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Kuruluş Tarihi 
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·- •• Cuma 

12 Teşrinisani 937 
Onüçüncii Yıl - Sayı: YT/9 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE 
S Kuruı 

Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

.. Başvekilimizin ziyafeti 

ÜYÜK ŞEFiMiZ, BAY ARIN Zi
'< AFETiNE ŞEREF VERDiLER 
Oyük Şef diyorlarki: 

Mesai arkadaşlarıma yep yeni bir program verdim. Celil Bayar ve 
arkadaşları benim millete vadettiklerimi yapacaklarını söylediler . 
Celal Bayar ve arkadaşlarının yapacaklarını nokta nokta takibedi
yorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Atatürk , bunları takibe-

diyor ve güzel neticelerini görmek istiyorum. 

~kara : 11 ( A. A. ) - ikinci teşrinin onuncu Başvekil Celal Bayar Atatürke cevap verdi ve 
dediki : akşamı Başvekil Celal Bayar evinde küçük bir 

et Yaptı. Atatürkün yüce huzurlarile şereflendirdik. 
bu davette davetliler denilebilir ki, yalnız Vekiller 
\re çok hususj ve çok yakın arkadaşlardan ibaretti. 

Atatürk 1 Ben Türkiye Cumhuriyeti inkılabında si 
zin ve kıymetli arkadaşlarımızın beni bildiği adamım • 
Atatürk 1 şimdi teessüs etmiş olan Türkiye Cumhuri. 

Şeyler konuşuldu. Ezcümle Atatürh mesai arka· 
tına millete yep yeni bir program bildiriniz . Bu 

yetinin ilerlemesinde gayenizin de ne olduğunu çok iyi 
anlamış adamım. Arkadaşlarım da böyle size , affeder. 
siniz beni mazur görünüz, Yalnız size değil hütük Türk ranı benim millete vadettiğim hususlardır.Celal Ba· 

\re arkadaşları benim millete vadettiklerimi yapa· 
tını bana ve millete vadettiler. Ben milletle bera. 

Celal Bayarın ve arkadaşlarının programının nokta 
. tatbik edildiğini tak;bedeceğim . Daha iyi izah 
hl: Ben Türkiye Reisicumhuru Atatürk ve Türk 

milletine benimle çalışan arkadaşlarımla hemfikir olarak 
söz veriyorum ki Büyük Millet Meclisi huzurunda aldı 
ğımız taahhütleri muvaffakıyetle yapacağlmıza kanaa. 
timiz vardır 

i Başvekili Celal Bayarm ve onun hükumetinin 
81llmı takibediyoıuz ve fili neticesini göımek isti· 
• dediler . 

Bunun üzerine Reisicumhur Atcılürk Celal Bayara 
ve bütün hazır bulunan hükumet erkanına teşekkür ve 
onlar için muvaffakıyet temenni etti . 

~LEDiYE MECLiSiNDE MAKDONLD'IN CENAZESi BU· 
GÜN BUYUK MERASiMLE 

GÖMULECEK 

üzerinde ehem
kararlar ahndı 

ehrin imarı 
miyetli 

~clis Y ansen planını muvafık gördü 

aeıediye meclisi dün saat 14.30 
tiı Tuı han Cemal Berikcrin baş
ı altında toplandı, Ev' ela gc· 

Celsenin zabıt hulasası okunarak 
~·kabul edildıkten sonra ı uzna· 

1 ınaddelerin müzakeresine ge. 

~ 11'1.rıamenin birinci maddesini 
eden havayici 7.aruriye buhran. 
,rtıG.cadele için 5000 Jira !ık talı· 
t"kalade talebi hakkındaki ri

~klıfi büdçe encümenini mazba· 
du.Bu mazbataya nazaran ha· 
. ıaruriye buhranlarile müca· 
ıçıne 5000 liralık, mütedavil 

0 
e kabul edilmesi muvafık gö· 

il ~u. Mazbata reye konularak 
~d ab.ul. edildi. Ruznamenin ikin· 

tsını Belediyenin 936 yılı 
t ltatısi hakkındaki encümen 1 

, llsı teşkil ediyordu. Bu maz· 
~ aynen kabul edildi . 
Utna-e . " .. - dd . . 

•11 nın uçuncu ma esını , 
ın~ 

ıın Ustakbel avam planı hakkın· 
ar ve t . .. b k' ezyın encumen maz a· 

ıl ediyordu . Mazbata mün· 
~.Profesor Yansen tarafından 
lll ılen Avam planımn kanunlar 
ihı~ uygun bulunduğu ve mem· 

~a~Yacına tevafuk ettiği yolunda 
.an Kasım Ener soz alarak 

ın§ırna)j garbisinde gösterilen 
~aha Heleri ve } eni mezarlığın 

io terılen çifçiler mahali 
~rköprüye g'den seddin sol 

IQ i"osterilen müstakbel tiyatro 
ve e ki zahire pazarı ye· 

ıı. terıJen itfaiye garajının yer. 
u \ıh telif bal.ımlardan mahzurlu 
~ Ve yalnız yayalara tahsis 
~l'l.ı Yeş 1 yollar üzerinde bu 

.,/re n kil vasıtalarile gidilip 
1fa eceA-i anlaşıldığından bu hu 

mahzurlu olduğunu soy 

~~-d 
•rı Coşkun Güven ve Reis 
Cenıaf Beriger mezkur ma· 
~eya yapıların ne gibi mü· 
' planda bu şekildr. yer 

•ı olduklarını ve yeşil yol-

lar üzerinde bulunan bütün meskeıı 
!er ıçm ve;;aid nakliye yolu -
nun da düşünülmüş bulunduğunu 

izah ettiler. Ne.ticedeavam planının 
aynen kabulu hakkındaki encümen 
mazbatası reye konularak kabul e· 
dildi . 

Bundan sonra yeni tayin edilen 
meınuların memuriyetlerinin tasdiki 
hakkındaki bütçe ve kanunlar encü · 
menleri mazbataları okunarak ka· 
bul edildi .. 

Geçen celsede azadan birisi ta~ 
rafınan verile bir sual takririne kar
şı riyasetin cevabı okundu ue veri· 
len izahat kafi göıüldü . 

Ruznamede müzakere edilecek 
başka madde kalmadığından veri· 
len takrirlerin okunmasına başlan· 

dı. Geçen seneki seylapta evi yıkı· 
larak karısını ve çocuklarını kayıp 
eden belediye zabıta memururların· 
dan Mehmed Batura belediyece 
yardım yapılmasını isteyen azadan 
Nuri Aksalın takriri daimi encüme· 
ne havai edildi . 

Şehrin Muhtelif mahallerine ka · 
sa'-l ve sebze halleri yapılması hak· 
kmdaki takrir okunarak daimi en-
cümene havale edildi . 

