
• 

~!!!!!!!!!!!!!!!I!!'!! Ferid Güven !!!!!!!!'!!!!"!!i\1 --SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

1 Klnunusani - 1924 

•• ) 

Cumartesi 

9 Teşrinievvel 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı : 3952 

5 Kuruş 
ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASl GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Plt. 44 

• ATATÜRK 
İZMİRDE 

Prof. Pittard 

Konferansında çok 
muvaffak oldu 

r~~\~~~~~~I~~ri atay intihap 
:-·-·-·-·-· ... ·-·-· · -·-·-·-·-·-·-·-~ 

B~yük Şef refakatlerin- Halkevinde verilen kon
de ismet İnönü ve Recep! feransa Büyük Şef şeref 
Peker oldu.ğu halde husu- verdiler 

komisyonu dün seçildi 
Kontrol heyetinde lngiltere, Belçika, Holanba, 

ve Norveçten birer aza bulunacaktır 
İsviçre 

~UyUk Şefimiz AtatUrk 

si trenle dün İzmire hare
ket buyurdular. 

Vekiller heyeti de 
hareket etti 

Ankara : 8 (Baş muharririmizden 
telefonla) - Bugün saat on üç bu. 
çukta Vekiller Heyeti hususi bir tren
le lzmir manevralarına iştirak için 
Ankaradan hareket ettiler. 

Saat ondördü kırk beş geçe de 
Büyük Şefimiz Atatürk, refakatlerinde 
ismet lnönü ve Recep Peker bulun
duıtu halde hususi bir trenle. manev
ralarda bulunmak üzere lzmire hare
ket buyurmuşlardır . 

l='ransa-Amerika dostluğu 

lafayyet ve Perşing namına pariste 
birer heykel dikildı . 

MAREŞAL PETEN DİYOR Kİ: 
Amerika Umumi harbe girme
seydi tahakkuk ettirilmiş ve çok 
büyük idealler yıkılmış olacaktı 

Paris 8 ( Radyo )- Bugün 150 Se- ı 
ne aralıkla dost milletlerin yardımı
na koşmuş olan Fransız Generalı La· 
layyet ile Umumi Harbte Fransada
ki Amerikan ordusunun kumandanı 
olan General Perşing namına dikilen 
heykellerin açılma töreni büyük te· 
zahuratla yapıldı. Bu abide Fransız
Amerikan dostluıtunun bir sembolü 
olarak yapılmıştır . 

Bu münasebetle bugün lnvalit 
Otelinde dört Amerikan Eski Muha
ribi Mareşal Peten tarafından kabul 
CdiJdi. Ve şereflerine büyük bir öıtle 
ziyafeti verildi . Ziyafette bir çok 
Fransız eski muharibi de vardı . 

Ziyafette Mareşal Peten söz ala
rak Amerikan askerinin Umu mi harb
da yaptııtı fedakarlııtı söylemiş ve 
Fransa için ölen Amerikalıları hür
llıetJe, minnetle yadetmiştir . 

Ziyafetten sonra yanında Mare
şal Peten ve Amerikan Generalı Per
Şing ve hükümet erkanı olduıtu hal
de Cumhur Reisi B. Löbrön Fransız 
v~ Amerikan eski muhariblerinin ge
çıd resminde bulunmuşdır . 

Mareşal Peten lıurada da söz a
larak; Amerikan Ordusunun 1917 
de oynadığı kati rolden bahsetmiş 
ve orada hazır bulunan General 
Perşinge o zaman böyle bir ordu 

Yarattığından dolayı Fransanın min
netlerini ve hürmetlerini ifade et
miştir • 

Mareşal sözlerine devam ederek 
demiştir ki : 

" Fransa bunu unutmamıştır . 
Bunun en büyük delili Fransanın 
bugün hayatta ve aramızda bulu. 
nan General Perşing için diktiği bu 
heykeldir ,. . 

Bundan sonra Lafayyet'in 1777 
de söylediii şu şözleri tekrar et 
ıniştir • 

" Amerika muzafferdir. Bundan 
sonra hürriyet melcesiz kalmıyacak
tır. Hürriyet, davasını kazanmıştır : 

" Eğer Ümumi Harbe de Ame
rikalılar iş•ir.ı1' ~t:nemiş Q!aytlı ta 

hakkuk ettirilmiş bir çok büyük 
idealler de yıkılmış olacaktı . ,, 

Adana-Ankara 
lstanbul telefonu 

Bu ayın 11 nde işletmeye 
açılıyor 

Adana Ankara-lstanbul şe· 
hirler arası telefonunun inşaatının 

ikmal edildiğini ve ilk tecrübenin 
çok müsbet neticeler verdiğini dün 

yazmıştık ve haltın 17 Teşıinievvel
de de halka açılacağını kaydetmiş
tik . 

Dün aldığımız malumata göre ; 
hat bir an evvel halkın istifadesi için 

onbir Teşrinievvelde işletmeye açı
lacaktır . 

Şu hale göre ; Pazartesi günü 
halkımız lstanbul ve Ankara ve Av

rupa ile Adanadan muhabere yapa
bilecektir. 

Filistinde 

lrakın dostane protestosu 
ve gazeteler meselesi 

Kudüs : 8 (Radyo) - İki gün
denberi hiç bir hadise olmamıştır . 

inzibatı tedbirlerin çok faidesi gii· 
rülmektedir. 

Londra : 8 (Radyo) - Irak hü· 

kilmeti Londradaki Maslahatgüzarı· 

na Filistin hadiselerini dostane pro· 
testo eden bir nota göndermiştir . 

Maslahatgüzar bu notayı bugün ln
giliz hariciyesine tevdi edecektir. 

Londra : 8 (Radyo) - Mısır -
Surıye Irakta çıkan gazeteler, Filis 
tiııe girerlce :?ııs:.:7 ııcl:lecelı: "r. 

Ankara: 
8 [ Tele· 
fonla]
Profe sör 
Pittard 
Dün An· 
kara Hal 
kevi sa
lonunda 
verdiği 
"Medeni· 
yet men 
şeleri " 

Profesör Pıttard 

mevzuundaki konferansında çok 

muvaffak olmuş ve çok alkışlanmıştıT. 
Halkevindeki bu toplantıya Bü· 

yük Şefimi~ Atatürk, ismet lnönü ve 
Vekillerimiz şeref vermişlerdir. 

Kont Ciyanonun 
Ankara ziyareti 

ltalyan Hariciye nazırının gele
cejil teyit ediliyor 

Kant Clyano 

Ankara : 8 ( TÜRKSÖZÜ muhabi
rinden ) - Muhtelif zamanlarda ve 
muhtelif kaynaklardan, ltalya Harici
ye nazırı Kont Ciyanonun geleceği 
hakkındaki haberi er bugün siyasi 
mahafil tarafından teyit edilmekte
dir. 

