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... •• •• SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kurvluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASl GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

•• VEZİRİST ANDA •• 
JAPONYA BUYUK bir 

MATBUAT 

1 Temmuz 938 
Ondördüncü Yıl - Sa~ ı : 4169 

5 Kuruş 

LAYiHASI 
,.. .............................. ! ..... .. 

FELAKETE UGRADI 
Suriyeli 
serseri adam Matbuat 

hayatını 
mensuplarının 
tanzim eden 

meslek 
esaslar 

........................................................ 
Japon halkı endişeye düştü 

' 
ve ı 

ede· 

e r 

, ceı 
çek 

ZELZELE - SEYLAP 

Yüzlerce milyon zarar var; pek 
çok ölen ve yaralanan oldu 

lıııkyo : 30 (Radyo) -Oç gUndenberl burada slddetıl yaAmur
l•r yajimaktadır. Bu yüzden 40 klfl aımu,tur. 1500 ev su al
tında kalmıftır. Yollarda münakalat yapılamamaktadır. 

ı~ Yüzlerce mllyon leyllk ha-

n k• 
n• 

.uırı• ••rat vardır. Bu felaket, aıtmlf 
••nedenberl ilk defa görUlmek
'•dlr. 

Japonlar bir Sov-
yet gemisini mü
sadere ettiler 

Tokyo: 30 (Radyo ) - Do. 
meyi ajansı bildiriyor: Japon Haıi
ciye Nazırı, Ja, on sularına giden 
bir Sovyet gemisinin müsadere edil 
mesi üzerine Sovyet hükumetinin 
yaptığı protestoyu haksız görmek
tedir , Gemi hakkında verilen ve 
tatbik edilen müsadere kararı kati 
yen bozulmıyacaktır . 

Afganistana 
mı yürüyor? 

Londra : 30 - Deyli Herald 
gazetesi yazıyor: Veziristanda Şa· 

mi Pir ismi ile meşhur , esrarengiz 
ve mukaddes sayılan bir adamın 

tahrikatı ile Hindistanın Garbişimali 
hududunda yeııi karışıklıklar çıkma
sından korkuluyor. 

Şamlı bir Suriyeli olduğu zan
nedilen bu esrarengiz adam , Vezi

ristana bu sene başında , din karı· 
şıklığı çıkarmak istiyenlerin daveti 

ile gelmiştir. 

Şami Pir, bugün Vcziristandaki 
Aşiretleri kıyam ettirerek Afganis· 

tana yüı üyPceğini ve bugünkü hi 
nedim devireceğini bildirmiştir. 

Ankara: 30 (Telefonla) - Gü · 
nün mühim mevzularından birisi o 
lan matbuat birliğinin matbuat men· 
supları hakkında hazırladığı layiha· 
nın kanuniyet kesbetmesi meselesidir. 

Matbuat mensuplarının meslek 
hayatını tanzim eden bu Iayibanın 
en mühim kısımları şudur: 

Gazetelerde muharrir, muhbir, 
ressam, fotoğrafçı ve musahhih sıfa· 
tile devamlı surette çalışarak bu 
işleri kendilerine meslek ittihaz et 
miş olanlar, teşkil edilecek Türk 
Basın Birliğine dahil olacaktır. 

Hükmi şahsiyeti haiz olan Basın 
Birliğinin merkezi Ankarada ola
caktır. Birliğin Ankara, lstanbul, 
lzmir, Adana ve Trabzon gibi beş 
mıntakada şubeleri bulunacaktır. 

Merkez idare heyetinin başlıca 
vazifeleri şunlardır: rif t 

d~ 1 

atlıJ 

'JI ~ 

Ayni memleketin hemen her ta
rafında şiddetli zelzeler olmaktadır. 
Yağmurlar neticesi, arazinin kayması 
Yüzünden 18 ev yıkılmış, 80 k'şi en
kaz altında kalmışıır. Bunlardan otu
ıu ölmüş, diğerleri ağır yaralanmıştır. 

Fransada 
yakalanan 
casuslar! 

