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SAHiP ve BAŞMUHARRfRı 

Kuruluş Tarihi 

1 Klnunusani - 1924 

··- •• -- Perşembe 

18 Şubat 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı: 3758 

5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAzETE Ulucami yalanında hususi daire Pk. 44 

&& 2 ama 
L 

- SU& e81kan antantı 
Müzakerelerin mahiyetine dair he

tebliğ neşredilmedi ee A 

nuz resmı 
Rüşdü Aras ve Antonesko Yunan 

kabul edildi 
kralı tarafından 

Konseyin büyiik kararlar aldığı söylenmektedir 

Ati anı.. na : 17 ( Radyo ) - Balkan 
etnı· ~toplanarak mesaisine devam 

lftir . 

R .. ~iirkiye hariciye Vekili Tevfik 
Uftii A h · · ~ ras ve Romanya arıaye 

bul 1'l ~tenesko kral tarafından ka· 
editnıiılerdir . J 

ntanB.itGn Yunan matbuatı , Balkan 
a~ konseyinin toplantısından 
.. ~ekte ve bu mevzua ~nif 

tahsis etmektedir . 
Bilhaa . iiYGlc s~ .Akrapolis gazetesı , bu 

alı-..._te~rilu m'saiden hararetle 
~te ve Balkan antanbnln 
---ııazLtıru kaydetmektedir • 

~ ~ntanbmn t~plan~a ve 
üz er~ne aid resm• teblit he· 
~lllelDİ§tir • 
~ yakında nefri beklen· 

-.;?Mı:_ 

'!e••r• Hedi..,.rl 

tankonun zaferi arbk 
tahakkuk arefesinde 

skeri müdafaa meclis reis~ ~mum 
kumandanlığa tayin edıldı 

~~------·----------
Asiler bir Sovyet ticaret gemisini batırdılar 

l::ra : 16 (A.A) - Londrada mülteci geldi. Mülteciler :::.~: 
ki ~ elçiler komitesinde önümüz. vetlerinden ve bava~-;'.. 1 Ya ~~inden itibAren lsprn- mana uıı:addd;l'IDI( :J.. u{: ··~· 

. lü gitmesinin meni ve alh Madnd : 1 . Mad · d 
itibaren ispanyaya silah mü· yada bükümet ~vvetlen . t.::U· 

acta! \'e IÖnüllü gitmemesi için Jamora ~pl:~lerinde umumı 
edil ~ denizden bir kordon te- za ge~le~ar17. ( Rad o ) - lhti 
e ~ bıdtlanda bir anlqma Madnd • . Y 1 . 
~1rnittir, lilciler taarruza gcç~~er. kı tarafın 

lllıanka : 16 (R d o) -Asi- çarpıtması fiddetlendı · 
lllen..._ a Y Lond . 17 ( Radyo) Cuma-
•: __ --P bir harp gemisi bir Sov· ra • . 

• ~ret lemi.sini Cebeluttarik ön- ertesinden evvel bıtaraf kontrol m~ 
~e batırnıı•tır rahhaslan ispanyaya ha .. eket edı-
IWlld. y • 

Ziraat vekili Muhlis 

Bu sene klevland çiğidinin kifa· 
yetsizliğini nazan itibara alan Çift-
çi Birliği bu buhranın önüne geçmek 
için Ziraat Vekaletine ve Adanah 
mebuslara müracaat etmiıti . 

Hemşerimiz Niğde Mebusu Ca· 
vit Oraldan aldığımız malumata gö· 
re Ziraat Vekaleti bu müracaatı 

ehemmiyetle karşılamış ve Ziraat 
Vekilimiz Adananın bq ihtiyaanan 
muhakkak surı tte temin edileceRini 
ve icabederse bu iş için on, on beş 

gün içinde ken .Jisinin de Adanaya 
geleceğini söylen.iştir . 

rıd : 17 (Radya) - Askeri yor: 
.. llleclisı reisi umum kuman- -------------------------p: .taYin edildi. 

t.ro':' : 17 (~adyo} - Porteki~n 
i llıeselesıni kabul etnıemesa 
ı.:ebafilde uygunsuz karşılan· 
liı r. 

a liiborı .= 17 (Radyo) - lspan
d tlenn gönüllü se\ kini dur-

U!11nu, fakat Musolininin bir i::; kadar Madridi zabtetmeğe 
ta.J- kuvvet ~önderdijiıü yaz· 
~r. 

Matbuat, Fr,nlconun pelc yakında 
ffer olacarmı da ilive etmek-

Idhalit rejimine göre 
lktisad Vekaleti pozisyonlara aid olmayan mallar 

hakkındaki karannı tebliğ etti 

~---------··------------
Ankara : 17 ( A.A) - Bir Şu

batta 937 den evvel gümrüklerimi · 
ze gelmiş bulunan ve bir karara 
batlı a ve m listeleri meyanında bu 

memekte bulunması ıuret:ile bir Mart 
tan itibaren idhaline müsade edile
cektir . Alakadarların nihayet on beş 
Marta kadar lktisad Vekaletine mü 
racaatla bu karara tevfiken güm· 
rükteıı çıkannak istedikleri malların 
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bay ve Bayan 
kelimeleri 

Dahiliye V ~kilinin 
tamimi 

Sart hamallığı kat'i 
surette kalkacak 

lngilizler nasıl 
silahlanıyor 

Londra : 17 (Radyo) - Bu ak· 
şam neşredilen beyaz kitapta beş 
senelik bir pilin için( 1,500,000,000) 
lira tahsisat kouduğu yazılıdır. 

F evkalide bütçeyi karşılamak 
için ayni zamanda hem istikraz hem
de vergilere zam yapılacaktır. 

1936 da deniz infaabna elli mil
yon sarfedilecektir. 

Vekiller Heyeti Istanbul
da bir toplantı yapb 

Başvekilimiz İstanbulun iş hayatı 
içinde tetkikler yapıyor 

---·······---

lsmeı lnöna 

Ankara: 17 (Radyo) - Sa
mldıtına göre bir kaç güne kadar 
l.ıanbulda Vekiller Heyeti toplantı-
... .,_.ı ........ L-...--. 

Bu toplantıya iftirik için bugün. 
lerde Milli Müdafaa Vekili Kiznn 
O..p •Nafia.....- Ai Çetinkaya 
,ebrimiıden lstanbula gidecekler
dir. 

Bqvelcilimiz ismet lnönünün da
laa bir müddet lstanbulda kalacağı 
zannolunmaktadır. 

lıtanbul : 17 ( Radyo ) - Dün 
saat 18 de Ege vapurunda Başvekil 
ismet lnönünün riyaseti altında li
man erkinı bir toplantı yapmıı ve 
bir ziyafet verilmiştir. 

Başvekil ismet lnönü, limanın 
bugünkü vaziyeti ve limanda yapı· 
lacak tesisst hakkında lizımgelen 
izabab almışlardır. 

lngilizler gemi 
yaptırıyor 

Londra : 17 ( A.A. ) - hı*iDte-ı 
re milli müdafaUIDI takviye malcM· 
diyle yeniden büyük mbh gemilerle 

-~yy .. wı ... ııl!W ..... 
mühim sarette~ ve ba· 
va kuvvetleri. yeniden tecbiz eclle· 
celctir. 