Hariciye vekilimiz Bay Tevfik 
Rüştü Arasın son Milano ziyaretini 
iade mahiyetinde olacak bu ziyare
tin tarihi henüz kati olarak tesbit 
edilememiş olmakla beraber Teşrini 
saninin ilk haftasında vaki olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Cenevre : 8 (Radyo) - Milletler Cemiyeti 
Konseyi, Hatayda yapılacak ilk intihabatı kon
trola memur olmak Uzere Belçikalı, Holandalı, 
lnglllz, Norveçli ve lsvlçrell b•f klflllk bir 
komisyon azası tayin etmı,tır, 

Bu azalar 11 Te,rlnlevvelde Cenevrede bu. 
ıunacaklar ve sonra SancaOa gldeceklerdlr. 

Sanıldıijına göre bu heyet Te,rlnlevvelln on 
altısında Cenevreden hareket edecekler ve 
semplon ekspresııe TUrklyeden geçerek Ha-

lebe ve oradan Antakyaya gideceklerdir. 
Heyet intihap esnasında her tarefı geze

cek•• de ikamet için lskenderunu merkez it
tihaz edecektir. Ve ııave olunduOuna göre in
tihap lskenderundan ba,ııyecak, lskenderun 
intihabının sonu alındıkten sonre Antakye ve 
havallslnde seçime ba,ıanacaktır. • 

Mamafih intihabatın bUtUn Hetayde ayni 
gUnde alması da lhtlmal dehlllndedlr. 

9 lar konferansı SURiYE HABERLERi 

Vaşingtonda toplanacak 
Cezire : 8 (Radyo) - alınan son 
malumata göre Dokuzlar Konferansı 

Lazkiye intihabında 
çetin mücadeleler 

Vaşingtonda toplanacaktır. 

Bu Konferansa dokuz devlet Ha
riciye nazırları iştirak edemiyecek i-

Halk, muhafızdan nefret ediyor 
se de bu Hükumetlerin Vaşington I -
büyük elçileri, Hükümetlerini temsil Lazkiye: 8 [TÜRKSÔZÜ muhabirin. 
edeceklerdir. den ] - Müntehibi evvel intihabatın- ı 

Konferansın hangi gün toplana- j da hükümetin ve bizzat muhafızın 
cağı henüz tesbit edilmem~ bulun- I müdahalesi görülmüş, bunun üzerine 
maktadır· en kuvetli parti olan lbrahim Genç 

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

1 Talebe ci
nayetlerin ı 
den sonra 
:_----~-

Nereye 

Bay Öğretmen 

ava mı? 

-Hayır,mek

tebe derse 1 ? 1 

1 

Partisi, başta kendisi olduğu hald@ 
bütün namzetlerini çekerek bu mü• 
dahaleleri Şam hükümeti ve Yüce 
Ksmiserlik nezdinde şiddetle protos
to etmiştir. Umum vaziyet gergin
dir. 

İbrahim Genç ve arkadaşlarının 
intihabattan çekilmeleri burada çok 
fena bir tesir bırakmıştır. 

Hükümet büyük bir ehemmiyetle 
İbrahim Gencin şikayetini tetkik ey
lemektedir. Her ne kadar bu suretle 
Vatani parti namzetleri intihabat sa
hasında rakipsiz kalmış bulunuyor
larsa da, hükümet dahi bunların Laz. 
kiye muhafızlığ•ru hakkile temsil 
t:demiyeceklerine kani bulunuyor. 

-=-=-il il il il :: il :ı ı: ;; :; 1 

UILUS 
Her gUn 12 ••hlfe 

Yeni Ulus 29 Teşrinevvel 
nushasile size kendini 

tanıtacak 

Uzak Şarkta zehirli gaz 
harbi genişledi 

Antakya 
Konsolosu 

Antakya : 8 (TÜRKSÔZÜ mu 
habirinden) - Türkiye Cümhuriye· 
tinin Halep ve Antakya konsolosları 

Bay Selim Fevzi ve Bay Firuz ev
velki akşam Toros ekspresile Hale 
be gelmişlerdir. 

Romanlar, hikayeler, dünya haberleri 
siyasi, içtimai, iktisadi makaleler. 

Majiazln, kUltUr, kadın, çocuk, 
ziraat sahlfelerl 

Ankara ve Kamutayı 
yakından takip 

Nank çink'de Japonların katliamı 

Amerika, dün Milletler Cemiye
tine bir muhtıra verdi 

,r--··_.,-..,,..._..___.__._._. __ .,_ 

Tokyo · 8 ( Radyo ) - I'ok>i 
yoııun e11 biiyük barııt fabrika· 
sında müthi§ bir mjılô.k olmıış ve 
bu fabrikıılarm civarında bulunan , 
difter fabrikalarda da mühim hn- l 
sarlar vukua gelmiştir. ( 

..-.. ..... ----...... ....._.._.. ___ .., ... ___ 
Şanghay : 8 (Radyo) - Japonlar 

Hopey adasına 600 bahriyeli ve tay
yareci çıkardı. Burası hava üssü ya
pılmıştır. 

Şanghay : 8 ( Radyo ) - Nank
çin bu sabah Japonlar tarafından 

i.Jgal edilmiştı . Şehirde ka"i<im ya
p·-~-~.~~- r. 

Şanghay : 8 ( Radyo) - Bugün 
cephelerde Japon kuvvetleri zehirli 
gazlar kullanmaıta başladı. Bu gazlar 
gözlerde aıtrı yapmaktadır. Zaif 
bünyelileri de öldürmektedir. 

Şanghay : 8 ( Radyo ) - Çin 
umum! karargahı Şanghay cephesin. 
de muhtelif noktalarda Japon hü • 
cumlarının neticesiz kaldığını bildir. 
mektedir. 

Cenevre : 8 (Radyo) - Ameri
ka Birleşik devletleri Elçisi, Ameri
kanın Uzak Şark hadisatı hakkındaki 
noktayı nazarı bildirir muhtırayı Mil-
1 ti~ · Cemiyelı Cene! sekreter'•ğ;:ıe 

(Ge""ii-~ ) 

Antakya konsolosu Bay Firuz 
dün akşam Halepten şehrimize gel

miş ve Turizm Oteline misafir olmuş
lardır. 

BiR TASHiH 

Dünkü sayımı:da "Benım Görüm· 
le,. sütunumuzda " Yeni bir talebe 

cinayeti daha .. başlıklı ya:ımızda 
harf hataları vardı . Bu makalemizin 
sondan 36 ıncı satmndtı yanlı§ olarak 
dizileıı " Metin/iğin ., kelimesi , ya

:ımızııı mahiyetini deği§tirectk kadar 
yersi;dir . Bu kelim~ " Tembelliğiıı ., 

Jeklinde olacaktı . Düzeltiriz. 

-- .. - - - .. - ---- ·-

: :: ı: ı: a ıı ıı ır ıı 11 11 a u • • ı 

Nazilli Fabrikası 
bugün açılıyor 
Ankara : 8 (Telefonla) - Na· 

zilli Fabrikamız yarın (bugün) i~et

meye açılacaktır . Kalabalık bir 
heyet bugün Ank.aradan Nazilliye 
hareket etmiştir. Nazillide büyük bir 
tören yapılacaktır. 