Nehirde yıkananlar I J k J E . T 
Polis tarafından şiddetle 1 S enueTUll rmellll. e-

~ 

u 
aası 

Amele ücretleri Gizli istihbarat B:;1~:~ va:~:~::,::~::e ge. rini Türk dostu gördüm 
Bu hafta ot amelesi 
Ücreti bir mıktar indi 

--~~~~~~~~ 

dairesi şifreleri 

çözmeğe çalışıyor 
1 

çilmck üzere nehirde yıkanmanın 
kat'i surette yasak edildiğini ve bu 
yasağı dinlemiyenler hakkında zabr 
taca takibat yapılmakta olduğunu 

müteaddit defalar yazdığımız halde 

Paris : 30 _ Fransada , Franko yine bu sıkı takibatın önüne geçme-

hesabına casusluk eden bir şeb~ke. nin mümkün olamadığı hayret ve 
esefle görülmektedir. 

fskenderunda şimdi bir metre 
kırmızı bez arasanız bulamazsınız 

Bezler hep bayrak oldu 
Şehrimize bir taraftan civar 

Vilayetlerden amele gelmekte ve bir 
taraftan da ameleler yerle. ine dön
tııcktedir. Amele ücretlerinde ge· 
Çen haftakine nazaran bir mıktar 
tenezzül vardır.Dün ot amelesi hafta
lığı 4 4,5 ve patoz amelesi 8·9 lira
dan tutulmuştur. 

nin bulunduğu bildirilmiştir. Dün de yaşları 12 13 arasında 
Fransız polisi, bu şebekeyle ala bulunan iki çocuğun nehirde yıkan. 1 Iskenderun 

kadar olarak tevkif ettiği kimseler dıkları bekçiler tarafından görülmüş limanı durgun 

Buğday dün kilosu 3 kuruş 5 pa· 
ra ile 3 kuruş 10 paraJan, arpa ve 
Yulaf kilosu 3,5 kuruştan satılmıştır. 

Vilayet bütçesi 

Bugünlerde tasdik e 1i
lerek Vilayetimiz~ gön

derilmesi bekleniyor 

v :•sJiıc edilmek üzere o.biliye 
tka etine gönderilmiş olan Vıla

Y.etiDıizin 938 yılı bütçesile Jıkted 
kısat Öğretmenlerinin 932 yılı mes 
cıı iıedellerine ait mazbatanın bu 

ıiinlcrde Vekiller Heyetince tasdik 

~dilerek şehrimize gönderilmesi bek 
nın~ktedir. 

Dezenfekte 
komisyonu J 

Şehrimizde faaliyete geçti' 
fabrikalarda incelemeler · 

yapılıyor 

, Şehrimize geldiğini yazdığımız 
~ı~aaı vekaleti mücadele şübesi mü 

Urij Recep Görkmen ve mutahas 1 

~ıı Bayo vekalet tarafından şehıimiz 
e teşkil edilen dizenfekte komisyo· 1 

0urıa ·ı · I seçı en pamuk mutabassısı K· 

hakkındaki tahkikatına devam et. ve bunlar ancak bir tarafa sakladık-
mektedir. Son gelen haberlere gö farı eşyaları almak suretile yakalan 
ıe, casusların evrakı arasında çok mış vel karakola getirilmişlerdir. 
m"übim vesikalar elde edilmiştir, Şu hale göre nehirde yıkanan 

Başlıca casus olarak tevkif edil· far hakkında çok şiddetli takibat 
miş olan Marki de Revalsonun çan· yapılacaktır. 
tasından Fransız hariciye nazırı ile 1 

Paristeki Alman elçisi arasındaki - · 
bir görüşmenin notl .. rı da çıkmış on k kat o <e ır : 
tır . 

Marki Biarritz de bir otelde tev· 
kif edildıği zaman , katiplerinden bi 
ı i bir meşin çantayı saklamaya ç1· 
lışmışlı. Ele geçirilmiş olan bu çan 
tada ispanya hudu :!undaki Fransız 
askerlerinin mevkiini gösteren to ı 
pografya haritaları ve diğer milli 

1 

müdafaa sırlarını muhtevi evrak bu• 
lıınmuştur . 

