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i Cenevredeki il 
; toplantı i:· 

FiliSTiN iHTiLALI F'RANSA ŞARK HU_DUDUNDA 
UKABil TEDBiRLER ALIYOR 

! ! ~=-! Ankara : 6 (Telefonla)- ! 

ihtiyatlar 
garnizonlara 

ve mezunlar acele 
emrini aldı dönmek 

• Milletler Cemiyetinin önU- ! i mUzdekl lçtlmaında bulun- i 
• U makzere Har iciye vekl. i 

ıtmız Dr. Tevfik Ru,tu A- i 
r,ae, bugUnlerde Cenevre- · 
ye hare kel edecektir. Ce · i 
nevrede yapılacak olan i 
llnUmUzdekl toplantıda çok i 
'J'Uhlm~mevzular etrafmda i 

i muzakereler yapılacaıı i 1 tansız erkanıharbiyesinin bu 

garp hudutlarında yaptığı 
' : S~(Havaa ajansı bildiriyor)- Enter
.. ,.: Vaziyet dolayıslle ve Almanyanın fi · 

' hududunda teveesUI ettlll mUhlm ted 
••ker ve levazım mevcudunu takviye 

'-tq 11•tlce•I olarak Fransız hUkOmeti de 
"' •mnıyet tedblrlerln• tevessUI etmek .. 

hareketi Almanyanın 

hazırlığa karşılıktır 
i • Bylenmektedir. i '" 
'-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·--·-·-·· i ~ 

Çek-Südet ~ 

lfatay yeni 
hayatına 
haşlarken 

NEVZAD GÜVEN 

~Olun ikisinde Ha tay Milli 
~ e:ıi.si. toplandı ve Devlet 
eıslı~ıne Tayfur S ökmeni 

· 8 
J.t.~Qün gelen bir telgraftan 
A.L~ kabinesinin teşkiline 

~~urrahman Melek'in me· 
S i6ini anlıyoruz . Artık Ha· 
·• 1 '

1• bir hayata girmiş de· 
c;oıc :tıraplı , endişel i ve içinde 
ı.ıl , •ranl ık günler bulunan on 
~ırı '"elik bir beklemeden sonra 
'~rı·'ldıı)ı bu geniş havayı biz 

i~ı kuvvetle ciğerl erimizde 
i k Oruz. lçerde, bir ka· deş ı;a
i~ arşısında duyulan derin bir 
-,,~ar · Çünkü bu kurtuluşda 
Orık0" 1 kurtaranın , Anavatanın 
lıı 

1 
kudret ve büyüklüğünO 

,
1
° duau BOyOk Şefin eseri , 

~t ' Yh Türk milletinin eseri
"1a~" bi~im gözümOzde Türkiye 
ldir il~ dıye bir ikilik mevcut 
·, . · Bu olsa olsa coğrafi bir 

~"'~u 
il ' 0 va ile Amık ovasının ara 

'ırı 1~~ak politik bir sınır vardır. 
ııtı 1 alp, kan.~düşünüş ve ar· 
1 0~1 rı önüne çıkabi l ecek bir 
ırı karnaz. Bunun içindi rki, dün 
rı a~rtuluş ve bizi ne kadar ya 

~ irık·akadar etmiş ise bugün de 
~dd ışaf ve saadeti bizi o kadar 
Qtıg~ alakalandırmaktadır. 
Cı l:ı 11 Hatcıy millet hayalında 1 

~· bi:~ 8~f~aya girmiş b1.1lunuyor. j 
''le rıcısınden daha büyük gliç 
llıı.ıva~olu olan bu yeni devrede 
Ilı içı akıyete yürüyor Görmek 
~()~kim rnılli bir emeldir. Hiç şüp 

68
' bu muvaffakiyetin bir ta- 1 

Gt ~rııa~sl ı şartları ~ar.dır. Biz· 
~IUGo dan en mühımı Hatay 
' "1,~0n sarsılmaz bi r birlik ha-

111(s, t 'Y ın istiklal ve istikba l ı et 
''irıcı 0Planmalarıdır. Son intihap 
~ı: kul~klarımıza kadar ge len 
ı, le dedıkodu ve ayrılık gürül-
1,,11'1'\trıni ederizki bir tak ım 

~ b~ı: 2'eçici karbartilerinden 
~~t.y rırnuş olsun. 
"-rı b~enoz taazzuv halinde 
~ "'ltııl r ır varlıkdır. Ha taydaki 

~ bir .arasında çıkabilecek en 
'*arı 10 ıht ila.f dedi kodusu bile 
~()lıtı~~ bünyesinde bi r zaaf un
lıgoll tetı l ikesindedir. 

~t v Hatayın başına gelenler 
11 11.ı•~ e servetlerini bu yurdu n 
"· 'rı ucruna feda etmiş . yurd-
r er"k 
~i"- ~1 memleketlerini inkişaf 

,~ Ork~, 0 öru götürecek adım la· 
~ illa uzca atabilecek kElbili · 
•vı,t'"l~rdır. 

"'-rı· d reısliOine seçilen Tayfur 
' e,l(, • 
arı~v~rıni yakından ve uzun 

~ttn rı tanıdığımız büyük 
Perverdir. On dokuz yıl· 

mecburiyetinde kalmı,tır. Bu suretle bilhassa 
mUatahkem mevkUer kıtaattmn tam mevcutlu 
olması için ihtiyatlar slllh altına çaltrılmı,tır· 
Keza mezun subay ve efrat derhal garnlzon

larına dönmek emrini almı,ıardır. 

HATAY KABiNESi 
Kabineyi teşkile Dr. Abdurrahman 

Melek memur edildi 

11.ıtay 8u§vckili 'l'ürksözü mümessili ile bir rımdu 

Abdurrahman Melek kabine ar-Antak,ya: li (Anadolu ajan -.ı husu· 1 
si muhabirinden} - 1 latny kabinesini . kndaşbrını bugUn meclise takdim 
tcşki l e, şimdiye kadar 1 latny valil i· , 

edecek ve kabinenin beyannamesini 
ğini yapmakta olan Bay A bddurrah-
man ,'\;\elek memur edi l miştir. okuyacnktır. 

müzakerat 
neticesizmi 
kalacak? 

l4'ransız gazeteleri Südet 

şeflerine hücu~'•zeıı-~lriynoıecr· i 
Prn~: G (Rndyo) - n... ... 1 

lisi toplantısından .. onra bir resml 
tebliğ neşredilmiştir. Buna göre. hu
klroet Sudetlcre .)'eni bazı tekliflerde 
bulanacaktır. 

Sudet murahhasları . iddia ettik
le; ~artlardan hiç birisini feda etmi· 
,·lteklerini isrnrla tekrarlamaktadır

İrui Yarın (bugun) kat'i bir tebliğ 
netredilect!ktir 

Paris: ti ( R ad.yo) hutun paris ga· 
zJeleri Çek - Sudc.·t mUzakcrclcri 

Bir sokakta bomba patladıktan sonrnki ııaziyet 

Kudüs; 6 (Radyo)-- Bugün Filistin b~lgelerinde emniyet kalmamıştır. 
Kanlı çarpışmala .. devam etmektedir. Asilerle hükümet kuvvetleri arasın 
da şiddetli çarpışmalar olmaktadır. Dünkü çarpışmalarda ondört Arap 
y~ralanmış, üç arap bir yahudi ölmüştür. 

Hayfa yolunda Asiler bir treni devirmişlerdir. Hattın bir çok kısımları-
da bombalarla tahrip edilmiştir. 

