülmemişti. Şimdi 
herkes. gayet ~~kl ı .olarak 1 milyar 
300 mıyon lng ıl ı z !ıras ı sarf ile vü
cud? getirilm_ekte otan mlidafaa 
tortıbatının, yıyecek vaziyeti bu hal
de oldaktan sonra neye yarıyacağı
nı sormaktadırlar. 

Şurası şayanı dikkattır ki bir 
harb zuhurunda düşman lngiltereyi 
hava ablokasına alarak büyük mik
darlarda buğday ih racına müsaıd 
iki liman olan Londra ve Liverpel'a 
zahire gemilerinin ihracat yapma
larına mmani olmak teşebbOslerine 
gi rişecekti r. 

Havai bır abloka karşısında dar 
dednizlerle muhat olan bu adalara 
Cenub ve Garb Garb istikametinden 
gemilerin yanaşması son derece 
müşkül olacaktır. 

~--------,·--------~-
lstanbulda Sinan günü 

Jstanbul: 10 (Husuai muhabiri· 
mizden) Mimar Sinaıun 357 inci 
yıldönümü Süle,...myedelci türbe. 

• Je 



Sahife 2 

Enerji nakli 
Markoninin bu son keşfini Mısırlılar 

çok iyi biliyor ve kullanıyorlar mıydı? 

Havas ajansının bir telgrafı, geçen hatta bize, ltalyan ıiliml 
G. Markonl'nln saasaslyonel diye tavsif edilmekte haklı olan 
yeni bir keşfinden bahsediyordu. Branly ile beraber Hertz 
dalgalarının telsiz telgraf naklinde kullanılmasını tahakkuk 
ettirmiş olan Markonl, şimdi kısa dalgalar vasıtaslle geniş 
ölçüde enerji nakli gibi bUyUk bir keşfin peşindedir. 

Söylendiğine göre, bir Alman pro
fesörü, doktor Scheider, 1935 de 
kısa dalgalarla tecrübelerin yapılmış 
olduğu Rapallo yakınındaki radyo 
istasyonunu ziyaret ettikten sonra, 
bu ziyaretinden hayran dönmüş ve 
Markoninin elektrik enerjisinin lıa· 
vadan nakli meselesini filen hallet· 
miş olduğunu söylemiştir. 

Genç Popolo di Roma gazetesi 
doktor Scheider'in bu sözlerine tel· 
mih ederek, Markoninin yapmakta 
olduğu tecrübe1erden bahsetmek sa· 
lahiyetini kimseye vermemiş oldu
ğunu yazmıştır. 

Fakat aynı gazete, Alman pro· 
fesörünün sözlerini tekzib eder gibi 
görünürken, fizik aleminin yeni keş
finin ynkında hakikat sahasına çıka· 
cağı ümidini izhar f tmektedir. 

Dalgalarla kuvvet nakli 1 bu ya· 
rın ekonomik hayatı kökünden sar 
sacak muazzam bir keşif olabilir. 
Ve belki bu keşif, makineden daha 
fazla, sayısız işçilerin işlerini elinden 
alacaktır. 

Muayyen bir istikamete tevcih 
edilen kısa dalgaların taşıdıkları ce 
reyan kuvvetiyle, dünyanın bir baş· 
ka köşesinde en ağır, en hacimli ci
simlerin kaldırılarak yerlerine yer
leştirildikleri görülecektir. 

Bu muhtemel keşif, bize bazı 

arkeologların, Mısır ehramları gibi 
bazı eski abidelerin yapılış şekilleri 
hakkında ileri sürdük !eri faraziyele
ri hatırlatıyor. 

Gerçi, o zamanlardan bize inti. 
kal etmiş olan vesikalarda bu abi
delerin inşa tarzları hakkında malu· 
mat aranmış fakat bulunamamış 

tır . 
Her halde şurası muhakkaktır ki 

bu büyük eserleri meydana getir· 
mek için tek başına insanın beden 

Yeni Lübnan 
hükumeti 

-Birinci sayfadan mabad -

muştıır. Bununla Kisrevan mıntakası 
sulanacaktır. Cenup mıntakasına da 
mühendisler gönderilmiştir. Dahi· 
liye veziri yeni intihap kanunu yap· 
maktadır. 

Ali komiser kendisile mülakat 
yapan bir gazeteciye beyanatında 
Irak memleketini görmek ve iki 
memleket arasındaki münesebat 
hakkında Irak ricalile temas etmek 
için gitmiş olduğunu ve Irak kralı 
birinci gazi ile de mülakat ederek 
Suriye Irak arasındaki müşterek 
meseleleri görüştüğünü ve iki mem
leket arasında iyi komşuluk müna· 
sebetlerinin tezahuratına şahit oldu
ğunu söylemiş ve henüz bir anlaş· 
ma muahedesi noktaları tesbit edil· 
mediğini de üsale cevaben ilave et
miştir, 

lrakı görmekten bir maksad da 
istiklale kavuşan !rakın vaziyetini 
anlayıp Suriyeye örnek tutmak oldu 
ğunu söylemiş ve )rakın nail olduğu 
bu ınuvaffakiyet Suriye için de arzu 
olunur demiştir. 

Cuına günü Bcrut civarında ha· 
va, deniz ve kara manavraları ya
pılmış ve müdafaa ve hücum kuv
vetleri çarpışınışlardır. Bu manevra 
lar Berut ve cenup havalisinin mü· 
dafaası tecrübesile ilk yapılan bü
yük manevradır. 

kuvveti ve hatta bugünkü kullanı· 
lan vinçlerin kafi geleceği hususun· 
da teknisiyeııler şüphelidirler. 

Bundan şu netice çıkarılmak la
zımdır ki firavunlar zamanının Mı
sırlıları, bize meçhul olan daha doğ
rusu Markoninin son keşfine gelin· 
ceye kadar meçhul olan bir vasıta
ya maliktir. 

