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sabaha yük Şef Atatürk 
şeref verdiler 

ündenberi Adana en büyük bay
ram günündeki gibi sevinçli 

karşı Adanamıza 

Da ki k a Büyük Şefimiz Atatürk bugün sabaha karşı saat 
: 2,45 de Adanamız(~ıereflendirdi • Büyük Şef geceyi 

a geçirdiler. Ulu ônderin burün Adanamııda tetkiklerde bulunmalan çok muhtemeldir. 
Şeiimizin teşrifini daha dünden haber alan binlerce Adanalı yollan, istasyon boyunu doldurmuıtu . 

t:ftll.n· ni'z büyük tezahürlere sahne olacaktır, 

: 18 [ Hususi ] - Büyük Şef Eliıiıi 
lniflerbir. ,lıtaa}onda dördütcü umumi 

ı..: kolordu erklnı, Vali, bölge mümessil· 
"«llba)ık bir halk kitlesi çoşkun tezllhü

karşdamııJardır. Umumi müfett iş, kol· 
\ıa ru ve bölge mcmessillerini ist as3•onda 

1 ~ran!Büyük Şef selam resmi ife eden 
tltıı ettikten sonra doğruca dC.ı dür ı ü umu-
liflik karargihına gil mişlcrdir. Burada 

'-Gfettiş Kor General Abdullllh Alpdokan 
~ dördüncü müfettişlik faaliyeti hakkında 
~trrniş ve yeni inşaat plAnlarını göster
'6 ~üddet islirahattan sonra karargaht;ın 
h Yuk Şef, maiyetlerinde vekillerimiz de 
•ide Tunceline gitmişler ve Pertek civa
ıab bitmiş olan beton köprünün bizzat 
,..hu kendileri kesmişlerdir, Büyük Şef 

•' 

taJaffuzuna kolay gelsin diye bu köp. 
ad mı vermişlerdir. 

lt Murat suyu Ü.zerinde kurulınakta olan 
te yüz metre uıunlutundaki Pertek köp. 

~,...-.,_--....=:;...__::;~ 

· BUyUk Şet AtatUrkUn eeydat lullbalar1ndan 

relinmiı ve burada Bü- Şefi binlerce köylü ve kasabalı can. 
köprünün mali, iktisadi, dan tezahüratla alkışlıyor ve yaşa 
lardan kıymeti hakkında Atamız diye bağırıyorlardı. 
. ~veril• iaa- Perlekten ayrılan Büyüi'"Şef saa 
lflerdır • on yedide Eliziıe dönmüfler ve top 
sonra Pertek kasabasına atılmak suretile selim)anmışlardır. 

\te Büyük Şef kasaba med· 
wı.... Elazize gelinditi vakit Umumi 
·"Cllyerck yollarına devam 

ltarıılarına çtkan Pertek Müfettişlik binasına ıidilmiş ve bu· 
. konutmuşlar ve biJhaua rada binaya Riyaseti Cümhur hayra· 

· çocuklardan bazılarının ğı keşide edilmiştir, 
sivri sinek ısırmı~ından Elaziz, bayrak ve taklarla dona · 

ÇibanJara dikkat buyurarak tılmış olup halk sonsuz bir sevinç için 
a esaslı ve ııkı bir şekil- de bulunmaktadır. 

r alınması hususunda ka· 
toruna [em!rler vermişler
bu :seyahatlerinde Büyük 

Diyarbekir, Irak, İran treninde 
bulunan Nafia vekili Ali Çetinkayanın 
davetlileri de Eliıize gelmiılerdir. 

~ire meselesi 
etrafında 

[ Heyete refakat eden ar
kad•••mızban J - Eliziz HaJke
vindeki müsamereden saat 13 de 
ayrıldıktan sonra Adanaya lia,.ıket 
etmişler, geceyi yolda geçirmielerdir. 
Şefin Adanaya geçeceğini anlayan 
yol üzerindeki bütün istasyonlarda 
şafakla halk yollara dökülmüş Ata-
türkünü selamlamak görmek için çır
pınmıştır . Şef Vilayet hudutlarında 
istikbale çıkan Vali ve erkAmn tazim
lerini kabulle yola devamlamışlardı . 
İstasyonlarda binlerce halk vardı . 
Eloğlunda Maraş Valisi Osman Şa
hinbaş Narlıda Antep Valisi Rıza 
Çevik , diger istasyonlarda Kayma
kamlar Önderi selamlamışlardar • 

Saffet aaroı 

!Almanya Sovyet, 
konsolo.slukları -
nı kaldıracakmı? 

' Bunun şimdilik mevsimsiz 
alar komisyonu tetkikata başladı olduğu sanılıyor 

alihi müştereke işleri nihai 
ette tasfiye edilmek üzere 

a 18 (Türk ıözü muhabirin. 
,'tünlerde Şam gazetelerı 

llleselesi atrafında muhtelif 
ekte ve cezireden aJdik
ri vermektedirler: 

ı..'!' komisyonu son toplan
~Ye-Lübnan muahedeJe. 

treJerini tehir ede~ek bu 
rnevzuatile tesanüd teş· 

edilecegi günler yaklaşmıştır. bu 
maksatla müzakerata devam etmek 
üzere Lübnan başveziri Hayreddin 
pazartesi günü buraya gelmiştir. Mü
zakerelerle, mesalihi mCJştereke işle
rinin lskenderune aid kısmı Suriye 
k11mı ile birlikte halledilmiş olabaktır. 

Jetleri rözden geçirmiıtir. f•J• • d 
~aile M.Raberdöke son ö· J JstJD e 
l~i üzerinde münakaşe ce- Arap çetelerı·ıe mu··cadele 
l,"e bilhasse cezire muha-

'-."\o"lll de Martelin ciddt ted· 
ıı..~ıtı aorolmuştur. Kudüs : 18 (Radyo) - Filis-

On azasının bütün sualları tindeki vaziyet günden güne veha . 
ttinin akalliyetler üze- met kesbetmektedir. Hudut lc:ıtaab 
tleıinden şüphe edil· hava kuvvetlerinin de iştirakile Sa. 
u göatermiıtir. 

llleseleıinin münakaşa- fada datlaranda otuz kırk kişilik 
l, azAlar diter hadiseler bir Arap çetesini takibetmiş ve 
lle Lazkiye mıntakasında musademeler olmuştur. Musademe 

e batlanarı rejim hak- lcr neticesi bir çok Arap öldüriil-1 
tder yapmışlardır. müş ve bir kişi s•ğ olarak efe ge 

'it "'8t•ren lflerl çirilerek isticvap edilmiftir .Bu çar 
Lübnan arasındaki müş. ı pışmalarda bir lngiliz askeri de ağır 

llihai sur.U. tuftya yaralınnoıtır • 

Moıtkova : 18 (Radyo) - Tas 1jansı 
bildiriyoı: Alınan malumata göre 
Almanya hukümeti on beş ikinci lc:a. 
nun 938 taribjnden evvel Leningrlld 

Viladivestok, Odcssa konsoloshane· 
)erini kapatacaktır. 

Paris: 18 (Radyo) - Alman· 
yanın, Rusyanm üç dört :merkezinde 
konsoloshanelcrini kapatacağı ha· 
berleri henüz katileşmemiştir. 