Son dakika: 
ltalya Cevabını verdi 
Londra : 8 ( Radyo ) - İtalya 

Fransız· lngiliz notasına cevap ver
dı Cevabr t?otada b1r çok !;.ııy•t~ 
~. 



Sahife: 2 

~ HiKAYE,? 

Telef ondaki kadın 
~ Jlo allo ... Siz 
~gilin? 

- Bonjur. 

misiniz sev-

- Bir dakikalık bir tek ran· 
devü.. Yalvarırım size .. 

-Ah ... 
... 

- Orovar .. 
.... 

Telefondan ayrılır ayrılmaz Se
lim masanın yanındaki koltuğa düştü. 
Mırıldandı : 

- Ne ılık, ne tatlı, ne cana 
yakın bir ses .. 

Genç adam, bütün varlığını onu 
görmek için fedaya razı idi. 

Tam yirmi gündenbeıi, her sa· 
bah - pazar günleri müstesna -
saat 8,30 da telefonun başına ko
şuyor, bir dakika beklemeden meç· 
bul kadını karşısında buluyordu. 

Onu böyle her sabah arayan, 
telefonda ona ılık ılık, tatlı tatlı söy. 
Jeyen meçhul kadın kimdi ? 

Selim, bugünkü gibi, dün, evvel
ki gün, yirmi gündenberi her sabah 
ona kim olduğunu soruyor, bir ran
devü almak için yalvarı}'ordu. Fakat 
tefefondaki meçhul kadın, ona da
ma sabır tavsiyesinden başka bir 
şey ver miyordt1. 

Bütün çarelere baş vurdu. Fa. 
kat sevgili muhatabının adresini 
öğrtnemedi. Selim nevmididen do 
ğan ~ uhranı arasırıda otomatik te· 
ltfonun mucidine lanet ediyordu : 
Ôyleya eski telefonlar olsa, santral. 
dan bu meçhul numarayı öğrenmek 
kabildi. 

*** 
Aylar geçti, telefondaki tatla 

mdıavere deHım etti. Gu:ç ıdam 
bir giin kati karnrını vedi. Ve iki 
sabh telef er a ceHp veın fdi. 

Ü~i;ncü gün da) anamadı; tele· 
foııa kcşlu Cf\ ap verdi fakat ciddi 
kararını mrçhul ilaheye bildirdi : 
Eğer salı gürü bulu~mazJarsa bir 
daha krndisini arcımamasını söyledi. 
Selim, l u tehdidin faydasını derhal 
gerdü : Meçhul sevgili ona bir ran· 
devü vadertiyordu. Ama bir şartla : 
Saat 9 da ( x ) de buluşacaklar fa. 
kat esrarengiz sevgili yüzünü kalın 
bir tü1le örıec«:k ve Selim onun yü
zünü göremiyecekti. 

Genç adam buna muvafakat 
etti 

Ne derin hulyalara dalmıştı. Bu 
esrarengiz, asi), şövalaresk kadınla 
konuşmak onun hayatının belki en 
mesut bir düğümü olacaktı. 

*** 
Bir, beş, on .. Buluşmalar tevali 

etti. F~kat gtnç adamda esrarengiz 
kadının }ÜZÜnÜ görmek arzusu git. 
tikçe şiddetlendi. 

Selim, bir gün randevüye gitmedi. 
Gitti, fakat ona görünmedi. Si
yah tüllü, güzel endamlı sevgilisi O 
gnünde gelmişti. Belki yarım saat O· 

nu hekledi, gelmediğini görünce dön
dü. 

Selim onu gizlice takip etti. 
Esrarengiz sevgili, Taksimin en 

işlek hir apartmanınd:\ oturuyordu. 
Genç adam, bir po1is hafiyesi 

kadar ihtiyatlı, bir hırsız kadar kor· 
kak adımlarla onu apartmanın kapı. 
.sına kadar takip etti. 

**lll 
Ertesi gün, telefondaki konuşma 

saatlarından evvel, meçhul sevgilinin 
apartmanına koştu. büyük bir cesa. 
ıetle, ikinci kattaki dairenin korido
runda gizlendi. 

Elindeki saat tam 8,30 a gelmiş· 
tiki esrarer.giz sevgilinin içeride te 
lefon başına geçtiğini anladı. 

r ,. :.:~D Y•;::a~:;~ .. 1 ........................... 
Az kalsın bayılacaktı. Kendini 

güç topladı. büyük bir cesaretle ka. 
pıya yaklaştı ve durdu : ne olursa 
olsun diyordu. 

Selim çok beklemedi. Fakat ö. 
lünceye kadar beklemek, belki kar
şısında gördüğü hakikattan daha acı 
bir iztirap olamazdı. Çünkü, esrar· 
engiz sevgilinin maskesi artık düş 
müştü : Çiçek bozuğu, iğrenç bir 
yüz .. 

*** Selim, gözlerine inanamadı. Bü· 
yük bir yeisle apartmanı terk etmek. 
le beraber kapıcıdan ufak bır tahki· 
kat yapmağı da unutmadı : 

Esrarengiz sevgili meğer orada 
bir hizmetçi imiş. Dairenin kiracısı 
bir Doçent ve karısı da bir lisede 
muallim imiş 1 

Uzak Şarkta 
-Birinci Sayfadan Artan

tevdi etmiştir. 
Bu muhtıra metni Milletler Cc. 

miycti azalarına tebliğ edilmiştir. 
Şanghay : 8 (Radyo) - Nank

Çin civarındaki hava bombardmanın 

da sekiz Çin tayyaresi tahrip edildi. 

İtalyanın resmi 
cevabı bekleniyor 

Londra : 8 (Radyo) - Siyasi 
mahafil, ltalyan cevabının bu gün 
ve yarın Fransa ve lngiltereye res· 

men teblik edilmesi muhtemel bu
lunduğunu bey~n etmektedir. 

Paris : 8 (Radyo) - ltalyanın 
rtsmen vereceği cevabın gecikmesi 
matbuatı meşgul etmektedir. 

Paris : 8 (Radyo) - lspanyol 
notasına dair fngiliz- Fransız nota. 
sına ftalya hükumeti beş gündenbe 
ri cevap vermediği için dün öğleden 

sonra fngiliz Sefiri ve Fransız mas· 
lahatgüzan müşterek olarak ftalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciyano nez· 
dinde teşebbüste bulunmuşlar ve 
lspanyol meselesinin sür'atle halle-
dilmesi lazımgelen bir mesele oldu
ğunu hatırlatarak hükumetlerinin bu 
hususta acil bir cevap beklemekte 
olduklarını bildirmişlerdir. 

Kont ' Ciyano verdiği cevapta, 
bu husustaki gecikmenin Berlinle 
yapılan konuşmalardan Hicri geldi· 
ğini söylemiş ve iki mümeısile İtal· 
yanın cevabının nihayet Cumartesi
ne [ bugün ] e kadar verileceğine 
dair teminat vermiştir. 

Popolo d'ltalia gazet~ bu me
seleden bahsederek, ltalyanm lspan. 
yol meselesi için toplanacak bir 
konferansa ancak Almanya ile mu· 
tabık kaldıktan sonra iştirak edeee· 
ğini yazmaktadır. 