Bundan sonra şehrin birinci sı 
nıf caddeleri üzerinde bulunan ve 
sahipleri tarafından uzun za nan· 
danberi tamir edilmediği için çirkin 1 
bir manzara arzeden bazı yerlerin 
Belediyece cephelerinin sıva , ba· 
dana ve boyalarının yapılması ve 
masraflarının mal sahiplerinden alın-
ması suretile bu çirkin manzaranın 
ortadan kaldırılması hakkındaki , 
azadan Coşkun Giiven , Şevket ve 

Makdonald 

Londra : 11 ( Radyo ) - Dün ö· 
len eski Başvekillerden Makdonald'ın 
cenazesi yarın çok büyük merasimle 
kaldırılacaktır. Dün gece bütün dün-
~a radyoları Makdonald,ın ölümün· 
den bahsetmi,ş, onun hayalını ve ça-
lışmaları safahatı hakkında konfe· 
ranslar verilmiştir . 

Şehrimiz hava 
istasyon binası 

Aldığımız malumata göre; şeb· 

rimiz Hava istasyon binası inşaatı 
önümüzdeki haftalar içinde ikmal 
edilecektir. 

Şu hale göre, hava istasyonu· 
muzdrıki inşaat biter bitmez Anka. 
ra-Adana hava yolu işletmeye a· 
çılacaktır . 

29 Teşrinievvelde açılması mu· 
karrer olan Adana-Ankara hava 

yolunun açılma töreninin geçikmesi 
arkadaşlarının takriri okunarak da 1 . I 
imi encümene havale edildi. 

1 

gerek ınşaatm tan:ıam _anma~~sı ve ge· 
Konulacak başka bir şey kal· rekse bu hatta ışlt-tılmek uzere Av· 

madığından Şubatta toplanmak üze. , rupaya sipariş edilen tayyar~lerin 
re Reis celseyi tatil etti . henüz gelmemiş bulunmasıdır. 

............... o· 00 ...... on ........ . 

Menemencioğlu 
Suriyede büyük 

merasimle 
karşılandı 

Halep : 11 [ T0RKSÖZ0 
muhabirinden ) - TUrklya 
Hariciye siyasi MUsıa,arı 
Bay Numan Rlfat Mene· 
mencloilu ve refakatinde· 
ki heyet dUn gece buraya 
gelmlf ve bUyUk meraalm
le karfllanmıfllr. 

MUallmlyede, Hariciye 
MUatefarını, kalabahk bir 
Hataylı kltleal cofkun te
zahüratla kar,ılamı,tır , 
Numan Menamancloölu bir 
•aat kadar burada kaldık
tan va kendllerlnl karfı· 

hyanlarla temaslar yap. 
hktan sonra Baruta dön
mu,tur. 

İngiliz vapurunu Musoli
ninin oğlu bombalamış 
lzvestiyanın verdiği malumat 

•• Cil 

Dün gelen Sovyet lzvestiya gazetesi, Tas ajansı 
vasıtasiyle , Londradan aldığı şu haberi neşret
mektedir : 

Deyli Herald gazetesinin Barselondaki muhabiri, 
bu şehirdeki lngiliz ajanlarının " Cin Vims ,, adın
daki İngiliz vapurunu batırmış olan tayyarenin , 
taşıdığı işaretlere göre , Musolininin oğlu Brüno 
Musolini tarafından idare edildiğine kanaat getir
diklerini bildirmektedir. 

..,...........,,_,, ____ ......,,...,.... __ _.. ________ ......,. ________________________ __ 

,, 
Nihai zafer Çinindir ,, Aldılım malOmata gö. 

re; Numan Menemenclol· 
ıu bir kaç gUn Barutta 
kaldıktan aonra Şama ge. 
çacek, Şam hUkOmetl rica· 
ille temaalarda buluna
caktır. 

lÇin Orduları Kumandanı, Çin mat
buatına beyanatta bulundu 

Bay Metaksas ma
nalı bir nutul( verdi 

Dost hükumet Başvekili 
Yunan hükumetinin 
hareketini tebariiz 

ettirmektedir 

J\tina : 11 (f~ Hlyo) E.vvelki 
giiıı Ymıaıı;~t .. nı.ı h ı ıcı i:aseli h k. 
kında bır nu•uk soyliy n ll1şvek:l 1 

Melaksas dcmişlır ki : 
Balkanlı mülle'ikkriıııizle ınüııı.<. 1 

sebntıınız sarsıl n ız b;r haldedir :. 1 
Bilha sa Türkıye ile olan dostlıık mu· 
nasebatıınız hiç bozulaınJZ . Yuna~ ı 
nistan , sulhun muhafazas ı yolundakı 
gayrellere müzaharct etmektedir . 1 

Bütün gayretleri sulh lehinde olan 
Yunanistan ayni zamanda vatanı her 
hanği bir tecavüzden korumak için 
hazırlanıyor . Dört Ağu..;tos 936 da 
memleketimin suk(ılunu bekliyenler 
ve bu sayede giriştikleri işlerde mu· 
vaffakiyet ümid edenler vardı ve bu 
düşmanlarımız bugün bile yine böyle 
bir hadiseyi düşünmekte ve ümide 
kapılmaktadırlar . Şurası iyi bilinme
lidir ki hiç bir Ecnebi devlet Yuna
nistanın dahili işlerine gerek doğ'ru· 

dan doğruya , gerek başka yollardan 
karışamaz ve karışmıyacaktır. 

Yunanis tan müstakil bir devlet· 
tir . Gayrımesul bir takı .n şahıslar 
bizim dahili işlerimize hala karışmak 
istiyorlar . Kendilerine bizi rahat bı. 
rakmalarını söylüyorum . Biz onların 
devlet işlerine karışmak istemediği· 
miz halde onların bizim işimize ka. 
rışması çok boş bir ugraşmadır . 
Yunan hükümeti kendi di ektifilc ha· 
reket eder ve bu ona kafidir. 

Elektrik şirketinin 
yeni binası dün 

törenle açıldı 

Şehrimiz elektrik şirketinin kol 
ordu caddesinde yaptırdığı idare 
binasının inşaatı ikmal t·dilmiş ve 
şirket dünden itibaren yeni binasın
da çalışmağa başlamıştır. 

" 

Şangnay sokaklarında bugUnkU hayat 

Pekin : 11 ( Radyo ) - Alınan 
hal:ıerlere göre, Maraşai Cankayşek 

gazett cilere anlaşmazlığı hal için Ja· 
1 

ponya ile doğrudan doğruya müza· 
kereye girmenin Çin için kaliyen 
mevzuu bahsolmayacağını askeri va
ziyetten şahsen ümit var, Nihai za· 
ferin Çinde olduğuna kani oldu~· 

nu söylemiş ve Bürüksel konferansı• 
M itimati bulundutunu tebaruz et· 
tirmiştir . 

Şanghay : 11 ( Radyo ) - Fran
sa imtiyazlı mıntıkasında muharebe 
sefahatını tarassut eden bir Franaız 
zabiti üzerine açılan mctralyoz ate· 
şile telef olmuştur . 

FiLiSTiNDE SUiKAST 
Kudüste bir camii yaktılar ve 

imamı katlettiler 
~~-------·--------~-

Divanıharpler kurulması kararlaştı 

Şam: 11 ( Radyo) - Kudüsten 
bildirildiğine göre dün Kudüsün bü
yük bir camiind e yangın çıkmıştır. 
Halk ve hükumet makamatı yan
gını söndürmekle meşguldür . Bu 
arada cami imamı da öldürülmüş
tür. 