Çünkü bugün için Almanyanın 
Rusyada oldukça göze çarpar dere· 
cede bir Alman akelliyeti vardır. 
Fakat ne oluna ol~un şurası muhak
kakbr ki, Japonya, Almanya ve ltal. 
yamn komünizm aleyhinde aktettik
leri paktı mütaakip Sovyetlerle Al
manyanın arası gerginleşmiştir. 

Alman askeri misafirleri -
mizin meüsseselimizi 

ziyaretleri 
lstanbul : 18 (Radyo) - Bir kaç 

gündenberi şehrimizde bulunan Al
man askeri heyeti şerefine dün park 
otelde İstanbul komutanı tarafwJen 
bir çay ziyafeti veri 'miştir. 

Alman askeri heyeti bugün su
bıy okulunu gezmişler ve gördülc.leri 
intizam ve disiplinden dolayı okul 
komutanım tebrik etmişlerdir. 

HATA VLILARIN VENi BİR DAV ASI 

Bütün nüfus kağıtlarının mutlak 
değişmesi lazımdır 

Sancakhların 
cemaate 

nüfus kağıtlarında , şahsın hangi 
mensup olduğu yazıh değil 

. 1 Eski 
Alman - ltalyan· Ja 

Sancak muhafızı tekrar iş 
getiriliyor 

pon müzakereleri 

Roma : 18 (Radyo) - ltalya, 
Almanya ve Japonya arasında ko· 
münizm aleyhinde yapıfan üç taraf
lı anlaşma~protokolunun derpiş et 
tiği esasi ar üzerinde görüşmelere 
baılanmıştar. 

Meydana getiriJecek organizma· 

nın çalışmalarını temin için Ribben 
trop'un bu iş .. başına getirilecej'i 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Bu hususta merkezi Berlinde ol. 

mak üzere daimi bir komite kuru
lacak ve bu komitenin bir merke· 

zi ele Romada açılacaktır. 

başına 

Antakya : 18 [ TÜRKSôZO mu· ' 
habitinden ] - Bugünlerde Hatay. 
)darın yeni bir dav,sı ortaya çıkmış· 

1 
tır. Bu da : Nüfus kağıtları mese· 
lesi .. Mesela, Sancaklı olan bir Türk 
tanzim ve kontrol heyeti işe başla• 1 
dıtından reyini vermek istiyor ve 1 
nüfus kaj'ıdı istenild iğinde hüviye. 
tini gösteren cüzdanı ibraz ediyor , 
Fakat bu vesika , o şahsın yalnız 

Sancaklı ve ( Müslüman ) oldu~unu 
göstermektedir. Ve asla mensup bu
lunduğu cemaati kaydetmemektedir . 

Bu vaziyet müstakbel intihapta 
çok büyük hile ve fesadlara yol aça- ı 
cat•ndan Sancaklılar şimdiden bütün ' 
nüfus kalıtlarının değiştirilmesi ve 

nüfus cüzdanlarına (Türk) , (Arap) 
[ Ermeni ] gibi millet mensubiyetini 
gösterir kelimeler konulmuım talep 
etmektedirler. Akai bal büyük hak· 
sızhtı mucip olacaktır. 

ESKi SANCAK MUHAFIZI 
Sancakta son pnlerde yine tv. 

haf harekeUer olmaktadır. Buna açık 
bir misal de , Sancatuı eski muha
fızı Hüsnü Barazinin tekrar jl baıma 
getirilmesi karannm verilmesidir. 

Haber aldıtıma röre Hüıtnü Ba
razi bugünlerde Şamdan gelerek mu· 
haf ızhk vazifesine batlayacaktır • 

ASKERLER DEilfECEK MI ? 

iikse1- konferansı ve 
Amerika gazetesi 

Evvelki akeam şehrimize üç as· 
keri kamyonla Senegal askeri geti· 
rilmiştir. Bu askerlerin burada mev
cut Suriye askerlerile degiştirileceti 

sanılmakta ise de hakikatte bu batka 
türlüdür. Bu askerler wkuu melhu% 
hadiselerin önlenebilmesi için gcti· 
rilmiıtir • 

NevYork Times, elde edilen neti
celer acınacak derecededir. Diyor 

Macaristan Franko hü
kumetini henüz tanımış 

değildir 
~---------· ... ------~-

Çinlilerin dünkü zayiatı 5000 Budapeşte: 18 ( Radyo ) -
Hariciye Nazın Kanya , Gt'neral 
F rankonun Macaristan tarafından 
tanınmasına dair olarak mebusan 
meclisinde sorulan bir süale şu ce
vabı vermiştir : Bu hususta henüz 
hiç bir istişareye baş vurulmamış
tır. Yapılacak müzakerelerden sonra 
bu iş bir neticeye bağlanacaktır. 

Yeni romen kabi-
nesi teşekkôl etti 

Bükreş : 18 (Radyo) - Tatares

ko yeni kabineyi teşkil etmiş ve ka
bine azaları kral huzurunda and iç
mişlerdir. 

BrUkeel k•feransına l•tlrak eden delegeler 
Tataresko gazetecilere beyanat· 

ta bulunarak demiştir ki: Romen 

cephesile bir teşriki mesai anlaşması 
yapıldı. Bundan da maksat seçimin 

iyi bir şekilde yapımasım temin et· 
mektir, 

Nevyork : 18 (A.A) - Brüksel 
Konferansının ilk neticeleri hakkında 
tefsirlerde bulunan Nevyork times 
Gazetesi şöyle yazmaktadır: 

''İlk neticeler ehemmiyetsiz ve a· 
cınacak mahiyettedir. Onbeş gün de
vam eden münakaşalardan sonra Ja
ponya'yı Çin,deki gayri kanuni hare
ketinden dolayı tenkid eden bir ka· 
rar sureti kabul edilmiş ve bu karar· 
da ittifak bile temin edilf'memiştir. 

Konferans büyük Devletler ara• 
sında itilif hasıl olması yüzünden da
ha başlangıçta zayıflamıştir. Verilen 
karardan mütecavize manevi bir mah
kumiyet bile yükletilmemiştir. Bu ilk 
netice cesaret veri ci mahiyette de· 
ğiJdir. gelecek pazartesi günü başla
yacak olan konferansın ikinci devre
si için de nikbin olmağa imkan yok
tur." 

Journal of commerce, beynelmi· 
lel tqriki mesai ile Sulhun kurtarıl· 
ması için aşağıdaki ihtimali derpiş ey
lemektedir: 

1 - Japonya•ya ka111 iktisadi sa-

haha zecri tedbirler alınması, 
2 - Çin'e yardım ed ilmesi. 
Bu Gazete, Amerika, Jabonya'ya 

( Gerisi ikinci sakif ede ) 

ispanyol milliyetperver· 
leri Kralllk ilin ediyor 

Eski İspanyol Kralı Alfonsun üçün
cü oğlu K~al olacak 

Fransanın çok büyük yardımlar 
yaptığı söyleniyor 

Londra : 18 - Deyli Meyi Ga
zetesinin yazdığına göre, ispanya ı 
Nasyonalistlere eski Kral Alfonsun 
oğlu üçüncü Juani · ispanyaya Kral 

yapmağa karar vermişlerdir . 
Krallık idaresinin ilin olundutu 

gün umllmf af kanunu nqrolunacak· 
- Gerisi ikm.ı aabifode -
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· ............... ~ ................... ~·~' 
ponya 'da Amerika' dan çok mıktar. / 
da pamuk alan bir memleket olması 
dolayisiyle zecri tedbirlerden en çok J 

·-·-·-·-·-·-·-·•·-·-·-·-·· Amerika'nın mutazarrır oJacağ'ını kar· 

Her yıl silahlanmaya sarfedilen 
3 000 000 000 , f ene sarf edilse !. 

i detmektedir. , . 1 
e Çin'e yapılacak maddı bır yar- / 
' dım ihtilafın büyümesine sebeb ola-

1 
t bilir. 
t Japonya'ya zecri tedbirler tatbik , 

* * * t edildiği takdirde Amerika'nın büyük 1 

·•·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-" bir rol oynıyacağı muhakkaktır. ı 

" Doymaz beşer dediğin koş iti· : 
Jalara " deyen şair dünkii, bugünkü 1 

ve yarınki büyük bir haı ikatı ifade 
etmiş oluyor. 