Yunan Kralı Rüştü Arası 
Romanya ve Yugoslavya 
murahhaslannı kabul e 

Atina : 17 ( A A ) - Yunan 
Kralı.dün Yugoslavya başbakanile Rüı 

tü Arası ve Romen horiciye naza. 
ranı ayn ayn kabul etmiştir. 

Dörtler antantı 

Memleket bir sene daha büyük 
ve atar masraflara katlanacaktır. 1 

Batvekile liman vaziyeti ve fa
aliyeti baklanda bir rapor takdim 
edilmiştir. 

Londra : 17 ( Radyo ) - Bir 
harp wkuunda mütekabil yardımda 
bulunacak olan dört şimal devleti 
konferansı hububat işini tetkike bq 
lamışbr. Kazakta yapılmakta olan iki büyük 

:mbhdaıi sonra Jdecek yallarda yeni •==!l!!!!m-~~:=--.""'!all!!!!ez-:=~-----~!!!!!!'!!!~~~ 
lerine de bqlanacaktır. -----

Hava kuvvetleri takviye edile· 
cektir, 

Yeni karargihlar ve yeni tay. 
yare fabrikaları yapılacaktır . 

Hava taanuzlanna karşı yeni 
tedbirler alınacak ve yeni toplar ya
pılacakhr 

lngiltere ve müste-mlekelerinin 
muhafazası için tertibat alınacaktır. 

Kara ordusu da teyiJ ve takvi 
ye edilecek m1kirıelcştiril cek ve 
bilh3ssa iaşe meselesi pek miikem 
mel bir şekilde tanzim edile~k, şim 
diden ihtiyat aııbarlan yapılacaktır. 

Alman - İngiliz 
Deniz müzakeresi başladı 

Londra: 17 (Radyo) - lngilte 
re ile Almanya arasında bir dt-niz 
anlaşması akdi için müzakerelere 
başlanmıştır . 

Müzakereler iki gündenberi de
vam elmektedir . 

Türkçede şöyle b:r ··b 1 .. mu a ega şakası vardır : 
O yalan bu yalan fili yuttu bir yılan .. 

Şukyub~arıya koyduğumuz resmi gördükten sonra bu söıüa hiç akil al• 
mıyaca ır 5:ey olmad ğ . . 1. .. ı ma ınsanın ınanacatı ge ıyor. 

d h
Y

1
erde uzun boylu yatan karnı şiş mahlukun bir yılan oldupnu tabii 

er a anlamışsınızdır. 

Maclri4 : 1 J (Radyo)- Asi bir Junmayan senayi pkineleri ve sa
ID~o~ tayyaresi Cezair sahille· na1ili .,._yonlara aid olmayan eı
e ıki lngiliz muhribini bombard- yanm mallann Mart sonuna kadar 

v~trn~tir. 1 resmi verili fişler gümrüklerden çaka 
mikdar ve kıymetleri ve dahil olduk. ------------

Piton adındaki bu müthiş yilan bilhassa Malezya köylüleriniD .,.._ 
musallat olan bir afetrir. YıJanın karnındaki koca bir domuzdur. Plloa fok· 
masım yuttuktan sonra kıpırtamiyacak bir hale geldiği için tehlikeaildir· 

Resimdede görüldüQ-ü gibi ona yaklaımak hatta yakalamak mümki~ 
Domuzu çalınan köylü, hırsuı yakalamlf ve ona JAyık oldul'U C.

vermiıtir. Yılanın karnı yaPhp ta domuz meıdana ÇlkanJdıtı ,.... ~ ~~7 (Radyo)- Malap nlmıt olmam ve bazı memleketler 
~ Jiıbinlerce mqeliler İle kredi ile idbal edil· 

lan pozisyonları bildirerek müsaade 1 Memleketimizde çimento tiple· 
almalan lktisad Vekiletinden teblit rini tayin eden esaslar heyeti v~-
edilmiftir • lece kabul edilmiştir • yanm biltün kem.ikleriain kınkbtı ve bir et ylj1nı halQU ~ 

" O yalan ba yalaa domuzu ~ta bir yılan ,, ......_ 
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lngiliz ı ııatbuatı 

rş ehi r haber 1 eri 
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TÜRKSöziJ 

İki milyon abones: olan gazeteler 
~ . .;. .................................................. . , Gündelik siyasi gazete 

Dört milyon 
• 
Ingiliz gazeteciliği, cihan har-

binden sonra, Taymis gibi en 
muhatazekar gazetelerin bile 

kendilerini kurtaramadıkları esas 
lı değişiklikler geçirdi. Bu zahiri de
ğişiklıkler, gazetelerdeki yazıların 

geniş ölçüde değiştirilmiş olmasiyle 
ifadesini buldu. 

Londrada çıkan ekonomist adın
daki gazete, bu mesele etrafında 

neşrettiği bir seri makalede, bir ga
zetenin, kamoya dört türlü hizmet 
görmesi lazım geldiği neticesine var
maktadır: 

1 - Havadis, 
2 - Fikir ve mütalealar 
3 - lngiliz gazetecilerinin argo 

su i'e (neşriyat features) yani okuyan 
halkı meşgul edecek havayı yapmak 

Cihan harbinden evvel, en ileri 
planda, havadis ve fıkir bulunuyor
du. Fakat harb bittikten sonraki on 
•ııl içinde features hakim vaziyete 
geçti. Şimdi ise, mesele ve hadise
lerin izahı, büyük bir rol oynamakta 
dır. Bundan dolayı milyonlarca ba
san popüler gazeteleri!) h, r biri, 
verilen haberi neden ve nasıl diye 
tahlil ve izah eden eksperlerden 
mürekkep heyetler kullanılmaktadır. 
Buna, bu tarzda tah~is edilmiş olan 
sayfaları çoğaltmakla imkan hasıl 
olmuştur ki, ekonomistin fikrince 
bu sayfaların adedi. biribiri üzerine 
günde üç ila dördü bulmaktadır. 

Dünya harbinden sonra birçok 

1 gazeteler birleşmek derdine tutul
muşlardı. 1930 danberi "Daily Nevvs' 
.ıp "n.:ıv C'hrnn"!cle. io "Nezvs C
lucnicle ,, adı a tında bleşmesinden 
başka hi<, bir temerküz hadisesi ol 
mamıştır , 

Fakat Ekonomist, temerküzün 
mevcud olduğunu başka bakımdan 

lesbit etmektedir. O da, Londrada 
çıkan popüler büyük gazetelerin 
tirajları yükselmekte, vilayet gazete-

leri ise düşmekte olması hakikikatıdır. 
Sabahları çıkan on tane milli gazete· 
nin okuyucuları yüzde 7,5 nisbetinde 1 

çoğalmış, otuz tane vilayet gazetesi/•' 
de yüzde 55, nisbetinde okuyucu
sunu kaybetmiştir. Bu hadisede de, 
lngilizlerin bir nevi adam avla
mak manasına gelen "Canavassing 
adını verdıkleri rekabet ve reklamda 
ehemmiyetli bir rol oynaın,.ktadır. 
Vaktiyle, bu pek pahalıya mal olan 
tarzdan vazgecilmesi için , popüler 
büyük gazeteler arasında bir agren
dsment yapılmıştı; fa~at "Daily He· 
rad, bunu bozdu. 