Bu gün Marki ile iki katibi , bir 
askeıi hapishanede bulunmaktadır
lar . 

Yapılan tahkikata göre , Marki 
ve adamları, tevkifürinden evvel , 
hemen her gün Biarritzden lspan
yol nasyonalistlerinin elinde bulunan 
San .:ıebasf ana motosikletle gidip 
gelmişlerdir . 

Casusların evı akı arasında bazı 
şifrrli kağıtlar da bulunmuştur ki, 
bunların okunması henüz kabil ol
mamıştır . Askeri gizli istihbarat 
dairesi bu şifreleri çözmeye çalış· 
maktadır. Bu şifreli evrak okunduk
tan sonra, F ransanın diğer şehirle. 
rindeki casusların da ortaya çıka
cağı umuluyor . 

Mağaza perdeleri 

!3iiıiiıt ı§l · rınıızırı ve /ıııyutıtnı:uı. 

dii :rnı içırı b : ltll'JOf"llZ, ka,,uu re ıu· 

zıınılnnrı zoru nıu llizını ? 
lrısuııları, iyiye, güzele sevkedecek 

aklıselim , zevk ve saire gıbi man<vi 
kuvvetlerin üzerimizde hiç tesiri olmu
yor nıu ? 

Şu günlerde çar§ıdıın geçerken dık
kaı ettinizse, çirkin bir manzara mu
lıakkak • adeta gözlerinizi ısırmıştır • 
Bir çok dükkan ve mağaıalarırı önün· 
deki perdeler kirli,yırtık birer paçavra 
halinde sallanmaktadır . 

Bu ÇP§il perdeler, dükkanların ve 
nı.ağazaların önü1ıe, viırinleri ve için· 
del.ileri güneşten muhafaza için ko
nur. Brnaenaleyh herşeyden evvel mal 
sahibinin menfaatı ıçindir . 

<la'.~. ve pamuk üretme çiftliği mü· 

l .~ru Zeki ile birlikte ziraat müdür,---------------
u~ ~ ı 
~Un;ıe bir toplantı yaparak şehri bankau ve gilodo fabrikalarında 

Böyle bir örtüyü hiç koymtısa ken• 
disine kimse bir şey demez . Ftıkaı 
koyduğu takdirık onun temizliğine , 
güzellığine baknıağa da Mecburdur . 
Çünkü caddelnın , şehrin güzelligı , 
temizliği bütün şehirlileri alakadar 
eden ve herkese art olan bir maldır . 
Hıç kimserıirı bu ıeylere tecavüze hck
kı yaktur. Bilı1kis şehrin güzelliğine , 
temizliğine yardım etnıek, iyi ve me
deni bir ıehir sakininin en öı•de gelen 
vazifelerinden biridir . 

Belediyeden ricamız : Vazifelerini 
unutan , i/ınıal eden bu dükkan ve 
magaza sahiplerinin kulaklarına ha· 
ta/arını fısıldayarak caddelerimizi kirli 
pe~temal asılı hamanı koridorları man· 
zarasından bir saaı evvel kurtarması· 

dır . 

~ııde kurulacak olan dezenfekte ı tetkikatta bulunmuşlardır. 
el~hin rnıkine sinin yerini tesbit ve Kurulacak olan bu dezenfekte 
p anlarını tanzim işlerile uğ·aşmışlar teshin mıkinesinin bu pamuk yılı 
ite ··ıo.ı · 0

11 eden sonrada beraberinde zira içinde faaliyete geçilmesine çalışıla 
at ıniidiirü bulunduğu halde ziraat caktır. 

Sajida: ls1<enderun limanının bugUnkU feci hali. ithalat, ihracat 
faaliyeti hakkında bu resim iyi bir fikir verebilir. Solda: Türk

•özU muharriri lskenderun Konsolosumuz ile beraber 

(Yazısı içer ide) 

İSPANYADAKİ V AZİVET 

Harp umumiyet itibarile 
F rankocuların lehinde 
Burgııs: 30 (Radyo) - Fran

kistler Nigorayı da geçmişler ve 
Ostamoya hakim bir mevki elde et 
mişlerdir. Buradaki üç cephede harp 
şiddetle devam etmektedir. Gece 
gündüz her iki taraf tayyareleı i muh
telif ka8abaları bombardıman etmek
tedirler. 