Şüphesiz ki insanlar dünyaya 
geldikleri gündenberi yükselmek ar
zusu ile çırpınıyorlardı. Fakat. vadi
lerdeki kulübelerde veya mağralar
da otururlarken bir gün gelip yüz 
kaılı bir bina yapabileceklerini dü 
şünmüyorlardı.... Gözleri yüksekler· 
de idi. Fakat bir gün gelip gökyü· 
zünde uçan kuşlarla rekabet edebi· 
leceklerini akıllarından geçirmiyor
lardı. 

Fakat bunlar bugün insanların haya 
tında büyük rol oyııuyan birerer ha· 
rika şeklini almıştır. 

Papiııin vapuru. Otto L~ngenin 
otomabili d~ vaktiyle birer oyun 
caktr., 

Bugün aya gidecı:k olan o oyun· 
cağın da bir gün hatta dek yakında 
bir hkikat olması için ne bekleni-
yor. 

Brüksel : 18 (A.A) - Japon El
çiliğinden selahiyettar bir zat havas 
ajansı muhabirine şu beyanatta bu. 
lunmuştuı: 

"japonyanın konferansa verdiği 
cevapta, kofcransın tavassutuna .ka
pıyı açık bırakan k ısımlaıın Brüksel· 
'de toplanmış olan Devletler tarafın-
dan nazari itibare alınmamış olması 
teesssüfü muciptir. Konferansca kabul 
ediıen karar suretindeki ,, müşterek 
hareket ,. fıkrasını Japonya kendi a
leyhine tevcih olunmuş bir tehdit su
retinde telakki eder. Bu işi, devletler 
bu kararlarından vaz geçmedikleri 
tcıkdirde, konferansın tavassutu im. 
kanlarını büsbütün azaltmış olacak-
tır.,, 

Borsada pamuk 
vaziyeti 

Fiyatlar düşük, 
alım yok 

1936- 37 pamuk rekoltemiz 
n~redilen tahmin raporlarına göre 
geçen seneden bereketlidir. Şimdi 
tam p1muk mevsiminde bulunuyo
ruz . Fabrikalarımız rekoltesi kırk 
bin balyayı geçen klevland pamugu 
çekmesini çoktan bitirerek Teşrini· 
evvel ayından itibaren yerli koza. 
} a başlamış bulunuyorlar. Çukuro
vanın pamukçuluğunda çok yer ve 
ehıammiyet kazanan ve bu } ılki re· 
kolte tahmini yüz bin balyayı aşa· 

cak olan yerli pamukların bu aylar· 
da piyasaya sarfı çok hararetli ve 
hareketli olması lazımgeHrken. he
men bir buçuk aydır çok soğuk ve 

Fen her şeyi mümkün kılacak 
şekilde i 1 e r l e d i k ç e insan 
lar olamaz dediklerini de yapabile· 
ceklerini düşündüler ve yıldızlara 
uçmağa kadar niyet ettiler: Her a 
!im bunun kabil olup olnııyacağını 

düşünnıeğe başladı ve bugüne ka. 
dar yıldızlara bilhassa, üstünde 
insana benzeyen - Lir mahlük ol 
duğu düşünülen Merihe yaşanabile 
cek bir yer olduğu zannedilen Aya 
gitmek için lürlli vasıtalar yapalıile
Ct'ği ileri sürüldü. 

Bu işin en büyük güçlüğü fazla 
paraya mütevakkıf olmasıdır. Mer
miyi yeryüzünden fırlatmak için 
yapılması .düşünülen büyük eletrik 
m~kinesi milyarlarca liraya mal ola· 
cak. 

Şanghay : 18 (A.A) - Şanghay 
ınıntakasına Japon takviye kıtaastı 
gelmi!illr. Yalnız Şanghay mıntakasın· 
da şimdi 200 bin Japon askeri teha. 

• durgun bir haldedir. 

Fevkalade kuwette bir tapla, i 
çinde insan buiunan mermi seklinde· 
ki bir demir mahfazanın atılması 
nazariye itibariyle, şiiphesiü ki ka
bildir. 

Ilı mde gerek bir mermiyi hede 
fine isabet ettiribilecek hesabı yap 
mağa gerek bu kuvetin n e kadar 
olması lazım geldiğini bulmağa muk· 
tedirdir. 

Bugünkü halde, yer yüzünden 
bir mermiyi aya atabilecek kuveti 
elde etmek için lazım gelen clektirik 
kuvveti temin olunamıyor. Alimlerin 
hesabına göre bu elektrik kuvvetini 
elde edecek makine bugünkü dina· 
molann } üzlerce misli büyüklüğün. 
de olacak ve bugün dünyada ihtih. 
sal edilen elektrik kuvüetini yüzler
ce mislini elde edecektir. 

Böyle bir kuvvet elde edildiii 
zaman Aya veya diğer yıldızlardan 
birine gönderdiğimiz mermi için bu 
gün yeni bir model buldular, 

Tayyareye benzeyen ve havayı 
yarar bir şekilde yapılmış olan bu 
" Mermi ., için beş altı kişi alabile 
cek büyüklüktedir. 

Mermide ayni zamanda bir tayy 
are motöıü de vardır. Bu mötör, bü. 
tün süratile çalışacak ve hava taba
kası içinde iken, kendisine yer yü· 
zünden kalkarken " Topun ,, verdi· 
ği hızı sarfetmiyerek, pervanesinin 
kuvveti ile gidecek. 

Şimdi bu tayyare henüz bir nıo· 
del halinde, - yeni bir oyuncak, 
Fakat, gramofon, telefo tefğraf, rad 
yo, elektrik bu asrın bütün icadları 
vaktiyle birer oyuncak değilmiydi? 
Bunları ilk kullananlarla da alay e· 
dilmiş ve hepsi gülünç görülmüştü: 

Liverpol üniversitesinde profesör 
olan Sir Oliver Lodgc, kulaklarında 
telsiz kulaklıkları ile şehrin caddele
rinde dolaşıken herkes ona yarı de. 
li olarak bakıyordu. Evinde kurduğu 
telsiz aletini işleterek dalgaları uzak. 
ran almak kabil mi değil mi diye, 
başında kulaklıklar, sokak sokak do. 
laşan bu adam o zaman herkese gü • 
lünç geliyordu. 

