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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı •• 
Kur.ıluı Tarihi 

.,. Pazar • • 1 Ondördüncü Yıl - S yı : 4183 

17 Tem muz 938 

1 Kanunusani - 1924 

ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 lf 5 Kuruş 
'~~----

Büyük işler üzerinde 

Çatalağzı Limanımıza Yarın 
sabah başlanıyor 

ONiKi MiLYO ................... ~ ......................... . 

SARFEDECEGiZ 
........................................ -.............. ... 

iktisat vekili dün Karabükte tetkikler 
yaptı; Ankaraya döndü 

ı., 
•rıtıecek olan ve Uzerlude 'O - 15 milyon ton demir cevheri bulunan servet kaynaijımız 

d tnk~~a: 16 ( Telefonla ) - lkti
ind t~ılımiz Şakir Kesebir'in Yurd 
a1ıc~~ı .tetkik gezintisine aid gelen 
ş er, veriyo:um . 

hazırlıklarını da tetkik etmişlerdir . 
Yeni Limanın inşaatına iki güne 

kr.dar başlunacaktır, Yeni limanımı
' zın inşaatı için on iki milyon lira 

sarledilecektir . c çak;, Kesebir dün sabah saat 9,5 
tiı atala~zma gelmiş, arazi üzerinde 
lia ~ taıb:~ atını tetkik etmişlerdir. 

a Vekili Yeni limanın inşaat 

Burada bir kaç saat kaldıktan 
sonra lktisad Vekili SABi 12,45 de 
Karabüke gelmiş ve Karabük demir 

iirkiye; garp Asyasını 
idaresi altına alıyor 

Akşamları çıkan ve Bulgarlslanda Fransız pollt'
kasının yayılmasına hlzme1 eden solcu (N. Kam
bana) gazetesi lstanbul meklupları namı altında 
bazı yazılar neşretmlye baflamı,tır. 
BugUnl(U sayısında imzasız olarak çıkan ve "Til• • 
kiye, garp Asyasını idaresi allına alıyor" başlıjjını 
ta,ıyan bir mektubunda Harlc!ye Vakllimlz RUştü 
Aras'ın d111 politikamız hakkında mecliste verdiği 
beyan"t hUtasa edlldlkten sonra muharrir, si:lziJ 
Hatay l11lne getirmekte ve Fransa ile bUkOmelimlz 
arasındaki anlaşmayı "Fransa Hataydakl T Jrklerln 
husust haklarını tanımayıı; TUrklyede arazi iddia
larından vazgeçmlye m•cbur kaldılar,, cUmlelerlla 
karaktarlze etmektedir. 

'ı'aı, 
''nd:a iÖte Türkiye ile Fransa 
en , uıun müddettenberi sürüp 
Vk·· ıhtilaf r- k. . kı k. , , ııni k • ur ıyeyt şar a ı, 

1 

fabrikaları sahalarında tetkikat yap

mıştır. Kok ocakları, büyük kazan

lar inşaatı yarılanmıştır. Büyıik elek· 

lirik santralı tesisatının kurulmasıda 
haylı ilerlemiştir . 

Şakir Kesebir bugün akıam ü

zeri Ankaraya avdet etmiştir . 

Ç')c..ıklarınızı böyle 

Almanya 
hududuna 
tecavüz! 
Çekler; Alman 
hudutlarında 
nümayiş yaptı 

Berlln: 16 (Radyo) -
Alman istihbarat bUrosu· 
nun verdlijl malOmata gö· 
re, bu sabah Çek halkın
dan kalabalık birkaç gı up 
Alman hududunu geçerek 
Alman topraklarında bir

kaç dakika nUmayı, yap-
11'1,ıardır. 

Bir hAdlseye meydan 
vermemek için Alman hu. 
dut karakolları bir muka
belede bulunmamı,, vazı. 

yeti merkeze blldlrmekle 
iktifa etmı,ıır. 

HUkOma!; vaziyeti der
hal protesto etmı, ve az 
sonra <;ek hUkOmetlnln 
gönderdiği kuvvatlerln ih
tarı Uzerlne, Alman top
raklarına geçen Çekoslo
vak halkı gerl .~dönmu,ıer · 
dlr. l 

Af kanunu dün neşredildi ve 
meriyete girdi 

Başvekaletin bütün 
teşkilata tamimi 

Ankara: 16 (Hususi muhabirimizden telefon· 
la )-Kamutayın son toplantılarında müzakere ve 
kabul etmiş olduğu af kanunu bugün resmi ga
zetede neşrolunmuş ve bu günden itibaren meri
yete girmiştir . 

Başvekalet, af kanununun meriyete girdiğini 
bütün vekaletlere, mülhak bütce ile idare olu
nan Umum müdürlüklere ve vilayetlere acele 
kayd le tebliğ etmiştir . 

Fransada ölüm 
çok fazla 

Paris: 16 (Radyo)- Fransada 

doğumlar azalm,ktadır. Tutulan son I 
istatistiklere gö e ölümler doğurn 
!ardan fazladır. Hükümel bu vazi
yet karşısında ciddi tedbirler ittihazı 

zarurdini düşünmüştür. 

Bir Kadın 
yüzünden 
cinayet! 
Bir adam karısı

nın Aşığını Ta· 

hanca ile öldürdü 

FRANSANIN ZAAFI 
HALiNDE ALMANYA 

Dün aldı~ımız malumata göre ; 
Saimbeylinin Kireç Köyünden Ali ol!'· 
lu Ali ayni köyden 30 yaşlarındaki 

Yusuf o~Ju Aliyi bir kadın yüzünden 
tabanca ile öldürmüştür. Hadise şöy
le olmuştur: 

Paris gazeteleri 
kümetine yol 

' 

• 

Fransız hü
açmaktalar 

DALADİYENİN NUTKUNUN SON AKiSLERi 

Paris : 16 - Başvekil B. Dala 

dierin söylediği nutuk ehemmiyetle 
karşılanmıştır. Bu nutuk Alman;ayı 
işbirliğine davrt ve ayni zamanda 

Fransanın icabında ~iddetli haıe· 

ketten ç•kinıniyrceğ'ne İşaret sa

yılıyor. Jc.ur g;ızt"fesi : u . ıniinr1~ -~
tıeılc Y••L lığı makalede dıyor kı: 

FRANSA 

• Başvekil nutkunda "Her mem. 

lekette sulh ve şerrfe bağlı insan. 

121 • olduğun<lan ve • Harp mey

danlarında birilirinin kıymetini an

lıyan milletlrr • den bahsedaken 
Almanyayı kasdetmiştir . Po!itika, 

- Gerisi üçüncü sahıfede -

• 
1 

"Pireneler geçidini aşarak 
Fransaya girmek elimizdedir,, 

FRANKONUN HAVA NAZiRi BÖYLE DiYOR 

Katil alinin, karısı Meleke aylardan 
beri aşık olan maktul Ali ; Meleği 

her gördü~ü yerde kendisini çok se't'
diğini ve bunun için alideıı ayrılarak 
kendi karısı olmasını ve bu teklifi 
kabul etmediği taktirde sonunun fe
na olacağını söylemiştir. Melek; Ali 
tarafından vukubulan tecavüz ve ih
tarları kocasına söylemiş isede Ali 
bu sözlere ehemmiyet vermemiştir. 