Barselon: 30 (Radyo) - Neşre
dilen bir resmi tebliğden anlaşıldığı

na göre, Cumhuriyetçiler dün sabah
ki \'e dün öğleden sonraki çarpışma
lar neticesi de asi kuvvetlerden bir· 
çok mevzileri geri almışlardır. Cum
lıuriy•tçi kuvvetler bu mevzilere der
hal yerleşmiştir. 

1 - Hükumette matbuat ara
sında iş birliğini temin ve tanzim 
etmek, 

2 - Maluliyet, hastalık, işsiz

lik, ihtiyarlık gibi hallerde Birlik 
mensup ve ailelerine yardım etmek 
için, yardım ve tekaüd sandıkları 

veya müşterek sigortalar tesis et
mek, 

3 - Gazetecilik mektepleri ve 
kurları açmak. 

Birlik mensupları arasında çıka. 
cak şahsi ihtilafları halletmek için 
mıntaka haysiyet divanları ve An. 
karada da yüksek bir haysiyet di
vanı kurulacaktır. 

Gazete ve mecmua sahipleri ile 
Birlik mensupları arasında karşılıklı 
münasebetler, iki taraf arasında ser· 
besi olarak şu şekilde tayin ve tes. 
bit olunacaktır. 

Müddeti muayyen olmıyan bir 
mukavele, gazete ve mecmuada ge· 
çen hizmet müddeti beş sene veya 
ddha az olduğu taktirde bir ay ev -
vel, hizmet müddeti beş seneden faz 
la olduğu taktirde iki ay evvel ha
ber veı ilmek şartiyle, iki tarafça fes. 
hedilecektir. 
Gazete veya mecmuanın herhangi bir 

sebeple neşriyatını tatil etmesi veya 
mecbur sebepler hüdusu veyahut bir 
tarafın mukavelenin devamını imkan 
sız kılacak derecede vozih bir kusu
ru görüldüğü taktirde yukariki hü· 

kifm tatbik olunmıyacak, yaı i mü
kavele feskolunacaktır. 

Birlik mensuplarına 0dhiliye Ve
kaletince birer basın kartı veıilecek, 
bu kartın hamillerine bahşedeceği 
kolaylıklar bir nizamname ile tesbit 
edilecektir. 

Kanunun neşri tarihinde Türkiye. 
d~ çıkmakta olan gazete ve mecmu· 
alarm gönderecekleri murahhaslar 
J.n miiı ek kep bir kongre Dahiliye 
V.:kaleıinin dav~ tı ile Ankarada top
lanacaktır . f s taııl:ıul matbuat cenıı· 
y.ıinin Lü!ii1 hak 'e V• cilıcleri Tiirk 
basın biıliğine intikal edccekt.r. Ka· 
uuıı n•şıı tarihinde" muteber ola
C•klır. 

Dörtyoldaki satış 
kooperatıfi 

Dörtyofdaki altı zirai ko<>peratif 
ve mütahassısların iştiraki bir porta 
kal satış kooperatifi teşkili maksa· 
dile ziraat vekaleti mutahassısların · 

ban Kazım Refik, mutahassıs Vilb· 
rand vilayet ziraat müdürü Nuri, ti 
caret ve sanayi odası baş katibi Ta 

ha Torostan mürekkep l::ir heyet ora 
ya giderek tetkikat yaptıktan sonra 
şehre döndüklerini yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre iktisat ve 
kaleli; bu satış kooperatif kuruluş 
şeklini lastik ettiğini vila1 ete bildir 

miştir. 