Marconi de ilk tecrübelc:rini 
böyle oyuncaklarla yapmıştı: Onun 
kullandığı ilk telsiz aleti bir sigara 
kutusu ile piyano teli idi. 

Evet, oyuncak ve oyncaklur.,., 

Dünya Lu parayı verebilecek 
kadar zengindir. Bugün bütün dün
yada silahlanmaya sarfolunan para 
St>nede üç milyar dalarJır. 

Her ~enede yerden 300 milyon 
dolarlık altııı çıkarılıyor. Bu altın· 
lar ekseriya bankaların kasalarında 

yerin altında gö.11ülü kalmaktadır. 

Bu gün, dünyadaki stokun üçte iki· 
si bu suretle Amerikada bulunmak
tadır. 

insanların elinde ve toprak al· 
t nda gömülü kalan altınlara muka 
bil çıkarılacak paralarla bugün bir 
çok hali yerler cennete çevrilebi· 
lir. 

Mesela, Asyanın vahşi ve ipti· 
dai bir şekilde kalmış olan arazisi· 
ni, şehirlerin kasabalarında gömülü 
duran altınları işleterek, kısa bir za. 
man zarfında Avrupaya ve Ameri 
kaya çevi i nek kabildir. 

Fakat, paralarının büyük bir 

şşüt etmiş buiunmaktadır. 

Şanğlıay : 18 ( A.A) S.ın~ov' 

un şarkında çok şiddetli muharebe. 
la olmakta fır. Japon piyadelerinin 
ileri )'Ürüyüşüııün yolları dolduı an 

Çiıı ölül<!ri yüzünden teahhura uğra 
dığını bildiriyorlar. çinliler Kuiosan'· 
dan çekilirken harb yerinde Liri ge
nrral olmak üzere beş bin ölü bırak 
ınışlardır. 

Beynelmilel kızılhaç delegesi al · 
bay VVatteville Çin ordusunun bü
tün cephelerde muhasamatın başın· 
dan biri ölü ve yaralı olarak tahmi· 
nen 800 bin asker kaybettiğini sgy 
!emiştir, ~ 

Tokyo : 18 (A.A) - hariciye 
nezueti namına söz şöylemeğe sa

lahiyettar bir zat, Japonların Chang 
hal'daki beynelmilel imtiyazlı mın· 
takayı işğal etmek tasavvurunda ol· 
madıklarını beyan etmiştir. 

Borsada mühim miktarda olma· 
ınamakla bt-raber piyasada en yük
sek pamuğun kilosu 26 -27 kuruş· 

tut ki geçen senr bu mevsime naz<>· 
ran kilo başına :ısgaıi on kuru;> bir 
diişkünlük var demektir. Umumiyet 
le lıorsadaki istek; fıat ne olursa ol
sun daimi bir alış verişin devam et· 
mesidir. 

Bu düşkünlük lve dur_sunluğun 
neden ileri geldiğini henüz bilmiyo 
ruz. Fakat bunda en mühim amilin 
Çukurovanın iktisadi hayatında bel· 
kemiği sayılan beyaz altınımızın ha· 
rice gitmemesi olduğu soylenmek· 
tedir. 

Belediye encümeni ka
rarları: İzmir oteli 

kapatıldı 

kısmını silahlanmağa veren insanlar 
Asyayı Amerikalılaştırmağı düşün 

mediklcri gibi, bu gün lıt"nÜz, yine 
dünyaya atılacak toplar yerine Aya 
insan gönderecek topu kurmayı dü 
şün miyorlar. 

Oruçlulara vakıt bıicf reıı 

Dün öğleden sonra toplanan be. 
lediye encümeni bazı kararlar itti· 
haz etmiştir. Bu kararlar arasında 

şunlar da vardır: Cümhuriyet oteli
nin yaptığı tesisat ve sıhhi durumu 
neticesinde üçü.ıcü sınıf tan ikinci sı· 

nıfa nakledilmiştir. 

Lakin, bugün ya1 .ılmıyan şey i
l el ebcd kabil olınıyacak şey drğil· 
dir. Btklemak lazım! 

Bugün Güneş 6,23 de doğacak, 
Öğle ezanı 11,43 de, ikindi ezanı 

14,27 de, akşam ezanı 16,41 de, Yat 
su ezanı 18, 11 de, fmsak 4,37 de 
olacaktır. 

iHRACAT iŞLERiMiZ 
Geçen on 

213758 
beş günde Mersinden 
liralık ihracat yapıldı 

MERSiNDEKi iHRACAT Y AZİYETI ŞAYANI MEMNUNiYET 
DERECEDE DEGILSEDE NORMALDıR 

Mersin : 18 (Telefonla) - Li 
manımızda ihracat faaliyeti normal 
şekilde devam etmektedir. Geçen 
ayın ikinci on beş künü içinde Meı. 
~inden Kıbrısa 113,900 kiro buğday, 
ltalyaya •49445 kilo darı, Kıurısa 
4940 kilo çavdar, ltalyaya 44,365 
kilo yulaf, lng'ltereye 101, 600 kilo 
arpa, Sovyetlere 48,689 kilo susam, 
Romanyaya 28,750 kilo susam, Kıb· 

nuniyet bir derecede değilsede nor· 
mal şekildedir. 

Keza Bursadaki alım satım vazi 
yetide haretetli değildir. 
~=------...---=~--~ ı .t t2t:S'-' W 

lspanyol 
milliyetperverleri 

rısa 32,770 kilo fasulya, Suriyeye -Birinci Sahifeden Artan-
8228 kilo mercim, k, ltalyaya 167,- tır, İspanya Kralcıları bu kanunun 
870 kilo nohut, fngiltereye 50,000 neşrinden sonı a bir çok Cumhuriyet· 
kilo nohut, Kıbrısk 30,000 kilo ke. cilerin silahlarını terk edeceklerini 
pek, Mısıra 1954 kilo çekirdek içi, zannetmektedirler . 
S d d Roma : 18 ( Radyo ) - Lizbon· 

u a a 6008 kilo ceviz, Suriyeye ı ı· ·ı· o dan bı c ırı ıyor : " iare Notizio ., 
119621 kilo katran kereste, Japon- gazetesi bundan bir kaç gün evvel 
yaycı 62980 kilo pamuk, Suriycyc Fransadan gelen ve Fransız Hava 
500 kilo pamuk, Almanyaya 4,474,. Limanlarına mensup tayyarelerin Sa· 
464 kilo krum nimeresi ihraç edil· lamankayı bombardmandan bahsede· 
miştir. rck Fransanın bu hareketi ile Ade-

fhracat yekunu 5,439,045 kilo- mi müdaha.ıe umdcleri ~aric~nc çı~· 
d B b d l' 223758 r d dığını ve tıJen ispanya ışlerıne mu· 

ur. u.nun e e 1 ıra ır. dahale etri~ini söyliyor. Ve bu ha· 
Bu ıhracat mıkdaaını şayanımem · beı in ne 1 Iericiya Namı Oelbus \'C 

İzmir oteli fevkalade pis ve gay 
ri sıhhi olmasından dolayı ıslahı hal 
edinciye kadar kapatılmıştır. 

Doğum 
Arkadaşımız; Niğde mebusu Ca· 

vit Oralın bir kız çocuğu olmuştur. 
Çocuğa uzun ömürler dilor ana ve 
babasını kutlularız. 