Bun~ao 25 gün evvel maktul Ali 
Meleke fena sözler sarfettikten sonra 
o anda rastgelen kocası Aliye de(se· 
ni öldüreceğim ve nihayet mcle~e 

kavuşacağım.) demesi üzerine sabrı 
tükenen Ali, tabancasını çekerek Ali
yi iki kurşunla yere sermiştir. Alinin 
ölmesini müte3kkip firar etmiş olan 
ve 15 giin C:ağlarda gezen ve dola. 
şan katil Alı Cumhuriyet Janc!arması
n•n elinden kurtulamıyacağını anlayın· 
ca bir gece Köy Muhtarının evine 
gelerek kendisinin J..atil Ali olduğunu 
söylemiş \e tesrm o'muşlur. Saım
beyli Adliyesinde tahkikata devam 
ediliycr 

Asilerin dokuz tayyaresi 
düşürüldü, hükfımetçiler müdafaada 

Filistin deki 
karışıklık ! 

llır. D· uvvetJendirmeye sevket· 
0
dra ,,

1
A'cr taraftan Ankara ile 

v iund 

İngiliz hükümdarları 
görmek isterseniz: Barseıon: 16 (Radyo) - Ne,redllen bir resmi tebllije göre 

Dün yine bir bomba 
patladı 

c n· en güne yakınlaşmakta-a ~" •teki 
1, UkGııı .m son zamanlarda Lon-

Salı günü Paris seyaha
tine çıkıyorlar 

1 kttd; etı Türkiyeye büyük bir 

1 
2aıııanl V~tmiştir. Bunun sebebi Londra: 16 (Radyo) - Tama 

b~da Ve arda Türkiyenin garp "s- mrn iyileşf'n kral; beraberinde kra. 
n huy~k Akdenizde çok mühim !içe Elizabet olduğu halde Kukin· a toııe . 

,,sıı o) r oynayaca~ı kanaatı- gam sarayında şertflerine verilen 
/"nden ltlas!dır. Türkiyenin şark- ziyafete gelmiştir. 
~Uk lltit iUne büyüyen nüfuzu, 
lad any Neşrcdilm resmi tebliğde hü 

1 ır il· aca nazarı itibara alın-
lcc',c b~ h0 Yle olmakla beraber lo- kümdarlar salı günü Fransaya ha-
, 

11 Yapııı:valide kendisine deniz reket edeceklerdir. Hükümdarların 
d ~1eseı4 • yı da ihmal etmemekte- bulunduğu yata donanmadan bir fi 
il dcniı· · Banriahmerde Akaba· • )o ve tayyareler refakat edecek, yat c 1( ındc Ad , 1 
'J'- ıbr,, en; Kudüste Hay- j Fransız sularında Fransız donanma Utk· adası 
" 'Ye ' "" f 1 J f d k ) '•k· nın A. ve tayyare i o arı tara ın an arşı a 
ı; .. 1' kanaar rap dünyası hak- I nacaktır. Daha şimdiden Fransanın 
' e •nl 1

• tamamen Sadabat 1 

taryonun cenubunda dUşman hatları zedelenmı,tır. 

1

- -, Cumhurlyetçller Lama, Alleerso civarında 9 Franklst tay 
Karata, Pll)ına gidiniz 1 I yaresınl dUşUrmu 11 ıerdlr. 1 Salamanka: 16 [Radyo)- A-

':....----·--------- siler Malzetera kıtalarında bir 

Türkiye-Yunanistan 
Dostluk muahedeleri 
Hariciye Vekaletinde 

teati edildi 
Ankara : 16 [ A. A. ] - Tür. 

kiye _, Yunan dostluk muahedesile 

kaç kilometre derlnllOlnde ile 
rlleml11lerdlr. 

Frankocular cumhuriyetçilerden 
1000 den fazla esir almıştır. 

Salamanka: 16 (Radyo)- Cenupta 
üç şehir asi kıtaa: tarafıııdan işgal 
edilmiştir. Ve asiler şimatdede üç bü
yük noktaya hakim olmuşlardır. 

Antakya da • 
yenı 

• 
seçım 

Fevkalade Murahhası
mız Antakyaya muvasa

lat etti 

Kudüs : 16 [ Radyo ]- Bugün 
Kudüsün en işlek caddesinde bir 
bomba patlamış , 20 kişi ölmüş , 
100 kişi yaralanmıştır. Bütün şehir 
endişe içindedir. Kimse korkusun· 
dan soka~a çıkamamaktadır. Bütün 
askeri kuvvetler seferber bir hale 
getirilmiştir. 

Mülhakattan gelen haberlere 
göre da~lardaki çeteler , polislere 
ve askerlere muıtdstl ateş açmak
tadırlar . 

Kudüs : 16 [ Radyo ] - Tul. 

kerime bağlı Karkur köyünde 

Araplar bir Yahudi polisini öldür

müş ve birini de ağır surette ya· 

ı alamışlardır . 

'- c;, . ~şılmaktadır. lrakın da ı her t"rafından Parise binlerce halk 
,~ rıaı ikinci sahifede - gelmiştir. 

antant kondiyal itilafa müzeyyel ola· 

rak Başvekil Celal Bayarın Atina• 

yı ziyareti esnasınqa imza edilmiş 
olan muahedenin tasdiknarr.eleri <lün 

Hariciye Vekaletinde teati edilmiş· 
tir . 

Paris: 16 (Radyo) - Franko hükü 
metinin hava nazırı K n Seliim, bir ı~
panyol gazetesinde neşretti~i ma~ale· 

sinde Leon Blumun baş vekilli~i esnasın 
da Barselon hükumetine asker gön· 
derıne~e karar verdiğini, fakat kendi-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Antakya: 16 (A. A) - Yakın 
da başlanacak olan tesçil ve seçim 

işlerini tesbit ve Fransız makamlarile 

işbirliğınde bulunmak üzere hükü
melimizce fevkalade murahhas o'a 

rak tayin edilmiş olan Cevat Açık· 
alın buraya gelmiştir. 

Hayfada da bir Yahudi taşla 
ağır surette yaralonmıştır. 
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Pamuk kurtlarile 
mücadele 

• 
gıren hırsız Camiye 

17 Temmuz 

Kadın memurların 

kamı 

Amerikada' müsdahdrmler 

SULARDA 
HAKiMiYET serisi kadın olan bir idare 

Y 1 .. cl 1 d k Namaz kılanların ayakkabılarını aşı- direktörü yazıhanenin bütÜl1 

1 

apı an muca e e en ÇO • •• •• rana şu levi:ıayı ~hrmıştır: 
eyi neticeler alındı ı rırken Kayyumu~ pençesıne duştu konuştuğunuz zaman annenizi. 