Köy Eğitmenleri Kursu 

7 Mayıs 939 da şehrimizde bir 
köy Eğitmenleri Kursu açılacağı 
Kültür Bakanlığından Kültür Direk. 
törlüğüne bıldirilmiştir , Bu Kurs 
yedi ay devam edecektir . 



r · ·· ·· - .. - - ·· - ·· - ·· ·~ At t .. k b. Bu yazr, Avusturalyada 

1 
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lhalb>er De rü Şelhl ü ır 
ı, ______________________ .;... ................ ._ ................. d 

~ olar;k intişar eden ve Rom 1 a or egı 
Londen lmzasmı tafıyan ' 
ba,makaledlr. Ayni zaman- Köpeklerin 

öldürülmesi işi 
da eelgrııdda çıkan "Bal- • 1 ~ h t d 

_;;_;.~;~!·~~:. :~~~:
8

_~·~::... ıs a a çı ır 
kaşa eder ve bu münakaşaların gün· 
Jerce sürdüğü de vakidir. Ayni şe
kilde Atatürk sık sık memleket icin
de küçük kasabalaı ı \'e köyleri do
laşır ve buralarda mtıhallf köylülerin 
mektep muallimlerinin ve iş adam
larının samimi di;{Lnceleıini ve arzu
larım öğr<'r.meğe çalı~ır. Binaenaleyh 
Tüı kiye Cumhurı ei sirıin dli~i:nceleri 
ve 1 asavvurlan evvela hususi olarak 
ve dah" sonı a Millet Meclisinde mü
zakere ve münakaşa edilmeden ka
nun şeklini almıyor. 

Bir mükaleme esnasında Dahiliye 
1 vekili B. Şi krü Kaya bana şöyl"' de

mişli: "Son 14 yıl iç:nde sırasiyle hari 
ciye: adliye ve dahiliye vekaletlerin• 
de bulundum; bütün bu vazifelerim es 
nasında Atatürkten emir diyebileceği 
miz bir sö-z iş itmedim . O daima tavı 1 

siyelerde bulunmuştur, bız bu tavsiye 
leri müzakere ve ın rıakaşa etmişizdir; 
fakat kendilaı i hiç bir zaman bana 
şunu veya bunu yapmayı emir buyur 
mamışlar ''e benim vel\alet işlerime 
hiç bir zaman müd<ıhBle etmemişlerdir. 
Veıeiller Heyetinin diğer azaJarının da 
kendilerine ait hususlarda ayni şeyi 
söyliyecek lerine eminim.,, . 

Bence Kemil'"zmin en büyük başarı 
sı Atatürkün, batıl itika-:Jlar ve ceha 
let il ticegahı şeklini almış olan mut
lak bir itikadı ortadan kaldırarak o· 
nun yerine pratik bir iman, içtimai 
hizmetler, amme:: saadeti ve memleke-
t in refahı uğrunda hodbinlikten tama-

1 miyle muaı ra bir işbirliği fikrini ikame 
etmiş olmnsıdır. Suiistimal ve maddi j 
menfaat peşinde koşmak hususlaı ında ' 

biı birleriyle yarış eden şeyhlerle kötü · 
bir memur sınıfının idaresi altında l 
kalmış olan eski Türkiyede bu mezi 
yellerden hiç birine rastlanamazdı. 

Atatürk, memleketi içine soktuğu ye
ni rasyonalizm ile Türk vat21ndaşına 1 
ve bilhassa nüfusun büyük bir ekseri 
yetini teşkil eden köylüye milli kuv-

' vet ve kudretini idrak yolunda yeni 1 
bir hız vedrdi, hakiki ve dinamik isla 

miyetin manasını Bğretti ve onu, şim 1 

diye kadar meçhulü olan ainat için· 
de layik oldu~u mevkie çıkardı. Ev 
velce bir toprağın mahsul vermemesi , 
bir ağacın vemişııiz kuruması, bir has ! 
talık gibi her türlü muvaffakiyetsizlik , 
ler bdar ve tevekkül zihniyetiyle şi 
kayetsiz karşılanırdı. Türkiyede isla 
miyet bu derece dejenere bir hal al 

A 
Jman sinemasıoın ba 
şrn-Ja büyük bir mev 
ki almış bulunan ka 
dın artist ve sinemacı 

üzerinde hakiki bir inkilap yaratıyor 

Tanrının yeni bir mefhumu ki hakiki 
islamiyetin müminleı e verdiği mef
hum da budur-, insani: hayatı ve işi 
yeni bir anlayış ·tarzı yaratılmıştır. 