Bir hırsız yakalandı 

Mihm:mdar köyü civarında şo
sa yol.ı üzerinde sabıkalı hırsızlar· 

den kel Fazı!, ltJakkal dükkanının 
kilidini kırmak suretiyle bir çok eş· 
yalarını çalmış olduğundan yakalan
mıştır. 

18 se,rlnlsanl 937 

Gök yüzü aç.ı.k, güneşli. Hava 
hafjf rüzgarlı. En çok sıcak gölgede 
23 santigrad derece. 

Bugece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanesidir ---
nede Hava Nazırı bay Con tarafın

dan tekzip edilmediğine göre, Fran
sanın bunu kabul ettiğini ilave cdi. 

>'or , 

Kadın muallimler İdmanyurdu t 
d ·· el 

Talebeler gibi askerlik mı un g 
dersi görecekler 

Liselerde okuyan kız talebenin 
bu ders yılı başından itibaren as· 
kerlik derslerine başladıklarını yaz 

mıştık. Kız talebeler askerlik dersine 
hazırlanırken mevcut bayan öğret· 

menlerin de askerlik bilgilerini ço. 
ğaltmak ve askerliğe hazırlanmış 

bir halde bulunmala: mm temini dü · 
şünülmektedir. 

Bu vaziyetin ne şekilde olacağı 
Bakanlığın vereceği karara tabidir, 

Diğer taraftan söylenildiğine göre 
talebe ile birlikte öğretmenlerin de 

iştiraki muvafık olamıyacaimdan 
öğretmenler için ayrı kurslar açılma· 

sı ihtimal dahilindedir. 

Vilayet Seferber
lik Müdürü yakın· 

da şehrimize 
geliyor 

Dahiliye Vekaleti açık bulunan 
Bolu, Elaziz; Erzincan, Malatya, Sam 
sun, Kırklareli, Seyhan Vilayetleri 
seferberlik direktörlerini bu günlr.r. 
de tayin edecektir. 

Vekalet, açık bulunan diğer do· 
kuz vilayetin seferberlik müdürlerini 
tayin etmek üzere hazırlıklar ve 
tetkikler yapmak üzeredir. 

Ana oğul bir olarak balta 
ile bir adamı yaraladılar 

Saimbeylinin kapaklı kuyu kö 
yünJan Ahmed oğlu Bekiri, aynı 

köyden ibrahim oğlu H3san ve an· 
nesi Emine balta ile yaraladıkları 
köy muhtarının şikayetinden anla· 
şılmıştır. 

Vak'a hakkında tahkikat yapıl · 

makta olup suçluların yakalanması 
için müfreze çıkarılmıştır. 

Yarına katlar suçluların yakala. 
nacağı tahmin edilmektedir. 

Birbirleı ile kavga ettiler 

Ömer oğlu Aziz karadağlı, Ha 
san Memo gözü sulu adındaki kim· 
selcr arasında kavğa çıkarak birbir. 
!erini çakı ile yaraladıkları anlaşıl. 
dığından yakalanmışlardır. 

Yurddaş ! 

Bölge birinciliklerinde ~ 
olarak Türkiye birincilikler"' 
rak için Ankaraya giden 
düncülüğü alan Adana ldrn 
takımı dün Ankaradan ş 
gelmi~tir. 

Kafile, garda kalabalık 
cu kitlesi tarafından harafC 
şılanmıştır. 

Bugün ve 
Teokrasi 
Devrinde 
Türkiye 

'fu 
Teokrasi devrinde . 

herşey kadere hamledilir~ 
Tuna boyunda 12 bin~ 
Ordusu 8 bin Rus tara ~ 

edilirken, vezirler bunu k•. tJi1' 
derlerdi. f Hihat \'e tarakkl .. 
amlar ile hocaların hu n bİ' 
ramamıştı. ittihatçıların 

cezri tedbirler almak i5~ 
de, Enver bunları hapis .. ~ 

.. "t .. t" N h t At•'" çuru muş ur. ı aye .. 1~ 
radesi hakim olmuş "e 0 

!aşmış olan "hasta ada111" eti 
ve ruhrın iyileş.niş ue ku"V' 
tir. Yalnız memleket ba5tJ 

manları hasta idi. tJC 

Sıhhiye teşkilatı berba1,1 

tahaneleri mağaraları an .
11 şeY1 

Kuranda bulunmıyan .. ·d lil 
milletine lazım olına&ığl 1 

bir d, Maarif pek berbat . tile 
lunuyordu. Ankara h.tatı5 tl-
riyetinin verdiği rakaınla':11i 
gelen değişikliğin azameti 
mektedir. 

General ismet fpÖP .. 

kadını yetiştirmek üzrre ~ 

tesis ettiği enstitü, talebe ~t~ 
dur. Keza bir tiyatro ~ v> 
güzel sanatlar mekteple; .,dl 
krasıden kurtulan bu 'f ,,. 
vaff akiyetle çahşmaktadır)l,tl 

Ankarada herkes ça · 
sokaklar tenhadır. Herktf 

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

derken sokaktan geçer "e 
boş geçen vaktı yoktur. it 

1 Türk edebiyab da 
Şarka bağlamaya ça . tefi 
Yeni Türk Edip ve Şal' 
Türk Edebiyahru kurarkellı 
leri taklit etmekten çekifl 

l
larını sevindirecek,ve senin için cep. 
hede çarpışarak malul kalan va· 
tandaşı sevindireceksin. ı 

------
Yurddaş 1 
Türk hiç bir savaşta diğer Ulus. 

)ardan geri kalmaz. " Beynelmilel 
Arttırma ,, gününde de ödevini 
yap. 
Ulusal Fko11omi ıe .frttırma Kımımıı 

- -- --- ·=" = """---=...-..... -~--· 

Jcr. 

"' 
Halkevi Başkaııbl"., 

,,.~ 
20 - 11 - 937 cuııı, 

nü evimizde ulusal "e ar.sıU . ·ce 
zikli, Konferanslı bır : . 
caktır. Bu giceye gelın 
rin Halkevinden giriş karb 

rica ~lunur. 8729 
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jMatbaacılıkl Gazetecilik 1 

Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın abo
nelerimizin gazetelerini muntazaman alabilmeleri 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatbaamıza 
bildirmelerini rica ederiz • 

· BELEDİYE İLANLARI 1 Liütenevvi renkli 

liirlü tab işlerinizi 
Türksözünün oto 

makinalarında 
•bilirsiniz. 

t LAN 
bir cild, renkli ve zarif 1 
bir kapak bölgede an· 

---------------------------------------------cak Türksözünde ya· 

t&erlerinizi Türk · 
" ınatbaasında bas. 

Temiz bir tab 
bir cild içinde 

iz daha kıymet· 
tir. 

iitüphanenizi gü. 
'rınek istiyorsa. 

'taplarınızı Türk· 
mücellithane· 

Y.ptmuız. Nefis 

* 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

pılır. 

Resmi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 
kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 
bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu· 
rufatla Türksözünde ya· 
pıhr. 

Türk.sözü matbaa· 
sı .. Türksözünden,. baş. 
ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

1- Belediye memur ve müstahdemleri için kumaşı Belediyeden veril· 
mek şartile yüz on bir takım kışhk elbise ve yüz yedi adet de tulumun 
diki lmesi açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Elbiselerin muhammen dikme bedeli (777) lira ve tulumların mu. 
hammen dikme bedeli (214) liradır . 