Buna > u diğer esrarengiz nokta· 
yı da ilave edelim : 

Eski zamanlardan kalma bazı 
mezar mabedlerin eşiklerine konnl· 
muş olan öldürücü kutublar, bazı 
fazla mütecessis kaşiflerin ve arkeo 
loğların ölümüne sebebiyet vermiş
tir . 

Bir elektrikli rayın üzerine ba· 
san adam nasıl kendi vücuduna ce· 
reyanı geçirir ve bu sebepten yanar 
sa , bilenlerin verdikleri izahata gö· 
re , Mısırın mezarlarına girenler de, 
tamasiyle- iki cereyanı harekete ge
tirmekte, o zamana kadar menfi ka· 
lan cereyanlar , bu yabancı temasla 
canlanmaktadır . 

Böylece husule gelen ve ekseri
ya gecikme ile ortaya çıkan tesirin 
sebepleri son derecede çapraşıktır ve 1 

bu hususta havai mevcelerin tesi
riyle meydana gelen enerji kaziyesi 
daha varid görünmektedir . 

B. Markoninin yeni keşfinin kulla
nılmasiyle yarın nelerin mümkün 
olacağı üzerinde fikir beyan etmeyi 
başkalarına bırakalım . Fakat bu 
keşfin ehemmiyetine işaret etmekte 

de tereddüt etmiyelim . Bunlar . 
asırlarca müddet , medeniyetin fen 
sahasında , içine gömüldüğü karan
lıkları delen ışıklar olsa bile bunları 
yeniden canlandıranları selamlıyalım 
ve içtimai sahada yapacaklan kuv- ı 

vetli akisleri bekliyelim . 

Maarifte: 

Faal kooperatifler ve 
gençlik teşkilatı 

Maarif vekaleti , hangi mektep
lerde kızılay gençlik teşkilatı ve faal 
kooperatif bulunduğunu bildirilme· 
sini şehrimiz kültür direktörluğünden 
istemiştir . 

Ağır cezada: 

Yusuf oğlu Süleyman adında bi
risini öldürmekten suçlu Bozcalar 
ki:iyünden mevkuf Mustafa oğlu Ali
nin duruşmasına dün ağırcezada de· 
vam edilmiştir. 

Müddeiumumi Muavini Şeref 
Cökmen esas hakkındaki mütaleası 
nı serdetmiş ve suçlunun tecziyesini 

istemiştir . 
Evrakın tetkiki için muhakeme 

başka bir güne talik edilmiştir. 

Kont dö Martel Hicaz hariciye 
veziri Bay Fuad Hamza şarefine bir 
ziyafet vermiştir . 

Şamdan gelen haberlere göre 
Paristen dönen Suriye heyeti umu· 
mi af kararını da getirmiştir . Bu 
karar iki listede tatbik edilecektir . 

Mısırdaki Şehbenderi,şarki Erdendeki 
Atraş paşa ile Hüsnü Hakim ve 
Kavukçu gibi 21 menfinin affa da· 
hil olmadığı şayiası ikinci listeye 
kalmalarından g<.lat olsa gerektir . 

Türksözü , ..................................... , ............................. __ 
haberleri lşehir 

,ı __ ... ______ ._ ......... I ........................... ._ ................ ., 

Hinterlantda 
Yağmur nerelere düştü? 

Haftanın son y•ğmurlar hak· 
kında yaptığımız tedkikat ve tahki· 
kat neticesini bildiriyC'ruz: Bölgele
rimizden Çatalhan nahiyesinin cenup 
köyleri hariç diğer mıntakalara bol, 
Saimbeyli kazası ve havalisine de 
oldukça iyi, Karaisalıya bol yağ

murlar düŞmuştür. 

Dün sabahtan gece yarısına ka
dar devamlı denecek bir şekilde şeh. 
rimize ve aldığımız malumata göre 
heman bütün ovaya bol yağmurlar 

diiştü. Hafta içindeki, yağmr mik· 
darı 16 milimi bulmaktadır. 

Ameleler gel
meğe başladılar 

Bölgelerimizde çalışmak üzre 
dün Gazi Antepten şehrimize dok
san üç amele gelmiştir. Bunlardan 
17 si Urfa ve Elazize gitmiştir. 

Dün gece, zabıta, karşı yaka
daki amele çadırlarında oturan ame· 
leyi tesbit etmiştir. 

Şehrimiz Kız 
Sanat mektebi 

Önümüzdeki yıl beş 
sene olacak 

Şehrimiz Akşam Kız Sanat mek
tebi önümüzdeki ders yılında beş se· 
neye çı karılac:ık ve tedris programı 
Ja bu suretle büyüyecektir. 

Bu yıl tam devreli olmayışının 

sebebi geı ek tahsisat ve gerekse , 
binnetice binadaki tadilatın yapıla
mamış olmasıdır. 

Yük 
• • 
ıçın 

arabaları 
duraklar 

·------
Belediye durak yerlerini 

tesbit etti 

Şehrimiz Belediyesi yük araba
ları için durak yerleri tesbit etmiş
tir . Tesbit edilen bu durak yerle· 
rinden başka mahallerde hiç bir yük 
arabası tevakkuf t-demiyecektir. 

Durak yerleri şunlardır : 
Hayvan pazarı, Kalakoğlu fab· 

rikası caddesi ve yanık Seyhan fab
rikası önüılür. 

Bu mıntıkalar haricincle duran 
arabaları sahipleri hakkında ceza 
verilecektir . 

Çeltik ekilen 
mıntıkalar 

Ziraat müdürleri tetkikler 
yap::.caklar 

Ziraat Vekaletinin emrile Çeltik 
ekilen yerlerde Ziraat müdürleri va- 1 

sıtasile tetkikler yapılacak ve Çeltik 
kanunu mucibince bu tarlaların civar 
köylere zarar verec~k vaziyetleri 
mevcut olup olmadığını araştırıla. 

caktır. 