Bundan bir müddet önce şehir 
içindeki serseri köpd lerin belediye 

l aytarhğınca öldiirülmesine başlan

oıışti. Eakat; son günlerde bu işin 
durduğu bilhassa mahalle ara~armda 
adeti< ri günden güne çoğalmakta 
olan köpeklerin görülmesinden an 
laşılm lktadır, Belediye baytarhğının 

h-kraı faaliyete geçeceğini umu

yoruz. 

Halk işleri bürosu 

15 eylul 1935 de vilayette açı 

lan halk işleri bürosuna müracaat 

edenlere büyük kolaylıklar göste · 

rilmekte ve dilekçeleri bedava ya · 

zılmaktadır. Adananın pazarına te. 
sadüf eden perşem'1e günleri burası 

Türkiyede bulunduğum müddet 
zarfında hiç bir şey , ne Alman tar
zında inşa edilmiş olan hastahaneler, 
mektepler ve hükümet binaları . ve 
ne de Ankaranın muntazam bir plan 
dairesinde inşa edilmiş olan yeni 
b=nalar benim üzerimde eski bir iti
kal mensuplarının pratik bir hayata 
alışmak hususunda gösterdikleri yük· 
sek kabiliyet kadar tesir bırakmış 
değildir. Mamafih Atatürk ; şeyhlere 
ve imamlara nüfuzlarını kullanmakta 
devam müsaadesini vermiş olsaydı, 
bu neticeye vanlcımazdı. Fakat unu· 
tulmamalıdır ki, Türkiyede din, Rus
yadaki gibi menedilıaiş ve yahut Al· 
manyadaki gibi tazyik politikasına 

tabi tutulmuş değildir. 

Devlet ferdin dini hayatına hiç 
bir zaman müdahale etmez . hatta 
Türkiyenin biricik mareşalı dahi hu· 
sus! hayalında dindar bir müslüman· 
dır v~ Kemal Atatürk dini vazHele
rını ifa hususundaki dürüstisine 
telmihan ekseriya kendisile mütala· 
ada bulunur. Atatürk dini nüfuzu , 
din ile alAkadar olmıyao hayat sah
nelerinden ve şeyhlerin menfur bir 
alet olarak kullandıkları sahalardan 
kaldırmıştır. Çünkü bu şekildeki din 
tesirleri trrakkiye mani teşkil edi· 
yordu. Şeyhlerin ve imamların faa. 
Jiyeti cami duvarlarının içine hasre
dilmiştir. Bundan böyle din ulema
sının, vatanclaşlarm terbiyevi , mes
leki ve kanuni hayatına müdahale· 
]erine müsaade edilmiyor. 

' çok kalabahklaştığından halkın işle
rinin süratle görülmesi için memur 
adedi arttırılmaktadır. 

Pa°'uk Mütehassısı döndü 

Ziraat Vekaleti Pamuk Şubesi 
, Müdür Vekaletini ifa etmekte <ılan 

şehrimiz Pamuk Üretme Çiftliği Mü· 

tehassısı Salahaddin Tezcan; Süley· 

man Turgayın Müdürlük vazifesi 
başma dönmesi üzerine şehrimize 
avdet etmiştir . 

Kemal Atalüı k kalben materya
list olmakla beraber halkın manevt 
ihtiyaçlarını karşılayacak iedbirleri 
hiç bir zaman ihmal etmemiştir. Türk 
lisanını yabancı kelimelerden kurtar- 1 

mak ve Tüı k tarihinin köklerini bu
Jup meyd;,na çıkarmak işlerindeki 
heyecan dolu gayretleri de gösteri
yor ki Atatürk sadece Tfirklerin ha· 
yatım rasyonalize etmek ve Garp
Jılaşt ırmakla iktifa etmiyor. 