Akşam gazetelerinin de okuyu· 
cusu azalmıştır . " Ekonomist " bu
nun da sebebini , lıu ğibi gazetele
rin " canvassing " yapmadıklarında 
aramaktadır . Fakat diğer taraftan, 
daha başka çarelere de baş vurulu -
yor ; mesela • D~ily Telgraf " , ga
zetenin fiatını 2 peniden 1 peniye 
indirmek suretile tirajını beş misline 
çıkarmıştır . 

lngiltereye mahsus bir İısul olan 
pazar gazetelerinin de tirajları düş· 
müşlür ; ancak hala hatırı sayılır 
bır ölçÜ)'Ü muhafaza etmektedirler 
ki , bu nevi gazetelerden üçünün 
tirajı ceman 7 milyondur . 

" Daily Heralcl ,, mali muvaze
nesine imkan veren bir toraja varın. 
caya kada,, 2 milyon lngiliz lirası 
harcadığına göre, kalkınıp tutunun
caya kadar ne nisbette feJakarlıkta 
bulunmak icabettiği tasavvur edile· 
bil r . 

Büyük gazete tröslerinde , ağa. 
cından tutunuz da rotatif makinesi. 
ne varıncaya kadar hepsini kendile
ri yapabilecek bir :surette tröstleş· 
meyt doğru bir meyil vardı . 

Fakat, trö~tlerin trihtü sayılan, 
Rothermere tröstü, bütün bu bağ-

lira kazanç 

1 PRAGER PRESE'DEN 

Taşçı ve Havutlu 
Bucak mıntakala

f rının bir kısmı 

lan çözerek , yalnız yeni Fundlaııd 
daki ormanları muhafaza etmiştir . 
Hatta Bovatt:rs firmasile de alaka
sını kesmiştir . 

ikinci büyük bir tröst sayılan 
Berry gurupu da Edvard Lloyddan 
ayrılmıştır . 

Ancak, buna rağmen, bu kon
sorsiumlar hala birer muazzam te
şekkül halini muhafaza etmektedir
ler. 

" Daily Ekspres " " Sunday Eks 
pres " ve " Evening Standard " ga -
zeteleri Beaverbrookun elindedir . 

Ekonomist, gazete endüstrisinin 
mali işlerini tetkik ederken, bir ga· 
zete müessesesinin, çok harcayıp az 
kazanç temin etmesi gibi l-ir tezada 
tebarüz ettirmesidir . 

Bu cihet, bilhassa " Moming 
Post " ve " Observer " gibi bir üç- 1 

ret mukabilinde basılan gazet!lerd ! 1 

göze çok çarpmaktadır . 

Su altında 

Seylıanın bir kaç gün evelki ka 
barmasında, yukarı bülgelerde ovay 
yayılma olmamışsa da aşagı bölge 
!erden Taşçı ve Havutlu bucağında 
bir kısım arazi su altında kalmış
tır . 

Bu mıntakalardaki setlerin inşası 
için teşebbüs edilmiş ve vekalete 
yazılmışlı. Öğrendiğimize göre tah
sisat gelmek üzredir. 

Tahsisat gelir gelmez işe başla
nacaktır. 

Seyhan 1,80 yükseldiği takdirde 
Taşçı ve havutlu bucağı mıntakala
rının su istilasına mar~z ka_lac.ağı fen/ 
heyeti tarafından tesbıt edılmış bu. I 
lunmaktadır. ı 

Bugünkü vaziyete göre ovada bü
yük bir sel mevsimine girmiş bulunu
yorıız. sedler tehlike altındadır. 

Sedlerdeki yırtıkların bir an evci 
kapatılmaıı ve bunun için de elılen 
gelen her dürlü şeyin yapılması ıa. 

zımdır. 

Bu akşam 

Halkevi temsil kolu Ana 
ve Mahcuplar temsilini 

ikinci defa oynuyor 

Halk Evimiz temsil kolunun ev -
velki gice Asri sinema binasında 

Ana piyesile Mahcuplar Vodvilini 
büyük bir muvaffakiyetle oynamış 

olduğunu yazmıştık. 

Bütü:ı halkımızın bu güzel eser it ri 
görebilmesi için gençler temsili bu 

akşamda, ve eşitliğimize göre üçüncü 
bir defa da tekrarlayacaklardır. Bu 1 

akşam verilecek müsamerenin giriş 
kartları temamen dagıtılmıştır. 

Setler meselesi 

Havaların kapalı olması 
tamiratın ikmalini teah

hura uğratmaktadır 

Havaların bugünlerde kapalı git. 
mesi yüzünden nehir kıyısındaki set
lerin tamiratının ikmal işi uzamak· 

tadır . 
Bu işlerle uğraşan makamdan al 

dığımız malumata göre, tamir inşa· 
atı ayın 20 sinde ikmal edilebilecek

tir . 

Teşkilatı esasiye 
müzakereleri 

Resmi ceride ile neşro
lunuyor 

Teşkilatı esasiye kanununun ba
zı maddderinin değiştirilmesine dair 
olan kanunun müzakere zabıtlarının 
neşir ve tamimi büyük millet mec
lisince kabul edilmişti. Son gelen 
okuduğumuz resmi gazetelerde bu 
müzakerelerin neşredilmekte oldu 
ğunu gördük. 

Şehirde hava 
Gökyüzü bulutlu fakat 

soğuklar kalmadı 
Şehrimizde havalar üç dört gün· 

denberi oldukça yumuşamıştır . Ge· 
celeri ılık geçmekte ve sabahlan 
don olmamaktadır . 

Dün hava yine kapalı ve rüz· 
garlı geçmişti . 

Barometre ha\anın ( bugün ) 
için mütehavvil olduğunu göster
mektedir . 

-Kazalarda 
Bir çok hırsızlıklar oluyor 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Ab 
bedeli değişmez yalnız posta mns 
zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye nıu 
caet edilmelidir . 

'"'--------
Ereğli bez fahri 
kası çalışmaya 

başlıyor 

Bu gibi gazetelerin yatırılmış 
sermayelerini yalnız bir kaç büro 
teşkil ediyor ki, tıpkı bazı hususi 
ilaçlar gibi, masraflarının yüzde 90 1 

ını ı eklam masrafları teşkil etmek 

1 
tedir. 

Londranın bir basın organizasyo· 
nu olan Pep basın işlerini tetkik 
eden bir kitap neşretmiştir . 

Mekteplerde 
1 Şehir içinde avcılık Aldığımız malumata göre ; Ko· 

zan , Ceyhan kazalarında son aylar 
zarfında hayvan , para ve eşya hır
sızlıkları olmakta ve evler soyulmak· 
tadır . 

Ereğli - Beş yıllık endüstri 
ramının dokuma sanayii saha$ 
ikinci fabrikası olan ve Sümerr 
tarafından şehrimizde kurulan 
fabrikası altı aydanberi muvak 
bir kuvvei muharrike santralile 
mekteydi. Bu müddet zarfında 
rika, memleket pipasasında hisS 
len iplik buhranının izalesine ya 
maksadile ehemmi yelli mikder 
lik imal ederek piyasaya çıkarı11 
aynı zamanda gerek makinele 
gerekse yeni aldığı işçilerini b 
retle bir tecrübe devresine tabi 
muştur. Şimdiki elektrik santral 
şaatı da tamamlanmış olduğu 
şubatın sekizinde kazanlar ata 
miştir. Ayın 25 inde turbinler 
meye ba~layacak ve o tarint 
baren fabrika bütün makine 
normal şalışma haline girmiş 
nacaktır. 