Tarlalarda 
Pamuk ekimi hala 

devam ediyor 

Aldığımız malumata göre ; ova· 
nın bir çok yerlerinde pamuk eki
mine hala devam edilmektedir . 

lamuk ekimi bu yıl mevsiminde 
başlamıştır. geç kalmış değildir. 

Şehrinıizin 
Bir ay içindeki idhalat ve ihracatı 

İnracaat 908950 lira, idhalat 
Kar 299818 lira 619132 lira. 

Şehrimiz Ticaret Odasının neşr· 
ettiği istatistik üzerinde yaptığımız 
tetkikata göre Mart 937 ayında 
908950 liralık ihracat yapılmış ve • 
619132 liralıkta idlıalat yapılmış-
tır . 

Şu hale göre ihracat fazlası 28 
9818 liradır. 

Başlıca ihracaat maddeleri şun
lardır : 

230974 liralık pamuk, 6808 li· 
ralık ıskarta pamuk, 56773 liralık 
pamuk çiğidi, 32789 liralık çiğit 
küsbesi, 57908 liralık çiğit yağı. 1433 
liralık arpa, 900 liralık buğday, 27 
liralık yulaf, 17265 liralık un, 1049 

Halk Opereti 
Yakında şhrimize geliyor 

iÇLERiNDE MEŞHUR ZAZA 
DALMA DA VAR 

Haber aldığımıza göre, Halk 
Opereti bu hafta içinde şehrimize 
gelecektir. 

Heyetin içimle Zaza Dalmas da 
vardir. 

Bu büyük Operet heyeti temsil
lerin Tan sinemasında verecektir. 

Gençlerin 
•• • 

musameresı 

liralık susam, 261645 liralık iplik, 
123539 liralık bez, 70.58 liralık yün, 
2830 liralık bağırsak . 

ldhalata gelince : 

35888 liralık ziraat alatı, 7686 
liralık çimento, 5541 liralık gazyağı 

5328 liralık hurdevat, 5178 liralık 
kahve, 197 liralık kanaviçe, 4025 li. 
ralık kösele, 34994 liralık yerli men· 
sucat. 26340 liralık ecnebi mensu
cat, 4477 liralık makine parçası, 

1442 liralık makine yağı, 64354 li
ralık şeker ve 29149 liralık ta esas
lı idhalat haricinde kalan ufak idha

lat . 

Hars komitesi 

Dün bir konferans 
verdirdi 

Şehrimiz hars komitesi devamlı 
faaliyetini gittikçe genişlemektedir. 
Dün Asri Sinemada saat 10 da bü
yük bir kalabalık karşısında " milli 
harsımız " etrafında konferanslar 
verilmiştir . 

Dairelerde 
Mesai saatleri meselesi 

Dünkü sayımızda vilayetimiz da
irelerinde Nisanın ilk haftasından 
itibaren mesai saatlerinin değiştiğini 
yazmıştık . Mesai saatleri mıntıka· 
)arda değiştiğine göre yazılan saat· 
ler civar vilayetler içindir . Vilayeti· 

Halkevi gençlerimizin ayın on 
ikinci akşamı yapacakları müsamere 
asri sinema salonunda verilecektir. 

Bir çok halkıınız müsamerenin 
nerede verileceğinde tereddüd elli· 
ğinden tekrarlamağı faideli l'ulduk. 

' mizin mesai saatleri önümüzdeki 
ayın ilk haftasından itibaren değişe-
cektir . Tavzih ederiz . 1 

1 

ı Şehirden istatistikler 
Halkevi neşriyatı J ı 

Dün Halkevimiz neşriyat k~lu 1 

hoparlörlerle haftalık mutat neşrıya· 
tını yapmış ve bu arada öğretmen 

Nuri Aydın tarafından " Türk harsı" 
mevzuu etrafında bir konferans veril· 
miştir. 

Çakıt taşdı 

Aldığımız malumata göre ; son 
yağmurlar üzerine Çakıt çayı taşmış.

1 tır. Fakat şimdilik bir tehlike olma· 

dığı bildirilmektedir . ı 

Bugünkü maç 
Bugün şehir stadında saat 15 

de ldmanyurdu ile Seyhan Adana 
spor kulüplerinin " A " takımları 
karşılaşacaklardır. 

Bir ay içinde 206 kişi öldü 
Şehrin sıhhi vaziyetini her ay 

hassasiyetle takip etmekteyiz . Res· 
mi makamlardan al<lığımız istatis· 
tiklere göre geçen ınart ayı içinde 
206 ölüm hadisesi olmuştur . 

Bunun 114 tanesi fakir olduğun· 
dan belediye tarafından gömülmüş 
tür. 

LAKIRLERE iLAÇ 

Şehrimiz belediyesi geçen bir 
ay zarfında 600 vataııdaşa parasız 

ilaç vermiştir . 
TUTULAN ZABITLAR 

Mart ayı zarfında Belediye zabı· 
tası esnaf için 7 35 zabıt tutmuştur . 

Vilayette: 

Tayinler ve mezuniyetler 

Payas liman memuru Ali Fev· 

Soyadı işi • kiye hastalığı ciolayısile bir ay daha 
izin verilmiştir. 

Şimdiye kadar soyadı almıyanla· 
rın mazeretleri hükumet tarafından 
makul görüldüğü takdirde, bu gibi· 
)erden ceza alınmıyacaktır . 

Seyhan parkı 

İsticare talip çıkmadı 
Seylıan parkının saz kısmına ta· 

lip çıkmadığından , belediye encü 
menince saz kısmına " şaleler yapıl · 
mak ,, şeklinde mukavelename tadıı 
edilerek yeniden 15 gün müddetle 
artırmaya konulmuştur . 