D • 11 h k • • 1 j . . lın zı h1tırlayımz. Bu :sizi 
enız vo arına a ımıye-1 Adalı, Bebeli, Alicız ve o havali Dün öğle üuri şt-hrinıizde Lllu- kadan geftnlererteslım edıyor. Na- sözler söylemekten koruya. 

t• t • tt• v • f d ı deki köyler tarlalarında yapılan 1 camide çek garip o'du~u kadar o mazlannın bozul nasından son de Şimdi siz, bu levhanın 
ın emın e ıgı ay a ar il mücadele neticesir.de helyotis ve ka nis1 t"ttrde gülür.ç Lir hırsızlık vakası rece hiddetlenen bir kısım halk bu ye. g c'en erkek~e~i kızdıraac 

1 raderina ha~erelerinden hiç Lir eser olmuştur. Hadis<'yi ya11yoruz : zavallıyı ( 1 ) Allah evine çekerek J mın edeceksınız· Hail ukl 
1 kalmamış ve pamuklar bu muzir hay Yakıt öğle ıamanı . Ulucamide , layık olduğu cezayı verip biraz son· te öyle olmaruş. Kadın mem. 
1 vanlardan kurtarılmıştır. Ilu suretle '. herkP.s namaza durmuşlur . Adının ra gelen polise teslim ediyor ve nirlt'nmişler' diı ekt?rden 'J 

Meslekdaslarımızd .. n biri, Lö Tan ' Yazan ·---. burada kullanılan traktörler başka j Ahmet olduğunu söyliyen iri yapıJı, tekrar namaza başlıyorlar. almağ~ ~ar~r . vermışler. 
birkaç gün evvel bir haı bin uıun • • • 1 sahalMda kullanılmak üzere merke- giiçlü kuvvetli bir adam bu vaziyet Şimdi hırsız Merkez Karakolun fara ıkıncı bır levha as 
süreceğine ve bu itibarla da ancak 1Pıyer DOWJDJk ze getirilmiştir. 1 ten istif<d~ yolunu düşünerek bir da nezaret altınC:la başına gelen bu Bu levhada şu cümltlar ya 
dünyanın diğer kısımhuile temas ha- 1 Abdioğlu ile Ct'yhanın bazı 1 çift ye-meniyi koltu~unun altına İCIS· feci akibetten son derece müteusir "erkekle konuştu~unuz . z~~ 
linJe kalan milletlerin veya impara köy tarlalaııuda mücadeleye ehemmi tırıp camiin arlca kapısınd:tn ııvı olup hüngür hüngür ağlamaktadır . bamZI, erkek karcleşlerınıZlı 
torluklarııı üstün geleceklerine işan t ı yctle devam edilmekte olup buralar 1 şacağı sırada Kay , um işin farkına Yarın Adliyeye teslim edilecektir . evlenmek istiy~n delikanlıyı 
ediyordu. ·mr memleketin ashri Bundan çıkan netice ham mad danda yakında çok eyi neticeler varıyor ve arkasından avazı çıktığı _ ymız. Ancak bu şartla bir 
ve s:va ihtiyaçlarını her nevi stok'a deler husu~unda bü} ük dünya kay dde edilece'<tir. kadar : ı kan.ışmağa ta hammiil edile 
rı üzerinden temin 'etmesine müsait 1 na\clarının ve bunları getirmiye ya. Diğer kazalarda ise hiç bir pa· - Hırsız var , kaçıyor , aman Dünkü yağmur 1 
devre dört ili altı ayı asli geçmu. t ray an deniz yollaı ınııı elieemmiye- muk kurduna şimdilik tesadüf edi bırakmayın , yakalayın 1 • , 1----------·--
Almanyanın olmak istediği "otaışileş d" lememiştir. işin ne olduğunu bilmiyenlerden Birkaç gündenbeı i şehrimizde ha· T •• k • • 
mişn bir memleket için bu devre 1 ır. Hulasa bu St'ne vilayetimizin pa · bir çoğu nam121 bozu? dışarı fırlı 1 valar tahammül edil~miyr.cek dere· l ur ıye, garp 
biraz daha uzurı, en ~saslı gıJa maC! muk mahsulları durumu geçen srne yor. Bu sırada saat kulesi cihetin- ceda bunaltıcı bir şekilde devam i • dareSİ al 
maddeleri hususunda taliin lütfuna 1 lere nazaran çok eyi ve verimlidir den gelmekte olan bir genç ' bu etmekte ve hararet derecesi 37 den yasını ı 
mazhar olmıyan lngiltere İçin da· Kozanda - ı fery;1dı duyuyor, kendine doğru koş. a~ağı düşmemekte idi . Bundan d_~ alıyor 
hı kısa olabilir. Askeri har'!ketle imar bir İğİ makta olan hırsızı görüyor ve hiç 1 hır yatmuıun yağması gayt-t tabu 
rio devamı halinde birçok madde tereddüt etmeden üzerine atılarak I olarak bekleniyordu. Nihayet dün 
ierde zuhur edecek kıtlığı önlemek Halk posfalardan B .. .. k d b. 1. lıilekleıindtn sıkıca yakalıyarak ar- I öğleden sonra çıkan hafıf bir fırta-
için deniz vasıtasile )8p1Jacak idha · UrUCe ten e Jr ığe -- nayı müteakip gök yÜzÜ yavaş ya. 
lata ihtiyaçigörüleceği muhakkaktı ... , çok şikayetçi asil ve yedek üyeler ,r vaş kar•rmağa başlamış ve dörde 

Bu Bakı'.lldan, ltalyan, lspanyc.1 • ı seçildi A ti çeyr !k kala şehrimiz ve civarına 
ve Çin misallerine fazla bir kıymet ŞI k ye er: ayni miktarda satanak halinde yat· 
vermek dog"ru olmaz. Çünkü evve 

1 Kozan hastahanesi hala mış ve yirmi dakika kadar sürmüş 
Hususi muhıısebf, bdediye ile Bü. ç· k• b• • t 

la ftalyan Habeş harbi nisbeten! kıra doktorsuz muş ! Jr in iT vazıye tür· 
rücek ve Karataş köylerinin İştira B ~ k' · · k o!muş. lıalyayi ancak küçük miktar u ya5murun pamu ar ıçın ço 

• ı kile bir (Sryhan imar birliği) t~kil Halkın akşamlara bedava f d 1 Jd .. ·· 1 kt d' 1 da askeri harhe sokmuştur ve ku~· ay a ı o ugu soy enme e ır · 
ve lıu bir liğc umumi meclis, beledi· oturup hava alabilecrkleri bir · 1 

landı~ı materiyellcrin de bir avru· Kozan : ( Hususi ) Kozan- • • 
' ye \"e Karataştan asil ve yedek aıa kaç yt r vardn: Ulus ve Atatürk Çeltik mütehassısı gıttı pa harbinin icap ettirecrği materi· Adana postası ha1a araba ve hay- ı 

lann seçildiğini yazmı:tık. parklar:lc Kolordu cıvanndaki 
ycJlerle kıyaslanır tarafı yortur. H~m van sırtında getirilip götürülmekte· B f b k b I Çeltik mütehassısı Rahmi Çel I 

r 
1 

u de a ürüce len de İr iğe küçük bahçe. Akşamlan serin 
sonra, talya, l:u harp esnasında ab. Clir. Halk bu vaziyetten şikayetçi· Ô tik, Kozan, Kadirlı ve Ceyhandaki 

doktor operatör i usuf Ziya zba bir hav:\ almak, yoıu'an dimat 
foka edilmemiştir, Zt>cri tedbirler an dir.Posta günlerinin hem sıklattırıl· k h 1k h . h"b· z· Ab Çt.ltik sahalarını tetkik rtmiş ve 