Bu eserde, iki milyon abonesi 
olan Populer bir gazetenin blarço· 
su şu şekılde gosterıııyor : 

Varidat 
G~zetenin satışı 
ilan 

lngiliz lirası 
1,600,000 
1,800,000 
3,400,000 

Masraf lngiliz lirası 
Kağıd ve mün•kkep 1,100,000 1 

Tertip ve tabı 500,000 : 
Yazı işleri 350,' 00 
Tevzi 350,000 1 

Reklam 300,000 
Okuyucuların sigortası 500,000 
Amorti 200,000 
Muhtelif 100,000 
T ~kmil masraf 3,000,0ÖO 
Kazanç 400,000 

Talebe ve öğretmenlere 
ikinci defa Menenjit 

aşısı yapılıyor 

Şehrimiz okullarında talebe ve 
öğretmenlere sıhhat teşk:latı tara
fından Menenjit aşısı yapılmakta ol 
duğunu yazmıştık. Birinci aşı tema 
men bitmiştir. 

Dün bir kısım mtkteplerde ikinci 
aşı da yapılmıştır . Bu münasebetle 
bu okullar bir gün tatil edilmişler
dir . 

Bu ay içinde üçüncü aşı da ya
pılacak bu suretle bütün öğretmen 
ve talebelerin Menenjit aşıları yapıl· 
mış olacaktır. 

Menenjit mücadelesi 

Ekonomist, okuyucunun bir peni ve
ni vererek satın aldığı bir gazetenin 1 

maliyeti 1,70 peni olduğunu hesap 

1 
Bu rakamların tahliline istinaden Bir mütehassıs geliyor 

1 

etmektedir. 1 

1 
Bu itibarla 0,70 maliyet ile 1 r-

likte müessesenin kazancı, ilan para
sile temin edilmekteeir . 

Bir çok okuyucular , aldıkları 1 

gazetenin yalnız bir kısım istihsal 
masrafını öd{dıklerini . iJan rnhiple· 
rini nin kendilerine adeta bir hediye 
verdıklerini bilmezler . 

Çalışanların aldıkları ücretlere 
dair gösterilen rakamlar , çok ente
resandır . Hususiyle teknık iş çok 
para kazanan fakat aynı zamanda da 
en iyi organize edilmiş olan lngiliz 
işçisidir . 

iyi bir mürettip haftada asgari 
160 şiling alıyor . işe yeni başlamış 
bir muhbir veya muharrir muavini 
hafta 9 lngiliz lirası ve 9 şiling al- 1 

maktadır ; gündüz işi haftada 44 
saat gece işi 38,5 saattir , Asgari 
mezuniyet yılda üç haftadır . 

Gazetenin asıl masrafı , çok pa
raya mal olan reklam masrafı kadar 
büyük değildir ; fakat muayyen ve 
yüksek bir trajı bulduktan sonra , 
bir g.ızete için fevkalade kazançlar 
temin etmek imkanı da vardır . 

Bundan dolayıdır ki ; tirajı yükselt- ı 
mek için çok acaip şekiller alan bir 
rekabet meydana gelmiştir , 

Menenjit mücadelesi işlerinde ça 
lışmak üzere Sıhhiye Vekaleti tara
fından bir mütehassıs Tabiple iki 
Sıhhat memurunun Ankaradan şeh. 
rimize tayin edildikleri alakadarlara 
gelen emirde bildirilmektedir. 

Belediyede : 

İnşa salahiyeti olmayan 
kalfalar 

inşa salahiyetleri olmayan kalfa
ların, kanunen inşaat yapamıyacak
ları malumdur . 

Belediye, şehirde 
!arın inşa işlerindeki 
tahdit edecektir. 

bu gibi kalfa. 
salahiyetlerini 

Bu kalfalar, Belediyenin göstere
ceği işlerden başka , resen iş yapa
mıyacaklardır , 

Bu rekabet i(i , evvela , abone
leri sigortalamak ile başlamış ve 
1933 de bir gazete , abonelerine 
Dickensin bütün eserlerini hediye 
ettiği zaman , en yüksek mertebesi
ne varmıştır . Dört ila sekiz hafta 
sabredebilen abonelere dolma ka
lemler ilah .. gibi hediyeler verilmiş· 
tir , 

Ruhsatlı ruhsatsız bir çok avcı
ların şehrin içi denecek dış mahal
lelerdeki ağaçlıklar arasında kuş vur 
mak ıçın çıtte attıkları gorulıııtklc 
dir . Va~ ıtlı vakıtsız yapılmakta olan 
şehir içindeki bu avcılığın hiç doğru 
olmıyacağını kaydetmek lazımdır . 

Bu vakıtlı vakıtsız silah sesinden 
bir çok aileler heyecana düşmek
tedir . Bu hareketin tevalisine mey
pan verilmemesi pek yerinde bir ted· 
bir olacaktır . 

Kızıl ay kurumu 

yeni idare heyetini dün 
toplanarak seçti 

Yıllık kongresini yapan kızıl ay 
kurumu şehrimiz şubesi merkezine 
seçilen üyeler dün toplanarak reis
liğe Avukat Cemal Eergin, ikinci 
reislige Şemsa Rıza lşcen, muhasip

liğe Muharrem Hilmi Remo, vezne
darlığa Eczaci Ziya Runa ve katibi 

umumiliğe de dişçi lsmail Hakkı So· 
mayı seçmişlerdir. 

Yeni idare heyetini kutlular ve 
yeııi yazifelerinde başarılar dileriz. 

Kemal Kusun şehrimizde 

Maraş mebusu hcmşerimiz Ke
mal Kusun tatil müddetini geçirmek 
Üzre şehrimize gelmiştir. 

Partide 
• 

Parti kaza başkanlığı dün ocak 
başkanlarile nahiye idare heyetini 
toplamış ve parti işleri hakkında gö 
rüşmeler yapılmıştır. 

Her ocak başkanı ocak dilekle 
rini bildirrmişlerdir. 

Enstitü nıüdürü 

Şehrimiz Kız Enstitüsü müdürü 
Haver bir müddet evvel mezunen 
lstanbula gitmişti. 

Haver lstanbuldan dönmüş ve 
vazifesine başlamıştır , 

Değerli zabıtamızın , ısrarlı ta· 
kiblerle bu fenalıkları yapanları ele 
geçireceğinden eminiz . Yalnız bu 
~şi çok tacil etmek lazımdır sanıyo 
ruz . 

Zabıtada: 

Baba kız konışu kadınını 
döğdüler 

Leblebici Hüseyin oğlu Mehmet 
adında birisiyle kızı Dursun , kom
şularından Hasan karısı Medihayı 

ufak bir münakaşa yüzünden fena 
halde döğmüşlerdir . 

Mehmet ve Dursun hakkında 
zabıta tahkikat yapmaktadır . 