* 
Bursa sıtma mücadelesi sıhhat 

memurluğuna tayin edilen bay Şem· 
settin, ikinci bir emirle lstanbul sıt· 
ma mücadele memurluğuna tayin 
edilmiştir. 

Osman Bozkurt 

Apandistden ameliyat i.,.in bir 
müddettenberi lstanbolda bulunan 
şehrimiz Memleket Hastahanesi da· 
hiliye mütahassısı Osman Bozkurt 
dünkü eksrresle şehrimize gelmiş 

tir. Doktora geçmiş olsun deriz. 

11 Nisan 

. et Garip VasıY 

O•• len bir adamın bazen ~ol' 
vasiyetnameler bıraktı~yle 

tur. Bunlardan biri olarak şo 
vak'ıı anlatıyorlar: bir 

Tunusta Labuk isminde .J 

f" or •· içi 
bundan on sene evvel o uy 'tf. tu 
tün servetini Tunus hastanesı 
fediyor. . bir' 

Fakat, vasiyetnamenın ~: 
desi şöyle: 

5
(jJ 

"Bu paradan her sen~ . pf 
Tunus müddeiumumisine ıçki 
olarak verilecektir.,, ·p dl 

Vasiyetnamenin bu ga~ 1 sa 
desine ilk itiraz eden öliiojjll 

bası oluyor. ı.:; 
D IS'"' 

Dava açıyorlar. av~ -.,de 
nus müddei umumisinin ooUQIİ 
rülmeğe başlanıyor. fakat Y' 
yine itiraz ediyorlar ve da~a 
hakimin bakmasını istiyor ar· i' 

Davaya başka hakim de,ıı 
yor. ama, verdiği hüküm dav 
lehine değil: ~ 

Ç .. k.. h"k' vasiye un u, a ım si 

d 

ölen tarafından ne yaııl~.1ş1eıııı 
sinin meşru sayılacağını soY Jıd 
müddei umuminin her sene ; 
frank şarap parası almasıdoıP 

1 ır· 
olacağına karar vermiş er t 

NORFOLD Doı<Olı 
lngiltere kralının tac f Ik 

reninin protokolunu Non° 
hazırlıyacak . M~ 

Babası 15 inci Dük lıl 
Altmış yaşına kadar yaloıırı 
vardı , altmış yaşından 500 .ıı 
sile beraber seyahate çıktı 
Bernard o zaman doğdu · 

Norfolk ailesi katofiktİr 
leri 957 senesine dayao•Y°' / 
lenin her ferdi , tac giyrrıe 
!erinde vazife almıştır · 

YAMAN MI? 

T 'h A .. O'Tol dil" arı te rtür J fil 
den bahsedilir . l u a ;

0
'rl 

asırda lngiliz ordusunda 
1

8ıf 
Hollanda ordusunda kaY~,d 
Avusturya ve Fransız / 

. 1 1 duSU mıra aylık , osman ı or rııJı 
reşallık , Venedik ordusu 

rallık etmiş . . ~ 
Yer yüzünde emsalsıı 

rekoru değil mi ?. Bun• 

adam diyeceğiz ?: (ll! 
EL SıKMA REl<O ~ 

Yer yüzünde en c0
\ P 

Amerika reisicumhuru b• 

miş. ı/ 
Bu münasebetle gaıe 1 

Huverin bir hatırasını ~~ı 
lar . Bir gün eski Amel~i 
reisi bay Huver tam ye ıjl~ 
seyyahın elini sıktıktan 5 

/ 

iki ay , el sıkmasioı icaP / 
her türlü merasimi yasa~/, 
o tarihten sonra bu gibı 

1
/ 

rin haftada bir gün yap! 

rar vermiş .. h'~ 
Bu kararı o zaman 

vinerek karşılamamışlar' 
Bugün bay Ruzvel_ti~ 

şöhreti de herkesin dıP 
dan ileri geliyor . ./ 

Zabıtada: 
I 

C .. .. h t ~ 
urmumeş u 

Mehmet Nuri oğlu r.i' 
de birisinin,evinde buluı;J. 
şusu Hasan oğlu Meh~ 
girdiği görülmüş ve b• ;/' 
meşhut halinde yakalaP 

. ti 
Hakaret e ıı/. 

Abdullah oğlu S~~~· 1 
Celileye hakaret ettıff ~ 
kayet ettiğinden Salıh ı 
nuni takibat yapıJıııışll ' 

k 

d 

t 
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}'azan : Nihad TangUner Amerika 

Keder içinde 

l 1 • 

Hindistanda 

Sahife : 3 -

sri sinemada 
Ertuğrul Sadi - Kemal Sahir 

30 kişilik tam kadrosile 

BUGÜN ____ .......... - ---
ALTUN SATIN ALIRKEN 

Paris : 10 (Radyo- Markoni) -
Amerikanın altun mübayaası kararı 
üzerine altun is'arı düşmüştür. 

Müsademelerde aşiret 
lerden yüzlerce kişi öldü 

Londra: 10 (Radyo-Markoni) 
- Royterin Hindistan muhabiri bil. 
diriyor : 

Gündüz saat 2 buçukta dünyanın en şık, en kibar hırsızı 

S 
abah çayını Macidelerde 
içmek hem de bu eski ar· 

. . kadaşına derdini dökmek 
•Çın gelmişti .. iki kadın karşılıklı kol-
tuklara g·· w· .. 1 d" om muş er ı . 

. Macide, Lemanın içini kemiren 
şeyı çabuk anlamak istiyordu. Sor· 
du: 

- Ne var Leman söyle .. 
- Hiç sorma .. 
- Zavallı Leman ne oldu 

sana .. 

- Bak ellerime .. 
- Hastasın galiba .. ateşin var .. 
- Hasta değil deli gibiyim .. 
- Neden? 
- N~den olacak .. Kocam al· 

datıyor . 