3- Elbiselerin muvakkat teminatı (60) lira, tulumların (16) liradır. 
4 - ihalesi teşrinisaninin 22 inci pazartesi günü saat on beşte Bele 

diye encümeninde yapılacaktır . 
5- Şartnameler yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte mu· 

ayyen saatta Belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 
8687 7-11-16-21 

Seyhan Nafia müdürlü-
1
---------

ğünden : Kaçakçılar vatan 
2-11-937 Tarihinde ihale edil· j h • • d • 

mek üzere t.ksiltme müddeti uzatıl . aını ır 
n ı 1 olan (74~7) lira (84) kuruş ke· 
~i f bedelli Adana Ziraat mektebinde 
yr pılacak Samanlık ve Anbar inşa . 
atına istekli çıkmamıştır . Bu iş 2-
12- 937 tarihine müsadif perşembe 
günü saat onda Nafia dairesinde 
pazarlıkla verilecektir . isteklilerin 
pazarlık'\ iştirak etmek üzere bu 
tarihte ve keşfi görmek için istediği 
vakıt ta Nafia dairesine müracaat· 
lan ilan olunur. 

7-11- 16 - 21 8684 

T.H.K. Adana Şubesi 
Başkanlığından: 

Bu ayın sonunda nikel 25 ku · 
ruşluklarla bronz 10 kuruşluklar te· 
davülden kaldırılacakları cihetle, ku· 
rumumuzdan dağıtılan fitre zarflan· 
na bu paralardan konulmamasını sa· 
ym halkımızdan dileriz. 

14-18-23 8710 

Sahife : 3 

ASRi SiNEMADA 
Son defa olarak 

Bu akşam ve yarın gündüz matinesinde 

( Korsanlar treni ) 
4 büyük devre hepsi birden 

Son derece heyecanlı ve büyük sergüzeşt filmi 

.................. --........................ . 

! 20 ikinci Teşrin cumartesi akşamı Piyer benuvanın 
layemut eserinden a]ınmış 

ANNABELLA-HARRY BAUR-PIYER WİLM 

• 
• 

. Moskova geceleri · 
* * Çiğ al orkesterası-Çığan korosu - Çığan Şarkılan t 

t .... ~ ....................................... . 

Telefon - 250 ASRf 
8727 

Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Sornikok, Kriple, An 

trasit Maden kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude yere te· 
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins kömürlerine her cihetle rekabet etmek· 
tedir. 

Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında Ali Rıza 
Kelleşeker. 

8641 21-30 

TAN Sinemasmda ı-----------
BU AKŞAM -

işte • 
g·rıp 

böyle başlar! 

,. , 
Alsarayda Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve atrıtara 

••• 17,_ ... 1 .... ..., ...... •":( •J 
kartı emniyetli ilaç A s P t R 1 N atınız t 
' . 

•l!iRİN 
isteyiniz! 

-~"tesirli ve ha:Oıdu~ EB markası la~~nti es_,i-;-1 1 ............ _ ... • ..., 

;
itlnı1ırken dı,ında ve tabletlerin üstünd~ 
iıırJcÜının bulunmasına dikkat ediniz. 

"'--'-' -

BU AKŞAM 

1 

Arizona 
Oynayan 

Rişard Diks 
2 

SAMSON 
Harri Bor 

Gumarte.si : 2,30 da matine 
Pazar : 2 de matine 

Telefon. 221 

iki büyük ve müsteana film birden 
-1-

JAK HOLT'un 
en güzel w. heyecanlı temsili 

CEHENNEM. 
KARTALLARI 
-2-

Büyük filmlerin büyük kahramanı 

AL JONSON 
nın en yerıi ve müstesna şaheseri 

Küçük Şarkıcı 
Dlkkkat: Sinema saat 8.5 

da baflar 
Telefon : No • 266 

8726 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cumhuriyeti .Ziraat Bankası Kanunu 

Kanım 1\0.3202: 

FASIL : 11 
Umumi hükümler 

Kabul tarihi : 41611937 

4-26 
8723 

8715 ---------------------

Madde 1 - Türk çiftçilerinin zirai istihsallerine, zirai mahsullerin 
sürüm ve satışına, ziraatin, zirai sanayiin ve bunlarla ilgili her türlü te
şebbüslerin milli ekonomi prensiplerine göre yürümesine ve ilerlemesine 

1 lüzumlu ve elverişli kredilelir tanzim, tedvir ve tevzi etmek ve bu gaye. 
--------------- lerin elde edilmesini güden teşekkülleri kurmak, korumak ve bu hususlar 

Adana Ziraat 
ı 1 an 

Bankasından • • 
l...._ A • 

~şatıda cıns ve evsafı yazıla tarlalar 20 - 11 -937 güniinden itibaren bir buçuk ay müddetle ve 3202 sayılı kanuna göre açık artırma su. 
~bl~~a çıkarılmıştır. 
ı Bınnci ihale 5-1-938 çarşamba genü saat (lS 16) da Adana Ziraat bankasında icra edilecektir. 
~Artlarına kağıtlan 20-11-937 gününden itibaren ziraat bankasında herkes tarafından görülebilir. 
) Alıcı çıkmadıtı ve vurulan pey borcu temamen kapamadıtı takdirde açık arttırma müddeti bankaca on beş gün daha uzatılabilir. kat'i iha. 
'Ptırıp yaptırmamakta banka muhtar olduğu gibi kat'i ihaleye kadar borçlu borcunu faiz ve mastafile birlikte öderse muamelenin fesh ve İp

i ve müşterinin pey akçesini istirdattan bafka bir hak metalibesinde bulunmıyacaktır. 
Bankadan başka ipotek sahibi alacaklarla diğer alikadarların gayri menkul üzerindeki haklarını hususile feiz ve masrafa dair olan iddialarını 

L~ilabitelerile yirmi gün içinde Ziraat bankasına bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
~caklardır. 

Porçlunun adı ve sam gayri menkulun mikdar tapu senedinin muhammen 
\ Köyü cinsi hisse metro· tarihi No. kıymeti 

Hacı murabbaı ~Putçu. ö: Pancar oğlu 
\ ~staf 

'6ı..":ı_d'k'I' .. V ı· Çaputçu Tarla Tam 170015 Mart.315 272 11 10 
AL ~Ult ı ı ı. o: e ı. o. 
'IQQullah Büyükdikili ,, 

S1 
~ ,, . .. 
~~ aliye mahallesinden Mehmet 

kızı Leyla Yolgeçen 

• " 

" b- ,, " • 
~•tcı. kö: Osman; o; Halil 

Osman. o. lbrahi'11 n Dağcı 

Tam 18380 

" 

" 
" 

8730 

82710 

18380 
45950 

18380 

teı. sani 89 1 60 
931 

teş, sani- 24 7 20 
340 
şubat·341 182 1 24 

• ,, 181 3 60 

ıubat-327 ,65 1 00 
daimi 

Hududu 

Şa; Elife hatun evlatları, ga:Hulusi müşterek 
leri, ıi: Hatice Sultan ve Hüseyin, ce: Malaz 
Şa ve ga: taşlık, şi: yol, ce: Hüseyin çavuş 

Şa: yol, ga: çalıhk, şi: Ahmet tar)ası iken el. 
ycvm ve sabri, ce: Hüseyin çavuş 
Şa: Yusuf oğlu Mehmet, ga: Yusuf Ziya, şi: 
tarikiam, ce: Tutu hatun 
Şa: tarikiam, ga: Hasan vereseleri, şi: Yusuf 
Ziya, ce: Asaf hoca 
Şa: dere, ga: Hacı Mehmet tarlası, şi: ağbu· 
run, ce: camlı burun. 

için kurulmuş ve kurulacak teşekkül ve yapılmış ve yapılacak teşebbüsle· 
re lüzum halinde iştirak etmek ana gayesile ve faaliyetini zirai sahada 
teksif etmekle beraber bu kanuna ve bu kanuna müsteniden yapılacak 
niza mnameye uygun diğer her nevi banka muamelelerini de yapabilmek 
üzere Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası adiyla bir banka tesis olun· 
muştur . 