1 an, a ecza anesı sa ı ı ıya · ları dinlendirmrk isteyen halk; 
cak nazari sahada kalmıştır. talya ması Ye hemde posta nakliyatının da di Ronanın asil ve tüccardan Osmaıı b 1 d 1 k d 1 ., Antalyaya gitmiştir. 
harbin so:ı ğününe kadar iştedi"i ka · ı ura ar a gene ev a ın arı e 6 medeni vasıtalarla yapılması temen- Altıkulacın da yedek azalıklara se k 1 kt d B la n b"ır dar petrolü satın alabilmişlir. Sov· arşı aşma a ır. un rı 
yetler birlig' ylr lngiliz ve Amerika ni edilmektedir · 1 çildiii vilayete bildirilmiştir. Bu su genç erkekleri e olan yılışık 

ı retle (Seyhan imar birliği) nin asil va z i y e t 1 t- r i c i d de n 
kumpanyaları onun siparişlerini pay Kozarı hastahanesi: il d k ,. ı ·ı · ve ye e aza arı tamamen seçı mış çok çirkin bir manzara teşkil laşamamışlarclır. 

h bulunmaktadır. tt·,.· 'b" · bu g 1 ispanya harbine gelince, onunda Kozanlıların bir derdi da a var· 1 e ıl!!iı gı ı yıne ene ev 
d d k. b d k b d k" M 1 k t kadınları nın ! abahtan akşamın en üstriyel bir harp karekteri yok ır ı u a, asa a a 1 em e e ı d • • d ) 

tur, ve iki taıaftan hiç biri abloka hastahanesinin doktorsuz bulunuşu. ş aıresın e yapı an grç vaktine kadar alış veriş 
edilmemiştir. Çin hrrbinde ise Japon dur. Uzun zamandan beri asıl dok· 1 J .., • • kJ • k bahan~sile ayaklarında terlik ve 
Y"· bilindiği gibi bütün istediklerini toru giden Memleket hastahanesi ı egIŞI 1 ev kıyafetlerile çarşıda halk a 
hariçten bulmuştur ve muazzam bir Hükumet Doktorunun vekaleti ile rasmda dolışmalau da çok a 
kıta olan ve ke.ıdi ihtiyaçlarını biz idare ~dilmrktedir ki , bir Doktor yıplır. 

f c dairtsi te•kilitında bazı de- B 1 b az· tt a zat temin eden Çinde Sovyetler hem ç,ok yorulmakta ve hem de " ., un arın 11 v ıye e ç r-
1 T.icikliklcr yapıldığını ve bölgemiz tıya çıkıp dolaşmalarına mu-sa birlığinden ngiltereden Fransadan hastaların tedavisine yetişememek. 5 

Y 1 
amiri Bay Kemal Tilkicio~lunun d t k d ,. d &"ld' L "z· hatta Almanyadan bütün malzeme tedir 5 8 e e me o~ru e5ı ır. LI • 

terfian lzmir bölgesi amirliğine tayin bll az y lgı"lı" daı" 1 n"n dı"klcat ve c,.phanesini tednrik edebilmiştir. Y ı ı ı re e 
edildiğini yazmıştık . nazarlarına koyar ve bu çir~in ••• 

Yarın ayni o1mayacakktır 

fak at harp halinde yarın hal. 
ya ve Almanya için kaziye aynı ( 1 
mayacaktır. Ne Almanyanın, ne de 
ltalyın:n pet olü vardır. Gerçi, Al
manya rnlh zamanındA istihlak et· 
tili petrolün dör~tc birini kömür 
clı rı çıkarmaktadır. Fakat harp ha 

lince belki dört misli istihlak ede 

Bölgemiz teşkilatındaki dtği manzaranın önüne geçilecttini 
şikliklere ait dün aldığı ınıl tam ma. umarız. 

lümatı aşa~ıya koyuyoruz : Gene 'köpekler 
Bölge amiri Kemal Tilkicioğlu Asfalt caddede Lugünlerde 

terfian lzmir bölgesi a .nirliğine, Mü ıerseri köpt'klerin yine fazlalaş 
fetliş Ekrem Ôzyaşar terfian Eski • dıtı ve gelip geçrnlere saldır-

Gökyüzü açık. Hava liafif rüz- şehir bölge~i amirliğine , Trabzun 1 dıtmda şikayet edilmektedir. ~ 
garla. En çok sıcak gölgede 35 de· bölge amiri Kemal Hakgüder Adana Belediye baytarlığının naza { 
1 ece. Geceleri en AZ sıcak 22 de bölgfsi amirliğine tayin edilmişler· 1 rı dikkatini celbederiz. ( 
rect. dır . 

.... 

16 TEMMUZ 938 

Vilayetim\z ziraat 
mualliınliği 

Vilayetimiz Ziraat muallimi Ta 
lat, Aksaray Ziraat muallimliğine 
ve yerine de Adapanrı Zirnat mu 
allimi Lütfi tayin edilmişlerdir. 

Mes'ut bir nikah 

Vilayet Emniyet ~üdüıümüz Bay 
Necmeddin Alcgün'ün kerimesi Fa
hire Akgün ile, değr rii Baytar Yüz
başılarından Bay Şllhap Aratın ni- il 

kahları dün öğledt n ~onra Ordu , 
evimle kalabplık Lir davetli kütlesi ı' 
önünde yapılmıştır . Genç çıftlcre 
uzun saadetler dileriz. 

Saimbeylide mildyo 
mücadelesi 

Saimbeyli kazası bağlarıııclaki 

mil Jyo ve Lüll~me hastalıklarmrn 

tedavisi için nukdarı kafi malzeme ıile 

birlikte mücadele h.kni.;iyeıi Salih 
oraya göndeıilmişti r. ,.-------------------------------------------------------------------------------, cektir. Almanya onu işgal ettiği ve 1 

ya bitar;,fhğa mt"cbur ettiği kabııl 11 anlatacağımız seyler Gen e su n ,. A it 1 n - Bir Paris ıa~oratuvarıı da, 
edilıe bile, Romanya Alnıanyanın binbin g('ce masallarına madeni parçayı ta . lil etıirdim. lçeıi 
harp halindeki ibtiy nın dörtte bi henzrr. Eğer mac•ra sinde 48 gram safi a ltın bulundu. 