- Emin misin bundan .. 
- Kocam her sabah muntaza· 

man · · d ışıne gider ben de ev e ·· 
- Anladım •. Ceplerinde bir 

şey rni buldun .. 
- Ceplerinde değil yazı masa

~ının gözünde .. 
- Anahtarı ele geçirdin de-

mek.. . 

- Hayır .. Ben başka bir anah· 
tar Yaptırmıştım .. 

- Güzel .. 
- Yani şimdiye kadar ona iti· 

madsızlığımda.ı değil .. Belki onunki 
kaybolur diye .. 

- Evet dotru .. 
- Hayasız çapkın,. 
- Canım belki aldanıyorsun .. 

Yanlış bir telakkiye kapılma. 
- Yanlış mı? Bir mektup bul 

durn. 
- Ne ahmaktır şu erkekler .. 

Halbuki bir kadın böyle bir mektu. 
bu hiç kocasının eline düşürür mü .. 
Ee .. Anlat bakalım. Kimden bu mek· 
tup?., 

- işte en gücüme giden de 
burası ya .. Beni, benden güzel bir 
kadınla aldatsa vallahi kızmam. 

- Kimden canım çabuk söyle .. 
- Kimden olacak Seyhan par· 

kında yaz geceleı i numaral:ır yapan 
kart Suziden .. Hani şu ·'Arjantina,, 
yı söyleyen .. 

- Ha.. O şarkı.. hiç de güzel 
bir şarkı değil.. Çingene havası .. 

- Şarkı güzel amma o kart 
şıllığın ağzına yakışmıyor .. 

- Nasıl başlıyordu? 
- Şey .. Ha.. Sen tangol~r:n 

gülüsüna .. 

Endüstrimiz 
------
Birinci sahifeden artan -

1 

çalışmış ve satışlar da stok üzerin
den yapılmıştır. Fabrika bu sene 
zarfında 3,786,333 kilo pamuk sa· 
tın almış ve bundan 2,979,481 kilo· 
sunu İşlemiştir. 

Fabrikanın iplik imalatı 2, 716,389 
kiloya ve bez imalatı 18,353,576 
metreye varmıştır. 

fabrika, piyasada karşıla~tJğı 
büyük rağbet dolayısiyle, faaliyet 
senesini, mevcut stoklarını tamanıiy· 
le tüketmiş bir vaziyette bitirmiştir. 

Devlete yapılan satışların °/0 7yi 
iecmemesi, Kayseri fahrikasının 
Yalnız piyasa için çalıştığını ve piya 
sa tarafından tutulduğunu sarih bir 
surette gesterir. 

Endüstri, hayatı için ehemmi· 
yetsiz. bir zaman parçası için de 
Kayseri fabrikasının markası her 
tarafta satılan ve aranılan bir dam· 
~a haline gelmiştir Ham pamuk ih
hyacını en müsait zamanlarda satın 
alarak stok eden fabrika, piyasada 
Pamuk fiatlanrun istikrarsızlığından 

Hayır öyle değil. Bak nasıl: Ne 
zaman yıldızlar parlar gökde .. 

- Hiç de öyle değil.. 
- iyice hatrımda .. Pekala böy· 

le baş1ıyor. 
- f mkanı yok öyle değildi. 
- Peki öyle olmasın.. Anlat 

meseleye gelelim .. 
- O kocam olacak mel'unun 

hikayesine değil mi.. Ah kardeşim 

bisen. 
Bulduğun mektup yanında 

mı? 
Yok .. 

- Görseydim ne iyi olurdu .. 
- Şıllık saçmalarını değil mi.: 

Ah hayasızlar, utanmazlar. Biz za. 
vallı kadınlar bu erkek denen cana
varlara gençliğimizi, hayatımızı, içi. 
mizi, bakışlarımızı bile feda ederken, 
onlar bize bu alçakça karşılığı reva 
görüı ler değil mi? Acımadan, sıkıl· 
madan, utan nadan,. ı Ah o kadar 
muztaribim ki .. 

- Üzülme bu kadar.. Ne yapa 
caksın onu söyle!. 

- Ne mi ? 
- Evet .. 
- Artık yaşayamam .. Hemde bu 

akşam ölmeliyim .. 
- Bu akşam mı?.. Bırak çocuk 

olma .. Bu akşam bizde yemekte ka· 
lacağını unutuyorsun . 

- Kalmam imkansız .. 
- Niçin?. 
Çünkü bir yere sözlüyüm. Şafak· 

lara kadar dans edeceğim .. Ha .. Sen 
valsı iyice bilir misin? 

- Eh .. işte. 
- Ne olur Macidl! bana biraz 

göster . 
- Olur şekerim .. 
fki genç kadın salonun köşesinde 

yerlcitirilmiş lıir gramofonlu radyo
nun yanına gittiler •. Ve seçtikleri 
giizel bir va)~ plağım makineye yer. 
leştirerek harekete getirdiler .. İkiside 
çılgınca dönüyorlardı. 

Macide arkadaşını durdurdu : 
- iyi ama sen bunu benden iyi 

oynuyorsun . . 
- Bak şu figür güç değil mi ? 
- Şöyle canım .. 
-Nasıl .. 
- Tekrarla .. 
- Şöyle mi? 
- Miikemmel .. 

1 . 

Ruzvelt fiat hakkında bir şey söy 
lememesine rağmen bu sukut frank 
kıymetine de tesir etmiştir. Frank 
112 olacağı anlaşılmıştır. 

Maliye Nazırı 11 O dan fazla 
düşmiyeceğini söylemiştir. Bugün 
Pariste 109,5 idi. 