Bankanın merkezi Ankara olup Türkiycnin içinde ve dışında gereği 
kadar şube ve ajans açabilir. 

Banka, bu kanunun ve hususi hukukun hükümlerine tabi her türlü ta· 
ahhüd ve tasarrufa ehil hükmi şahsiyeti haiz ve bu hanun hükümleri dai· 
resinde salahiyrtli uzuvlarının idare ve murakabesine tabi muhtar bir 
Devlet müessesesidir. 

Ma<lde 2 - Banka, bütün muamelelerinde Muhasebei Umumiye, Ar 
tırma, Eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine ve Divanı Muhasebabn 
vize ve murakabesine tabi değildir. 

Madde 3 - Kendisinin ve ailesinin geçimini temin maksadile ve zira· 
atı esas meslek edinerek sevk ve idaresi ile tatbikattaki bütün işleri aile 
reisi ve aile cfradile temin ve ifa olunan vüs'at ve ehemmiyette bir zirai 
işletmeyi bu essalar dahilinde işletene, bu kanuna göre "küçük çiftçi" denir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı hükümler dahilinde: 
A) işletmenin vüs'at ve ehemmiyeti dolayısiyle veya istihsal mevzuu. 

nun bu~usi icabı olarak tatbikattaki işlerde aile mesaisini tamamlamak 
için yardımcı ve ücretli işçi kullanmak, 

8) işletmenin vüs'at ve gelirce kifayetsizliği dolayısile aile geçimine 
yardım maksadile zirai işletme haricinde diğer işlerle uğraşmak, 

C) Askerlik, hastalık, küçüklük, ihtiyarlık ve maluliyet gibi sebepler
le bizzat çalışmamak veya kimsesizlik dolayısile tatbikattaki işlerde de· 
vamh işçi kullanmak, 

Küçük çiftçi vasfını gidermez. 
Yukanki hükümler dışında kalan zirai işletme sahibleri "küçük çiftçi,. 

sayılmaz. 

8303 (SONU VAR) 



Sahife : 4 

Adana Bo;·sası Muameleleri 
PAMUK ve ~OZA 

Kilo Fiati 
CiN .si En az En çok Satı lan miktar 

-- K. s. A. s. Kilo 
---- = -=== Kapımalı pamuk - Piyasa parlağı • 26 28 

Piyasa temiii 
" 25 

1 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 

1 

Klevlant 36,50 38,25 -
YAPA GI 

Beyaz 
1 1 1 

• • Siyah 

ÇIGIT 
Ekspres 

1 
1 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

12,75 __ , .. "Tohumluk,. 

:-I U B U B A T 
Buğday Kıbrıs 

Yerli ----.. 

1 
Men tane ----.. 

Arpa ---
Fasulya 
Yulaf -----

-Delice 
Kuş yeMi 
Keten to!ıumu ' Mercimek ' Susam ıs 1 

UN 

1 
Dört yıldız Salih 1 650- 725 
üç .. .. 1~25 = .;:::; - Dört yı ldız Doğruluk 650 .D .. 1 

~ :..= 1 üç " .. l 600 1 
::ı e - 900 i :Q ~ 1 Simit ,, --

:;: E; ı- Dort yı ldız Cumhuriyet 
- ı 

675 , 
N <>I üç 625 i ,, .. " 

Simit .. l 
1 Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
1 

18 / 11 / 1937 iş Bankasında n alınmıştır. 

San Um Pe11c -

1 
1 56 Lirtt 

l-1-198 , 
Hazı r 4 
!k . Kan un vadeli 4 51 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 23-ı~ Marl vadeli 4 56 
Hint hazır 7 

182 
Nevyork 

-

.. -

Sterlin ( inıri l iz ) 
Dolar ( Amerika ) 
Frank ( İsviçre ) 

, , .. 

623 00 1 
80 10 - ---

TiR 
• tORKiVE i~ BANKA!tl 
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Seyhan Defterdarlığından : 

Miktarı Muhammen bedeli 
Mevkii Hududu Cinsi Metre Mu. Hektar beher dekarına 

Karaenbiya Kuruclere, Milli tarla 7579 
Emlak arazisi,yol 
ve Abdullah oğlu 
Bekir bağı ile 
çevrili. 

Narlıca Nikola ,Usta Meh- • 23 dekar 
m !t kasap Artin, 
ve dinkçi Mustafa 
veresesinin arazi • 
lerile çevrili. 

2 5 lira 

2484 

Yukarıda mevkii hududu ve cinsi ile muhammen bedelleri yazılı iki 
kıta tarlanın açık arbrma usulile yapılan satışı on gün uzatılmıştır. istek· 
itlerin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçasile 29-lkinciteşrin - 937 
pazartesi günü saat on dörtte Defterdarlığa gelmeleri. 8725 

Türktöıii r--------, Seyhan defterdarlığından : 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylik 100 

Tarih 
No: 

Mükellefin ismi 

934 senesine ait 
San'atı Ticaretgahının 

bulunduğu 
mahal. 

396 Süleyman oğlu Mehmed köşker maki kapalı çar· 
nacısı şı Tul Bedes 
depo • " 

" sipahi 

kapı 

No: 

280 

44 
56 
5 
3 

vergisinin 
ne11.ı 

kazanç ve 
buhran 

• 
• 
• 

vergı 

mik 
tarı 

L. K. 

6 90 

birinci 
ihbarnarııe 
cilt No: 

1 

ı - Dış memlekeUer için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir . 

937 Mehmed Feyzi 
398 Kamil o. Hasan 
205 Mustafa oğlu Halil 
223 Ali oğlu Mehmed 
340 Bekir oğlu Rıza 
414 Cibara Z. Said oğlu 

Mustafa. 
421 Ali oğlu Hüsnü 

maraugoz 
testici 
bıçakçı 
tamirci 
ahrrcı 

köşker 

un pazarı 
saç bedesten 
un pazarı 

74 
8 

7emeniciler 52 

" 
" 

" 

10 46 
6 90 

30 00 
12 00 
13 50 
45 00 

42 26 

12/ 17 

12/18 
12, 19 
3/ 4~ 
3/22 
8/94 

12/35 

12/42 
12/44 
12 '53 
8/ 73 
8; 89 

1 

Seyhan Defterdarlı -
ğından: 

Ziraat Mücadele Müdürlüğünde 
mevcut elli bir adet Hestonel 
Varil 37 5 adet Ml"ritol Vanl ve elli 
adet sandık açık artırmayla satıla· 
caktır. Mecmuunun tahmin olunan 
bedeli 209 lira 25 kuruştu. istekli· 
)erin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminat akçasiyle 6 -birinci kanun 
tarihine müsadif pazertesi günü sa· 
at on durtte Def.ardarlığa gelınele 
rı . 