Nevyork sergisinde 

·TÜRKiYE 
Hazırlıkların ilk safhası bitti ; 

clevre-çanşmalarına başlandı ile hararetle me~gul olu~ ortar. ı · t·:ı· n ci 
Gazeteler czcllnıle: l K 
- Sudetlcr anlaşma muukercle· 

rinc cğ~r fena niyct~e gi~me:ı'iş olsa.''" Ankara : 5 (husuı-i m~habirimiz. ı 
dı, bu ış çoktan hıterJı. \ e mesele· yazıyor ) 1939 Nevyork Dunya sergı-
nin halli bir tek adama bağlıdır. nu sinde Türk pavyonlarının en iyi şekilde 

kurulması ve tanzimi yolundaki hazır 
lıkların ilk devresi nihayet bulmuş ve 
çalışmaların ikinci safhası başlamıştır . 

da l l enlnyndır. İ 

Hariciye vekilimiz İzmirde 
lzmir: 6 (A. A )- Hariciy~ veki 

1 

limiz lzmire gelmiştir. 

lik hazırlık devrt>.sinde; sergide 
memleketimizin maddi ve manevi bü
tün k udretleı ile t eınini için alınması 
lüzumlu ve faydalı görülen tedbidt'r 

Üzüm ve 
İncirlerimiz 1

Nafia vekiiletinin hayırlı işleri 
1T ramvay Şirketi yakında '. 

araştırılmış. her sahada mütehassıs. 
)arı tarafından yapılan tetkiklerle 
mühim esaslC\r tesbit edilmiş, sergide 
resmi paviyondan ayrı bir satış yeri 
de temii edilmiş, merkezi vaziyette 
ve 2500 metre murabbaı genişliğinde 

Fiatlar sağlam 

hrnir : 6 (Hususi muhabirimiz 
den) - Üzliın piy11s.ısındd Alman fi 
at kontrol ,dairesinin diişiik fıat te:s
bit ctnı = ş olın.ısı ıa rag-ıncıı dün hıı .ı 
retli s.ılışl:ır olmuş, sabahtan sarıl t'l. 
30 a kadar uors ıd.ın 68 o çuvai Ü 

züm satılmıştır, Üı.üm fıat laıı diişrne· 
ğe mütemJy 1 gcrünınemektedir. Dün
kü fiatlar 8-16,50 kuruş arasında de· 
ğışıniştir. 7 numaralı liziirn 10 kuruş
tan, 8 numara 10,50 kuruş t an, 9 nu. 
mara 10,75, 10 numara 12.5 kuruşt'ln 
sat ılmıştı r. 

~!afia vekiletine geçiyor 1~v_e_n_ı_bır · - -~ pa razit 

olan bu sahaya bir " Türk Sitesi ., 
kurulması tekarrür etmiş, Amerikada 
rağbet göreceği veya alaka uyandı
racağı anlaşılan milli mahsul ve ma
mullerimizden satışa çıkarılması veya 
teşhirleri lüzumlu görülenler tesbit 
edilerek , ihzarları için alakadarlarca 
faaliyete geçilmiş , inhisarlar mamu
latının satışı için temaslara \'e ha· 
zırlıklara girişilmiş, resmi paviyonun 
dahili dekorasyonu için sanatkarlar 
arasında açılan müsabaka neticelen
dirilmiş, Türk Sitesinin gerek harici 
şklinin, gerek dahili taksimatının ~a
mamen milli stilde inşası takarrür 
ederek mütehassıs ve sanatkarlar 
tarafından yapılan tetkiklerle esas· 
lan tesbit edilmi$ , Türk Sitesinde 
bir lokanta ve kütüphane tesisi de 
mııvafık gorülerek projeleri hazır-
1ıınınış ve kiitüphi!ncde bulundurula
cıık eserlerin nvı ılmnsına ve toplan· 
m ısına ıeşcbbf;s e.ıılıniş; yine bu ilk 
hR71rlık dcvıcsı çalışrnıılaıınrian ol
ma:.- üze e meml,.k et i ın zin gerek ın
rılı, gerek turi,ın hakırnın'.ian . :ır~ 
gınlıklerı11in hakkıle gosterılınesı ıçııı 

11 ve 12 numara lı üzüm henüz 
piyasada yok tur. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

:\ nkara : 6 il Imusı 
nııılı . b.ııııı 7dcıı] - N"fı,ı 

V ~·ı...aıetııııı1. ycıııdcn in 
yır!ı hır ı~ d<!h ı b.ış ır 

ın.:k uıeredır. İst<ınbul 
Etckl ı ık .. irket inı cıevren 

alanN .. fıa Vekaleti, şiı -
kelin bozuk ve tamire 
muhtaç bir hcılde bırak
t ığı bü tün şebekennin 

islah ı ile esaslı suretle 
meşgul ol ın lik t .ıd ır. Nafia 

Vekaleti, İstanhul bele
diyesinden şehrin dek· 
t rik ih t iyacına aid bir 
prnje :s teınişti. Belediye 

danberi can ı n ı , servetini, huzurunu bu projeyi hazırlayarak 
milli~dava için ortaya koymuş ve vekalete gcindeımiştir . 
bu dava uğrunda birçok fe laketlere Vel..alet iki seneye kadcır 
uğramış bir insandır. On dokuz İstanbul Elek trik tesisa-
yıldanberi bir giin olsun Hatayın t ını , İstanbullu ların ihli · 
kurtuluşundan limidini kesmemiş ve yaçların ı tamıımen karş ı -
bu inanç lad ır ki, bu büyük mücade !ayacak hale getirecek-
lc deva m ett iOi müddetce icab ettiğ i tir. 
z~man bu mücadelenin mü tevazi bir İstanbul be lediyesi NAFIA VEKiLiMiZ ALI ÇETINKA YA 
neferi olarak ça l ışmıştır. Binaenale yh hükumete müracaat ede-
biz onun şah siyntini, Hatay Türklü- rek halen şehirde faali- 1 
ğünü ayrılmaz bir bütün olarak etra· I yelle bulunan ve nakil vasıtaları ay- sonrn belediyeye verecc.ktir. 
fında toplayabi lecek büyük bir kuv· j dınlatm~ ve ı sıtma ~ibi umun:1i işler Öğrendiğime göre, lslanbul Tram 
vet ol:ırak gBrmekteyiz. Tayfur Sök- yapan şırke l ve muesseselerın bele· vay Şirketinin de Nafia Vekaletine 
menin Anavatandaki sempatisinin ; diyeye devrini rica etmiştir. Hü~umet geçmesi icin bu ay içinde alakadar· 
Hatayda şahsına karşı beslenile,, ! bu di l eği esas itibarile kabul etmiştir. ! larla Vekalet arasında müzakerelere 
büyük sevginin bu işte kendisi için J Nafia Vekaleti İstanbul Elektrik 1 başlanacakt ır . Bu hususta şimdıden 
en büyük muvaffakiyet elemanları 1 şebekesfoi hazırladığı proğramla iki 1 faaliyete geçilmiş bulunmaktadır. 
ol acağı da şüphesizdir. sene de tamamen islah ettikden Alakadarlardan mürekkep bir ko 

Tarsus develeri ı de 

TriµanazJm haste:ı l ğ ı 

E.' !ulun biı·inci gUntl Adana Sıt · 
ma l~nstitUsll direk tbı·U doktor Sey· 
fcttin Oknn. Tnr .. u~un Ôzı: I köyünde 
sıtma tetkikleri :> np:ll'ken lıu köy Un 
devdcrinde de lıir ha,tnlık bulduı;u· 
nu isittik ve keyfiyeti kendisinden 
.. onl'uk. 