Karısını döğmüş 

Fahikanın asıl kuvvei mu 
santralı, ivr!s deresinde yapı 
tesisatla su kuvvetile işliyecek 
su santralının şimdiye kadar 
mış olan tetkikleri tamamlan 
türbinler bir ay önce ihale ed 
tir. Önümüzdeki yaz kurulaca 
bu santral tamamlandıktan 
fabrika kuvvei muharrikeyi Ç 

ha ucuza m 1 edecek, seııeııiıı 
hir kısnın da kuvvei mulıarı 1 

tiyacının yüzünü ve yaz mevsı 
de yüzde kırkını su santralın 
miıı edecektir. Filvaki bu sant 
ile 2000 kilovat arasında C 

istihsal edecektir. 

Er< ğli fabrikası ham pa 
yacının büyük bir kısmını 5 
,adisinin Akala cinsi nıahsu 
temin etmektedir. Ayrıca Na 
Ada~~ mahsullerinin ilıtiya 
rişli olanlarından istifade eJil 

Bu uzun elyaflı pamuklar 
şacak olan fabrikada rnerıııe 

Eski istasyonda Yusuf oğlu ber. 
ber mesud isminde birisi , uz"n za · 
mandanbeı i ayrı yaşadığı karısı Mer
yemi bir kıskançlık yüzünden fena 1 
halde döğmüştür . Kadının şikayeti 
üzerine zabıta tahkikata başlamıştır. ' salaşpur, patiska, soten, mr 

ince dokuma çeşitlerinde 
4,5 milyon metrelik bez iıt18 
cektir. Ayrıc~ fabrika allı, Y 
bin kilo iplik de satışa çık 
cektir . 

Sefer tası çalıyorlarmış 

Mehmet kızı Feride ve Ahmet 
kızı Cemile isminde iki kıptı çocuğu 
attar Mehmedin dükkanından iki 
sefer tasını çalarken yakalanmışlar· 
dır . Çocukları hırsızlığa sevk eden 
ana ve babaları hakkında zabıta ka
nuni taki at yapmaktadır . 

Yaralanmasına sebebi-
yet vermiş 

Yüksekdolap mahallesinde otu
ran Yusuf oğlu Abidin isminde bi· 
risi , aynı mahalleden lbrahim kızı 
Güllüyü iterek yerde bulunan bir 
keserin üzerine düşürmüş ve GüJ:ü 
yaralanmıştır , 

Güllünün şikayeti üzerine zabıta 
tahkikata başlamıştır . 

Eşyalarını çalmışlar 
Bucak mahallesinde oturan Meh. 

met oğlu Mustafanın evinden 20 par· 
ça elbise ve çamaşırlarının çalındığı 
zabıtaya şikayet edilmiştir . Tahki
kat yapılmaktadır . 

Fabrikanın işçi adedi şiın 
ekiple 652 yi bulmuştur · 
geceli gündüzlü iki ekiple ç 
başladığı zaman işçi sayısı 
çıkarılacaktır. işçilerin yi.iı 
seni Ereğli mvhitinden te 
mcktedir . 

Umumiyetle işçilerin kalı 
randımanlarından çok ıııe 
gösteriliyor. Bilhassa heoıe 
kız ve kaJınlardan miirekk 
iplik şubesinde çalışaıılarırı 

!eri çok takdire layik bir 
dir . 

Sümetbankın bez fabrl 
li ve muhiti için büyük bir 
vesilesi olmuştur. Çarşıda . 
kadar kuvvetti bir alış veri 
ğını buhrandan önceki yıll9 

görmemis olduklarını söY 
F abrikannı kalabalık nıeıı 
kütlesinin çok kuvvetli ols 



Türk ıözi! sa!ıife : 3 

• 
_ıs Şubat 1937 

-1 ---~--1- . . dostane neşriyatı 
talyan gazete erının 

Türk milletinin kıymeti 
.. Yunan harbinden ve 

Bu, umumi harbte , Turk - .. b ile anlaşılmıştır 
T .. k l . . "h "lAf da tecru e ur ngılız ı tı a ın 

"Mesaggero di Rodi,, gazetes!n· 
de neşredilen ltalya ve Türk~_Ye 
se~levhalı başmakalede Tevfık Ruş· 
du Arasla Kont Cianonun buluşma· 
farından bahsederek diyor ki: 

1 .1• 'ht'lafında bu milletin kiyme-
ngı ız 1 1 • d 

··be ile sabıt ol u. ti tecru 
Bilhassa biz ltaly~n.lar uzun za· 

1 d germiş hadışelerden bu 
man ar a Y • l t 
milletin yüksek teşkila_tçı rfu ıunfu . a· \ 

h kulade bır Şe ın azı· 

Balkan Antantı 
konseyinde 

ur ltalyayı Türkiyeye düşman gö~· 
t~:en ahval içinde bu memleketın 

nıdık ve arı . . 'h t k 
. ·ı b .. le bir mılletın tarı e e . 

letı ı e oy . l"k ·ı 

Atina : 17 (A.A.) - Atinada 
toplanan Balkan Antantı Konseyi 
münaşebetile verilen ziyafette teati 
olunan nutukları bütün Yunan mat
buatı hararetle alkışlamakta ve fal· 
kan Aı tan mm tamamlanmasını ve 
bütün sulha olan yüksek yardımla 

rından bahsederek tafsiratta bulun· 
maktadır. 

• 
ı· 

<il 

·s 
art 
r~ 
ıf. 

Je 

gozlerini açabilmesi için Sancak 
~eselesi gibi bir hadisenin vukuu 
lazırııdı . 

1 i Ankarada ancak şinı~i yı_lanın ... 
kç nde olduğunun ve tehlıkenın baş· 
a taraftan geldiğinin farkına va· 

rıldı. 

rar doğuşunu husu~i bır a a a ı e 

takip ettik. 
Türkiye ile dostane bir iştir~ kin 

d hakkiyle takdir eden ve 
f~y askın, göstermiş olduğu yeni 
bıze arşı . 
• 1 d dolayı azametlı Avrupa-! 

hıse er en lkı 1 .. huriyetini kalbten a Ş a Asya cum 

lıalyan matbuatının lskenderun rız. 
1 ve_ Antakya meselesine dair göster Tabiidir ki Ankara da Roma i e 

ııı.'.ş olduğu fili hareket karşısında eski münasebatına girişmekkk adrzuk: 
T Urk· bur d d Bog· azlar rejimi ha ın a ı oldu •.ye hatasinı tanımıya mec sun a ır. .. 

1 t .. muaahedesini ltalyan hu· 
I . ~11on ro ş· d' k 
talya halkının Türkler için daı· kunıeti de kabul eder. ım ıye a: 

tııa duyd ğ h • tı' karşı· k' en davranmasının sebebı u u usıısı sempa dar çe ıng 
sında Türkler tarofından büyük bir · pek malum olan Habe. Yani " Cenevrenın . . . 
k ışlık yapılmış o!dug· u yüksek ve . k şı göst · rdıgı sevgıden ve u şıst:ına ar . . . 