f zamanımızda ve Finlan H lb k" b b 1 445 f 1-rı.1den azlasım temin edemiyecek a u ı, t'n u a tını, . ranu 
d·yanın merkez"ınde olmayıp ta Ba~ bildirmek idn, kimya ile u~ra~n TeaadUfen vapılan tecrUbe d k"I ı k b" d tir. Alnıan stoklan ne kadar meb 1 5 ~ ~ r- ' satına! ığım yüz ı o u ır ma 

zul olursa olsun, üç ila altı ay devam dadda olsaydı tam yerini bulmuş ölmüş kocasının bıraktığı bazı aca- dt""den yapmıştım. 
Banger, ilkin, bu ifşaatı alayla 

edecektir. Almanya gene kömürün olurdu. yip madeni parçaları bangere hedi k Şimdiki piyasaya gör~, 48 gram 
B k il b. b ar~ılıyor ve arazi işleticiliğioe 

den benzin imal etmekte ve harp • Vaktile ürü se İ ır anger ye etti. Bu hediye ile beral er, ko altı:ım değeri 1600 frankbr. 
d B ..ı 1 .. b k d devam ediyor. Fakat bir gün, boş 

vasıtalarmm büvük bir kısmını gaz· var 1· u a:-ıam, evve a, an 8 i- c"smm 0-ımezden evvel sun'i altın Ben bir ailm d~ailim. Sadece 
J k B h bulun~uğu bir :ırarla, merakla düşe. 

la işletebilmektedir. Fakat ne pet re törlüğü yaptı. ila are arazi k b" f b k k ğ tesadüftt'n istifade etmekteyim. yapma üzere ır a ri a urma a rek bir tecrü">e yapıyor. Elde ettiği 
rolü ne de kömürü olan ftalya :ıe işletmeğe beşladı. Boş vakitlerini, Fakat, maalesef, bu hakikab alimle· 

1 d teşebbüs ettiğini söyledi. Büyük madeni hir kimyagere tahlil ettiriyor. 
yapacaktır. antika eşya satan dükkan an olaş· re inandıramıyorum. Bununla bera 

ki · d' b" ·· k k d"k harbin an.,ızın b;ışlaması, onun le· Kimyager bu mad~nin altından. gü· b I Demek o!uyor ki, kısa bir har· ma a geçır ı ır gun sı Si u er, tecrübe erimi onların gözleri ö 
bb · · " l · ı b k t B müşte-n ve platinden müteşekkil bir lıın modern bir haı be girişmic bir kanına g i t t i ğ i bir antikacı şe usunu yarı yo ua ıra mış 1• u nü11 Je y~p naga hazırım . Hatti, is 

Y d halita olduğunu 5Öylüvor. Adam, 
devlet irin lüzumlu ham maddclt ri ihtiyar kadıncağız paraya sıkılmıştı. hale kederlenen adamcağız yeisin en terlerse, ayni şeyi kendileri de ya · 

'!O' büsbütün meraka düıerek, ayni ne· 
istihsal elmiyen bir devlet tarafın. Eski banger ona, ihtiyacı olan ehem ölü"·or, Fakat, ölmezden evvel, bil- d parlar ve ndiceyi tetkik ederler. 

J tice) i veren ikinci bir tecrübe aha 1 
dan kazanı~abileceği, fakat uzun bir miyrtsiz parayı ödünç olarak ver· diği sırları karısına söylüyor. Min. Kısaca, hakikatin tamamen meyda· 
harban, yani bir srneden fazla sü· i · nettar kalan antikacı kadın, Haverts na çıkması için, her dakika alimle 
recek bir harbin mutlaka onun için Antikacı kadın, çok geçmeden adım taşıyan bangerc bu sırra da if. M. H:1vttrts, bu hususta bir Fran · rin emirleıioe hazırım, 
kaybedilcc ği prcrıbisi ora taya ko· borcunu ödedi ve, minnettarlıA.m şa tdiyor. sız muharririne verdiği izahatla : Demiştir. 

- Biı inci sahifeden art•' 

iza bulunduğu bu pakt, diiC 
memleketlerine de açıktır. 'fiİ 
dış politikası billkaydüıarl 
ver1iktir. Fakat Türkiye b 
kendi cenup hudutlariyle ga 
sın fa her hangi bir büyük 
nüfuzunun yükselmesi arıusıJ 
~ildir. 

Türkiye ile Afganistan • 
mua heden in tasdiki ile Is~ 
meselesinde elde edilen neti 
sa ve lngiltereye dayanan 
fuzunun garp Asyasında gii 
ne büyümekte ve genişlentel' 
ğunu göslermektcdir. 

Krizamfalo!C 
mücadelesi 

Narenciye ağaçlaırnd• 
faloc; mücadelesine f aali1 

d. e 
vam olunmaktadır. Şim ıY 
şehrimizde bir çok portak• 
ekşi J:n.on, mandalira, t 
ları volk ve ıih ol tatbikr 
ilaçlanmıştır. 

Beygirini çalmı 
Karaisalınm Mürd köy"' 

ran Veli oğlu Himmet; evı 
de bağlı bulunan beygirioİll 
bir .şahıs tarafından çalınd 
yet ettiğinden tahki~ata b 
tır . 

Kadını döğdüğii 
Çınarlı mahallesinde oıd' 

seıili Hacı Ali oğlu Meh111 
sonyalı Haca Ali karı51 

döğdügü şikayet edi J nıe" 
suçlu yakalaıımış ve tahk1~ 
lanın ıştır. 

Kamyonunu çarpl 
suretile yarala . 

Ômn oğlu Mehmet 
mekte olduğu 33 numarala 
nunu Keçeciler İçinde ve 
fabrikası önünde tatlıcı ç 1 

ket oğlu Halise çarptır 

surette yaralanmasına s 
diğind n yakalanmış ve ti. 
kanuni muamele yapılılllf 
tcdf vi edilmek üzere Merı' 
tahanesinc yatırılmıştır • 

Mürettip alaC 
Gazete kıbmında ç' 
cak iki tnürettip 

. ·ıe 
ğız. ldarehaneını 

racaat. 

d yapıyor. 

1 ı ulabifir, • ..... --mr3!--"'"""""'-..,""""' .... li!llİI!~-....... --... ---------------_.,,.,_,_ __ .,.... _____________ ..., .... :._, __ . _____ _.,._. 
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17 Temmuz 1938 

Türkiye-Suriye 

Telefon hattı bu ayın 
21 inde açılıyor 

Kudüs: 16 (Radyo) - Beruttan 
gelen haberlere göre Türkiye Fran 
sa · Suriye ve Lübnan hükumetleri 
arasında tel.fon hattının açılmasına 
dair olan müzakereler tam bir anlaş 
ına ile sona ermiş bulunduğundan 
21 Temmuz 938 perşembe günün 
den itibaren lokenderun yolile bu 
ralar!a telefon mükalemesine başla 
nacaktır. 

Fransanın zaafı ha
linde Almanya 

- Birinci sahifeden artan 

Verdiği neticelerle ölçülür , hisse 
hitdp eden bu davetin Berlinde na
sı I karşılanacağını şimdiden tahmin 
etınek bize düşmez. 