Aldığımız izahata göre. bu has· 
talık en ziyade s1t·ak ·memleketlerde 
le-;aduf olunnn ,·c cTripanazonı >edc
nilcn pnrazit sınıfına dahil bir mik· 
robun hasıl ettiği Tripnnazom hasta· 
lıgıdır. Bunun bir de insanlarda hAs· 
talık Jnpan cinsi ,·ardır ki buna da 
c: U,•ku hastalığı> denilmektedir. 

Dr. Se~·fctlin Okan. develerde 
huldu~u bu parnziti Enstitude diğer 

lahoratuar bn\'\·anlarına da n"la":ı· 
~ ) . 

rak tecrubeler yapmnktadır. 
Geçenlerde de havadis olarak 

ynzdıgı mız \'eçhile bundan böyle 
cSıcak iklimler haıtalıkları enstilUsU> 
halini nlacnk olan bu ilim mUesscı-e

sinden ,yeni ,yeni bulu1lar beklemek 
hakkımızdır. 

misyon Tramvay arabalarının mikdar 
ve evsafını tcsbit etmek için çalış 
malara başlamıştır. 

bu iki sahada da ayrı ayrı tedbirler 
tesbit edilmiş. mütelıassıslardan mü
rekkep muhtdif komisyon ve en,-;ü
. enler bu sahada da çalışmışlardır. 

Diğer taraftan bütün Vekaletler, 
arnlannda Denizbank , Etil)ank , Sü· 
meıbank, Üzüm Kurıımu, Kızılay da 
bulunan milli müesseseler ve başla 
Tlırk Tarih K urnmu olmak üzere 
ınuhıclif teşekküller . bu me\ zu üze
rinde kendi sahaları dahilinde faali
yete geçmişlerdir . 

- Gerisi üçüncü ~ahif ede --ıçeırlde: 

Medeniyetin cell adı harp 
} azan : l.11it Cuıç 

• F or t ve kansı 

• Hizmetçile r 
Ya:a11 : Anc/re MotLll 11 

• Harp içi, de 
( Jlıklı) e ) 



N 1ed niyetin 
c ll&dı arp 

Bugünkü ihtilafların dışında kalmış 
o!an milletlerin derhal bir karar 

vermeleri kendi menfaatları 
icabındandır ! 

Eski Amerika 
Cumhur reisi Vil. 

··-·-·-·-· Yazan -·-·-·-• • • 

• Loid corc i 

Şetı n ır tıalb>eırneırn 

Belediye intihap 
Encümeni 

Dün belediye salonunda 
içtimaını yaptı .. 

Seçildiklerini yazdığımız beledi. 
ye intihap encümeni dün belediye 
Reisi Turhan Cemal Berikerin baş· 
kanlığı altında ilk toplantısını yapa 
rak isimleri havi defterler üzerinde 
tetkikalta bulunmuştur. Evvelce tu
tulduklarını yazmış olduğumuz dak· 
tilolar, belediye salonunda humı11alı 
bir surette çalışmakta ve cedvelle
ri doldurmaktadırlar. Bu suretle 
defterlerin bir haftaya kadar ikmal 
edilerek icabeden yerlere asılacağı 

tahmin olunmaktadır. 

Başkalarına cürüm tasni 
eden bir adam yakalandı 

Hamit oğlu Tarsuslu Ahmet adın 
da birisi Kadirlinin Perakende kö· 
yünden Süleyman oğlu Osman : ve 
kardaşı lbrahime aid ve handa bu 
lunan binek hayvanlarının semeri 
içerisine bir mikdar esrar saklamış 
ve zabıtaya da bu iki kişiye anla
şılmayan bir sebepden dolayı cüriim 
isnat etmek suretile ihbarda bulun· 
dugu zabıtaca tesbit edilerek yaka 
lanmış ve hakkında kanuni takibat 
yapılmıştır. 

hirlerimizi bombardımana gelmiye
cektir. 

Gernika Baskların mukaddes şeh 
ri idi ve ne birtek makineli tüfengi 
ve nede bir topu vardı. Fakat Al· 
manlar gelip burayı bombardıman 
ve harap etmekten çekinmediler. 

Akdenizin plajları üzerinde askeri 
hiç bir himayesi olmayan, müdafa· 
asız köy ve şehiılt.r bombardıman, 
çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar katli
am edildi. Akdeniz böyle tecavüzle 
re maruz kalırsa niçin (Şonel) kalma 
sın ? Amerika kendisini böyle bir 
tehlikeden uzak sayıyor. Fakat haki· 
katen böyle midir? 

Mesafeler her gün biraz daha 
azalıyor. Bugün Berlinle Nevyork 
arasında muntazam bir hava servisi 
tesis edilmiştir. Asur adaları birgün 
peka la askeri bir merkez, bir harp 
üssü olabilir. 

Bugün bu ihtilafların dışında 

kalmış olan milletlerin bu çeşit ha· 
reketleri karşı kati bir karar verme· 
leri kendi m,~nfaatlere icabındandır. 

......... , ......... . 
Bağ yolunda yarış Güneşli Okulu 

Dün az kalsın telafisi ka- ikmal ve 1 birinci teşrinde 
bil olmayan büyak bir merasimle açılıyor 

kaza olacaktı 
Hars komitesi tarafından yaptı· 

rılan Güneşli MahalJe~indeki ilk oku 
funun inşaatı ikmal edilmiştir. Bu 
okulun ders levazımı da hu komite 
tarafından temin edilerek okul mü
kemmel bir hale getirilecek ve 1 
birinci Teşrinde törenle açılacaktır. 

Bir makalemde yine bu süt 
laf arası "Öksüz Musıki,. de 
de bazı tanıdıklar .tariz . fı 
diye - ihya et - demışlerdı. 
onlar bu hususta, yani musiki 
zuu üzerinde söz söylemek def 
adını anmak salahiyetinde ol 
lar gerektir. Ne ise, dedi koJı.ı 
linden ziyade, hakiki kanala 
lelim: .. 

insanlar zevke tab'an mu 
iken bu zevklerine !ayık oJduğtl 
bette ne muhit ve ne de yer 
mazsa buna husran denmez de 
denir ? 