Fransız Reisicumhuru 
Paris : 8 (Radyo) - Reisicum

hur Lebrun sayfiyesinden Parisc av· 
det etmiştir. 

Stoyadinoviçin seyahatı 
Belgrad : 8 (Radyo) - Başve· 

kil B. Stoyadinoviç ayın onunda Pa. 
rise gitmek üzere Belgradı terke· 
decekfü . 

Kuvvetle zannolunduttJna göre, 
bu seyahatm sebebi, 11 ikinci Teş· 1 

rinde müddeti bitecek olan F ran· ı 
sız -Yugoslav muahedesinin tek
rarlanmasıdır ve bu iş sadece bir 
formalite meselcaidir. 

Türlı:sözü 

Şehrimizde yapıla
cak futbol grup 

birincilikleri 

T. S. K. nm bu yıl 20 bölgenin iş· 
tirikile futbol birinciliklerini Adana
da yaptıracağını haber vermiştik . 
Birincilik maçları 2-11-937 de 
başlıyacaktır . 

Bu müsabakalar hakkında aldı
ğımız malumatı ve bölgemizde ola· 
cak maçların programım yazı. 

yoruz: 
Seyhan Grubu : 

Bu ıruba lçelden fdmanyurdu, 
Diyarbekirden Yıldız Spor, Konya· 
dan henüz hangi takımın iştirak ede-
ceği malum değildir. Bir çok itiraz· 
lar vardır . Bunlar hal edilmek 
tedir . Seyhan bölgesinden Adana 
ldmanyurdu iştirak edecektir. 

Bu, isimlerini saydığımız bölge 
şampiyonlan 2-11 - 937 tarihinde 
Adanada olacaklar ve 3-11-937 
Çarşamba günü çekilecek kurada 

çıkan 2 - numaralı takımlarla 3 - 4 
numaralı takımlar çarpışacaklardır. 
Mağlup çıkan takım ertesi gün der
hal memleketine dönecektir . 

5-11-937 Cuma günü 5 - 6 
numaralı takımlar arasında maç ya· 
pılacakhr. Ayni şekilde mağlup ta· 
kım derhal yerine dönecektir . 

7-11-937 Pazartesi günü 1-
2 numaralı takımlar galibile 3-4 
numaralı takımlar galibi arasında 
maç yapılacaktır . 

9-11-937 Gününde 1-2 
ve 3-4 numaralı takımlar galibi 
arasında maç yapılarak Grup birin· 
cisi belli ola.caktır. Mağlup derhal 
yerine dönecektir. Grup birincisi 
olarak çıkan takım 10-11-937 
akşamı hareket edecektir . 

Bu maçların Hakemleri seçil· 
mektedir. Uzun zamandan beri zevk 
li maç görmiyen Halkımızın bu maç· 
lardan oldukça tatlı heyecanlar 
duyacağını ümid ediyoruz . 

Selahiddin Sep\ci 

Ceyhan Belediye Reisi Arlcada· 
şımız • Selahiddin Sepici , Ceyhan 
belediyesinin elektrik ve su işleri için 
bir müddet Ankaraya gitmiştir. 

Selahiddin Sepici dün Ankara. 
dan avdet etmiştir. 

Malatya fabrikası müdürü 
Şehrimiz Malatya bez ve iplik 

fabrikası direktörlüğüne tayin edilen 
Bay Osman şehrimize gelerek vazi· 
f e.sine başlamıştır. 

Mahkemelerde : 

Sıhhat Müdürü
nü vuranların 
muhakemesi 

Dün şahitler dinlendi 

Bundan bir kaç ay önce Adana 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürü 
Bay Hüsnü Muhittini yüzü maskeli 
meçhul bir adam tarafından Saaı 
Kulesi civarında kalçasından bıçak 
lanmıştı . 

Bu vakaya fail olarak maznun 
ııfatile mahkemeye tevdi edilen F ab 
rikatör Mustafa. ve oğlu Osman 
hakkındaki duruşma dün devanı et 
miş ve bir çok şahitlerin ifadelerin 
müracaat edilmiştir . Gelmiyen şa· 
bitlerin celbi için muhakem e ba~ka 
bir güne talik edilmiıtir. 

lhıaberoern 

Çamurlu yollar 

Belediyemizin 
aldığı karar 

Yağmurlu mevsimlerde henüz 
ham yol halinde olan sokaklarımız 
arasından geçilemiy.."!cek derecede 
Çamur olduğunu gören Belediyemiz 
şimdilik muvakkat bir tedbir olmak 
üzere bu nevi sokakları Burdur taş 
ile döşemeyi ve çakıllı kum dökerek 
yaya kaldırım yapmağı düşünmüş 
ve bu işi yapmağa karar verm:ştir. 
lüzum görülen bazı yerlerde esas 
yolların inşasına kadar halkımızın 
kolaylıkla evlerine gidip gelmesi 
için şimdilik vaktm müsaadesine 
göre 1000 - 2000 metre tulünda· 
ki yaya kaldırımın yapılmaıs için ek. 
siltmeye konmuştur. 

Bu inşaatın münkün olduğu ka· 
dar süratle olmasına Belediyece ça
lışılmaktadır. 

Cezalandırılan Hancılar 

Belediyenin hanlarda toptan alış 
veriş yapmasını memnu oldu~u ka. 
rarına rağmen hanlarında toptan sa
bş yapan Ali oğlu Azmi, Mehmet 
oğlu Mekmet Ali ve Mahmut oğlu 

Hüseyin belediye kararile 5 şer lira 
para tecziye edilmişlerdir. 

Yeni istasyon 
Ham mallarının 

Kıy af et ve tarif el eri 

Haber aldığımıza göre belediye 
Yeni istasyonda eşya tqıyan ham
mallar için de bir tarife ve kiyafet 
şekli kabul etmiştir, 

Ötcdenberi istasyonda rasgele 
herkesin hammallık yaptığı ve bu 
yüzden bir çok yolsuzlukların ol
duğunu göz önünde tutarsak bele· 
diyemizin almış olduğu bu kararın 
çok yerinde olduğunu görürüz. 

Kabul edilen kıyafet şekli söyle
dir: 

HammalJar kapalı yakalı ve yeıli 
bezden bir elbis~ ve ayni bezden de 
bir kasket giyeceklerdir. Kasketle· 
rin üzerinde Hamına),, ibaresi yazıl· 

mış olacak ve yakalarında numara· 
lan olacaktır. Hammallann yük ta
şıma işleri üzerinde de belediye 
bir tarife yazmıştır. 

Bu tarifeye göre arabadan trene 
ve trenden arabaya taşınacak kü
çük parçalar için 5 ve büyük par 
çalar için de 10 kuruş verilecek
tir. Parça adedi 2 den ziyade ol· 
dutu takdirde diğer parçalar için 
nısıf ücret verilecektir. 

El ile taşınabilecek olan bavul, 
çanta ve sepet gibi olan eşyalar kü
çük parça addedilir ve 5 kuruşücret 
verilecektir. 

Sandık, denk gibi parçalar da 
büyük parça sayılarak 10 kuruş üc
ret verilecektir. 