Bu d wetin Berlindeki akislerini 
ihtiyatla bekliyoruz , Daladierin 
nutkunun doğurabileceği ümitler 
bize sulhun birinci şartı kuvvet ol · 
duğunu unutturmamalıdır .• 

Ôvr gazetesi şöyle yazıyor : 
" Mütekal.il bir anlaşmaya yer bı
takınıyan bir tonla başka bir yerde 
söylenen sözlerin feıdasında yapı · 
lan bu beyanata '1ususi bir ehemmi · 
Y~t atfetmenıeğe imkan yoktur . 
Bız şimdiki halde neticeyi bekli 
Yoruz. Çünkü doğru veya yanlış 
?'sun " havada bir yenilik ,, oldu~u 
ıntibaı baki kalacaktır . ,, 

Popiler gazetesi yazıyor: " 21 
mayısta Almanyayı şiddetli bir ha
~ekette bulunmaktan meneden se 
b •plerin ma~ıiyeti ne . olursa olsun 
hu ınemleketın bu şekılde bir tarzı 

Fransayı tehdit 
- Birinci sah feden arlan -

sini bundan Fransız erkanıharbiyesi
nin vu geçirdiğini yazdıktan sonra 
şöyle demektedir: 

•Fransa ile harp edecek olursak 
ilk hafta zarfında Bordo, Tuluz' Mar 
silya, Biarritz ve Beyonu bir harabeye 
çevirebiliriz, Ayni zamanda Fransız de 
miryollarınıda tahrip edrı iz. Dört beş 
Fransız ordusunu geri püskürtebiliriz 
ve pirenelerio yegane geçidi olan Bi
dasodan Fransaya girebiliriz• 

Euı gos: 16 (Rad}o) - Frar k
istlere mensup 40,000 kişilik bir 
k11vvet valansiyaoın kırk mil şima
linde bulunan Sigontaya yaklaşmak 
tadırlar. Cumhuriyeyçiler mühim 
zayiat vererek geri çekilmektedir. 

Valansiya: 16 (Radyo)- Frankist 

Türkaô ı;ı, 

SJhhat ~ e içtimai Muavenet Vekaleti Konya Köy 
Ebe Mektebi müdürlüğünden: 

Bir yıl leyli olduktan sonra üç yıl mecburi hizmet yapmak ve yalnız 
köylerde sanat icra etmek üzere köy ebesi yetiştiren mekk bimize bu 
yıl 30 talebe alınacaktır. Şartları şunlardır: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - ilk tahsilini bitirmiş veya o derece tahsil görmüş olmak, 
3 Yaşı 18 den aşağı, 35 den yukarı olmamak, 
4 - Evlenmemiş olmak şart değildir. Evli veya dul olmakla beraber 

(2 - 10) yaşına kadar çocukları olanlar dahi, çocuklarının hür türlü ba 
kımı temin edilectğine dci b"r taahhütnamegetirirleıfe kalul edilirlu.Ço· 
·cuklar mektebe gelemez. 

5 - isteklilerin ha zir an başından Ağustos 15 şine kadar doğrudan 
doğruya mektep müdürlüğü~e m~racaat etmeleri ve dilekçe~erile birlikte 
aşağıdaki vesikaları eksiksiz olarak göndermeleri lazımdır: 

a) l'iüfus hüviyet cüzdanının aslı, 

b) l ı k mekteb şJhadetn,mesinin aslı veya lıu derece tahsil gördüğünü 
is\.ıat eden fotoğraflı tasdikli vesika, 

c) Tahsiline ve ileride hizmet görmf'sine engel olacak bir hastalığı 
olma lığına dair viiayet hastanelerinden alınmış sıhhiye heyeti raporu, 

d) Örneği bu ilan sonuuda yazıldığı şekilde kefilli ve noterlikten tas 

dikli bir taahhüt senedi, 

kuvvetleri heme kadar bazı noktaları 
ele geçirmişlersede birçok yerlerde 
mühim zayiat vererek geri çekil. 
mek mecluriyetinde kalmışlardır. 

e ( Çocukları (2-10) yaşına kadar olan dul kad.nların tahsil müd 
drtince çocuklaıının aı ne, kız kardeş, teyzf', hala, gibi yakın akra· 

------------- bası tarafından bakılacağına dair taahhütname (evli ve çocuklu kadınlar 
YENi NEŞRiYAT 

Ar mecmuası 

Ar mecmuasının 6 ıncı sayısı çok 
nefis bir baskıda ve özlü yaıılarla 
dolu bir halde çıkmıştır. Tavsiye e

deriz. 

Havacılık ve Spor 
Türk hava kurumu tarafından çıka 
rı im akta olan bu güzel havacılık ve 
spor m'cmuasının temmuz sayısını 

hararetle tavsiye ederiz. 

,.-------, 
1 Karataşa 
1 b" f 1 . oto us se er erı: 

ADANA -KARATAŞ 

Cumartesi günlrri saat 12 
de. Acem hanından. 

Cumartesi günü saat 14,30 
da Acem hanından. 

için tahsil müddetince çocuklarına bakacağına dair kocasının taahhütna
mesi). 

f) Köy lhtiyor Heyetinden alınmış ve zabıtaca tasdik edilmiş hüsnü 

hal varakası, 
g) 6 x 4,5 boyunda dört tane fotoğraf. 

Taahhüt senedi örneği 

Konya Köy Ebesi Mtktebine alınarak tahsil edip mezun olduğum 
da -'ıhhat ve içtimai Muavene' Vekaletinin yahut vali ve kaymakamların
tayin edeceği köyler mıntakasında üç yıl hizm~t etmeği ve ,bu hizmeti ka 
bul etmediğim veya kabul edip te muayyen müddeti bitirmeden bıraktı· 
ğım ve sıhhi sebepler dışında mektepten daimi olarak çıktığım veya c;ı· 
karıldığım takdirde tahsil masrafı karşılığı olmak üzere maktuan 100 lira 
vermeği kabul ve taahhüt eylerim. 

( Sarih ikametgah adresi ) 

Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ..•.. nın bu taahhüt senedi 
mucibince maktuan ödemek mecburiyetinde olduğu 100 lirayı kendisile 

ı birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 
( Kefilin adıesi ) 9541 

17-24-31-7 

- -

1 

1 

' ' 

Sahife 3 

Büyük, Küçük her kesin seve seve seyredebileceği 
En büyük Macera, Seıgüzeşt, Heyecan Filmi 

Asri Sinemada 
Bu Akşan1 

Seyircilerinin her dakika takdir v~ alakadarlarını kazanacak olan ve 
şimdiye kadar gördüğünüz heyecan, sergüzeşt, macera fılmlerinin en 
kudretli kuvvetlisi bulunan muazzam bir şaheser daha takdim ediyor. 

Esrarengiz Dağ 
36 Muazzam kısım üç devre 

Bu Akşam Birinci ve ikinci devreler 
Oynayan : En büyük macera Artisti ( Ken Maynard ) ve Ünlü 

Atı ( Tarzan ) tarafından 

Ayrıca: En yeni Dünya Havadisleri 
Yaz tarifesi: Balkon - 25 Kuruş, Duhuliye 15 Kuruş, Loca bir lira. 

Zabitan ve Öğretmenlere ayrıca tenzilat. 
DiKKAT: - Sinema hususi tcdabir ve Vantilatörlerle son derece srrin bir 

hale getirilm iştir. 