Dün sabah Asfalt cadde üze
rinde telafisi kalJil olamıyacak bü
yük bir kamyon kazası olacak ve 
bu yüzden kimbilir kaç aile ocağı 

sönüp gidecekti. Polis ve Belediye 
zabıtasının tam vaktında tedbir al
ması yüzünden bu feci kazanın önü. 
ne geçilmiştir. Bu hususta aldığımız 
ır.alum;rtı ·aşağıya yazıyoruz : 

Bu gün memleketimizde 
Seyhan ilk okulu 

1 
yönden inkılap yapıldığı ve 11111 

Hars Komitesi dün saat on al- fak ta olunduğu ha'de M~sikiyeıı' 
tıda toplanmış ve Seyhan mahalle- ı bir damla atılamadı . Kadımde Şoför Ali ile Hacı Arap adla 

rında iki kişi her gün olduğu gibi 
müşterilerini bağdan getirmek üzere 
şehirden hareket ediyorlar . Bu iki 
şoför müşterileri daha evvd alabil
n.ek için kamyonlarına Asfalt cad. 
de üzerinde son hızı veriyorlar . is
tasyondan gelmekte olan Belediye 
zabıtası Merkez Komiseri bu vazi. 
yeti görerek düdükle durmalarını 

işaret ediyor. Fakat bunlar bu emre 
itaat etmiyerek soluğu bağlarda 
alıyorlar . 

sinde yaptırılacak olan ilk okulu mü halde de odur. Bir parmak sıÇ 

teahhidine ihale etmiştir. dı. Tarz, şekil, teknik .. Hasılı 

Yolcu alıp dönüşte bu h:ırek· t 
rekabet derecesine giriyor. Makine 
lere son hız verilerek birbirlerini ön 
lemege çalışıyorlar. Korku ve telaş 
içinde kalan yolcular durmalarını 
söylüyorlarsa da bir dürlü dinlete-

Yangın baslangıcı 1 

Kamil oğlu Kemal Dincer adın- 1 

da birisi furununun damında yatarken 
elinde tuttuğu yanmış sigaranın yatağa 

ı düşmesile ufak bir yangın başJan· ı 
gıcı olmuş ve etrafına sirayetine mey , 
dan verilmeden söndürülmüştür. Bun 
da dikkatsizliği görülen Kemal hak 1 

kında kanuni takibat yapılmıştır. 
1 

ihtiyar bir kadın damdan 
düşerek öldü 

miyorlar. Bu vaziyet dörtyol ağzına ~anisafzadc mahallesi~d~ oturan 
1 kadar devam ediyor. Ve bu suretle yetmışaltı yaşlarında Şcrıfe adında 

büyük kazanın önü alınmış oluyor. . bir ihtiy~r kadın yatın.akta ol~uğu ı 
iki şoför de polis tarafından ya. • damdakı yatağına gıtmekte ıken 

kalanarak zabıta Belediyesine teslim : ihtiyarlığı ve gözlerinin görmemezli. 
edilmiş ve haklarında zabıtlar tu- ği yüzünden dört metre yükseklik· 
tulmakla beraber para cezası da trn yere düşerek ölmüştür. Hadise 
alınmıştır. Yolculardan şekerci Cu· nin bir kaza n~ticesinde vukua gel. 
mali bir arkadaşımıza : dıği anlaşılarak ölünün gömülmesine 

" - Vrrilmiş sadakamız var- müsaade edilmiştir. 1 

mış . Allah çoluk çocuğumuzun yü 1 
züne baktı ve bu işten sağ salim K ardaşına ateş eden, ı 
kurtulduk. Yoksa ocağımız sönüp kızını yaraladı 
gidecekti. Bu gibi şoförlere de ne 

oluyor bilmem ki · Belediye bunlar Karaisalı kazasının Kuzgun 
hakkında en şiddetli takibatı yap köyünde oturan Mahmut Çakır; bir 1 

malıdır. Halkın hayatı bunların elin tarla meselesinden dolayı kavgaya 
de oyuncak değildir. " tutuşmuş ve tabancasile Kardeşi Ah 

Demiştir . met Çakıra ateş etmiştir. Çıkan 1 

Müteaddit defalar yazdık, bugün 
1 

bir kur)un o sırada orada bulunan 
yine bu satırları yazıyoruz · Polis • Mahmut Çakırın altı yaşlarındaki 
Jandarma ve Belediye zabıtası şo kızı Mürüvvetin sa~ bacağına isabet 
f ör , arabacı , bisiklettüvarları çok etmiş ve yaralanmıştır. 1 

sıkı bir kontrol altın fa bulundursun. Mahmut Çakırın yakalanması için 
Halkın hayatile , ıahatile oynayan- mahalline jandarma devriyesi gönde 
ları hemen kanunun pençesine ver· rilmiştir. 
sın ! .. 

Mektupçu vekilliği !-------------------------

yerinde sayıyor. Yalnız son za 
larda halk musiki"sine doğru 1 

çıgır fena bir durum değil 
buna sırf Gramofon acental• 
kesesini doldurmak ve ticaret 9 

sında maddeye intikal etmekte" 
ret kalıyor. . . 

Bu gün Türk halk musikısı. 
bir çok uydurma eserler de dı 
ruz ki, buolar musikinin baltası 
yorlar. Halk musikisi toplayıp 
bir i nkılaba başlanacağı tavrile 
iki mütehassıs geliyor ve gidiy~· 

Ne yaptılar ve .~~- yap;1ca~'* 
diye meraklılarııı gozu yolda, . 
hi bekler gibi sonsuz bir intı t 
sukutu hayale uğramaktan ibare 
lıyor. 

Radyo proğramlarmı neşre 
makamlar, şöyle yazıyorlar: 

(Türk Musikisi ve Halk Ş. 
lan) . Bunun manasını anlamak 
değil ama teşviş edilmiş oluy0': 

ya l~tanbul Musikisi ile hal~ ~ 
sünün branşları değişiyor, gıbı 
his veriliyor. Böyle olduğu ını.ı rl 
Jahi olsa bu günkü radyo pro! 
lan çok zavallı vaziyettedir. ~I~ 

T .. k 'k' . edıl ya karşı ur musı ısı neşr 

kendi hesabıma sıkılıyoıum . 

Devlet Radyo ista .-yonları0' 
ne aldığı zaman büyiik ümitlere 

··ke111 müş ve bundan sonra mu d'fl 
musiki motiflerini doya doya 1 

yeceğiz demiştik. Halbuki lsts" 
Radyosu buraya kadar sağlam? 
miyor bile; gelcıe dahi plak ını 

yucu ? Okucu mu .. 
Zaten öğle vaktinde plak. ~ 

nıyor, akşarr. ve gece de aynı 
ların şahıslar tarafıncan tekrar 

1 
diği çok vaki oluyor. Bundan 
şılıyor ki istasyon müdürleri b~' 
layikile ehli değil , bir memur 51 

Faciaların tasviri bu iş için kafi değildir I . A ~ö~lerinden rahatsızA bulunan 
ve kafi gelmP.melidir. Harekete geç

1 
vılayetımız Mektupçusu Agaha teda· 

mek lazım ·iır. Bu modern barbarla· vi müddetince ddimi encümen büro 

!Mürettip alacağız 
Gazete kı~mında çalışa
cak iki mürettip alaca
ğız. İdarehanemiz"e mü-

le istihdam edili yarlar. L>tl 

Gedikli artistler ne arzu k 
rurlarsa harıl harıl izac etıne 
başka bir ın1hıret yok ortada ·d 
halile zavallı vaziyete düşen r~ ra: 

şey 

dır. 