Esasen Kemalizmin manevi bir 
kuvvet halinde inkişafi bekle · 1 

niyorsa Türk hayatında dini ve gayri ; 
dini elemanların imtizacını temin et
mek zaruridir. Eğer bu yapılmazsa 
bir kaç sene sonra bir idare sistemi 
ve bir içtimai bünye şekline girecek 
olan Kemalizm ilk günlerindeki ide. 
alizınin büyük bir kısmını kaybede 
cek ve Türkler yeni bir ideal arama· 
ğ"a koyulacaklardır. 

Rom Landen 

Lamba nerede bulundu 

lki gün evvel N~cip oğlu Hak 
kının evinden çalındığı iddia edilen 

otuz kuruş kıymetinde"ki hir lamba 

IJehçet oğlu hırdavatçı Nazifte 
elde r dildiğinJm tahkikata başlan 
mıştır . 

Mücadele istasyonu 
Miidürü 

Diyarbakırda Zeytuo ağaçlann 
daki hastalıklar hakkında tetkikat 
yapmakta olan şehrimiz Mücadele 
istasyonu Müdü rü Haydaı ın ş hri· 

mizde kurulan Dezenfekte homis· 

yonuna iltihak ttmek üzere bugün

lerde buraya dönmesi beklenn.ek 
tedir • 

f ki hayvan çalındı 
Ceyhanın Kösüreli köyünde o 

turan Abdulkerim oğlu Süleyman 

ile aynı köyde oturan Hacı oğlu 

lbrahim, evlerinin önünde bağlı bu. 
luoan hayvanlarının meçhul şahtslar 
tarafından çalındığını şikayet etme 

leri üzerine tahkikat ve takibata 
başlanmıştır. 

Mürettip alacağız 
Gazete kı~mınela çalışa

cak iki mürettip alaca· 
ğız. İdarehanemize mü
racaat. 

Leni Rifenşta 
Avrupa postesı 

Leni Rifenştal, madam Düpon ismi na btklediler ve, bir keşifte bulun· kimsenin beni farketm('mesini istiyor 

altında mütenekkiren Parise gelmiş masalarJı, daha da bekliyeceklerdi dum. Çünkü, çok yl")rgunum, dinlen 

bulunuyor. Halbuki, Alman artisti bir müddet meye ihtiyacım var. 
Leni Rıfenştal, Hitlerin sevgisini tenberi aralarında bulunuyordu. Fa Son günlerde olimpiyat filminin 

kazanm,ş kadınlar arasında sayıl kat başka bir isimi.!: madam Düpon fransızc;ıya çevrilmesile uğraştım. 
maktadır. Artist, kazandığı bu teyec ismiyle"... Dün akşam gelirken bu fılmin Brük. 

cüh say<"sinJe Alman sinemacılığı· Parisin en lüks otellerinden biri selde gösterilmeye başlandığmı gör 

nın başına geçmiştir. Ve iki sene ne inen, fak:ıt, ismine rağmen, fran düm ve seyrettimi. Film o kadar 
evvel Berlinde olimpiyatları filme sızca bilmiye"n bu "madam Düpon, muvaffak olmuşki, sevincimden göz 

almıştır. h k yaşlarımı tutamadım ax.Jad.ml" er esiıı gözüne çarpmıştır. 5 
Leni Rifenştal geçen sene de Pa " Madam Oüpon,, Pariste daha 

b Ke~fedildiğinin farkına varınca 
rise gelmiş ve sergide bil assa sine bir müddet istirahat edecektir. 

G kendisinin Leni Rif enştal olduğunu 
ma pavyonu ile meşgul otmuştı.1. i Renkle tedavi usulü 
derken, bu sene için tekrar geleceği· söylemiş ve dem iştir ki: 

ni söylemiştir. -Geçen sene vaadettiğim gibi Nevyorkta yeni bir sanatoryoın 
Bu sene Parisliler Leyini boşu- İşte bu yazda Parise geldim. Fakat açılmıştır. Bu s1natoryomda ha5talar 