Bu tarifeye riayet etmeyen ham· 
mallar tecziye edilec.ektir. Ayni za. 
manda· Belediyece kayıtlı olmı· 
yan hammallar istasyonda yük taşı
yamıya cakJardır . 

8 Tefrlnlevvel t937 

Gök yüzü açık fakat sisli , en 
çok sıcak gölgede 29 santigrat de· 

· ·rece, bava riizgirsı~. 

Bulunan cesed ---- -
Tahkikat sonu, işte kasd 

olmadığı anlaşıldı 

Adana - Karaisalı şosası üze
rinde Çakıt suyu kenarındc. dün bir 
ölü ccsed görülmüş ve tahkikata 
başlanmıştır. Cesedin yanıbaşında 
şapka ve heybe görülmüştür. 

Ulü cesed üzerinde Müddeiumu. 
milik makamı derhal harekete geçe· 
rek bu işin tahkikatma Muavin Bay 
Şeref Gökmen'i tayin etmiştir. 

Yapılan tahkikate iÖre Cesed 
aslan Niğdeli olan Halil oğlu Mus
tafaya aittir. Mustafa birkaç gün ev. 
vel A danadan hasta bir halde şo• 
sayı takiben Karaisalıya gitmek Ü· 

zere yola çıkmıştır. Cittiğinden bir. 
kaç sonra hastalık tesirile su kena· 
rına düşerek ölmüştür. Cesed hü
kumet doktoru tarafından muayene 
edilmiş gömülmesine i:ı:in verilmiştir. 

Adana Kulübü 
açıldı 

Yaz ayları münasebetile kapalı 
olan Adana Kulübü dünden itibaren 
açılmışbr. Yemek ve büfe bu yıl 

daha muntazam bir şekle konulmuş. 
tur. 

Hayat ve Ayran gazozu 
sahipleri cezalandırıldı 

Hayat gazozu ~ ahibi Mehmet 
Ali ve Ayran gazozu sahibi Tahsi
nin yapıp satbkları gazozlann, Bele· 
diyece kabul edilen formüle aykırı 
olduğu görülmesi üzer ine 25 şer lira 
para ile tecziye edilmelerine Bete
diyece karar verilmiştir. 

Ekmek satan Furuncu 

cezalandırıldı 

Furuncu Ademin hamur ekmek 
sattığı görülerek ekmekleri musa· 
dere edilmiş ve kendisi tecziye e· 
dilmiştir. 

Esrarcılar mah-
kum oldu 

Esrar satmaktan suçlu Şişman 
Mehmet oğullarından 
M e h m e t o ğ l u 329 te
vellütlü Ekrenıin dün ikinci Asliye 
Ceza mahkemesinde yapılan son 
duruşmasında Ekremin, Hanifiye ilk 
defa 5 kuruşluk ve sonra da 10 ku
ruşluk esrar sattığı toplanan delil· 
ferle sabit olmuş ve Türk Ceza ka· 
nununun 403 ncü madddesine göre 
Ekrem 7 sene hapis ve 200 lira a
ğır para cezası mahkumiyetine karar 
verilmişti. 

Ayni ?amanda içmek için de 
esrar alan Hanifi ayni kanunun 404 
üncü maddesine göre 2 ay hapsine 
ve 1 lira para cezasına mabkümiye· 
tine karar verilmiştir. 

Av Tüfeği 

Taşınması yasak olmıyan silah· 
lar arasında bulunan av tüfeklerinin 
2637 sayılı kanumin 4 üncü mad. 
desi mucibince hükumetçe 2abt ve 
müsaderesi halinde askeri fabrika· 
)ara gönderilmek üzere Milli Mü
dafaa Vekaleti emrine verilmesi ev
velce tebliğ edilmişti. Maliye Veki. 
Jetinden Vilayete gelen yeni bir e. 
mirde askeri fabrikalara izabe edil· 
mek üzere ancak burda olan mal· 
zemenin sevkedileceği ve kullanıl· 
mıya elverişli av tüfeklerinin satıl
malarımn muvafık olacağı bildirmiş. 
tir. Sablmak üzere Maliyeye devro· 
Junan av tüfekleri teslim alınarak 
2490 sayılı kanuna göre ıatılacak 
br. 

9 Teşrinievvel 1931 
g T. 

~-~·~ - . 

A rzın en seri adamı unvanını 
zanmış bir insan vardır; b 

adı Jakop T aylordur. Saatte 
kilometre katedebilmiştir. 

960 metre değil, kilometre .. 
mlmaz bir rakam değil mi? 

Bu tereddüd haklıdır. 
Jakop Taylör, bu mesafeyi Y 
icad ettiği bir tayyare ile kated 
miştir. Maliim olduğu üzere mev 
tayyarelerle saatte 500 kilome 
güç katedilmektedir 

Resmen ölen adam .• • 
• talyanın Padoa şehrinde Ant 1 adında bir adam, bir sabah g 
lesini okurken kendi vefat habe 
de okumuştur. Ticaretle meşgul 
an bu adam haberin bir yani 
üzerine çıkbğını sanmış, fakat V 

tığı tahkikatta şehrin hastanesi .. 
Antonyo adında bir adamın öldi' 
ğünü anlamıştır. 

Nüfus kaydında yalnız kendi' 
olduğu için, hastanede ölen ad&Jlldl 
vefat muamelesi tüccarın nüfus kU 
tüğü üzerinde yapılmışbr. Tüc 
Antonyo, bu sebeble hayatta ol 
A-unu hiçbir makama anlata 
mışbr. 

Resmen ölen zavalL adamca 
şimdi hakiki ölümünü beklem~ 
tedir l 

Panik neler yapar? 

L Londrada bir berber salonun . ''ota 
çok harikulade ve garip bit htı 

hadise olmuştur. . ebeı 
Bir adam traş olurken, diğer bit ..,_ 

adam salomm kapııma gelmiş : lllG 
Vindsor dükünün ça· v: 

maşırları 

D aily Ekspress yazıyor: 
Vindsör Dükü nereye gitse, ne' 

rede otursa, çamaşırlarım Londor" 
ya gönderip yıkatıyor. 

Krallıktan vazgeçip, temiz ça 
maşır yıkamak ve ütülemekle met' 
hur Viyanaya yerleştikten soPr• 
bile, her hafta çamaşırlarını Lo11d· 
raya gönderip yıkattı. 

Bekarken Dük isimlerinin baf 
harflerini solkoluna işletirdi. Evleaı' 
dikten sonra göğsünün sol tarafın• 
işletmeğe başladı. 

Bükreş imar ediliyor 

B ükreş belediyesi, şehrin imarını 
bir komisyona havale etti. 

Bükreş, büyük h'lrpten sonr• 
çok büyüdü. Bugün sekiz yüz bill 
nüfusu vardır. Plansız yapılmış ol•ll 
Bükreş, sekiz yüz bin kişiyi barıP' ~ 
dıramaz oldu. Caddeler, sokaklat 
dar geliyor, akşamları en geniş cad· 
desi olan Kalca - Viktoryada r•· 
hat dolaşmak kabildeğildir. Komis· 
yon evvela Lu caddenin genişleme
sine karar verdi. Yakında istimlake 
başlanıyor. Muhtelif yolların genişle' 
tilmesi işi beş altı_ sene sürecektir. 