-'"Masumları öldiiımek iyi bir 
değildir.,, 

Dernek kafi biı tedbir olmamalı 

su mümeyyizi Sırrı Gokmenin ve
kalet etmesi vilayet makamınca ten 
sit eJilmiş ve mumaileyh dünden 
itibaren bu vazifeyi de görmeğe baş 

racaat. 
lamıştır. ._ __ 

halkımızı Mısırı dinlemekten b~:rJ. 
lü alıkoyamadı. Beste bulaın. Je 

k .b. acıı o'rnyucu s~çememe gı 1 ··rd 
kıvranıyor. Şuna eminim ve goh~f 
ki: Devlet bu hususta bol ta 

11 
veriyor. En kabiliyetsiz okuyı.ıc. ,, 

. "crell" bile tasavvurun fevkınde u k 
esirgemiyor. Hal huki onlar laY1

,,, 

ğildirlcr ve değmezler, yazık P 
ra . . . . ıe 

Esasen Radyonun kültür ıŞ '/ 
alakası tam bulunduğundan bu k 
kültür Bakanlığına havalesi ço 
vafık olurdu. 
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Gökyüzü açık hava hafif rtlı~ 

• En çok sıcak gölgede 35 &de~ , 
~Geceleri en az sıcak 19. dere 
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~'fAt iÇiNDEN 

HİZMETÇİLER 
İznıetçi tabakası diğer memleketlere nisbetlc lngilterede 
nıümtaz sayılacak bir vaziyettedir. Onun için yüksek lngiliz 

11 
f . aileleri arasında hizmet eden adamlara başka memleketlerde 
1 ınsanlara mahsus nazarla bakmak doğru değildir. 
~~da hizmetçiler arasında öylr.leri vardır ki adeta kendi meslekle· 

111 
•rer dahi sayılabilir. içinde bulundukları ailenin her türlü işlerini 
eden bunlardır. Onlar her şeyi bilirler. Her işi yoluna korlar. Ba

[)&ahibinin bir dudak kıpmJatması bir işin derhal yapılmasına kafi 
dcr~'k Üzerinde bc:-liren küçük bir tebe,,~~m ti~ ne ~e~ek istenildi· 
eti 1 anlıyaıak icabını icra etmek iogılız hızmetçılerıne mahsus 
h' ~'dendir. Türkçe "L .. b demeden leblebiyi,. anlamak diye kullanı· 
ırın tarn medlulü de fngiliz hizmetçileridir. 

~hcrede hizmetçiler kendi mesleklerini severler. lşleı iui sevı rek 
': Başka memleketlerde olduğu gibi yaptıkları kaba harekt:l te· 
t~ asta onlarda yoktur. Onhr hiyerarşi ile içtimai mertebelere i 
· ~sanlardır. 
tın l bi 21 •z evinde misafir bulunduğunuz zaman odanıza yaklaşınca o 

TGrkıôzü Sahile. 3 

1 İdare memuru alacağız 

1 

Lise veya orta okul mezunu, daktilo bilir, askerliğini yapmış bir nıc 

iıiliiiM!iYiiliılıılııİİııııİ-..~MMliılıMlıı&ı_, • I mur alacatız. isteklilerin matbaamıza evrakı müsbitcmüler ile rac<iatları. 

1 Almanya HükUmeti 
DOKTOR 

Garp hududunda mümasil 
Müdafaa tedbirleri aldı 

Berlin : 6 (A.A) - Enternasyo· 
nal vaziyet dolayisiyle ve Almanya. f ızılay 

İsmail 

civarında 

Kemal Satır 

İskan dairesi yanında 

nın şimali şarki hududunda tevessül 
ettiği mühim tedbirlerin askeri ve le 

cudlu kılmak için ihtiyatları silah al· 
tına çrğırması ve izinli subay ve ef. 
radı derhal garnizonlarına dönmf"le. 
ri emrini vermesi üzerine Almanya. Hastalarını hergün sabahlan akşam:\ kadar kabul eder . 

da her ihtimale karşı koy ııak için 1 
-------

2- 26 9714 

vaıım mevcudunu takviye etmesi ne· 
ticesi olarak F ransıının bir takım em· 

niyet tedbirlerine müracaat etmesii 
müstahkem mevki kıtaatını tam mev 

ayni haklcırı ileri sürerek Garb fıudu· -
dunda mümasil müdafaa tedl>irlt'r· -------------------
ine tevessül ettiğini Alman aıaıısı 
resmen tebliğ etm ktedir. ~ 2'ÜYercin uçar kibi bir kadının süratle fırlayıp çıkarak kaçtığını 

td·'(° ~undan asla müteessir olmayınız. Bu harekete kendinize karşı 
1 ınış bir tevahhuş manası vermeyiniz. Zira garip olsa da bu 
ette bu hal umumi bi!' teamüldür. Evlerde hizmet e:!en kadınlar 

1----- ---------- SÜMER BANK 

&adasız, çalışırlar ve asla misafirlerle karşılaşmazlar. Onların kendi · 
"'ahsus bir tabiye hareketleri, usulleri, hareket şekilleri vardır . in · 

İıt e misafirler mümkün olduğu kadar oJalaıında az kalırlar: Hizmet 
'llt odalarda adeta v cls'insromanlarındaki hayaletler gibi sessiz ve 

rıtil~ bir halde İş görürler. .. . . . 
, I rede bulunduğum zamaıı bana şoyle bır vaka nakletmışlerdı: 
,,
1
°'llard.\n biri 11e vakıt uzaktan bir kadın hizmetçinin eteğini gö· 
Ursa b" t·· ·· h 1 k h. d · u un gun ra atsız ı ıssC" ermış .. 

..Andre Moruva 

Yazan : Valter Şveter 

titr,ı· d . A 1Y ı? Bunu hiç öğrene 
öt ııa, babasının nerede yaşa· 
o.ı{'nınck istedikçe, bize sa. 
lilr•tın çoktanberi ölmüş bu. 

•nı ·· 1 dij soy erdi. Ben, onu cep· 
~, ili~~.• ıla çarpışırken, daima 
~k 

1 
•n halde gördüm. Bütün 

ış arda k d' . . 'trek _ • en ısını namzet 
ile bnıuracaat ederdi. Ddima 
. hi e~aber gicJenlrrle gC"ne 

dj. .. çbır zarara uğramc:.dan 
'Oyl k' Uı "e ~: ı artık hiç kimse l>u 
ile b ılkatten korunur ta biat 

ıfltr eraber olmadan tehlike· 
biş~ sokulmaktan hoşlanma· 
) .. ı · adı. Nerede olursa olsun 
"ıtııı h ' 
U Yolf e~ ~e.rc saldırırdı, Bu 

"e ' gıttığı her yerden yü· 
nı ~ . Yahut da yolunmuş av 
· C)~tı~erek, eli dolu, sipere 
'~ Sıka :!ı .~aranlık basar bas 

S..~ eli b Utu~e sürüne uzaklaşır· 
d~k ~ş. dônmemek üzere! 
~idi' sıslı bir sabah, başucu

Ye b z,.b. ana f ısılıladı: . ~ lf 
~? ırn, taze süt olsa içer 

il .. 
1 lıtrıit . . 
Sut S.zlıkle esneyerek: 

~h. bu tnü? dedim. 
~lltıırı tatlı şeyi nice zamandır 

. •ta ki 
il) c Ya :ıştıramamıştık 1 

~,,k e~abıını beklemedi, be 
•ıı d abıını yakında durdn 
b Old d . 'rıiıtıki ~r u; yarıyarıya taze 