. 
lngiltere 

Bahriye nazırının beyanatı 
Londra: 10 (Radyo-Markoni) 

- lngiltere bahriye nazın bir nut· 
kunda beş s ~nelik planın muvaffa· 
kiyetle tamamlanması için her şey 

hazırdır . 
Bahriyede yeni yapılacak gemi. 

ler için bütün tertibat alınmıştır . 
Londrada iki haftalık un kaldığı 
hakkında şayia yanlıştır . Üç aylık 
zahire vardır . 

Britanya cihan tarihinde muhafa· 
za ettiği en biiyük kuvveti bugün 
dahi temsil etmektedir . fngiltere 
cihan sulhuna hizmet edecektir . de· 
mıştır. 

~ - - -

Şimali Hindistandaki müsade· 
melerde aşiretlerden yüzlerce kişi 

ölmüş ve bir çok kişi de yaralan • 
mıştır. Çarpışmalar çok kanlı olmuş· 
tur . 

Aşiretler taarruzlarında ısrar et. 
mcktedirlcr . 

Bombay : 10 (Radyo) - Şima· 
li Hindistanda lngilizlerden 4 ü za· 
bit olmak üzere 15 maktul ve 40 
nefer yaralı düşmüştür. Bombay ha· 
kimi değişmiştir. 

General Balbo 

Roma: 10 (Radyo) - Libi u· 
mum kumandanı, General Balboya 
gf'niş salahiyet vermiştir. 

lstanbula 500 seyyah 
geliyor 

fstanbul : 10 (Radyo Markoni) 
- lstanbula pek yakında 500 sey
yah gelecektir. Seyyahlar şehrimi· 
zin tarihi yerlerir i gezecekler ve bir 
h f k d k 1 ki d a ta a ar a aca ar ır. 

--~ ·- - - - - -
-

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KO~ 
Kilo Fi} atı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
K. s. K. s. - Kı!o 

-ı<a~al~amuk - ----- ı-e...-- -- - - --- -

Piyasa parlağt " 
Piyasa temizi " 

33 
iane 1 
iane 2 

- Ekspres 
Klevlant 

YAPACl 
Beyaz 

1 
ı · 

1 Si~ah 

ÇIGf T 
- Ekspres -

iane ı-=1-1 
Yerli "Yemlik,, 

"Tohumluk,, 3,40 -
l .. 

l 
:-1 U BU B A T 

Buğday Kıbrıs - -Yerli- 5,90 
" ---
" 

Mentane --Arpa --
1 

- Fasulya ---Yulaf 

r 

1 - - -Delice 
1 

Kuş yemi 
- Aman plak bitecek .. Çabuk!. · ı Keten tohumu 1 

Mercimek -
1 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

1- Adana - Tarsus yolunun 
O 000 -1 500 arasındaki esaslı 
tamirat (8391) lira (59) kuruşla açık 
eksiltmeye konulmuştur . 

2- ihale 15 - 4 - 937 tnrilıinde 
perşembe günü saat 11,30 da vi. 
!ayet daimi encümeninde yapılJ.cak
tır . . • 

3- Bu işe ait keşıfname,hususı 
şartname , eksiltme şartnamesi ve 
mukavelename örneği (42) kuruşla 
Nafia idaresinden a1ınacaktır. 

4- Muvakkat teminat (629) lira 
(37) kuruştur. 

5 - istekliler Ticaret Odasına 

Susam 
i UN 
, 1 ?ört yıldız Salih 1 870 
. ._ uç " " - ,- 740 

:S ] _ Dört yıldız Doğruluk l- 775 
~ ._ üç " 

" 1 - 725 
::ı c - s·. 1 ] ~ _ ımıt ___ ,, 
~ ~ Dört yıldı7. Cumhuriyet ,-~oo 
C"I 

c.;o -_ ,-750 
" 1 

uç 
" " 

Simit 1 ., 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

10 I 4 / 1937 i ş Bankasından alı nmıştır. 
Sanlını Ptnt 

Hazır 

1-~ ~ 
-1.ıret l 
_Rayişnıark - 1- 96 

Mayıs vadeli Frank ( Fransız ) - 17 -ı 23 
Temmuz vadeli 7 86 Sterlin ( İngiliz ) 620- 50 
Hint hazır 6 1 28 -ı?olar ( ~mcrika )--1 78 _ ~ 
Nevyork - 14 120 frank ( ısviçre ) 

( Arsen Lüpen ) 
Büyük heyecan ve macera 

. . 
pıyesı 

BU GECE 
Heyetin (son) fevkalade temsili 

FANİ TANRILAR 

( Ezrail) 
Ayrıca: Temsilden evvel 

Düetler-Rakıslar Sololar - Yeni Canbaz Numara:arı muhtelif eğlenceler 
FIATLAR : 

Numaralar 
50 

Duhuliye 
30 

Localar 
250 

Numaralı koltuk ve localar : Giindüzden satılmaktadır 

7978 

TAN SİNEMASI 
Bu akşam 

Mevsimin büyük harp filmini gösteriyor 
VAT AN SEVGiSi , FEDAKARLIK , KAHRAMANLIK , 

HiS VE V AZIFE MEFHUMUNU 
Bir araya toplamış müstesna bir film 

Hücurn Filosu 
Binbir heyecan kaynağı bu şaheseri görünüz bugüne kadar yapılan 

harp filmlerinin en dehşetlisidir . 
Baş rollerde: JAK HOLD ve ANTONfO MORENO 

Pek yakında : 

Bağdad Bülbülü 
Türkçe ve Arapça şarkılarla süslü ve teınarnen Türkçe sözlii büyük film 

Baş Rollerde : MÜNiRE ELMEHDIYE ve AHMED ALAM 

Bugün saat 2,30 da iki film birden Harry Baurın 
temsili Vicdan azabı ve Kan Kuvveti 