Kudüs : 11 ( Radyo )- Resmen 
bildirildiğine göre son suikastler 

muşlaı dır. Davetliler binayı gezmiş. \ 
ler, şehrimizin bir köşesini süsleyen 

bu güzel yapıyı fevkalade beğenmiş. 
lerdir. 

Yeni şirket binası iki katlıdır. 
Alt katın bir köıesinde modern hir 

üzerine Filistinde divanıharpler ku• 
rulmasına karar verilmiştir • Bu eli· 
vanıharpler, memnu silah taşımak , 
taşkınlık yapmak ve suikaatler ter· 
tip etmek isteyen herkesi muhakeme 
edecektir. Divanıharplerin verecek· 
Jeri kararlar lngiliz Başkumandan· 
lığı taraf andan tasdik edildikten 
sonra infaz edilecektir. 

karşılayacak:lıer türlü elektrik allt 
ve edevatı teşhir edilecektir. 

Dün hu münasebetle bir açılış 
töreni yapılmıf ve bu töı ... nde vali
miz Tevfik Hadi Baysal , belediye 
reisi Turhan Cemal Beriker, tüm 
komutanı lsmail Hakkı Akoğuz ve 
diger hükuınet ve müessesat rüesa· 

sabş mağazasını da ihtiva etmektedir. 

Yeni binanın açılışı münasebetile 
umumi müdür Dr. Becker ile arka. 
daşları da Berlinden gelmişlerdir. 
Şehrimizin en mühim medeni ihti
yaçlanndan birini temin eden, ku· 
ruluşundanberi kusursuz bir•surette 
çalışan modem Elektrik ,ebekesine 
uygun bir idare binası yapbrdıp· 
dan dolayı Şirk~tin bu faali~ 

sile matbuat mensuplan hazır bulun 

Haber aldığımıza göre şirket ma
ğazasında bundan böyle elektrikten 

hakkile istifade edebilmek için la
zım olan ve bilhaua ev ibtiyaçlannı pyam takdirdir. 



Shaifc ; 2 

GÜNÜN iY ASASI 

Müse lah insanhk 
arasında una istan 

"Arsıulusal rekabetlerden husule gelen volkan inşallah sükunet bulur 
çünkü çareler bulmak için yollar vardır. Nasıl olsa ispanya meselesi günü 
birinde bitecektir. Keza iki sarı ırka mensub milletler anısındaki ihtilaflar 
da, günun birinde halledilecektir. Harp devamlı bir eforum olamar.. 

Maamafih yangin muhtelif yerlerden ve muhtelif şekillerde ateşlenmek
tedir. Evvelki muharebenin münazaalı meselelerini düzeltmek üzere, beşe
riyet en tehlikeli onlar geçirmektedir. Muayyen bazı milletlerin taşan can
hlı~ı. mahreç aramaktadır. Tarihte a} nı ıhtiyaç neticesinde bu} ük akınlar 
vuku bulmuştu. 

Uyanan Roma imparatorluğu emelleri, Habeşistan ışg 1 n n tatb.kini is
temektedir. Dinlen Teftonya kudreti, eski nıüstcrr lekeleri gen lmak peşin
de koşuyor. Diğer taraftan Japon iradesi Çinin egemenJig-;ni eline almak 
niyetindedir. 

ispanya işinin sürüp gitmesi bu rekabetlerin bir neticesidir. 
işte böyle bir hava içinde yaşıyoruz. SamimıyeUe teşrıki mesai ettıA+ 

miz komşularımız vardır. Bırlikte sulhün idamesi için çalışıyoruz. Bır yıldan. 
beri bütün dikkatlerimizi hudutlarımıza dikmişiz. 

Kuvvetlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. H:ızırlanmıyan mılletlerin hali ya· 
mandır. Biz bu bakımdan mesut.uz. koministlikle_ fırkacılığı tepeledik, düş
manlarımız ile dost, olduk. Aynı zamanda kendımizc olan itimadımızı da 
tarsin ettik. Bu da bizim için bir zaft•rdir." 

f.:lerfro Anıropos 

e 
n 

'~ 

mı 

Genç bir hükumdar hayatını m 
zaya memur olan ajanla ı nası 

hafa
atlat ı 

11DUnd n artan., 

[ Genel araştırma ] Bütün sey· / Fransız toprakları üzerinde ca 
yar müfrezelerin vesika ve tahkikat suslann faali} etine mani olmakta ve 
organıdır. Bu teşkilat her cinsten sa harice men ur gönd rmemektedir. Ya'-
bıkaJı hakkında kendine gönderilen nız Fr nsız emnıyet teşkilatı üç mil 
vesika ve dosyaları loplar, mütalea li müdafaa n zaretinin (ikinci büro) 
eder. Fakat bütün işler bundan ibaret siyle sıkı bir t mas halindedır. Bu· 
değildir. [ Genel arrıştırma ] büyük~ nunla beraber şura ını da derhal 
ve ehemmiyetli cinayet ve hadıselerin söyliy lim ki , Bu teşkilatın lngiliz 
tnk!bine en iyi ınemurlannı da gön· gizli emniy t l şkılat.ı olan (f ntelligence 
derır. Service) teşkilatı lfadar ehem. 

Silah, uyuşturucu madde ve ka- rniyeti büyük değıldir. Bu teşkilat 
dm kaçakçıları genel nraştirmanın bir lngiliz imparatorlugunun mühim 
daimi nezareti altındadır. eleman ve kudretlerinden birisidir . 

Bu sınıfa dahil olan sabıkalıların lngiliz lordları bile bu teşkilata 
kullandıkları son derece mütekamil mensup olmayı bir şeref saymakta· 
vasıtalar [genel araştırma] yı bütün dırlar. 
milletlerin polis t~kilatı ile sıkı bir (lntelligence Service) yeni hü 
tem:sa mecb~r tutı_n~ktadır. işte bu kümetler kurmağa, harplar ateşlen · 
malumat de~ışme ışı de &:e~el a~aş dirmeğe muktedir olan bir organi 
tırmanın. f~alıy~t sahası ıçındedır. zasyondur . Fransız emniyet teşkila-
Vereceğımız hır kaç adet seyyar tı henüz bu derece kudret bulma· 
müfrezelerin ve [ genel araştırma ] 
geniş faaliyet ve muvaffakitini gös. 
termeğe.knfidir. Bu sayıların bu iki 
teşkilatın bir sene içinde büyiiyüp 
meydana çıkardıkları mücrimleri gös
terir : 
Yıl cinayet diğer ehemmiyetli cürümler 
1932 732 5,216 
1933 580 4,338 

mıştır. 

RE Ml SEYAHATLAR ı 
Marsilya suikasdına (Yug, lavya 

Kralına yapılan) tekrar dönmek 
faydasızdır. 