19 22-28 - 3 8724 

Aşçı ve hizmetçi 
atanıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 

a~çı ve bir hizmetçi aranı,.or. Mat. 

baamıza müracaat edilmesi. 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

llkckullar için muktazi beheri 9 
lira muhammen bedelli 100 adet 
talebe sırası ile 7 lira muhammen 
bedelli 10 adet yazı tahtasının i. 
mali 937 senesi birinci kanunun 1 
inci çarşamba ' günü saat on birde 
vilayet daimi encümeninde ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

lsteklile ı in şartname ve niimune
sini görmek için her gün maarif 
idarC'siııe ve muhammen bedel üze 
rinden 0/0 7 ,5 teminat akçalarile de 
ihale gün ve saatında vilayet daimi 
encümenine başvuı malan ilan o· 
lunur. 

14- 19 - 23-27 8711 

423 Şükrü oğlu Cabbar 
432 Ahmed oğlu Osman 
451 Bekir 1. Emin 
367 lbrahim oğlu Hasan 

476 Mehmed oğlu Ahmed 
480 Mehmed oğlu Abdur· 

rahman 
490 Şelim oğlu Ahmed 
517 Ali oğlu Mustafa 

519 Abdulvahap oğlu 
Mehmed 

520 Muhtar oğlu lbra
him. 

76 lbrahim oğlu Yunus 
80 Abdullah oğlu Meh· 

med Ali. 
84 Ali oğlu Abdülaziz 
88 Duran oğlu Mehmed 

Ali 
91 Ali oğlu Abdülaziz 
96 Hasan oğlu Beşir 

110 Hasan oğlu Mustafa 
17 Durmuş oğlu Ali 
5 Ali oğlu Ahmed 

32 Hüseyin oğlu Ali 
33 lbrahim oğlu Mıo:hmed 
10 Habip oğlu Hasan 
65 Osman oğlu Ahmed 
7 Kuddus oğlu Ali 

Rıza 

28 lbrahim oğlu topal 
Mebmed. 

137 Ahmed oğlu Mustafa 
20 Mehmed oğlu Halil 

2 Ali oğlu Ahmed 
38 Osman oğlu Derviş 
91 Mustafa oğlu Kara· 

kuş Ali 
95 Ali kulak Z. O.sınan 
99 Ali oğlu Mecit 

119 Bilal oğlu izzet 

121 Mustafa oğlu Ahmed 
122 Çerkez lsa oğlu Ha 

zarok. 
154 Eyyup oğlu Mehmed 
155 Hasan o. Hacı Ali 
157 Şemsettin oğlu Mehmet 

" Gön hanı 9 • 
kömürcü 
tuhafiyeci 
kahveci 

K. Ç. kuyumcular 36 
K. Ç. • 153 
K. Ç. yeni bedes- 20 

• 
• 
" ten. 

" " .. 
marangoz • • 

berber 
köşker ma
kinecisi. 
kahveci 

K. Ç.mcstan Z. 
K. Ç. yeni sipahi 

" 

bakkal 
berber 

hancı 
lıcrber 

hancı 
bakkal 
aşçı 

kömürcü 
kahveci 
kozacı 
kahveci 
bakkal 
köşker 

kahveci 

kömürcü 

lokantacı 
berber 
marangoz 
kahveci 
ciğer ke-

pekmez pazarı 

K. Ç. alemdar 

K. yaka 

• • 

" " 
.. " 

" 
• • 
" . 

Sofubahçe 
Yortan 

" 
Akmehmed 
Derunukale 
Akçamesçit 

Durmuş Fakı 

C-ami~4it 
Emirler 
K. Soku 

" . 
bapçısı 
manifaturacı 

kömürcü 
şapka t". 
mircisi 
kahveci 
kırtasiyeci 

• • 
.. " 
• • 

" . 
" 

" " 
lokantacı Camiicedit 
ciğer kebapçı • 
fırıncı 

" 

• 33 
2 • 

19 
48 

8 

10 

9 
7 

00 
78 

" 
" 

• 

" 
• 

" 
• 

00 " 
00 • 
J6 • 

4 " 
38 " 
14 • 

120 • 
62 • 
00 • 

28-30 " 

00 
" 

240 
00 
53 
63 
46 

• 

63 
8 
o 

o 
87 

11 
5 
1 

• 
• 
• 

.. 
" 
• 

... 
• 

• 
• 
" 

6 90 
04 32 
90 53 
32 81 

12 88 
23 29 

3 73 
4 3 

4 03 

27 89 

16 14 
12 71 

81 67 
6 92 

58 33 
8 40 
2 68 
2 17 

12 60 
14 70 
4 73 
7 50 
6 64 

13 81 

1 44 

108 00 
18 80 
36' 00 
63 00 
31 80 

26 26 
8 63 
7 19 

8, 98 
ısı 4 

15 14 
12/58 

12/58 

12 59 

10131 
10}35 

10<54 
12/SS 

15 ı 34 
15/39 
15/53 
12/59 
7/57 

12/61 
12162 
18/28 
12/65 
12177 

15183 

9/40 
8/61 
s/65 
4/49 
1194 

12.195 
ıs/98 
ızt69 

4 Ô4 12171 
158 70 131 9 

189 74 18133 
:s 61 / 14'20 

63 76 12 '72 
lıl 

Yukarıd~ adı ve eski adresleri yazılı mükellefler, yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmada darol' 
lunın~ını~ olduklarından hizalarında gösterilen senelere ait kazanç, buhran vergileri ve zamlarını havi. ih~~10 • 
mel~ıı kendılerine tebliğ edilememiştir. Hukuku usul muhakemeleri kanununun 141, 142 inci maddelrrı h~7z8 
levfıkan tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. 

----------·~-----·~----..;...;... ... ____________ ..... ~ 
KAY ADELEN A • K 

- or. Muzaffer Lokman -
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

A 
y 

KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik ka}' 
nağıdır . Daima ı<A 
Y ADELEN içiniz • 

Hastalarını her gün eski muayenehanesinde 

kabul etmekted :r. 

Yeni Kimya laboratvarı 
Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza fşcen 

Belediye civarı 
Her türlü Kimyevi tahlilat dikkat ve ehemmiyetle yapılır 

7967 72 

A 
KAYADELE 

• 
KAY ADELEN su-
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

• 

E KA y ADELEN sıı· 
e· L ları ve g aıozları 

.. de· 

E 
vinize kadar goP btr 
rilir • Depoya ha 

N vermek kafidir. "{ ~ 

- KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( ı;: rtİ~ 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : erOş' 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Büyük damacanalar : 100 kıl 
lerinize gönderilir. svf' 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her sefeıde Kayadeletı 
yıkanmaktadır 8495 71 , r. 

··dor• 
Umumi neşriyat ınıı .. 

Macid Güçlıl 
Adana Tütksözii ın•t""" 