Bu gün gündüz 2,30 Mtinede 

1 - Çingeneler Kralı 2 - Esrarengiz Dağ 
( Birinci ve ikinci Devre ) 

Telefon 250 Asri 
9539 

-
Do ktor 

İsmail K em al Satır 
Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında 

Müslüm apartmanı 

Hastalarını her gün sabah sa2t 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 
eder. 

[Salı günleri öğleden 
9521 

sonra Parasız 
5 26 

bakılır] arrket ittihaz etmesinden memnun 
olınalı ve tunun devam etmesini 
~eınenni etmeliyiz. Bu sebeple Çe· 

0 slovakva meselesinin " adilane 
Ve dt;va~lı ,, bir surette hail.dil 
ın •. . 

Pazar günleri saat 5 te Acem 
;hanı ve Orozdibak meydanından 

Pazar günleri saat 6,30 da 
Orozdiba:C meydanından. 

Adana Milli Mensucat fabrikası Ltd. -------------~---------------
sını temin en sulhcuyane metod · 

lar takib edilerek bir Fransız - in· 
~l!z - Alman iş birliği husule ge
tırılınesi için yapılan davet tama
tnile } erindedir . ,, 

Ordre gazetesinde Pt rtinap di 
>uı ki : 

" Bizde yapılacak en ufak bir 
Zaaf hareketi Berlinde meş'um te. 
~~bbüslere yol açabilir. Bu tehlike. 
~ önüne geçmek için Dalacier, 
I r~nsaııın 1925 te giriştiği taahhüd
k•rı yerine getireceğini bilhassa 
uvvetli bir lisanla anlatmıştır. ,, 

l::nı!alsız Tenör, Tangolar Mucidi, 
Şarkılar Kralı 

Tino Rossi 

YAZLIK 
1

• Sinema 
kı gu·· d b · b .. "k ff k' n en en uyu muva d ı 

yetlerle gösterilen 

~(Yakan Puseler ) 1 

arikulade musiki şaheserinde za · ı 
B .. ferden, zafere koşmaktadır 
fi~tün gönüllerde yer eden bir 

1 

BQy TANGOLARI HERKESi 
Dtıç ÜL!YEN BiR ŞAHESER 

Luır KAT-DIKK ~ T : 
1 
n Yerlerinizi erken temin ediniz 

----95!8 __ 
.....___;-:-_____ _ 

Hiırnetçi aranıyor -
fi:: Vd 

i{<ldırı • Çalı,mak Uzere bir 
lı;ıı,... aeçı ve bir hizmetçi 

lıillrıe 111Yor. lstıyenlerln idare 
llllze müracaat etmeleri 

..........___ ___ c_.....:, 

KARATAŞ-ADANA 
Cumartesi günleri saat 18,-

30 da Pi ~jdan 
Pazar günleri saat 18,30 da 

Plajdan 

Otobüs ücretleri: Gidiş ge· 

1 

1 Sosyetesinden : 
ı Fabrikamız mamulatı kabot bezlerinin 

Tip Aslanlı 

1 apkalı 
1 

• 

• • 

2. 
2. 
4. 
6. 

Genişlik 

75 cm. 
90 
90 
90 

• 
• 
• 

Top 

36 
36 
36 
36 

fiatları 

metre 

• 
• 
• 

Kuruş 

725 
839 
725 
766 

1- Yukarıdaki fiatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. !iş ( 1) liradır. Yalnız gidiş veya 1 
geliş 50 kuruştur. Yerler numa 
ralıdır. Daha evvelden Acem 1 

2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 2 % 
zam yapılır . 

hanı karşısındaki Tan lokanta 

sına müracaat edilerek kapalı· 1 
la bilir. 

J 
1 

3- Tip 2 bezin balyası (20) top tip 4 ve 6 bezin balyası (25) toptur 
4 - Kabul cdilm siparişler sırası ile gönderilir. 
5 - Sıpariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 Mayıs 938 tarihli tamimi 

ne müstenittir. '4989 4 

Seyhan daimi encüme
ninden '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 - Osmaııiyenin dervişiye • Is. ' 

1 
Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

VE 

Sin ger 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 
muhakkak görünüz 

Satış deposu • Hükumet • 

sızca Köy yolu arasında 2X8 lik 
köprü tamiratı (967) lira 64 kuruş
ı~açık eksi tmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 4181938 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 10 da 
Vilayet daimi encümeninde yapıla- ı 

caktır. 1 

Adana .l\skerlik Şube
sinden : 

r---~~-·-----, •• o 
3 - isteyeler keşif evrakını 1 

görmek üzere Nafia müdürlüğüne 
maracaat edebilirler. 1 

ruş ~üva~~:~li~:~:i~~;) ~~;m:;i k~e 1 

bu işi yapabilecek iktida·ı olduğu 
na dair Nafia müdürlüğünden alın· 
mış vesikayı gösteımesi lazımdır. 

Bu sene hesap ve muamele me 
muru okuluna ( 100 ) kadar yedek 
Subay alınacaktır. Kabul şartlarını 
öğrenmek üzere istekli olanların 
22/Temmuz/938 kadar Adana As-
kerlik Şubesine 
ilan olunur. 

müracaat etmeleri 

T ür ksözü 
Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
~oo 

100 

il 
1 

1 

1 

caddesinde mer 
Başeğmez Ticarethanesjdir 

Telefon: 168 Telg raf adresi: Başeğmez 

14-80 9490 -
Seyhan Defterdarlığınd an : 

17 - 21 - 25 - 29 9540 
Satılık tarlalar ı Dış menıle~ct e için Abone Sarıyakup 

1 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

Alemdar 
cadde.i Ada Parsel 

34 
Cinsi 
Arsa 

Miktarı Brher md· 

1 ÇOCUK HASTALl.ILARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr.Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 

l•K•a•b•u•l-••a•a•t•la•r•ı•:•H-e•r-g]n "' 16-18 

Ceyhanın Sirkeli köyünde beş 
muhtelif kıtada ve yekdiğerine ya
kın 545 dönü 'l1 tarla ile altı odalı 
bir çiftlik damı toptan ve pera
kende olarak satılıktır.Salın almak 
istiyenlerin Ceyhan Belediye mü· 
nadisi Nuri Çavuşa müracaat et 
meleıi . 

1- 6 9540 

1 2 - ilanlar için ıdareye müra· 

1 caaı edilmelidir. 
ıı:........;,,,;,,;,;;;,;.;,,;.;_ ______ . __ ..,; 

'=-------; Bu gece nöbetçi eczane 
1 

Tarsuskapısı civrında 
' 

Halk eczahauesidir ı 

1 ·--------------ı---------- ---

• 

• 

• 100 

Saç bedes. 89 
ten 

04 5 metre murab- re murab. 
' 

baı taınarııı bıu altmış 

15 Diikkan Yarı hissesi 

1 un.ştur . 
Tamamı -
nın kıyme· 
ti 300 Li 
radır . 