~ıi.tııe U 
111 doldurduktan başka, 

•• tat 1 ~ ~lttı. 1 an başka kaplara 
• 

1'tirah 
tıı.ı Olan at fasılasında, o artık 

ltı ışığ nefes, .kendisini dCJstla 
t tckilnı·ında bır bodurum kö· 

ıı/' İrld · 1~' kızartılan domuzu 
'ed •rırk d erı en seçmiş. O. domu· 
. . 'kil~r ~sıl tedarik etmişti ! 
~~~ t:I. Unu İzahtan acizdiler! 
i '.il bir ı~cc, gönüllü Volf, ,ga· I 
ı/1 bir alde, yatmak üzere 1 

lld Yer . . . 
k 

1 
det .. ararken, ıçerısınde 

"11, ıı Oncc d - ı · d 
•ııı llduğ oguran uır omu 
Litı}'or U0ahıra yolları düşt iği 
ııo 1 • o 

~ 'tı rnuı ve "'avrulaıı 
i 1 ' s b J ' 
4 ''• b· a ahi eyin erk, nden 

ır d 
~•"ttı] c bakmışlar, ki bu 

6
'hldan 'lirine kıyılmış. 

KecJerlenmişltr, lakin ziyafeti de 
reddcdememişler. 

- Şimdi siz de tadın, kumanda. 
1 

nıml 1 

Böyle diyerek snıttı, Kızartılmiş 
domuzun kokusu yemeğe tahrik edi· 
yordu, ama teşekkürler reddettim. 

-- Size bir kaç elma getireyim 
mi? 

Bir so'lbahar akşamı bana böy· 
le diyerek, arkamızda duran meyva 
behçesini gösterdi. Biz, vazgeçmesi· 
ni söyledik. Ortalık lüzumundan faz. 
la aydınlıktı. Fakat Volf, tedbirlice, 
gülümsiyerek yerde süründü, öte ta· ! 
rafa yollandı. Kendisini aşağıda göz
den kaybettik. Artık hiç göıünmü· 
yordu. Derken, birdenbire ağaçlık. 
lar arasında yürüdiiğü gözümüze i 
lişti. Serbestçe cima koparıp duru· 
yordu. 

Birdenbire tüfek atc:-şi açıldı. Bir 
gürültii, patırdıdır koptu. O, hiç al· 
dırış etmeden, elma koparmakla 

m~şguldü. Şuradan bir, şuradanda 
bir .. ve !.Onra, gene birdenbire .. bi 
zim nefesimiz alleta.. O, daldan 
elma gibi düştü yere! 

Biz, l'ekliyorduk. Sonra onun 
bulunduğu yere gitmek ' iste~ik. 

Çünkü bu a ı alık etraf kararmıştı 

Bir de ne görelim? Bizim arama 
mıza hacet kalmadan, 11ramızda 

kımıldandı. Taklım taklım, cepleri 
dolu, ağzındakiylede iki yanağı iki 

elma, ~iperde' karşımızdaydı gene! 
Elmaları sİp c!rdekilere paylaştı. 

- Ne diye kendini daldan aşa 
ğıya hıraktın? 

- Oh, alay olsun, 1 Sizleri kor
kutayım dedim, aklıma esti de! 

O gt>Ce siperde yediklerimiz, 
o ıu:ı son elmalarıdı . Bir hücumda 
maktul düştü, Şimdi harpden sağ 

dönenlerimiz yer yüzünde dolaştı

ğımiz müddetçt-, gönüllü Votf, bi.: 
zim içimizde yaşıyor; çocuklarımı · 

zın hatırasında da, kendis' nin ta· 
savvur edemiyeceğinden Çl)k daha 
uzun müddet yaşayacak; o, gönüllü
Volf l 

Kocaeli de 
•• •• Panayırı uzum 

Kocaeli : 6 (Hususi muhabiri
mizden)- Kocaeli üzümlerinin kıy
metini tanıtmak için bir üzüm pana 
yırı açılmıştır. Vali, üzümcülüğün 'ı 
inkişafı hakkında bir söylc:-v ve· 
rmiştir. Üzüm p.ınıyırı çok alaka ' 
lı olmuştur. Eyi mahsul yetiştirenler 
den birinciliği kazananlara madalya 
(ar verilmiştir. 

Ankarada Halk 
·bankası açıldı 

Ankarrt : 6 ( Tdeforıla ) - Halk 
Bankası bugün saat 11,30 da açıl· 
mıştır. Bankanın küşat resmi Baş 
vekilimiz Cdal Bayar tarafından 
yapılmıştır . 

Halk Bankası , küçük esnafa az 
faizle kredi açacaktır. Bund1n sonra 
baııkanın diğer büyük şehirleıimizde . 

• 

Yerli Mallar Pazarı 
Adana Şubesi 

( 6 Ay vadeli ) Memurine 

kredi muamelesine başlamıştır. 
Belediye caddesi No : 20 
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1 

Balkan tab kongresi 
de şubeleri açılacaktır. ----------.-----_-_:_-______________ ... ------ .. ---·• 

toplanıyor 
lstanbul: 6 ( A. A.) - Beşinci 

balkan tıb kongresi yarın lstanbu) 

1 
da Yıldız sarayında açılacaktır. 

' 1 

Üzüm ve incirlerimiz 1 

Erzurumda zelzele 

Erzurum : 6 ( A. A. ) - Erzu
rumda sabaha karşı saat 3,25 de 
Şimaldeıı Cenuba doğru hafif bir 
zelzele olmuştur. Hiç bir zayiat yop· 
tur . 

ı~--~~~~~~~ ~~--~-

~ir 8~~~:;::h:::.~:n •;'·:. ~ nu- ! N evy O r k serğisinde 
Birinci sahifedrn artan -

mara üzümlerde yirmi paralık yükse· 
liş kayıt edilmiştir. Haber aldığımıza 
göre Almanya ı>iyasası düşük fialla 
oferto da bulunaıı ayni Türk ve ecne- Şimdi; bu çalışmalar ve tetkik· 
bi ihracatçılar şimdi pişman olmuş !erle verilen kararlar ve tesbit edi 
bulunuyorlarmış ... Onlar. Almanya fiat len e;aslar Jairesinde hazırlanmış 
kontrol dairesinin, kendi teki flt>rini olan plan ve p. ojelerin ıatbiki cihe
nazarı dikkate alarak düşük fjat üze· 
rinde fiat tesbit edeceğine ihtimal ver· tine geçilmiş bulunuyor. Ankara'da 
miyorlarmış. Sağlık St:rgisini tanzim edt>n Dr. 

Türk ihracatçılar . bu yaziyı·t kar· Vadlrr'le, dekorasyon mütehassısı 
şı~ında birleşmiş ve fiati düşürmeme· 1 Gotye'nin de İştirak ettiği sanatkar 
ğ'e karar vermiş bulunmaktadırlar. 

1 
1 k 

Çünkü Almanya kontrol dairesinin ar onıisyonu faaliyete başlamıştır. 
tesbit ettiği fiatlar üzerinde yapııcak- lstanbul'da bir atelye kurulmuştur. 
ları satışlardan zarar edeceklerini 1 sergide bulunması muvafık görülen 
muhakkak görmektedirler. • ı tarihi eserlerirı bir kısmının hemrn 1 

Şehrimiz Tüı k Ofis müdürlüğün- 1 · ı 1 kd mu aı arı a ınma adır. ı 
ce pitasa vaziyeli dün tetkik edilmiş- G 
tir. · Tesbit edilen vaziyet hakkında 'ı erek dekorasyonun, gerek Türk 

Doktot Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal dmiş ve Brrlin hastahanelerinde uzun müd

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm apart . 
manında hergün sabahleyin saat S - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka· 
dar kabul eder. g. A. 9598 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

• ) 

l\ıımma111r No: <J /f18 \ı·~ıı tıııılıı · 'l.U 7ı 1938 

Ölçüler Nizamnamesinin 
4 üncü, 11 nci, 12 nci ve 14 ncü fasıllarını 

değiştiren nizamname 

- Dünden artan · 
İktisat vekaletine rnalümat verilmiştir. 

1 

mamul atını satışa arz usulünün ta· ı 
İncir piyasası da sağlamdır. • Diin mamen yeni ve çok cnib bir şekil - ! . 

piyasada satılan incirlerden 1432 çu-
1 

de olacağını şimdiden bildirmek 

•,. 
0,2 yi gösteriyorsa 