Hiç şüphe yok ki o bütün hafı
zalardadır ve daima kalacaktır da. 
işte bu suikastır ki Fransız emniyet 
teşkilatında yeni bir servisin doğma· 

Türk özO 

atırlat yoruz 

Eski on kuruşluklar ve 
yirmibeş kuruşluklar 

Bu ay sonunda 
tedavülden kalkıyor 

Hükumet geçen sene yaptığı bir 
ilan ile, eski 10 ve 25 kuruşlukların 

bir sene sonra tedavülden kaldırıla· 
cağı bildirmiştir Bu müddet ayın· 
otuzuncu günü akş:t nı nihayet bul· 
maktadır. Bıı tarihten sonra eski on 
ve 25 kuru.luklar geçnıiyecektir. 
Eski beş kuruşluk ve)üz paralıklar 

Finans Bakanlığının ilan edeceği 
tarihine kadar t\!davülde kalacak· 
tır. 

Mezbahada elektrikli 
damğa kullanılmağa 

başlandı 

Şehrimizdeki modern belediye 
Mezbahası günden güne teHımül 
etmektedir. Belediyemizin Mezbaha. 
ya getirttiği elektrikli damğa ile 
etlerin dünden itibaren damğalan. 

masın başlanmıştır. 

izli rakı 
fabr·kası 

Adananın Havutlubucağı köyün· 
den İbragim Zanbur isminde bir 
adamın evinde kaçak rakı çıkarmak 

için kuı duğu 250 kilo cibre ile 
alah taktiriyeden bir muberrid in" 
hi.ıarlar takip memurları tarafından 
yakalanmıştır. 

Rakı kaçakçısı lbrahim derhal 
adliyeye sevkedilmiştir . 

Esrarcılar yakalandı 

Urfalı Mehmed oğlu Mehmed 
ile Kili li Ramazan oğlu Halil esrar 
İçtikleri görülerek 63 santigram es· 
rarla birlikte yakalanmışlardır. 

şeyden haberi olmıy<tcak , resmi se· 
ya hatlar servisi , muhafaza vazifesi
ni çok gizli bir su~ette yapmağa 

mecbur olacaktır. 
Bu büyük şahsi"etler ekseriya 

Parise bu şekilde geJJikleri zaman 
serbestçe eğlenmek imkanından isti· 
fade edecekleri de şüphesizdir ve 
ekseriya da böyle olmaktadır. Bu 
takdirde resmi seyahatlar servisi 
memurlatı her şeyi görmekle ve 
müteakıben her şeyi okutmağa da 
mecburdurlar. 1934 584 3,950 

1935 620 4,156 sına sebeb olmuştur . Bu yeni ser· Baziln bu büyük misafirler ser· 

KONTR - ESPIYONAGE 

Bu müthiş işi üzerine almış olan 
memurlar şaşılacak derecede kdum 
ve fevkalade ihtiyatkardırlar. ' 

Bunun içindir ki bu hususta an
cak Fransanın bir takım Kontr - Es· 
piyonage (Casusluğa karşı teşkilat) 
mmtıkalanna ayrıldığını ve bu mm· 
tıkalarda hususi komiserlerin idare-
sinde bulunan teşkilata sivil polis 
memurlarının da yardım etmekte 

olduğunu söyliyebiliriz. 
Uzak Şark ve f spanya muhare

beleri dolayısiyle bugün Fransada 
yapılmakta olan casusluk şimdiye 
kadar hiç görülmedi bir dereceyi 
bulmuştur. Bir çok memleketlere 
aid casuslar , sivil memurlar , iki 
tarafa izmet eden casuslar müthiş 
ve amansız fakat gizli bir harbe tu 
tuşmuşlardıt. Fransız Kontr- Espi· 
yonage teşkilatının bu işteki rolü t,,.. 
mamiyle passifdir. 1 

visin adı (Resmi seyahatlar servisi) bcst hayattan tam manasiyle fayda· 
dir. Bu servise en güzide memurlar lanmak arzusunda olduklarından 
alınmıştır. Fransaya seyhat edecek yanlarında ve arkalarında polis me· 
devlet rcisJerinin hayatlarının muha murlarının mevcudiyeti hoşlarına git· 
f azası bu çok kuvvetli emniyet teş memektedir , Mesela daha yakınlar-
kilatma havale olunmuştur. Ayni da genç bir hükunıJar Fransanın 
teşkilat Frsn ız Cumhurreisi Parisi bir köşesinde kür yapmağa gelmiş· 
terkettiği zaman kendisine refakat ı ti . Büyiik ve kuvvetli bir otomobi· 
eder . Bu işin ne kadar güç oldu· li vardı . Kendisini muhafazaya me· 
ğu meydandadır . En büyük şahsi· mur ajanlnrından kurtulmak için 
yetlerin hayathrmın muhafazası hiç yaptığı icatlar hakikaten şayanı hay 
kimseye hissettirilmeden , göze gö· rettir 
ri.inmeden yapılacaktır. Kimseye gö. Mesela bir gece ansızın otomo· 
rünmeden her yerde ve herkesin ara biline atlıyarak bulunduğu yerden 
sında bulunmak mecburiyeti var- son &Üratla ayrılmıştır· Polis memur 
dır . lan ellerinde bulunan otomobille 

Filhakika her bü}ük misafir hüküm·:lara yetişemiyeceklerini an· 
resmen zi}arete geldıği zaman emrine lamışlar ve suratlı bir otomobil tednri 
gönderilen ~u (Muhafaza melekleri} 1 ki için bir hayli sıkıntı çekmişlerdir. 
ni memnunıyetle kabul c:tmektedir. Bu müddet zarfında geçirdik-
F akat mütenekkiren yapılan seya leri zamanı telafi için son süratle 
hatlarda iş çok güçleşmektedir . hükümdarın arkasından koşmağa 
Bu takdirde büyük misafirin hiç bir mecb uı olmuşlar ve bu suretle 

Mütekait, dul 
ve yetimler 

150 liraya kadar 

• • u ran ergısı 

ermiyecekler 
Aldıkları para mikdarı 150 lirn

)'a kadar olan mükelleflerin 30 li· 
rasından iktisadi buhr.an vergisi 
alınmamaktadır. Diğer taraftan mül· 
ki ve askeri tekaüd, dul ve yetim 
maaşları, hunları alanların diğer is· 
tihkaklarıyle birleştirilmet suretiyle 
150 lirayı doldurduğu takdirde ikti
sadi buhran vergisine tabi tutulu
yordu. 

a 

o 

Oruçlulara vakit 
bildiren 

Bugün güneş 6, 18 de doğacak , 
öğle ezanı 11,42 de, ikindi ezanı 
14,31 de, akşam 16,46 yatsu 18, 15, 
imsak 4,31 de olacaktır. 

Gündclık siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Ayhk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

Finans Bakanlı~ı, Divanı Muha. 
sebatla anlaşmak suretile 150 lira· 
nın tayininde, tekaüd, dul ve yetim 
maaşlarının hesaba katılmamasını 

karaılaşbrınıştır. Bakanlık, tekaiid, 
dul ve yetim maaşları da hesaba 
katılmak suretile aldıkları para ye 
künu 150 lirayı bulanların şimdiye 

1 -Dış mcmleketleı için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

kadar verdikleri iktisadi buhran ver
gilerinin geri verilmesini de karar. 
laştırmıştır. 