Suriyeye muhacir kabul 
edilmiyecek 

Şam : 8 (1ÜRKSôZO muba· c 
birinden) - Buraya gelen haber .. 
)ere jlÖre, Hariciye Nazan Delbott 
Suriyeye yeniden Nasturi ve Yahudi 
muhacirlerinin geleceğine dair o)all 
haberi yalanlamıştır. 

Suriyeye iltica e
den Filistinliler 

B~rut : 3 (TÜRKSôZO muhı· 
birinden) - Filistindeki son hadise· 
)er dolayısile Filistinden Suriyeye 
250 Arap ve Yahudi ailesi iltica et 
lemiştir. Bunlar Filistinde kanlı ha· 
discler vukuunun olduğunu söylen" 
mektedirler. . 



Tiirbözü 

BELEDİYE İLANLARI 
1 

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

Aragon cephesinde 
tililciler püskürtüldü 

tlQkQmetçiler ilerliyor ........ ___ _ 

1 - Taşı belediye tarafından verilmek ıartile 1000-2000 metro tul 
bordur döşenmesi işi açık t>ksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 468,05 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı : 70 lira 30 kuruştur. 
4 - ihalesi Teşrinievvelin 25 inci Pazartesi günü saat on beşte be

lediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname ve keşfi yazı işleri kalemindedir . lstiyenler orada gö

rebilirler . 
6 - f steklilerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte belediye en

ıuwc:-.\''1aD1iya : 8 l(Radyo) - Asiler geri çekilmektedir. 
bm~"'"'kıın)ı tepeyi aldılar . 403 num- Madrid : 8 (Radyo) - Şimal 

cümenine müracaatlan ilan olunur • 
9-13-17-21 8595 

.!_~ye de bir hücum yaptılarsa cephelerinde düşmanın hareket hattJ• 
~..- zayiat vererek tardedildi- nın üstü olan Kostilona alınmıştır. 
~ilerin bu cephedeki zayiatı Buraos : 8 (Radyo) - ispanya 
"IU 700 yaralıdır . milli radyo istasyonunun verdiği bir 1 

n.-.. --.. ~ya : 8 (Radyo) - Kıtaa· habere göre , Vatikanın mümessili 'n cephesinde ileri harekatı dün mutad mçrasimle idimatnamesini 
etmektedir. ihtilal kuvvetJeri General Frankoya takdim etmiştir. 

1 - Belediyenin göstereceği muhtelif yerlere istif veya ferş edilmek 
Üzere 1500 metre mik'ap çakıllı kum açık ekıiltme ile satın alına· 
caktır . 

2 - Keşif tutarı: 1811,25 liradır. 

kta sekiz yüz talebe 
sınıf döndü 

1'-!BELER VEKALETE 

Roma sergisi 
için istikraz yapılıyor 

3 - Muvakkat t~minatı: 135,84 liradır. 
4 ihalesi Teşrinievvelin 25 inci Pazartesi günü saat onbeşte bele-
diye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname; keşif ve sair evrakı yazı işleri kalemindedir. lstiyenler 

orada görebilirler. 
6 - Talipler ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bir

likte belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 
9-14-17-21 8594 

lltal ... 
.. L BA,YUllDU 

~bul : 8 [ TÜRKSôZO mu. 
den ] - Üniversite Hukuk 

Roma : 8 (Radyo) - Beynel
milel Roma sergisi için İtalya hü
kumeti bir istikraz tahvilleri çıkar
mak karanını vermiştir. Bu tahviller 
yüzde beş f ~izli ve piyangolu ola
caktır. TAN ..Jdmlllllllte&inde eleme imtihanları ne· Ssyhan Defterdarlı

Alsaray Sineması 

Buakşam talebeye tebliğ edilmiş ve bu 
n, bu sene Üniversitede im· 

'cticclerinin şimdiye kadar gö
lı!!m_.,~ ·, derecede kötü olduğu an. 

ğından: 
(Tekkei Zimyan) hıdınlyas ma

hallesinde evelce spor kulübü ve 
Hususi Muhasebe Şubesi ittihaz olu. 
nan binanın 742 lira 9 kuruş keşif 
bedelli tamiratı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin hergün; t>ksitmesine İŞ· 
tirak edeceklerinde 18 Teşrinievel 
937 Pazartesi günü saat ondörtte 
yüzde yedibuçuk nisbctinde temi. 
nat akçesile Defterdarlıkta topla· 
nan komisyona gelmeleri. 

( Kışlık ) 

Sinemasında bu akşam 

TOP-HAT 
1 

onrl 
bİ' 

ol•' 
arılt' 

aldat 
cad-

er 

k_~br. 
:~lda, talebenin elemeler so 

•tatı yukan üçte ikisi, yani 
800 kiti dönmüştür. 

&.. vaziyet karşısında, dün bu 
LI_ - toplanarak Başvekalete 
~rif Vekiletine birer telgraf. 
~at etm'ılerdir. 
~Jetin, imtihanlar1 tekrar- ı 

lbuhtemeldir. 2-6-10-15 8568 

9'57 nın son şaheseri 
FRED ASTAIR 

GINGERS ROGERS 

Pek yakında: 
Büyük Kırım harbı 

~--~-----=---------Seyhan Defterdarlığından s.r. 
~ 
ı 
2 
3 

mükellefin adı mahalle tarh ka. N. senesi sanatı ihbar lira. k. düşünceler 
No: No. 

Mebmed ve Şükrü Misis 59 937 bakkal 1/12 9 00 1. inciihb. 

., " " 59 937 • 1/13 3 42 " " 
Mehmed otlu Ahmed Han K. 96 56 936 otelci 3/98 322 00 " ,, 
Zeynel ,, Zaim Hurmalı 44 47 936 kunduracı 8 62 2 15 ,. " 
Mustafa ,, fbrahim mermerli 67 2 934 berber 12 45 2 80 .. ,. 

6 Ahmed ,. Derviş Kuru Kö. 96 75/3 936 nalbant 11 93 15 19 2 ... ve karar 
\'ıdcanda isimleri, işleri ve vergi miktarları ile sair izahatı yazılı altı mükellef namına 936 ve 937 scnele· 
llıahıuben tarh olunan kazanç vergileri için herkesin ismi hizasında numaraları yazılı birinci ve ikinci ih

elerle tetkiki itiraz komisyonu karar sureti kendilerine tebliğ edilmek üzere aranılmışsa da ikamet ma
nıeçbul bulundupndan teblitat yapılamam11tır. Hukuk usul mahkemeleri kanununun tebliğat faslı ah. 
tevfikan teblit makamına lcaim olmak üzere keyfiyet ilin olunur. 8596 

"w_ .. 
-~ .. 