O, 1 i ,. 

' 
•• • 

0,15 

val incir borsada tescil ettirilmiştir . mümkündür. 
Fiatlar 7-16.5 kuruş üzcrirıdcdir . lııcir 
fiatlerinin bu sene düşmesine ihtim .. ı Dığer taıaftan srrgi mahallinde 
\'crilrnemek tedir. memleketimize a) rılan sahaları biz 

Heyecan, Aşk, ihtiras vt' feda. 
karlık Filmi 

işte 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşam 

Sevilen ve çok beğenilen üç 
Büyük artist: 

Annabelle 
Jean P. Aumont ve 

Jean Murat 
nın bir sureti fev1,aladc de ya· 

rattıkları ve ht>yecanı hiç bir za· 
man unutulmıyacak olan 

(Aşk Kanatları) 
Fransızca Sözlü 

Büyük Filmi takdim ediyor. 
BaşJan başa zevkle seyredilecek· 
müstesna bir eser. 

zat görmek vt: hemen inş aata geçil 
mesini temin t'drcek ihzaı i temas 
ve tetkiklerde bulunmak üıere, Nev 
y Ol k Sergisi Hük uınet K omİseri 
Suad Şakir Kabaç'la, ıııü.ş avir ola· 
rak N;,fia Vekalftirıct>n mühendis 
Hüseyin Sermed ve Maarıf Vekale 
tinden mimar Sedad Hakkı'dan mü· 
rekkep h<"yet de meınlrketimizden 
han ket e'mişti -. H yet E; u'un 5 inci 
günü Nevyorka varmış olacaktır. 
Nevyork sı-rgisi Hiikumet Komise· 
rinin gaybubeti sırasında, komiserli -
ğe iktisat Veka!tti Müşa' iı i Haldun 
Sarhan vekalet etmektt-dir. 

Heyetin seyahati bir lıuçuk ay 
kadar sürect:kli-. Bu rniiJdet zaıfın 
da memlekette yapılan çalışmalara 
sür'atle devam olunacaktır. 

.)erginin imtidadınca . ki altı ay 
sürecektir. Amerikad .ı gerek Radro 
lar vasıtasiyle, gerek muhtelif lop· 
lantılarda verilecek konferanslcsrla, 
matbuat ve diğer vasıtcılarla }apıla
cak propağanda neşriyatının tanzimi 
cihetide derpiş edilmiş, alakalı mü· 
esseselerle temasa geçilmiş, hazıılan 
mış olan bir proje bu sahada ıhtisa 

971
9 sı olan münevverlerimizin tdkikine 

-------- --------
1 arzcJilmi~tir. 

1 

0,10 

1 

B . 0,61 de 0,829 kesaf d derecesiı c kadar olan bütün kes;,f cl a . ' 
reoınetreleri, taksimat çizgileri kesafet vahidirıin 0,002 ve 0,001 ine gö· 

1 
·re İst' en küçük taksimatın yamı ka1ar, 

Taksimat çizgileri 0,0005, 0,0002 ve 0,0001 ine göre i~e en kü· 
çük taksimatının tamamı kadar. Süt derecelt'rini gösterenler de dahil ol · 
mak üzere 0,829 dan yukarı kes af et areomel releri için en küçük ıskala 
taksimatının tamamı kadar. 

2 - Termometre ıskalaları için ıskala taksimatı tam d~recderi 
gösteriyorsa 0,4 Jerecc:-, 

0,5 ve 0,2 daece gösteriyorsa 0,2 derece ve 
0, 1 i gösteri yorsa O, 1 derecedir . 
3 - Yukarıda l>ütün ıskala için konulan yaıılış p :ı yl.u ın l<tıı biişka 

ıskalalarJa gözle görünür ttksim tt }anlış'ıklotrı d .ı lıu ' unınalıdır . 

On ikinci Fasıl 

Havagazı sayaçları 

Madde 14 - 134 tir.cii madde aşağıda }'a11ldı~ı vC'çhıle de~iş1İ 

rilmi~tir : 
Ayarlanacak havagazı sayaçları 

lçinderı grçen havagazının hacmını ölçen vr. bu ölçiilt-n ıniktaıı 
metıe sistemine göre gösteren havagazı sayaçları ararlanırlar. Bu sayaç
lar yaş ve kunı olarak ikiye ayrılır : 

A . Yaş havagazı sayaçlarından havagazı akıcı lıir rnaddenin i.is· 
tünde toplan" rak : 

1 - Dl•rıııadan ölçen bir ölçii tert: l>atı "ölçii davulu., ıl f' vey<t , 

2 - iki yana sallanan bir ölçü t e rtil>atı ile ölçüliir. 
B . Kuru havagazı sayaçlarında gaı, akıcı madde o' ın .ı ıl,ın , hare 

ket ~den ve gaz kaçırmayan cidarlMla ölçülür. 

$ekil 

(SJntı Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

-=--- Kilo Fiati 
CINSı Satılan miktar 

/Cilo 

Kapım alı pamuk 
Piyasa parlağı-""",, __ _ 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 34,50 37,50 

YAPAGI 
Beyaz 1 _,....:... ____________ , ____ _ 
Siyah 1 

ÇIGIT 
Ekspres 1 , ......,.__. ______ ---- --~-
iane 

1 
Yerli "Yemlik,, 

-ı ---.. "Tohumluk,, 
·-------------------------HUBUBAT 

Fu~day Kıbrıs 
,, Yerli --- ~.25 ---------· 3,50 

-2,95 
,. Mentane 

Arpa - 2,90 
Fasulya 
Yulaf --·-----·-------
Delice 
Kuş yemi 

-..,......:..~-------------·---·---·~---,.------Keten tohumu 1 
Mercimek --ı-

1 Susam - ---- l6 _ __ U_ N _ __ --------=-~::============: ___ , 

1 

Dört yıldız Salih !---=:...-.. _______ , __ _ 

üç ,, ,, 
.E ~ - Dört yıldız Doğruluk 
~ ~ üç ,, " 
.E = _g a; Simit ,, 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet 
iN u- -. 
f' uç ,, i l 

Simit ,, 

Liverpol Telgraflan 
6 / 9 I 1938 

Santim l'ene 

Hazır 

1 

4 79 
1. Teşrin Va. 4 60 
2 Kanun 

" 4 68 
Hint hazır 3- 92 
Nevyork 8 30 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Lıreı lso-156 Ray iş mark 
Frank ( Frırnsız ) -t ji} Sterlin ( İngiliz ) 
ü olar ( Amerika ) 
Frank ( isvlçre ) 00 00 

------------------------------------, 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkj j Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 
her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 
matik makinalarında 

yaptırabili rsini z. 

Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet

lenecektir. 
Kütüphanenizi gü. 

zelle;..tirınek istiyorsa. 

nız ki taplarınızı Türk
sözünün mücellillıane· 

sinde yaptırını z. Nefi s 

1 LAN 
.. 

T A B 
* 

r(fTAP 
* 

C 1 L D 
* 

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

Resmi eurak, ced
vrller, defterler, çekler, • 
karneler, kağıt, zarf, 
kartvizit ve bilumum 
tab işlerin iz, en kısa 
bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
nıfatla Türksözünde )a 
pılır. 

Tür .... sözü matbaa
sı .. Tiirksözü.,nd•n bJş 
ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

;..._..,_,__, ___________________________________________ __ 

Her mevsim ve muhite gorc 

. ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

farının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaylar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlştlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıca§ım karfılar 

c. 
. -- -•• .. ..,. '9*-r..-r''ft ecxrr arı-.. 