Bir adam bıçaklandı 

Hüriyet mahallesinden İbrahim 
oğlu Ramazan ile ayni mahalleden 
Cumali oğlu Remzi yekcliğeriyle 

kavga etmişler ve neticede Rama· 
zan , Remziyi kamından bıçakla ya· 
ralamıştır. Yaralı hastahaneye yatı
rılmıştır. 

Bir hırsızlık 

Yeni mezarlık yakınında Misis 
şosesini tamir eden amelelerin çadır 
bekçiliğıni yapan Hasan adınd lıi. 

ri Fen Memuru Arife aid çadırdan 
geceleyin, içerisinde para ve çama 
şırları bulunan bavulu çald ğı iddia 
edilmiş ve yapılnn aramad1 bavul 

şose civarında bulunmuştur. Suçlu· 
nun evrakı adliyeye verilmiştir. 

Doğum 

Cumhuri}et halk partisi ilyön 
kurul azasından doktor Bahri ... nin 

dün sabah bir erkek çocuğu dünya· 
ya gelmiştir. Yavruya uzun ömürler 

diler nrıa 'le babasının sevincine or
tak oluruz. 

her an ölüm tehlikesine maruz kal. 
mışlardır. Nihayet hiikiimdarın bu
lunduğu yere yetişmişlerse de bu 

defa da hükümdar polis memurla 
rının otomobilinin kontak anahta
rını aşırmış ve yine süratle kaçnıağa 
başlamıştır. 

Memurların üzerinde ikinci yedek ı 
bir anahtar bulunduğu için bu defa 
oiiyiik bir vakıt kaybetmemişler ve 
hükümdara zamanında yetişmcğe 

muvaffak olmuşlardır . Fakat g<'nç 
hiikümdar bu defa da kendisini 
mağlup saymamış ·yine bir gece 
saat ikiden sonra yatağından fır
lamış ve otomobiline atlayarak son 
süratle bulunduğu yeri terketmiştir. 

Zavallı polis memurları yine hüküm 
darı takibe başlamışlardır . Fakat 
henüz ikiyüz metre ayrılmadan oto· 
mobilde müdhiş bir gürültü başla 
mış durmağa mecbur olmuşlar . 
Bir hayli araştırmadan sonra bir <le 
bakmışlar ki, motorun altında koca 
bir tencere bağlanmış .. Tencereyi 
çıkanncıya kadar hükümdar gözden 
kaybolmuş .. 

2 - llfm\ar içın ıdnreye müra· 
caal edilmelidir . 

Vilayet daiıni encüme
ninden: 

1-Merkez kaza Telefon hatları 
için Kozanın Bü} iik Çam beli orma
nından kestirilip hazır bulunan(1650) 
telefon direğinin mezkur ormandan 
Adana)'a kadar nakilleri açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Şartnamesinde gösterilen 
her biıinin nakilleri (150) kuruştur. 

3 Açık, eksiltme, 937 senesi 
2 ci teşrinin 17 ci çarşamba günü 
saat 11 de tekrar vilayet daimi en· 
cümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin şartnameyi gör· 
mek üzere vilayet J. Komutanlığına 
ve ihale gün 'e saat ında 0 o 7,5 
hesabile muva~kat pey paralannı 

'erdiklerini gösterir makbuzla vila 
yet daİILİ encümenine gelmeleri 
ilan olunur. 8686 7-12 

Yurddaş ! 

Fıtra ve Zekatını Türk Hava 
Kurumu Adana Şubesine ver. Ve. 
receğin para Tayyare Cemiy ti , 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku 
rumları arasında paylaşılacaktır . 
Yapacağın en küçük yardımla ha· 
vanı koruyacak , kimsesiz yavru· 

larını sevindirecek,ve senin için cep. 
hede çarpışarak malül kalan va· 
tandaşı sevindireceksin. 

Köy katipleri aranıyor 
Ceyhan köylerinde çalışmak üz re 

35-45 lira arasında aylıkla en az 
llkmektcp mezunu köy katipleri alı 
nacaktır. Alınan bu köy katiplerinin 
atlı olması şarttır . Bunlara ayrıca 
hayvan yem bedeli de verilecektir . 
isteklilerin Ceyhan Kaymakamlığına 
müracaatlnrı . C. 4 4 

:a: 

Seyhan Nafi~ ın ·· dürlü
ğünden: 

2- 11-937 Tarihinde ihale edil· 
mek üzere eksiltme müddeti uzatıl
mış olan (7 497) lira (84) kuruş ke
şif bedelli Adana Ziraat mektebinde 
yapılacak Samanlık ve Anbar inşa. 
atına istekli çıkmamıştır . Bu iş 2-
12 937 tarihine müsadif perşembe 
günü saat onda Nafin dairesinde 
pazadıkln v<"ril cektir . lstekJilerin 
pnarlığ'\ i;;ıtirak etmek üzere bu 
tarihte ve keşfi görmek için istediği 
vakıtta Nafia dairesine müracaat 
lan ilan olunur. 

7- 11- 19- 21 8684 

12 Teşrinisani 

PHot Rahibe 

Tayyarecilik kadınların en ~t 
diği bir meslek oldu. Bliyük r~1 , 
lar vücude getiren kadınları bı '· 
ruz. Fakat bir rahibenin de P 
olduğunu tabii hiç birimiz bilf111' 

ruz . pil 
Sanfransiskoda bir rahibe 

Iuk tahsil etmiş ve papadan da 
hususta hususi bir müsaadell

3 

almıştır . 
• et! 

Tuhaf bir mecburıY 
Montekarloda ep.eyce zorn;!ı 

danberi Andre Pelıngton 8 

adam yaşamaktaydı . o5~ 
Du adamcağızın sırtında k 

ca bir kamburu vardı ... 9ö~~ 
kendisine bu kambur } uzun 

cıyıp dururlardı . .. 'tib3 
Adamcağız genç ve yuz 1 

le de oldukça yakışıklıydı. GeÇt 
!erde bu adamcoğız bir kaZ3

tt 
çirmiş ve hastaneye kaldınlrntŞ t 

Hastanede bu adamın kat11 
runun sahte bir kambur olduğ'U 
rülmüştür . . ~ 

Bu adamın böyle sahte b~r i • 
burla yaşamaktan ne kasdettı~ 
]aşılmamıştır . 

En uzun adarrı 
l(oof 

Arzın en uzun adamı l 

bir zencidir. Bu adamın bo~2 
2 metre 62 santimetredir. 1 

h. d.I . olıtO Londrada teş ır e ı mış 
11 

yaşında bir delikanlının boyu ıı 
iki metre 45 santimetre idi · ~ 

Hasan Ali isminde Mısırlı ' t 
Hindli ve 16 yaşında bulu~ııo 
çocuk, günde 3 kilo et yirdı, 
ise 2 metre idi . 