Seyhan Defterdarlığından 

miktarı 

Tapu kayd• göre cinsi hududu 
muhemmtn 
kıymeti 

lira 60 
Mezreu 4725 metre murabba. tarla d<>tuau karalar bucağına giden 

Yol. batı11 kısmen Mehmet 
oğlu Mahmut bağlan, Boyrazı 
işbu batdan ifrazcn ~clanikli 
Salih otlu rızaya ait bağ 
kıblesi ·evvelce kirkor iken 
şimdi makinist salih oğlu 
lbrahim bağlan 

ınevki ve miktan ve muhammen bedeli yaZJlı tarlanın mülkiyeti 
e~yı çelranlmıp. isteklilerin °/0 7,5 teminat akçasile 17 Teşrini 

937 Pazartelİ günü saat 14 de defterdarlıkta komisyona gelmeleri. 

2 - 6- 10 - 15 8571 

-......--------------------------------------------
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1 

1 Bira 
DA 

; '· \. 

eklenmiyen şahit ı 
Oynıyan 

Mirna Loy - Vilyam Pavli 

Dişi 

2 

Kaplan 
F evkali.de heyecanlı 

Matineler: 
Cumartesi : 2,30 da 

Pazar: 2 de 
8598 

Bugece nöbetçi eczane 
Yeni cami civannda 

Toros eczanesidir 

... , "· -

'· 

oktor Ekre:m Baltacı 
1 

&ta lcerre tetkik seyahatinden dönerek Abidinpaşada büyük 
hane üstündeki muayenehanesinde yeni getirt-

Ankara birası 
• 

•o!! sistem Diyatermi, elektrik ve 
Ontgen aı~tlcrite hastalarım teşhis ve tedaviye başlamışbr. 

8578 5-15 

Her depod•, her yerde vardır . 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını 

içiniz ! . Her yerde israrla arayınız • 
ADANA ACANTASI : 

R S l•h S . (Telefon No. 265) Iza a ı aray • (Bebekli Kilise sokak No: tl A) 
7-30 .8411 

Sahife:~ 

Asri Sinema 
9 Teşrini evvel Cumartesi akşamından itibaren 

Büyük ve zengin bir program sunar 

Meşhur J. KESSELin Romanından muktebes 

Şöhretleri bütün sinema dünyasını saran 
dört büyük yıldız : 

Anna Bella - Jean Murat 
Charles Vanel - Jan Pierr 

Bütün dünyanın takdir nazarlarile seyredip candan alkışladıkları 
şaheserler şaheseri 

SON UÇUŞ 
iLAVETEN: 

Hanri Karey 

GARP SUVARiLERi 
DiKKAT : Sinemamız :8,4 5 de başlar. 

Bugün ıfindüz matine 

SiRK - OLOM KASIRGASI 
Telefon : 250 ASRI 

8597 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanya'nın meşhur 11 HARTMANN ,, fabrikasının her nevi siyah renkli 
gazete ve 11 illüstrasyon ,, mürekkepleri mevcuttur. 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa 
sokak No: 8 

1 - 30 8S92 G. Vosbikyan Tecimevi 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Katımı No. 3008 : 

-
iş kanunu 

Kabul tarihi : 8161936 

N~ıri tarihı : 151611936 

-Dünden artan-
mümesillerini ( şayet mümessiller araşında uzlaşbrma şeklini kabul 
etmiyen varsa bunu veya bunlan ve uylaştırmayı mümessillerin 
ittifakla kabul etmiş olmaları takdirinde teklif olunan şekle 
muhalif kalan nisabı haiz işçilerin aralanndan seçecekleri iki k~yi ) ça. 
ğırarak iki tarafm duruşmasmı yapar. Bunlardan başka hakem kurulu, ih
tilafın çıktığı işyerindeki işçilerden bazılarile, dışardan keyfiyet hakkında 
malumat veya mütaleasımn öğrenilmesine lüzum gördüğü diğer işçiler 
veya işverenleri yahbt sair bitaraf kimseleri dahi .. şabid ,, veya .. ehli 
vukuf ,, sıfatile çağırıp dinler Bu sıfatlarla çağınlan her şahsın lıakem 
kurulu huzuruna gelerek sorulan hususa cevap vermesi mecburidir. Bun· 
lar hakkında Hukuk muhakemeleri Usulü Kanununun şahidlere ve ehli 
vukufa müteallik hükumleri caridir . 

Ç - Gerek uzlaşbrma toplanblarıoa ve gerek hakem kuruluna işçi· 
ler veya işveren yerine avukat veya dava vekili yahut vekaletname ile 
dışarıdan tayin edilmiş her hangi bir mümessil kabul edilmez . 

D - Hakem kurulu, reylerin ekseriyetile karar verir. Bu karar, ken
dilerine yazı ile bildirildiği günden itibaren 12 iş günü içinde taraflar· 
dan birinin Valiye itiraz layihasını vermemesi takdirinde, kesinleşmiş olur. 
Kesinleşmiş karar, kurul tarafından münasib görülecek bir vasıta ile neşir 
ve ilin edilir ve üzerinden 26 iş haftası geçmiş olmadıkça bunun mev. 
zuu olan mesele için yeniden .. toplulukla iş ihtilafı ,, çıkarılamaz . 

Madde 83 - A - 82 inci maddenin .. D ,, bendinde yazılı mühlet 
içinde, taraflardan birinin Valiye verdiği .. itiraz layihası ,, " hakem lcu
rulu ., kararnamesinin ve taraflardan her birile şahidler veya ehli vuku
fun zaptolunan ifadelerinin ve bafka lüzumlu vesikalann tasdikli suretle
rine bağlanarak, bu hususta Valinin aynca yazacağı bir raporla, 48 saat 
içinde, Ankarada iş Kanunu tatbikatile muvazzaf Genel Merkez Daire· 
sine gönderilmek üzere, postaya teslim edilir . 

B ) Bu evrakm Genel Merkez Dairesince alındığı günden itibaren 8 
i~ günü ıçinde, lktisad Vekilinin davetile .. iş lhtilaflan Yüksek Hakem 
Kurulu ,, toplanarak meseleyi rüyete başlar . 

.. Yüksek Hakem Kurulu ,, , Başvekil tarafından seçilecek olan Dev. 
let Şurası ikinci Reislerinden birinin başkanhğı albnda a,ağıda yazılı tarz 
da teşekkül eder : 

1 ) Fakülte veya yüksek mekteb profesörleri arasından lktisad Yeki· 
linin seçcceti bir zat, 

2 ) iş Kanunu tatbikatile muvazzaf dairenin en büyük imiri, 
3 ) llctisad V ckiletinde, işin mahiyetine göre, keyfıyetle ilgisi görülea 

'diter dairenin en büyük imiri, 
4 ) Adliye Vekileti Hukuk itleri Umum Müdürü, 
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Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi Sahlan Mı1dar 
~ & Kilo 

Kapımah pamuk =ı=====·====ı=============t=====-=~~== 

Piyasa parlağı • 30,SO 
Piyasa temizi-,-, -- •• .---1·-"'---1-------
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Ki evi ant 

YAPACI 
°"Be-~-z--------,- ı~~-~ 

Siyah _ 

Çl~IT 

Türbözii 

TÜltKAözt) , l 
Gündelik siyasi gazete 

Abone ıartları 

12 Aytik 
6 Ayhk 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kurut 
1200 
600 
300 
100 

9 ? ............. 