.. 

Tlirkıödl 7 EylUI 

TÜRK SPOR KURUMU SEYHAN BÖLGESi BAŞKANLIGINDAN: 1 
Adana Stadyom sahasında yapılacak spor teslsatları 

ın,aatı lllnı 

1- Eksiltmeye konulan iş: Adanada inşa edilmekte olan Stadyom -------------------------

İLANLARI BELEDİYE 
ikmal inşaatından su tesisatı, birinci keşiften geri kalan işler , iki adet 
tefcir kuyusu, yeniden bir hela ve bir kuyu ile yeniden bir büfe. 

2- Keşif bedeli: ( 9370 ) lira (98) kuruş. ( dokuz bin üçyüz yetmiş 
lira doksan sekiz kuruştur .) 

3 ·- ~'<siltme: 23.Eylul 1938tarih.C uma günü saat ( 16 ) da Adana 
C. H. Partisi binasında T. S. K. Seyhan bölgesi Başkanlığında teşkil edi
lecek Komisyonda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı müteferri evrak Adana Nafia 
Müdürlüğü ile C. H. Partisi binasında T. S. K. Bürosunda görülebilir. 

A - ) Eksiltmeye g;r ın ~'< için isteklilerin (702) lira (83) kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabileceğine dair Nafia müdürlü· 
ğünden tastikli evrak göstermeleri lazımdır. 

B. - ) isteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saattan 
bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver 
meleri lazımdır . 

C. - ) Posta ile gönderiLcek tekliflerin dış zarfı mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır . 

O.-) Postadan olacak gecikmeler kabul edilemez . 
3 - 7 -11-15 9708 

Kanara Büfesi icara Veriliyor. 
1 - Belediyeye ait Kanarada mevcut kanara biifesi Lir sene 

detle kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuştur. 
2 -- ihalesi 8/EyluJ/938 perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. 
3 - Bir senelik muhammen icar bedeli 30 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 2 lira 25 kuruştur. 
5 - isteklilerin ihale gün v~ saatinde yaptırmış oldukları temi 

buzlarile birlikte belediye encümenine ve şartnameyi görmek isti 
hergün belediye Hesap işlerine müracaatları ilan olunur. 

25 30-4-7 967 4 

Cumhuriyet Bayranı 
münasebetile 

------------------------------~, 
Yapılacak şenlik tesisatlarile takızaferlerİO 

lektrik tertibatı ve şebekemize raptı hususund 
zahat almak isteyen sayın müşterilerimizin geÇ 
larak ilet'İde müşkilatla karştlaşmamaları için 
diden fen dairemize müracaat etmeleri ehe 
yetle rica olunur. Bundan maada, bay~am dola 
le birdenbire yükselecek olan elektrik malıe 
ihtiyacını vaktinde düşünerek tedarikli da~r• 
masını da tavsiye ederiz. A 1 zu edilen her nevı 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükümet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir . 

Telgraf adresi : BAŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
52 - 80 

11\lUJIMllB>AJD.lA 
CAN lAUQTAQ.I~ 

T. 
Ei7 
& • 

e 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted;r. 

zeme sataş mağazamızda mevcuttur. 
Elektrik Şirke 

9684 28-2-7-13-18 

Adana inhisarlar baş- · Halkevi 
müdürlüğünden : dan: 

1 - "' Adanada yapbulacak 
22917 lira 15 kuruş keşif bedelli 
tuz anban vt başmüdürlük apartı 
manı i nşaatı kapalı zarfla eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 19/Eylul/ 1938 
pazartesi günü saat on eirde lstan
bulJa Levazım ve Mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapıla . 
caktır. 

3 - Şartname 115 kuruş bedel 
ile lstanbulda Levazım ve Mübayaat 
şubesile Adana inhisarlar başmü 
dürlügünden alınabilir. 

4 - isteklilerin fenni evıak ve 
vesaikini ihale gününden üç gün 
evveline kadar lstanLulda inşaat şu
besine ibraz ederek ayrıca t'hliyet 
vesikalarile muvakkat ttminat mak-

1 buzu veya banka mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarflarında < k· 
siltme günü saat ona kadar yuka 

' rıda adı geçen komisyon başkaulı· 
ğına makbuz mukabilinde veri lmesi 
laz ı mdır. 

3 - 7-11 - 15 9704 

Satılık ev enkazı 

Çı arlı m ıhallesirı .J ~ Ac; fc1 lt 
cadde üzerinde ev enkazı sat ı 

l ıktır. isteyenlerin matbaamıza 

muracaatları. 

Mersin belediye reisli
ğinden: 

Belediyemizce satın alınacak o
lan 68775 adet Toprakkale bazalat 
parke taşı kapalı zarf usulile eksilt 
meye konulmuştur. Taşların Mersin. 
inşaat mahallinde teslim edilmek şar 
tile her birisinin muhammen brdeli 
12 kuruştur. 

Bu eksiltmeye girmek isteyenle 
rin 516 liralık mu vak' at teminat ve 
si kasını havi teklif mektuplarını 14· 
9 938 çarşamba günü saat 11 e ka 
dar belediye dairesinde müleştkkil 
encümene tevdi etmeleri ve bu husu 
sa ait şartnamenin parasız olarak 
belediye fen müdürlüğünden alınabi 
leceti ilan olunur. 

Halkevi temsil komites' 
yıtlı olup da Adanada bulu 
!arının 9.9.938 cuma günü 
buçukla 18 arasında H 
toplanmaları rica olunur. 

972 

• 
Seyhan Sulh 1 ine• 

kuk hakimliğinden: 

Dosya No. 9381170 

Karataşta mutevtff a Ali 
karısı Safi}e ile KarataşıP 

köyünde müteveffa Ali Rıd~ 
rısı Latife ve kızı Azize ve 
van kızı Latife ve Adanaoıll 
istasyon mahallesinde doktof 
biraderi Ali Vefa karısı fa 
larında tehaddüs eden taksİ 
ras davasının Adana sulh 
hukuk mahkemesind" yapılrl'l 
lan duruşmasında vaki ilinel' 
ğata rağmen müddeialeyhle' 
zİzP- mahkemeye gelmemiş 
dan ilanen gı yap ka rarı te 
ve muhahını nin 8191938 P' 
günii sacs t 9,40 a talikir:e k• 
r ilrniş olmakla mü ld('ialeY 
Azize mezkur gün vd saatte 
kemeye gelmediği veya tar 
bir vt:kil gönderilmediği t 

hakkında ittihaz olunan gıyaP 
rı bittasdik muhakemesi11İll 
hında devam edeceği tc~l~t ' 
mına kaim olmıak üzere ı laıt0 972 

~ 

r-:ocuK HASTALll< .. --1 Ç MÜTEHASSISI 

Dr. Nihal BaY' 
Adanaya geld~ 

Hastalaıını hergün M• 
1 

paşahanıkarşısmda ısnua>;;J 
rada hususi muayenehane ~ 
saat 14 -18 arasında 
bul eder . C. 

Umumi neşri) at mü~ 

30-3-7-11 9690 
~---,__ ... .;.. ......... ;.;.._,; ........................... ._. ... -' ___ -----

Macid Güç:A 
Adana Türksözü mat 

-~ ... ---