En alihli ve en 
adam 

Mısırda bir delıkanlı heın t 
0 

ve hem de t:n talihsiz bir 1058 

muştur. 10 bin liralık hır pıt: 
k · · k k ·ı 0 t i ramıyesı azanına ı e ~~ 

adamlar sırasına geçm bu b 
bu ikramiyeyi kaz"ı mı otıırı b' 
eskiciye sattığı bir çakctin. ce 110 
unutmakla da en talihsiz bır 
olmuştur . 

Akıllılara iş ço1' ~d 
Akıllı adam işsiz, işi oları 

da ta\:ii aç kalmaz hnlytı 5 
b 

rinde Linlcrce ltalyan 'ard1
'\0 

rın çoğu, adeta yarı <tÇ, yarı rb 
Çunki balıkçılık, nedt nse .e 
mesut etmeyen bir meslektır· 

• dO> 
Bizde "Balığı yıycn ıı1 

tutan onmaz',, Diye bir darbı 
vardır ya... d 1 

Ne ise. Balıkçılık ede' e e btl 
yarlamış iki ihtiyar ltal)arıı b 

k . ·ır"e bir son wrme ısteınış e (11. 

lard n bir eksir istihsal et 

dir . lh~ 
Bu eksir i içen için kr.D lı~ 

mukaddermiş; fakat zengıo 
hakkak imiş 1 (11~ 

Fakat.. Hayatlat!a.rın: gtçı 
bir kısmını yokluk ıçınd Jıkç' 
bu iki emekli ve ihti) ar bD ııırd 
eksir ticaretile zengin olınU~ 

Bugece nöbetçi 
Beledi ye ci vaı ında 

·dif 
Yeni eczanes1 

Aşçı ve 
ara yor 

b·r ~ 
Evde çalışmak üzere ~f.~ 

b. h. t . aranı) 
aşçı ve ır ı:znıe çı . 

d·tıneSl· 
baamıza müracaat e 1 



Diş tabibi 
MEHMET ŞEVKET 

~ 
Ytnchanesi modern tesisat ve Röntkcnile mücehhez olarak Abidin 

'-<ldcsindeki Bay Müslüm apartmanına nakletmiştir . Kunduracılar 
•ki eski muayenehanesile hiç bir alakası kalmamıştır. 8696 2 

Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
... _ _."'~İYcnin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somikok, Kriple, An 

"ilden kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude yere tc· 
sin. Dünyanın en iyi cins kömürlerine her cihetle rekabet etmek-

~n ve koi<u neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

·----tış yeri : Tarsus kapısında Ali Rıza 
eşek er. 1 

8641 15-30 

Sinemasında 

lk·BU AKŞAM 
1 büyük film birden 

- 1 -
•11· ıst BORISCARLOF tara-
h tcrnsil edilen fevkalade 

~ eyccanlı bir film 
l'" •• 
lltüyen Olü 

-2-
llttist HODGIBSON tara 

teoı~il edilen HODGfBSO. 
NUN intikamı 

~e tai 2,30 da YÜRÜYEN 
\ 21iOoGIBSONUN intikamı 4f0 da umumi arzu üzerine 

a olarak Bay TEKiNiN 
hepsi birden 

,,..------------------1-
1 Alsarayda 
1 Bu akşamdan itibaren senenin en 

zengin pr<>tramı 
t 

Casuslar 
KARŞI KARŞIYA 

Yllllam Pavel - Llanel Atlvll 

Vatan duygusu - Aşk - muzik 
His ve hiç bir filimde görmediği 

niz bütün incelikler mevcut. 
2 

Sergüzeştler kıralı KEN MA YNARD 
; Tarafmdan 

Çöl Serserileri 
Telefon. 221 

8693 8699 
............ _________ ~ __ ..... .._ _____________________ ___ 

Türkaözt5 Sahife : 3 

-· ____________ ...,______________________________________ ---------------------------------------------------

ASRi SiNEMADA 
lO Teşrinisani çarşamba günü ~anundan itibaren 

Aleksandre Dumas filsin 
Şaheserinden muktebes 

La dam o Kamelya 
Oynayanlar : 

( Yvone Printemps - Pierre fresnay ) 

Ayrıca: Korsanlar treni 
ikinci devre en heyecanlı kısmı · 

PEK YAKINDA : PIERRE BENOITIN eserinden 

Harry Baur- Annabella - Pierre Villm 

Moskova geceleri 
8692 

Kadın terzisi 
lstanbul ve Btyoğlunun en yüksek kadm terzisi Bay Cemal Bürünün 

bugün lstanbuldan şehrimize gelerek yannki cuma gününden itibaren en 
çok Avrupa ve Paris modellerini Yeni otel salonunda teşhir edeceği ha 
ber almmıştır. 8695 2 

:ı 1 u ez 402 ; usa ea o c z 

Dr. Muzaffer Lokman 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

2 

TÜRK BAYRAGI NIZAMNAM zsı 
BölUm 

1 

Kanıın ı\o.71 7.5: Kabul tatilu : 141911937 

DÜNDEN ART AN 

Ba)fağw ~ekılece~i ·yerler : 

Madde 15 - Türk Bayrağı yalnız bu iş için hususi surtte yapılmış 
göndere (Direğe) çekilir. Bunun haricinde başka suretlerle çekmek yasak· 
tır. Bayrak uçkurluğun yukarı ucu göndc:rin (Direğin) tepeliğindcki ma· 
karaya tam bir halde deymek suretile çekilir. 

16 - Evsafı (6) ncı maddede yazılı gönderfo (Direğin) nerelerde ve 
nasıl konulacağı ve bayrağın nerelerde çekileceği aşağıda gösterilmiştir: 

A) Binalarda ; sakafın en yüksek yer veya bunun cepheye gelen kc· 
narının veyahut binanın yapılışına göre cephedeki balkona veya buna 
benzer çıkıntılı yerin~. tam ortasına şakuli bir vaziyette konulacak dire· 
ğe veyahut bayrak hali tabiide iken uçumun alt ucu yoldan g çenlere 
dokunmayacak bir yüksek!ikte olmak ve bina cephesile gönder arasında 
en çok 45 derecelik bir zaviye teşkıl etmek şarlile cephenin ortasına ve· 
ya binanın yapılmış tarzına göre en gösterişli yerine mailen konulacak 

1 
göndere, 

B) Deniz vasınalarında; buharlı ve motörlü gemilerle diğer küçük 
yelkensiz vasıtaların, drnizcilikte mer'i usullere göre, kıç gönderlerineve 
bunlardan direkli olanların, seyir ve sefer halinde bulundukları sırada, 

en arkadaki direklerine bağl; gize veya göndere, yelkenli gemilerin randa 
yelkeninin (Çördek) yakalarına, 

C) Kara vasıtalarında ; otomobillerin ön sağ tarafına şakuli oJarak 
konulacak küçük gönder (Direk) e. 

Li.nan içinde, göl ve nehirlerde çalışan 18 gayri safi tondan aşağı 
.. 1 şat veya salapuryalarla çamur, çöp dubıısı ve emsali teknelere ve oto-

1 mobillerden maada kara nakil vasıtalarm;ı bayrak çekilemez. 

l
! 17 - Terkedilmiş veya inşaatı tamamile bitmemiş binalarla matbah, 

tavla ve emsali yerlere, ne maksadla olursa olsun, bayrak çekilemez ve 
konulamaz. 