7972 

---------------------------------------------------! 
Devlet Demiryolları Adana işletmesinden : 

işletmemiz mıntıkasının Ceyhan civarında K.m 412 deki taş ocağınd 
(Tahmini fiatı) beher ır.etre nik'abı 150 kuruş 50 santimden EOOO metr 
mik'abı tıalastın ihzar ve teslimi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşt 

Eksil~me 19- 4- 937 pazartesi günü saat 16 da Adanada lşletm 
binasında•yapılacaktır . Şartname ve mukavele projeleri parasız olara 
Mersinde Şube 63 Şefliğile Adanada yol baş müfettişliğinden verilecekt 

isteklilerin 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mucubince ve şar 
namede yazılı vesaikle beraber muvakkat teminat parası 681 lira 75 ku 
ruşun idaremiz veznelerine yatırıldığına dair olan makbuzun ve yahut şar 
name projesinde örneği ilişik torınüle göre banka teminat mektubu v 
fiat teklifini havi zarflarını (Üzerine Ceyhan civarında yapılacak balast 
aittir diye yazılarak) eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabi 
li.n~c Adana.da işletme müJürlüğüne vermiş olmaları ve mektup sahiple 
rının de eksıltme saatinde hazır bulunmaları. 7947 4- 7-11-14 

Seyhan iskan müdürlüğünden: 
Mamulumiktar G?.yrimamul 

Kazası metro mik. kayıtlı olduklarına dair Ticar.et Od~· l F b • k d• kt •• ı •• ..., •• 
N:ti:·;~d~~1~~ü~d~:b~~~:~d:kd:~: ı a rı a ıre or ugun- i 
sikalarını göstermeğe mecburdur . 1 den ayrıldı . 

metro mik Cinc;i Orman adı 
Tarsus 667 . 871 970 Köknar Güresen ve Karankd 
Tarsus 36. 208 51. 725 Çam Çamesiği, Beypmarı 
Kozan 780. 208 1114. 300 Çam Çama lan 

7936 31-3-.-7-11 • 1 Osmaniye 558. 315 
Feke 

796 Çıım Kaba Ôrtlek 

z= Türksözü gazetesi yazı işleri direktörlüğüne : 
kcnd• mamullerinin müteessir olma· 1 4 937 'h ' d . "b 1 · b 1 • · h tarı ın en ılı arerı rahabı.:. ığıma binaen Toros Fabrikası sa. sını temin etmiş ve ez erını er za · 

. b't f' tl tmak usulü hibi Bay D. M. Kokinakinin U!Tıumi vekilliği ile fabrikası direktörlü~ün man aynı sa ı ıa a sa • • . ~ • 
nü ittihaz etmiştir. deıı ayrıldım. Mez.kur ~a~rıka~a hi.ç .bi~ suretle. ilişiğim kalmamış olduğu. 

Kayseri kombinemizden çsk bü· nun sayın gazctenızde ılan edılmesını rıca ederım. 
yük inkişaflar ümid edebiliriz. 1 Toros Fabrikası sabık direktörü 

• • 7979 HABiP KARAZINCIR 

154. 674 221. 204 Çam Bozat ve ya kara Ar 

Yukarıda müfredatı ve izahatı gösterildiği üzere dört kaza ormanl 
rından muhtelif nevi ve eb'addaki kerestelerin kat ve imal ve nakli 93 
Nisanın 12 pazartesi günü saat 15 de Seyhan h ... kumet konağında topla 

' nacak komisyonda her kazaya ait olanı ayrı ayn pazarhkJa ihale ol~~· 
caktır. fstcklilerinin gösterilen muhammen bedellerinin ° o 7,5 kmına 
muvakkatelerile birlikte müracaat)an ilin olunur. 7948 4-7-9-11 
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Sahife 4 

Cenubun en 
mü tekim il 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

~~--••ramllmiiiiiiiir~wiilıiiiı-~ 

•• •• •• 
TUR K ozu 
•• u 
r 
k 

'ı Gazete ı Tiirksözü n1 albaası "Tiirksözündcn,,başka 
-------- her boyda gazete, ınecmua, tabeder. 

1, Kitap j l:.serlerinizi Tiirksözü matbaasında l: ast ı rı
--------' nız. ten1i· • l. nefis bir cild içinde ese
riniz daha kıymetlenecektir . 

J

1 
İlan 1ı Reklaın bir ticarethan'- nin, bir ıuüe~st' ~eııin 
-------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

S 1 
C. ild / ı<ütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
·-------' kitaplarınızı Tiirksözünün mücellithane· 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Türksözünde yapılır . 

Türksözü 

' 1 

' 

1 
ı 
' ' 

- ------ -----

11 Nisan 

o 1 T ah 'ı Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler ' 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

GLETRAC 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

6 silindirli tam Dizel mazotlu TRA TÖRLE 
temin eder .. .. 

omur ve 
. . çok ucuz 

•• u 1 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
~------' ancak Türksözüniin Otomatik makinala
nnda yaptırabilirsiniz . 

Sağlam , uzun 
O. T. r. A. S . 

Beyoğlu: İstiklal caddesi 

ışı 

İstanbul 
M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi ADANA 7949 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
büyük bir ten-rağmen aldığı bütün işlerde 

1 . 

Adana 1 c r a me- ' 
1 

murluğundan : BELEDİYE iLANLARI 
zilat yapmakta_d_ır-=. =====================' D. No. 39-2425 j----------------~-. 

Belluriyeci Mehmet Celalın Meh
met kızı Sakinedeki alacağından do· 1 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAV ACELEN 
lştihasızhğın, hazımsızlığın, yegane reçetesidir 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile dolduıulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli bonılarJa getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen tapala-

rına dikkat ediniz 
Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 5 

Kelvinator ,.... 
Sağlığın mi· 

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

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unutturur,evinize 
sıhhat ve neş'c 

1 verir. 
Kelvinator 

Buz dolaplan 
yiyecek ve içe
ceğinizi muhafa 
za etmekle mi d 
ve barsak has· 
talıklarına mani 
olur,ateşli hasta· 
lıklarda en bü· 
yük yardımcısı· 
dır. 