VvetJi sesle şimdi söylenebilir. 1 bunu takip eden Akdenız vazıyeti 

1 Bir zamanlar belki sultan rejimi 1 • k klığından ileri gelmiştir. 
a lınd .' k kayıt· · nın ·arışı · k.k. ·ı 
l a ananevı hırafat ve ço I . b ğazlar rejiminın tet ı ı ı e 
tarla lıağlı olan Türk milletinden is· ı ~:~; b~r neticeye bağlanmasına tür-
ıhza ile b h d·ı b·ı· d' Fakat unıu- · d l'k d ııı· a se ı e ı ır ı. k' d sonra en zıya e a a a ar 

ı harpte. 1'u"rk - Yunan harbinde ıye en 1 1 d 
~ b olan ancak ta ya ır. 

bi Ve U ki harib takibieden-~T~ü:k~r----------------
alı ----------
uıı 

aŞ Tapu işleri 

Nah· l l köylere gezici tapu 
ıye ere .1 k 

İspanyol harbinde ölen 
iki Romanyalı 

Bükreş: 17 (Radyo) - ispanya 
harplerinde ölen iki Romanyalı için \ 
büyük bir cenaze alayı yapılmıştır. 

Şuşnig Römaya gidiyor 

Viyana : 17 (Radyo) - Dok. 
toı Şuşnig mart iptidasında resmen 

Romaya gidecek ve Musoliniyi ziyaret 
edecektir. Krallık meselesinin de 
oknuşulması muhtemeldir. 

Göring Varşovada 
temaslarda 

Berfin : 17 ( Radyo ) - Rafa· 
katinde Korner olduğu halde evelki 
gün Varşovaya giden Göring şeh. 
rin muhtelif yerlerini ziyaret etmek· 
le ve temaslar yapmaktadır. 

Alman harbiye nazırının 
eski muhariplere ziyafeti 

Memurları gönderı ece 
Berlin : 17 ( Radyo ) - Harbi. 

ye nazırı beynelmilel muharipler 
cemiyetinin kongresi münasebetile 

içinde salahiyetli memurlar tarafın· j bir yiyafet vermiş ve bir nutuk söy-

__ ____. •. ---
Ak · ·ı n ara ' - Gezici tapu sıcı 

dan verilecektir. \ !emiştir. llıeıııu 1 • . 
adli r arı hakkındaki kanun proıesı 
d· Ye encümeninde tetkik edilmekte· 

ır B"' el . .. 
rincl. u cenin encümenin proıe uze-

0~ ve k:.Yaptığı tadillere göre '.. ~apu 
t . dastro umum müdürluğunce 

ıı ayın ed·ı 1 . 1 
~ kö I 1 ecek 'lahiyc merkez erıy e 

ıı Y erde t . 1 . · · t me· 
llı"rl apu ış erı gezıcı apu 

~ arı tarafından yapılacaktır . 
vak·Gezici tapu sicil memurunun ne 
ke/ hangi köy v~ya nahiye mer· 

tr 

fi 

0 k~e gideceği en az on gün evvel 1 

hi Ye ve köyün bağı olduğu na· 
Ye Ve k d tal 1 a,a merkezine muta vası· 

ar a ilan edilecektir . 
Geı- · · · o.· · ıcı tapu sicil memuru , gıth· 

,,ı Yerde . . . f 
ni i .d gayrı menkullerın vazıye ı· 

Yı en· . 
d05 

1Yıye tetkikten sonra ışın 
Yasını ·ı • k . ca t . vı ayet tapu ·omısycnı n 
etkık d"I .. d .. liio;: e ı mek üzere tapu mu ur 

.. ~ne v f 1 .. der eya sicil muha ız ığına gon· 
ecektir 

l'esc'J' . h k 
kınd ı ı yapılan gayri menkul a · 

a b ' d f. llıerk . un arın bulun uğu na ııye 

B memurlar keşif yapmak veya F" k 
u k . 1 ak hususla ıruzon vapurunun ur-

·kametgahta ta ıır a m . 1 1 
d d layı ücret almıyacaklardır. tanlmanına çalışılıyor 

rın an o . . 

A k 'dilecek yer na kıl vautasına 

1 

nca gı . 

h 
. gösterecek mesafede ıse na-i tıyaç 

. köyde mutad olarak mev· 1 
hıye veya d'I · ı 

l t !ardan istifade e ı mesı 
cuc vası a . d'l 
alakadarlar tarafından temın e ı e-

cektir. 

G . . tapu sieil memurlarının 
ezıcı b .. f. 

yaptıkları muamelelere ~air u un 

k e tapu senetlerıne pul ya-evra a v 
pıştırılmıyacaktır. 

-
F Z hava kuvvetle-
ransı . A 

rinde yeni teşkılat 

P . 17 ( Hususi ) - Hava 
arıs : 

k h a kuvvetlerinin artırılma-Ba anı av . . 
. . yeni bir teşkilat proıesıle 

Si ıçm 

meşguldur. 

Ankara: 17 (Radyo ) - Çanak 
kalede karaya oturan Firuzon vapu· 
runun kurtarma ameliyatına devam 
olunmaktadır. 

Tahlisiye teşkilatı vapurun fena 
halde karaya oturmasından büyük 
müşkülat çekecektir. 

İngilterede 

Bir ekspres devrildi 
Londra:',1 ')] Radyo) - Lifors 

ekspresi istasyona yakın bir mesa
fede devrilmiştir . 

Altı vagon parçalanmış 20 kişi 
kadar yaralanmıştır. 

Kazanın sebebi tahkik edilmek· 
tedir. 

ba· ı ezı veya köy haricinde ve fakat 

na&'ıı oldukları kaza dahilinde bulu· ----------·----------------nar t d · · b arafından eski tarihin en ıtı· 
aren .. d b 

Iu uç ay ve bu kaza dışın a u· 
nanla .. d . 

ı~ r tarafından altı ay ıçın e vı· 
"Yet t . . d. 

ç· leb·ı apu komisyonuna ıtıraz e ı· 
ı ecekie d' 
G •. _r ır. 

t r· f · Zıcı tapu sicil memurları ta· 
f111 ;' dınd~n tescil edilecek intikal işle 

ın e k .. 
. ı ııı k oy. ihtiyar meclisleri veya 

bl' d a anıına kaim olan merci tarafın· 
ıfl ~n Verilecek veraset ilamları hük

rn~ d e~ n e olacaktır. 

.~e ıı Bir köye çıkacak olan gezici ta 
f u s· ·1 1ı ıcı memurlarına o köyün bina 

,, Ve araz· ·ı . • . 
,. t ı vergı erıne aıt defterlerin 

as<liklı bir örneği en kısa bir zaman 
i~''. ________ , __ ı 

r ~- t~sitleı i yanında sosyal tesirlerin de 

Tan sineması 
Bu akşam 

Be tün sin •ma severleril'I şımarık çocuğu,Nükte,şarkı ve komik filmler kralı 

( M1LTON ) 
nı Andre Badenin meşhur eseri kont Obligado operetinden iktibas 

edilmiş nefis bir film 

( Para Kralı ) 
isimli mevsimin en miithiş komedisinde taktim edecektir 

Daimi bir zevk , daimi~~ ~eş'e, daimi bir nükte şaheseri 

İlaveten : En son dünya haberleri 
Sinemamız Bayram için çok güzel ve büyük filml~r temi~ et~iştir . Bun
lardan bazıları : !ki ahbap çavuşlar, Pat, Pataşon un temsıllerı Kız hırsız· 
lan, Müthiş bir l'olis filmi 5eıı mi öl:lürdün, Meşhur I3uck Jones tarafın· 

Şuşnig'in beyanatı 

Budapeşte: 17 (Radyo) -- Şuş
nig'in, hükumetin vaziyeti hakkında ' 

Atatürkıe Kral arasında ki beyanatını teşrih etmektedirler. 

telgraflar taati edildi ı Sağ cenah gazetderi bir mutaleada I 
bulunmamakta, fakat federal gazeteler 

1 

Mısır Kralının 
yıldönümü 

Ankara : 17 ( Radyo ) Mısır 
harb borçlarının verileceğini yaz· Kralının tloğum yıldönümü münue· 
maktadırlar. 

betile Atatürkle Kral Faruk arasında 
tebrik ve teşekkür telgrafları taati 
edilmiştir . 