Madde 18 - Muhtelif resmi dairelerin bir binada bulunmaları halin
de bu binaya yalnız bir bayrak çekilir. 

Hastalarını her gün eski muayenehanesinde 

kabul etmekted-;r_. ______________________ ~ıı 
Madde 19 - Resmi daire ve nıiiesseselerin müştemilatından olan ay

rı binalara ayrıca bayrak çekilip çekilemccegi o daire veya müessesenin 
en büyük amiri tarafından takdir olunur. 

8303 (SONU VAH) 

Adana Ziraat Bankasından 
Borçlunun adı ve sanı Gayri menkulun 

Köyü .Mevkii Cinsi Hissesi 

Hanedan. ma: Halil Yolgeçen Tarla Tam 

fbrahim kızı ölü Münevver 
111 • • .. 
" " • il 

Çınarlı. ma: Akarcalı Hacı " " 
lbrahim oğlu Abdüsselam Akarca 

" .. " " 

Çinarlı. ma, akarcalı 
Hacı lbrahim eşi Behice 

" 
,, 

" 

" " " 111 

" " " " 

" 
Zıpkıcı " 

,, 
Mihmendar köyünden Mihmendar " " 
çolak Hacı Mahmut 
kızı Emine 

" " " 
,, 

.. " ,. 
" 

" 
ti " 

,. 
.. .. 

Eski debbağhane. ma. gübcli Karaotlanlı " " 
Ahmet kızı Ayşe ,, ,, 

" 
Ağzı büyük 

" 
Karacaoğlan " 

,, 

" " ,, ,, 

Kıırga namı diğeri Karga namı Deliçay ,, 
" 

Kekeç Kö : Musa diğeri kekeç 
" " oğlu Durmuş 

" n .. " " " " 
Babıtarsusu Ma. mua incirlik 

" 
Tarla Tam 

saracı Hacı Abdülka 
dir oğlu Mehmedin 
kızı Kerime 

Metre murabbaı 
35841 

114876 

340()3 
294080 

192990 

376790 

183800 

19299 

96900 
68925 

113037 

96495 
101090 

99062 
178745,5 

506027 

275700 

131850 

68925 

68924 
271105 

Tapu senedinin 

Tarihi 
Kanunuuni-340 

.. " 

" " 
Miııan-928 

Ni;an - 928 

Şubat - 338 

" 
,, 

,, " 
,, 

" 1-inci teşrin 
316 

" " 

,, " 
" 

,, 

" " 
2-inciteşrin 

323 daimi 

" " 

•• " 

,, ,, 

Eylül - 340 

" " 
EylUI 328 

Tapu hududu 

No. 
41 Şa: göl, Şi ve Ce:larik, Ga: Hacı Süleyman 

40 Şa ve Şi: tarikiam. Ga: Hayriye, Ce: Rukiye 

39 Ş: Fakı vereselcri, Şi: mezarlık ve tarikiam, Ga: tarikiam, Ce: Abdi 
109 Şa: Kürkçüle ve Behice, Ga: Behice, Şi: şif, Ce: Hasan 

1 1 O Şa: Behice, Ga: Zıpkıcı } olu, Şi: Fatma, Ce: bağ ve taşlık ve çor ağa gi
den yol 

87 Ce: Çorağa giden tarik, Şi: Hüseyin evladları, Ga: ve Şa: Salahattin 

75 Şa: Kara lbrahiın ve Hasan ve Yusuf, Ga: Musa kahya ve deli Mehmcd, 
Şi: keçeli oğlu mulJa Ahmet, Ce: larikiam 

78 Şa: Çifiliğe giden yol , Şi: ve Ce ve Ga: mehmet Nuri 

96 Şa: Hacı Ali, Ga: Hacı lbrahim, Şi: karafakı, Ce: deli Mehmet veresesi 
98 Şa ve Ga· tarikiam, Şi: ç~rçi .o. l'lmail ve sahibi senet, Ce: Abdullah 

96 

97 
95 

99 
834 

839 

835 

836 

163 

162 
89 daimi 

Şa: tariiı:iam, Ga: Hacı Ali ve Ahmet 1 Şi: hacı Ali, Ce: hacı Mehmet 
yetimlf"rİ 

Şa: Bayram, Ga: çolak oğulları, Şi: hakkı ve çolak oğulları, Ce: tarikiam 
Şa: hacı, o. lsınail, Ga: tarikiam, Şi: Hacı Ali yetimleri Ce: cereci, o.lsmail 
ve sahibi senet 
Şa: Abdullah, Ga: Bayram, Şi: tarikiam, Ce: çerçi o. lsmail ve tarikiam 
Şa: Ahmet, o. Abdurrahman, Şi: keza ve berber arslan G: karyeyi mez. 
kure, kıbleten: çotln yolu 

Şa: Hacı Ali, Ga: Musa saracı hacı Krdir ve sahibi senet kıbleten Halil, 
Şi: çotlu yslu 
Şa: incir ağacı ve kiregos, kıbleten: çotlu yolu, Ga: Rc:ıhim ve Hüseyin em· 
mi yetimleri ve arslan Şi: gemisura yolu 
Şa ve Ce: sahibi senet-, Şi: haci Kadir, Ga: Abdürrahim 

Şa: tarikiam, şi: yapınca, o, Ali, ga: dere, ce: köy yolu ve kuyu 

Şa: cebel, şi : Çay,ga: tulu tarlası, ce. Musa kahya 
Şa: Hasa, g:ı: tarikiam ve Parsih veresesi, şi : Emin ve evlatlarıSakine, ce: 
Ali ve Fatma 

- Gerisi dördüncü sahifede-



1 
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Sahife : 4 

Adana Ziraat bankasından 
Arttırma 

kağdınm 
sıra No. 

8-22 

8-23 

8-24 

8-25 

8-26 

8-27 

8-28 

8-29 

8-30 

8-31 

8-32 
8-33 

8-34 

Borçlunun adı ve sanı 

Köprü Ma. Sabık 
polis Hasan Hulusi 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

.. " 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 

il H 

Gayrimenku\un 

Koyü Mevkii 

Yarımca Urmangökpınar 

. " " 

" 

" " 

" " 

" " 

" 

.. " 

" Avcıderesi 

" Yumrucuderesi 

" 
Yoktur 

" 
Karpuzlar 

" 
Ormangökpınar 

Adana Ziraat Bankasından 

Cinsi Hissesi 

" " 

" " 

" " 

" .. 

" 

" " 
il " 

" 

" 
" 

" " 

il " ,. " 

" " 

Tlirkıöıu 

- Üçüncü sahifeden artan 

Metre murabbaı 

36760 

22975 

21137 

32165 

22975 

20218 

18380 

14704 

18380 

27570 

55140 
36760 

36760 

Tapu senedinin 

Tarihi 

Mart-325 

" " 

" 

" " 

" " 

" " 

" " 

" il 

Ağustos 

,, 
" 

" " 
" " 

Mart-325 

iLAN 

No. 