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza " 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 7966 

4 

layı : ı 
1 2400 arşın arsa üzerinde alt 

,-------------, katta 3 oda , 2 mutbak , 1 ahır, 1 

Nisanın on beşinci perşembe gününden itibaren nihayetine 
beş gün müddetle resmi, hususi ve piyasada çalışan otomobil, k 
m:>tosikletlerin fren karoser v~ sıiresinin muayenesi yapılacaktı 

Bu müddet zarfında muayeneye gelmeyen otomobil , kamyo 
tosiklet sahipleri hakkında kanuni takibat yapılacağı ilan olunu 

TÜRKsözjj 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dı~ memlckcllcr İ\~in Abone 

samanlık , ve kerpiç 3 odalı bir ev 
üst katta üç oda ve balkon , v~ 
havluda, motorlu , 1 su tulumbası , 
1 abdesthane, 2 nar, 5 armut, 1 zey
tun, 4 zerdali, 4 mandaline , 13 tu 
runç 14 portakal , 1 Rumdudu , 3 
ekşi limon, 2 tatlı limon, 1 sakız '.j 

dut , 1 dardağan , 2 üzüm asması 
mevcut olup işbu gayri menkul Sul· 
tan sokağında kain bulunmakla tak· 
dir olunan kıymeti de 2000 liradır . 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
13-5-937 perşembe günü saat 
10 dan 12 ye kadar birinci ve 28-bedeli değişmez yalnız posla masrafı 

zammedilir . 5-937 cuma günü ayni saatlarda 

2 _ ilanlar için idareye müra· ikinci artırması yapılacaktır. 
caat edilmelidir . 1- işbu gayri menkulün artırma 

L ____________ J şartnamesi ilan tarihinden itibaren 

S ı 936/2425 No. ile A d a n a icra 

1 
atı ık dükkan ve dairesinin muayyen numarasında her

kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
arsa yazılı olanlardan fazla malumat al

Ccyhanda Konakoğlu mahalle· 
sin~c ve çarşıya yakın bir yerde ma· 
kinist Mehmet u.;tanın evine bitişik 
ve mumaileyh tarafından i~gal edil· 
miş bir clcınirci dükkanı ile buna 
muttasıl 794 metre murabbaı ( 1048 
aqın ) arsa salılıklır. isteklil erin A· 
danada Macar Ziraat makineleri şir
ketine ıııiiıacaat etmeleri ilan olu· 
nur. 7943 4- 11 - 13- 15 

Biirücek yaylasında Say
fiye kiralayacak olanla- 1 

rın nazarı dikkatine : 
Bürücck köyündeki Sayfiyelik 

Yurtlar için köy heyetine tayin edi· 
len salmanın yurt sahiplerinden ve 
eğer yurt kiraya verilmiş ise kiracı· 
larından yayla mevsiminde tahsili 
mukarrerdir . Yaylada yurt kirala
yanların kira bedellerinden bu salma 
ve bekçi ücretini tevkif ve talep vu· 
kuunda teslimi vezne etmelerini ve 
aksi takdirde köyce mesuliyet ka· 
bul edilmiyeceği ili\n olunur .7956 

7-9-11 

mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
36 2425 dosya numarasile meınu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin 0;0 7 ,5 nisbe
lin<lc pey akçasile veya milli bir 
Lankanın teminat nwktubu tcv~!i 
cdıleccktir. (124) 

3 - f potek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarları;ı ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul lizerin
deki h .. klarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu
'riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bt:delinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 

Alakası kesildi 
Kuru köprüde Yeni Cami civarında kain sahibi bulunduğu 

, Eczanesindeki mesul müdürüm eczacı Celal Macit Bayeri mesul 
j azledt~rek yüce Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinin de te:ı 
1 rine eczan !den 8- 4 -937 tarihinden itibaren merkez hükume 
ı zabıta huzuriyle ke~disinin ala~asını keserek ~cza~eden çıkartt 

Mumaileyh Celalın bu tarıhe kadar olan hıç bır borcunu ta 
ve eczancmle hiç bir alakası kalmadığını ve alacaklılarının kend 
racaat etmesini ilan ederim. Ölü eczacı lsmai 

7970 Erhan eşi 
2- 3 Fethiye Er 

artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 1 

tiyenin alacağına rüçhani olan diğer il 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 
Iarın o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuun<lan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhiidü baki kalmak üzere artırma 
15 giin daha temdit ve 15 inci giinli 
ayni saatta yapılacak artırmada 
be<leli s a t ı ş istiyenin alacağma 
riiçhani olan diğer alacaklıl.ınn o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmııundan fazlaya çıkmak 
şartile, " ve 2280 No.hı kanun hü
kümlerine tevfikan muhammen kıy
metin 0/0 75 ini b u l m a k ,, 
eh çok a r t ı r a n a ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih':lle 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 1 

olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 

aynca hükme hacet kal 
muriyetimizce alıcıdan t 

( 

Yukarıda gösterilen 
Adana icra memurlu"' 

işbu ilan ve gösterilen 

namesı 

olunur. 
dairesinde sat 

7976 

Büriicek köy ihl 
yetinden : 

Teamiilen yayla za 

15-Haziran-~37 tari 
rinievvel nihayetine ka 
içinde her gün 2 saat m 
odasında köy fukara ve 
kı hastalarını muayene et 
tebaki gün ve saatlarda 
lunmak üzere bir hekim 
vardır. Ücreti pazarlık 
rilecektir.Talip olanların 
tine müracaatları. 7957 

7-9 

Umumi Neşriyat Mi 

M. Bakşı 
Adana Türksözü ma 