Blum üç nutuk söyliyecek 

Paris : 17 ( Radyo ) - Başve. 

kil Leon 11 !um yakında üç nutuk 
söyliyecektir. 

Büyük İngiliz sergisi 

Londra: 17 (Radyo) - Birning· 
ham sergisi açıldı. Sergiye 2500 fir. 

ma iştirak etmiştir. Kral ve kraliçe 
sergiyi ziyaret etmişlerdir. 

Loyd Corç döndü 
İngiliz hariciye vekilinin 

beyanatı 

Berlin: 17 (RaJyo) - Hariciye 
Nazırı lngilterenin silahlanmasından 
bahsederken bu İngilterenin hakkı· 
dır buna bir şey diyemeyiz . Fakat 
Almanya da lngiltere gibi silahlan 
mak hakkına maliktir . Almanya ka · 
dar tehlikeye maruz olmayan lngil· 
tere silalılandıktan sonra bize de 
kimse bir şey diyemez demiştir . 

Londra : 17 (Radyo) - Jamay· 
kayı ziyaret etmiş olan Loyd Corç 1 

lngiltereye dönmüştür . 

Avrupa sulhunda teh 
like yokmuş 

Londra : 17 (Radyo) - Royter 
muhabiri bildiriyor : 

Alman Hariciye Nazırı Avrupa 
sulhu için bu gün hiç bir tehlike ol
madığını bilakis beynelmilel gergin· 
liğin azalmış bulunduğunu söylemiş· 

tir . 

Mozambikte seylap 

Kap : 17 (Radyo) Mozambik 

1 

Çankırı halk dershaneleri 

Çankırı : 17 (A.A.) - Çankırı. 
da on iki halk dershanesi açılmış ve 
buna bine yakın kadın ve erkek ta· 
lebe devam etmekte bulunmuştur . 

Spor işleri için 

Maarif vekaletine bağlı bir 
müsteşarlık kuruluyor 

Mevsuk bir menbadan öğrendi· 
ğimize göre maarif vekaletinde iki 

1 

Krom ihracatında 
birinciyiz 

Dünya istihsalinin yüzde 
kırkını memleketimiz 

temin ediyor 

Ankarn - Memleketimiz nike· 
laj ve çelik eşya imalatında sanayiin 
daha bir çok şubelerinde kul'anılan 
krom madeninin ılünya istihsalinde 
geçen yıl içinde yüzde kırkını temin 
etmiş ve ihracatta birinciliği kazan 
nııştır. 

1937 yılında 145,000 ton krom 
satmış bulunuyoruz ' 1937 istihsaliıtı 
anga,.'1anı d~ t:ııııamile kap:mmışt•r. 
Halihazırda yalnız Etibank tarafın 
dan :şletilınekte olan Ergarıideki 
Guleınan madenler: yem talcplerı 
karşılıyabilmektcdir. 

Kromlarım•z en çok lsveç, Fran· 
sn, Amerıka ve ftalyaya i1ıraç edi1

• 

mektedir. 

Açık teşekkür 
Müptela olduğum kulak hastıılı

ğından çoktanberi muztarip bulu· 
nııyordum. Kulak doktı.ıru Reşadın 
üç günlük tedavisi neticesinde iyi 
oldum . Bu bilgili doktoı ıımuza te
şekkür etmeği bir borç bilirim. 

Seyhan genel 
meclis üye i 

7809 ISMAIL DALLI 

Ziraat Bankası A d a n a 
Mensucat fabrikasından: 

iLAÇ MÜNAKASASI 

Ziraat Bankası Mensucat fabri
kası memur ve müstahdemleri için 
6 Mart 1937 ila 5 Mart 1938 zar
fında alınacak ilaçlar içın 26 Şu· 
bata müsadif cuıoa günü saat on 

ı beşte fabrikada açık eksiltme ya. 
pılacaktır . Şartnameyi okumak ve 
daha ziya.le tafsilat almak isteyen
lerin her gün mezkür fabrikaya mil-
racaatları. 78Ô8 18-21-26 

de büyük bir saylapol~uştur . iki 
bin kişi boğulmuştur , Şimendüfer 

telgraf hatları bozulmuştur , 

siyasi müsteşarlık ihdas edilecektir. 
Bu müsteşarlardan birisi Türk spor ı 
kuıumuna bağlı teşekkülelri de ida· I 
resi altına alacak, ve cumhuriyet hu· 

dutları dahilinde cemiyetler kanu- l 
nuna göre teşekkül eden ve devlet 1 Halkevi Başkanlığından: 

Fırtınaya rağmen tayyareler is· 
tikşaf yaparak bir çok telefat ve 
hasarat olduğunu lıaber vermiştir . 
Hasar mikdarı bir milyon lngiliz li 
rası tahmin ediliyor . 

Filistinde karakollar 

Kudüs : 17 ( Rad o ) - Yahu 
dilere taarruz başladı . Kudüs ve 
Hayfada gece gündüz karakollar do· 
!aşmaktadır . 

teşkilatına bağlı bulunan beden 
terbiyesi işleri bu müsteşaılık vası· 
tasile idare edilecektir. 

Spor ~iyasi müsteşarlığına Ay 
dın mebusu Adnanın seçilmesi ihti
mali kuvvetlidir. 

Patatesi korumak için 

Patatise arız olan böceklere karşı 
beynelmilel bir mücadele yapılması 

m1ksadile Berlinde bir konfrans top· 
lanmıştır. ı 

16 ve 18 Şubat günlerinde veri· 
lecek temsillerin giriş ka~ıdı ayni 
zamanda dağıtılmak sur.:tile bir yan
lışlığa meydan verilmiş ve 18 Şu· 

bat için kağıt alanlar dahi, ellerin· 
deki kağıtın tarilıi lıiliifına 16 Şu· 
bat akşamı gelmiş olduklarından bir 
çok davetlikr yer bulamıyarak dön
mek mecburiyetinde kalınışlarJ•r • 

Kendilerinden özür diler , verdi· 
ğimiz giriş kağıdı ile 18 'Şubat ak· 
şamı tekrar gösterilecek temsile gel· 
meleriııi rica eyleriz. 7810 

Asri Sinema a 
19 Şubat cuma günü akşamı 

İllizyonist 
Manyatizör 

(Profesör Zati Songur) 
Birinci fevkalade program 

( Fiatlar ) 

Localar 
500 kuruş 

Numaralı 

koltuk 

100 kuruş 

Duhuliye 

50 kuruş 

ikinci 

mevki 
75 kuruş 

Zati Songur 

Biletler her 
sinde 

gün Sinemanın kişe
satılmaktadır 

e şımdiden belirmeye başladığı görül
mektedir. I3u fabrikanın Ereğliyi ih· 
> ~ • I nıı~ olduğu hiç mübalağasız 
soy lene bilir. 

dan yaratılan Gümüş Mahmuz Zati Songur 
7806 

telef on: 250 sriSinema 
7811 

.;,... ___________ :.;,;,; ______________________________________________________________________ _ 



Sahife : 4 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• • u 
r 
k 
s 
•• o 
z 
•• u 

fi Gazete il Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

i
l Kitap ı Eserlerinizi Türksözü matbaasır.cla bastın- 0 

nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-·---------riniz daha kıymetlenecektir . 