422 daimi 

421 " 

425 " 

418 " 

425 " 

419 " 

426 " 

427 il 

58 ,, 

62 
" 

57 il 

61 " 
424 daimi 

Tapu hududu 

Şa: Karabasan. ga: Keza, şi: Çalılık, ce: tarik hududu gayri muayt 
bulunduğu) 

Şa; Yol, ga: Hali ve pmar, şi: tarik, ce: Cebel ve çalılık ( hudud~ .:J 

muayeneden bulunduğu şa: Karahasan, ga: dere, şi: tarik, ce: hah P' 

dudu gayri muayeneden bulunduğu ) 
Şa: Karahasan, ga: dere, şi: taarik ce: hali şif ( hududu gayri 
nedcnbulunduğu ) 

Şa: Karahasan ga: dere, şi: cebel çalılık,ce: tarik (hududu gayri 
den bulunduğu ) 

~a: dere, ga: çalılık şl: dere, ce : hal! ( hududu gayri muayeneden 
duğu) 

Şa: hali, ga: Karabasan, şi: cebel, ce: tarik ( hududu gayı i muaY 
bulunduğu) 
Şa: hali, : ga: şif, şi: dere. ce: cebel. ( hududu gayri muayenedell 
lunduğu ) 
Şa: dere, ga: keza, şi: hali, ce: cebel ( hududu gayri muayeneden 
duğu) 
Şa: dere, ga: kama yolu, dere tarafındaki şif, şi: tarikiam, ce: tepe ~ 
reler 
Şa: Cebel tarafındaki tepe vesaire, ga: dere, şi: gah tarafından ı,, 
Ali, og, tarlası, ce: Ömer 
Şa: kabristan, ga: dere, şi: tarik, ce: cebel cihetindeki tepe vesaire 
Şa: cebel cihetindeki t ... pe ve saire, ga; tarik şi: ufak tarik, ce: dere,,-
vuştuğu 

Şa: dere, ga: Karabasan, şi: yol, ce halişif ( hududu gayri muaye 
bulunduğu ) 

1 - Adana Ziraat Bankasına borçlu ol~p 2814 sayılı kanuna göre 0/03 faizle on beş sene ve onbeş taksitte ödemek üzere tecil edildiği halde 31 10!936 tarihinde müddeti biten birinci taksitlerini desinde ödenıedıkl 
rinden borçlarının bütümü kesbi muacceliyet eden eşhasın bankaya birinci derece ve sırada ipotekli olup yukarıda cins ve evsafı yazılı tarlaları 13-11-937 tarihine müsadif Cumartesi gününden itibaren tahsil eıtl 

anununa göre açık arttırmayan çıkanlmışhr. 
2 - Arttırmaya konulduğu tarihden itibaren 21 inci gününde 3 12 937 Cuma günü saat 15 - ile 17 - de birinci ihale ve birinci ihale tarihinden itibaren (Onuncu günü 13-12 937 tarihine tesadüf eden Pazart 

günü saat - 17 - de kat'i ihalesi yapılır. 

3 - Arttırma şartnameleri 13-11 937 tarihinde Adana Ziraat Bankasında her kes tarafından görülcbilt·cektir. 
4 - Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı mü.sbitelerile yirmi giin içinde tahsilat komisyonuna ve 7) 

8697 Bankasına bildirmeleri aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkca satış bedellerinin paylaşmasından hariç kalacaktır. 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve ~ÖZA 

Kilo Fıati 

CiNSi En az En çok Satılan miktar 

K s. A Kılo ..,. !<;::"_. - -
Kipımalı pamuk --

Piyasa parla~ • 27 29 
Piyasa temizi .. ---iane 1 
iane 2 
EksEres 
Klevlant 34,50 38,50 

-
YAPA GI 

Beyaz 
1 1 ı -Sirah 

çtCJr 
Ekspres 

1 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

1 •• "Tohumluk., 2,80 

HU BUBAT 
Buğday Kıbrıs 

Yerli ----- -

" .. Men tane 
Arpa 
Fuulya 
Yulaf --
Belice -- -
Kuı yemi 
Keten tohumu 

1 
Mercimek 
Susam 15 

UN 
Dört yıldız Salih 1 650- 725 
üç -

1 
625 " .. 

• !::: .D Dört yıldız Doğruluk 650 ,Q 111 
;:: üç 600 -

~3 " .. 
o 111 Simit " 

900 = > Dört yıldız Cumhuriyet 675 ~ ::ı 
N <> üç 625 .... .. "' 

Simit . 
" 

l..iverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
11 I 11 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Puu 
Hazır 4 63 Liret \97 !ı... Kanun vadeli 4 Rayişmark 1 

51 -
Mart vadeli 4 55 

Frank ( Fransız ) 23 61 
Sterlin ( İngiliz ) 634- 00 4- 00 Hint hazır Dolar ( Amerika ) 1 79 - 20 7-Nevyork 65 Frank ( isvi~re ı '-

1 
BELEDİYE İLANLARI 

1 -
Belediyemiz fen dairesi kadrosunda 210 lira ücretli bir mimarlık ve 

165 lira ücretli ve diplomalı fen memurluğu münhaldır. 
isteklilerin mufassal tercümei hal kağıtları, ikişer tane boy fotoğrafları 

ve di er evrakı müsbiteleri ile müracaatları ilan olunur. t 8698 

1 
l ~--N~ 1 T ÜE·K.SÖ r • ı :ı.ı ....... 
• u: .. ,ı 

- . - .~ 

~ m:~ .... ı. t1t 

IMatbaa-cılık l G azetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 
ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet-

lenecektir. 
Kütüphanenizi gü-

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk-
sözünün mücellithane· 
sinde yeptırıuız. Nefis 

ı L A N 
* 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

c ı L D 
* 

GAZETE 

. 

1 

bir cild, renkli ve zarif 
bir .kapak bölgede an
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt. zarf, 
kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu· 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı .. Türksözünden" baş . 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. 

Yeni Kimya lab oratvarı 
Kimyager ve Kimya muallimi A hmet Rtza lşcen 

Belediye civarı 

Her türlij Kimyevi tahlilit dikkat ve eh emmiyetle yapılır 

6 7967 6 

Gazete Ve Mat baa 
Sahiplerinin nazari dik katine 

Almanya'nın meıhur .. HARTMANN ,, fabrikası nın her nevi siyah r~nkli 
gazete ve " illüstrasyon ,, mürekkepleri mevcuttu r. 

27 - 30 8592 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa 
sokak No: 8 

G.Vo ıbikyan Tecimevi 

KAY ADELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAY AD ELEN su 
lan ve gazozları sıh 
hat ve gençlik k•Y 
nağıdır . Daima '{./>. 
Y ADELEN iç.iııi:ı 

KA YA DELE 
KAY ADELEN su-
lan ve gazozlan en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAYADELEN 
ları ve gazozları 
vinize kadar göll be' 
rilir . Depoya h• 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarım alırken şiş<-leıdeki kırmızı. ( ~ 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleıı : ~ 
Adana KAYADELEN depolarıdır. Büyük damacanalar: 100 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vngonlaı her sefeıde 
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.. 
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Adana Türksözü ınat 