29 Teşrinievvel günü ilk iş olarak gazetecinizden 

ULUS Gazetesini iste,iniz 

Ulus gazetesi 29 TeŞTinievvelden itibaren yeni ·· 
makinesinde büyük bir hacimde basılaeaktır. 

Ulus her gün 12 sahife çıkacak 
iane ı 2 - llinlar için idareye müra-

1_Y_er_li---,,"Y=-e;;..mlik-.;.:.." =----•--·---- 2,75.--·ı----_.... _ __. ~aat edilmelidir • _.J 

Ankara, Hükumet, Kamutay hayabnı en yakından tik.ip 

Sinema - Dünya şuunu - Ev kadını - Ç 
bakımı - Romanlar - Bahçe ve çiçek geniş 
yazıları - Çocuk - Kadın - Magazin sa 

.. "Tohumluk,, -3,00 

HUBUBAT 
Butday Kıbns ---• 

,, Yerli !5,tS -

" 
Men tane 

Arpa 3,37 
•--=:.-=-:,..------

Fasulya 
Yulaf 
Delice 
kllf yemi 
keten tohumu 
Mercimek 
Susam 

UN 

-
--------------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Zengin memleket sahifeleri; Dünya röpoııtajları, Balkan antaab ve 
abad pakh merkezlerinden muntazam mektuplar, her ıün W. lıik 
Kültür, Askerlik, Tayyarecilik, Havacılık, Denizcilik, Ekonomi, 
Edebiyat, Köy sütunu, gibi bahisler. 

1 
Dört yıldız Salih 1 6So-725 Evde çalışmak üzere bir kadm 
bç .. ,, -p2s 

;S ~ D~ör7""t yı--;l;";-dız~Do~""'---.-.·ıuk..--- 6SO,__ aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat. 

Falih Rıfkı, Yakup u s Adana aabifelen 
Kadrinin eserlerini U L cak, Çukurovada 

Ulusta bulacaksınız ·----
1
--.. -•, portajlar neşred --= - 6•'" ._,_ __ 

~ c uç ,, " ~=--• ı baamıza müracaat cdilıneai. o-; Simit ,, -900 

~ f; Dört yıldız Cumhuriyet 675 1 Ad A k ı·k ---------------------------------- -----~--------------~ 
=~,~ ,, ,, ~~--- I ------------------~-~~. ~ s~ı 

Simit " • • • • • • 1 sınden : 
ı--~Li-.v-:rp-/ o-!o_,T,_/ .. !f ... ;~ı ... -an-riııa'-p,-ene-.---1,-:-.:asm..._bi-y:-.-=e-ahnnu-Para-,b-r.--• T u R K s o z u 
:==H=a=~r===~~~~~~~/:---.44=---..,...861-tim;~. ~~---------,.....-_,...-.ı 

B. T"•rı·n vadeli S 7 Rayifmark 96 _,. 1--=F=--"i'aiik---r--(""1 F-ra_nsı_z ____ ı-==--•· 95 
. _ lk_._K_an_un_ va_d_eli __ ,_4~-ı-68_1 Sterlin ( infiliz '6 oo 
.-H_in_t _hazı_r ----ı-~4- 15 Dolar ( Amerika ) 78--80-

Nevyork 8 1'3in0:1---:F::-ran--k~..:-;.is~vi.;.;;.;re~--ı--- -

Tesviyeci aranıyor 
Montai işlerinde çalıştmlmak üzere tesviyeci alınacaktır. isteklilerin 

henıen Ziraat Bankası 2 numaralı Çırçır ( Eski Beftika ) f9brİk•ı Mü· 

1 
dürlüğüne müracaatlan. 1 

9-10-12 

1 

____ .......__ .. ___ _ 
KAY ADELEN A • 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 
ve ~aplarla nakle. 
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KA y ADELEN IU-

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

K ·AYA O ELEN 
KA y ADELEN SU• 

lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has. 
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN IU• 

)arı ve gazozları e
vinize kadar gönde. 
rilir • Depoya haber 
vermek ktfidir. 

KAY ADELEN gazozlannı alırken fitelerdeki kırmızı ( KA YADE
LEN ) tapaJanna dikkat ediniz. KAY ADELEN Tnnsitleri : Mersin ve 
Adana KAY AD ELEN depolarıdır. Büyiılc damacanalar : 100 kurup ev
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen auyu ile 
yıkanmaktadır . 8495 41 

Radyolal" ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses

li radyolar ancak Sahibinin Sesi-
100 lira mukabilinde ıve Wr • 

nın 

sene vade 
kabildir. 

ile sattığı radyOlarile 

Satış yeri Belediye karşısında Yeai Mağaza 

Ş. Rıza İşcen 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
DAnlar Reklam bir ticaretha
rna nenin, bir müessesenin 
en büyük propagahdasıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerele okunan 
Türksözüne veriniz. 

Renkti. işler Müt~nevvi 
renklı her 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Oto , atik makinalannda yaptı
rabiHrsin1z • 

Kl•taplar E..se.!lerinizi Türk -
sozu matbaasında 

bashrınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene
cektir. 

C•ıldler Kütüphanenizi güRlletişrmek 
istiyorsanız lcitaplannazı Türk

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

Tablar Resmi evrak, cedvelJer, defter
ler, çekler, karneler kiğat,zarf, 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir ıekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılar • 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö

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

T0RKS0ZO: Kiğat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

- or. Muzaffer Lokman -
Bir müddettenberi tetkik seyahatinde bulunan 

Doktor Muzaffer Lokman Adanaya dönmüıtür. 

4 - Bedel verecek 
Teırin/937 cuma akı 
bedelleri kabul edilecek~ 

5 - Toplanma günü ~ 
cumartesi günüdür~ O gün 
ye relfueleri ilin olunur. 

Kiralık ev ve yazı 

Elektrik Şirlceti M .. 
ıimdiki bulundutu Hank~ 
)esindeki geniş bah~li , efı 
iti teeİabot havi eY -·J....-.ı 

caatları. 

Hastalarını her gün eski muayenehanesinde 
kabul etmektedir. C. Mevsimin şık ve yeni modelle~ile gelmi 

Evrendilek kitap ve kağıt evi 

DevletBasnne•i; Seyhan bayii kitap utıcıhğını geçen sene oı. I 
dafu fibi bu sene de miieSlesemize venniftir. 

Biitün kitaplar gelmiştir. 
"Bundan batka her çeşit nıektep levazımını en müsait şart 

larla miies1e1emizde bulabilirsiniz . 

5-5 8"8 

Diş Tabibi 
• 

Nurettin Dinler 
8515 6 7 P.aartui plliillderr-itib8*•.aayln aıiiftıe,11.rini H 8 

• 

•~--------~-------~~-~---~' Qwnn~k~~~~~~b~~ba 
=---= ... --=~~ İlk okullar için----- ss92 2 - s 

sıhhat cüzdanı '------------
tbaamızda yalnız 5 kurut fiatla sabl

........ tadır. 
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