1
1 
İlan 1 Reklam bir ticarethant.nin, bir müessesenin 

, ________ , en büyük propagandasıdır.Reklimlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan T ürksözüne veriniz. 

'ı Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane ---------sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

gede ancak Türksözünde yapılır . 
ı-----ı 

1 
T b I Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 

a karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za-
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

f R kli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
j en 1 ancak Türksözünün Otomatik ınal<inala
rında yaptırabilirsiniz . 

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

Türksözü 

1 

zilat yapmaktadır . , 

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

Adana Borsası Muameleleri Seyha n Defterdarlığın -
dan: 

t. 

18 Şubat 1937 

T~R..KiYE 

llRAAT 
~ ~ 6ANKA51 .... 

f 

-DARA .· 
,,, 
BiRiKTiREN. 

, f?~l-iAT a ~Ot; Q 

• 

t 
( 
1 
' 

T· Saıuld 
Utkrıı 

Pacakıen 
ır. 

An kar 
susi. telgı 
şıncı Yıl 

ur iÜnü 

PAMUK ve KOZA 
----~-- Ki lo Fi} ab 

Vilayetin merkez ve mülhakat 
Maliye kadrolarında açık bulunan 
10 ve 14, 16 ve 20 lira maaşlı ka
tip ve memurluklar için 937 Şuba
tının yirmi altıncı cuma günü saat 
9 da müsabaka imtihanı yapılacak
tır . 

--~-------------------------------' cakve b --------------------- la verile . . ce 

CiNSi 

-
Kapımalı pamuk 

- Piyasa parlağ ı-.--

_ Piyasa temizi " 
iane 1 c...:. ____ _ 

iane 2 -
Ekspres 
Klevlant 

---ı 

KEn a\ \ ;n ç<>~-
41 - 43 ~ - -

Satılan Miktar 

Kilo 

41 41 ,50--ı---------

37;62- - - 3' ,62--
·-- ----- - --

- ~~------1---------50 
Halen memur olup da nakil ve 

terfi etmek ve memuriyetten ayrıl
mış olup tekrar hizmete girmek is· 

Y A P A G 1 tiyenlerin manii istihdam hali ve 1 
•:_-~=s~e-~y:•=z ==========~,~-------1----ı-·-------' zimmet ve ilişiği olmadığı ve ilk de·ı· 
1
_S_i""ya_h __________ __, _____________ _,_ _______ ~I fa hizmete gireceklerin Orta mek-

Ç 1 G 1 T tep mezunu ve Lise ve muadili tah-

4 ___ \,,,- l =--- ·--
- - ---~-Ekspres 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

- .. -- ';TOhumlilk-,, - • 

'.1 U BU B A T 
Buğday Kıbm --.c--- -----

.. Yerli - -- 6 
,, - Ment&ne 

- Arpa --

Fasulya 
-vuı~r ------

-KuŞ-yen. i 
- Keten -toh_u_m_u____ --- - ----, -
- Mercimek - -· __ ---~- ---- ________ _ 

Susam ---·--

Bugece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civannda 

Yeni eczanedir 

sil görmüş bulunduğuna dair şaha
detname ve vesaiki ile biı likte Şu
batın 21 inci gününe kadar müra· 
caatları ilan olunur . 

7804 2-2 

v/, 

w\~·''~-.t'.A 
1_;;.;.;.;;..;..-------.:..---....:... 

UN 
f __:D:.:öc:..:rl'-'}c:.·ı l:..::cde..-ız_S_iı_fi_h _-_____ , 850 

1 üç -'-'"-"""''"-' ~~---·-800 _ _ _ 
:E :;; - DfuiYı ldız Doğruluk ,- 850 
~ .:: t üç " il ,- BOo--
::ı c - ı · ::g "fil _ Simit_ _ .. _ 

1

_
850 

__ _ 
:.;;; ;; ' Dört yıldız Cumhuriye_ı., ___ _ "'u- - .. ---- - - ı-soo-
[""'- 1 uç it , , 

1- Simit .. 
Liverpol Telgrafları 

17 I 2 I 1937 

Santim Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Hazır 1 7 1 22 -Lir•• lı 1 197 
l-M~a:.:r'-t-v-ad_e_li _ __ 6 96 _R.~ayc:.iş~m~a~rk;...--.,.---;- TiR 

• 
T(jRKiV! iŞ BAN~I 

--- - Frank ( Fransız ) ı 17-1 05 
Mayıs vadeli il~ . 96 _S_t~rli~ (~giU_z) ll._7196=1· 3550' 

1_H_i_nt_h_a_zı_r ____ 5 190 Dolar ( Amerika ) 
Nevyork 12 65 Frank ( İsviçre ) 

• 165 

ı lan 
1 Adet Roston marka 25 bargir kuvw tinde Dizel motoru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
2 

" 
• 
tt 

.. 

.. 

.. 

.. 
.. 
H 

• 
• 
" 

Doyç ., 40 sant İ•ıı l ik katarakt hizar. 

" " 50 " " kalınlık rendesi 
" " 40 .. ,. Pılanya 

• ., 70 ., • Şerit bıçkı makinası 

tt .. 80"",,"" 
Macar un deyirmeni 
Kirşner marka oyma clesteresi ~ 
Tıran~misyon mili"60,.milimetre kalın l ığ ında 15 metre boyu 

" • raptiyesi "60. milimet relik 
"60 " " yatağı n " ,, 

Ağaç tornosu iki metroluk Kirşner marka 
Emme basma tulumlıa 

Yeni denilecek kadar az kııllanılınış ~lan . yokarda _cins _v" adet~eri ~ 
zıh mak 'nalar, toplan veya ayrı ayrı satı .acagırdan talı ç; l e rın Me rsınde 
ya Bahri OrLı'd1cı O ',hr Şirketi~ e .. müracaatla · ı. C. 3 - 3 

r / 
Renkli renksiz afişler 
Etiket, Tire resimler, Kitap kapları, 

Karikatür 
Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtala~ 

temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetesiff" 
ressam Necmi Şenele müracaat etmeleri . 

Müracaat saatleri her giin : 12, 18 

·~~~~--~~~~~~--~~~--.../ 

Umumi Neşriyat Müdüriİ 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matba~ 

ıçın çok 
lad1 • Bil 
de nıuas 
tiyatro\ 
Yeslerj i 
te1ir 
heykel 

Bu Yıl 
Halke" 
evleri 
sını g· 

kitap 
Halke 
nn s 

i 