Yukarıda mevkii, cinsi ve miktarı yazılı gayri menkul! rin hizalarında 
yazılı muhammen bedeller üzerinden mülkiyetinin açık artırması 27/Tem
muz/938 çarşamba günü saat o:ıda yapılacağından isteklilerin muayyen 
satta yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçasile Ddteı darlıkta top 
!anan komisyona gelmeleri • 9513 12-21 

1 



Adana Bo:sası Muameleleri 
ı-~~~--~--~~~':"':"::,...."""':~---- ~~~~~~~--

PAMUK ve KOLA 
-----

Kilo Fiati 

CiNSi : n a~ ı AEn ço~. 
Sat ılan miktar 

-=-1-
Kapımalı -pamuk 

Piyasa parla~ı -:- -
--pryasa tr.ffiiZi --:----

-25.50 - - ------___ , _____ -
iane ı 

inrıc ~ 

H~p 

KkVl;nt 30 

YAPAGI 
Beynz 

--SiYah ___ , __ ı,_~ 1-·-

ÇIGIT 

~::res - - --. 1 1-== I ________ _ 
Yerli "Yemlik., ı 1 

' ., "Tohull'hık,. ----_ J ____ _,1-... _____ --:=ı 
'-1 U B U B A ..::T_..,--_____ _ . 

Pu~day Kıhn' -.. Yerli ~,32 -- - - ---------.. M~ntane -- - -----------
Ar~a 2,90 ____ 
Fasulya 

_2_.9_~ --ı-------
---- -

Yulaf ~s ___ 
Delice - 3,12=-,
Kuş yemi ----

· Keten -tohumu ___ -----
ı--

----------
----J\.··ercunek - --Susam 

UN 

L>ört yııoız :::ıa!lh 1 
---'--'-'---'------- - ·----

l'Ç " " 1 ~ -~-Dört y,!dlz!.)o'-ğ-r-uı_u_k _______ --~~-~~-t 

:ı c - -::1' - uç 1' ,, 1 
§ ~ ~imit ----" __ 
::< ~ _l_:<._ıt_)ı.dız Cumh1.rıyet . ı---
~ 1 Ü\:, _ __;•c,._ _ __.:•'-' ---- -

Siımt ---,------!..----""'.""'----
t-..um l>ıyo ve Para Lıvc r,,o l 1 elgrafları 

16 I 7 I 1~38 I~ h'1ıı\...asınddn alınmıştı r. 

• 
--==---------~-,.,..- ..-::z:w•. .-r-•.~-...... ---... 

T. 
t.ı• 1 • 

1 

Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastalıkları mütehassısı 

Reşatbey maha1lesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Halil evi 3 - 30 9531 

Türksöru 

""\ 1 

1

,_f __ BE_L_E~Y_E_i_LA_-_NL_A_R_ı __ , TÜRKSÖZİ!İ 
• jMatbaacılık 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Tü rbözünün oto 

malik makinalarında 

yaptıra bilir siniz. 

l LAN 
• 

T A B 

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

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab iş l eriniz, en kısa 

bir zamanda en n•fis 
bir şeklide en zarif hu 

rufatla Tür'.,sözün le . a 
pılır . 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasmda ba~
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cilJ İçinde 

ese rin iz daha kıymet· 

lenecrktir. 

• 

K f TAP 

C 1 L O Kütüphanenizi gü 

zellc~tirm <k istiyorsa 

nız kitaplarıııızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

• 

GAZETE 
Türk.sözü matbaa

sı • T ürksözü.ndrn baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

------~ -----
1 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acant~sı hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticaretlıane sid i r 

l 
T r lg rAf a.lı esi : B ŞEGMEZ Tt· ldon : 168 

9490 15 80 

ı~~~~~~~~~~~~~-~----~·~~------~-~· 

Poı takal ağ<ı çlarının sıhhati nasıl 
temin edilir ? 

VOLK ile, çünkü: 
1- Pcı ıt .. kallara a rız olan ha ş• ra t ve ha , ı lık ' arla t ıı kolay ve pr fk 

ş ekil de miicadele ctıııek anc.tk VOL '< ile bbildir . 

v olk ı l 1cına ıarJımcı bir nlddde k arışlııılrrasına lüzum yoktur . 

Volk 
Volk 
Volk 

M, vcut ilaçlardan en emniyetlisidir. 

Re sıı i müesseseler tarafından her ilaca tercihan tatbik 
ve tavsiye eJilmektedir. 
Ve Volkun kull ; n ı lınasına yaray~n Püskü:g rçler her za. 
man bahçecilerin emirl erin~ amade bulıındurulmaktadır. 

Adana satış • 
yerı 

r.1azhar Hasan Mühür Birader!er 
iki g. B. 4 - 15 9606 

or. Muzaffer Lokmanı! 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted ·r. 

1 - Yansen planı mucibince Atatiirk parkı içe ı i,inde muayyen ma 
halde yapılacak olan yüzme havuzu (Pisin) inşaatı ka, alı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Muhammen bedl'li 18345,25 lira, muvakkat teminatı 1375,89 li· 
radır . 

3 - ihalesi temmuzun 28 inci perşembe günü saat 10 da Belediye 
encümeninde yapılacaktır . 

4 - Eksiltm<ye girmek ist cytnleıin ihale terihindcn evvel, evvelce 
yapmiş oldukları işleri bildirir bir istida i!e l:elcdiycye rr.ürrcaat ctrrt· 
!eri mec!,uridir. 

5 - Proje ve şartnamesi Fen lşleıi Müdürlüğündedir. isteyenlere 92 
kuruş mukabilinde verilir. 

6 - isteklilerin ihale günü.saat (8) e ~adar teklif mektuplarını Bele 
diye Riyasetine vermeleri ilan olunu• . 

13 - 17 - 2 ı - 25 9522 

Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Ça;lar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

na galmlftlr. Bir fincan ç ey gUnUn bunaltıcı sıcaCiınr kar,ııar 

c. 

Kimyager alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umıım M ;idürliiğiinden : 
Umunı Mü 'ür1iik lı ş ~ ilalın fa i s lılıdam •dilmek üzne Kimyagtr alı· 

raca1<tır . isteklilerin izzat ve Ankara haricindtkiler isıida ile müracaat 
ederek şaıtları öğre ebilirler.9472 1 3 5 - 7 - 9 - 1/-13-15- 17 - 19 

1 

r-

-Kumbarltj biri 
\. ~ 
i. 1 
.,\ 

TURXl)'l! 
Ct1MH11 RN6TI 

ZiRAAT.BANKASI 

Tan lokantası 
Saathane civaıında Acemhanı karşı>ınl~a Tan lokantası 

Sayın müşterilerini m~mnun etmek İçin büıün malzemes;ni yenileşlirmişl~ 
Memleketçe tanınmış en usta aşçı başının hergün taze olarak lıazırlad 1~ 
nefis et Sebze ve hamur yemekleri herkesi memnun edrt 

b!ı tarzdadır. Ve h~r kiseye elverişlidir. 

Ucuzluk, temizlik, mükeınmel servis. 

ı - Tan ab nelerine yüzde 20 

yapmkatadır. 

2 - Tan Yaptığı abunelerin rvlcı iııe arzu 

yemeklerini gönderir. Uzaklığı nazarı itiban almaz. 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaail 

J 
...... 

l 