Belediye dairesinde 
mesai saatleri 

Belediye meclisi kararı mucil in· 

c~ bugünden itibaren belediye dai 

relerinde meıni saatleri sabahleyin 
saat 7 ,30 dan 14 e kadar olmak üze 

re altı buçuk saat bila fasıla devam 

edecektir. 
Hükiime"t dairelerinde ise mesa· 

l\aatleri, yazdığımız gibi dünden 

itibaıen tatbikine başlandığı üzere 

sabahları saat yediden 13 e kadar 

bila fasıla altı saattir. 

ilk mektep muallimlerinin 
mesken bedelleri 

Dahiliye Vekaleti, iik mektep 

muallimlerinin birikmiş mesken be

dellerinin bu yıl tamamen ödenmesi 

için bütün Valiliklere bir emir gön. 

dermiştir. 

Avukatlık ve dava vekil
liği ruhsatnameleri 
Avukatlık ve dava vekilliği ruh· 

salnamesi istiyrnlerin müracaat et

tikleri yerde vekalet yapacaktan ta· 
hakkuk ettikten sonra taleplerinin 

tetkik edilmesi Adliye Vekaletinden 

alakadarlara tamim edilmiştir. 

Tekaüde sevkedilecek 
nahiye müdürleri 

1299 Tevellüt\ü nahiye müdürle 

rinin Temmüzda tekaüde sevkedil 

mel eri kanun ica hıdır. 
Dahiliye Vekaleti vilayt tlerden 

1 

bu hususta s0rguda bulunmuştur. - . . ... __ , ( 

i~ill~~~ ,.~ .. y ...... 
1 - :: ı: 

( , - ~ 1 

30 Hazi r an 938 

Gökyüzü aç.ık. Hava hafif rÜz· 
garlı. En çok sıcak gölgede 33 de· 
rece. 

r 
Türksözü 

-
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 

3 Aylık 
1 AyWr"" 

Kuru~ 
1200 
600 
~0(} 

100 

1 - Dış memleketler için Aborıe 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı! 
zammed. i 

2 - İlanlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

"nkre ı le tedavi edilmektedir. 

Kırm,zı ve mavi rrr.ldtr asap 
üz('rinde iyi tesir yapıyorla"mtş. Ye 
şil ziya ile cild hastalıkları iyi edili. 

yormuş. Mi.Je ve diğer hazım cihaz -
larındaki hastalıkların tedavisinde 

de sarı ziyanın çok faydaları oluy2r 

muş. 

Takma dişli g elinler 
Jsviçrede Appençel kantonunda 

dünyanın hiçbir yerinde görülmiyen 

bir adet vardır. bu adet Viyanada 

dişçiler kongresi toplandığı zaman I 
kongrede de mevzuubahis olmuştur. 

Bu kantonda bir genç kız evlene 

ceği zaman cihazı amsında ~ ğzına 

göre yapılmış birde takma diş bulu 
nurmuş. 

Ticaret okulu sınavla 

Şehrimiz ticaret ol(ulu sma{ 

bitmistir. Şimdi 11 temmuzda a 

kışlad:ı erkek lisesile birlikte k 
cakları kamp için hazırhklarda 

lunmatadnlar. 

Devlet memuru 
iki maymun 

Katı bir hükümde bulunmak 
1 

parça zor ama, aşağıdaki satır 
siz de okurken, Darvine her ha 
hak vereceksiniz. 

Geçenlerde Rodezi adaların 
birinde muazzam bir Gibon ma} 
nu büyük bir otelin barına mÜŞ 

olarak girip oturmuştur. 

Bu beklenilmiyen acayip rJl 

teri içeri girdikten sonra, Ameri. 
bardeki kadeh ve bardakları bı 
birer eline alıp koklamış, ve on 
sonra, eski bir dost gibi bar baŞ 
da bulunanların ellerini sıkn1 

kalkrtııştir. l!tif t g.:>r ~ meyince, 
aldırış etmiyerek, eski bir huvaf 
gibi masanın başma oturup, kül J 
lasını m . saya vurmak suretiyle J 
sonu çağırmıştır. 

Masa başında, her müşteri 
uslu uslu oturmasma nı ğmen, alı 
madığı için, oun hal ve tavrı di 
müşterilerce tekin görülmemiş 

mal sahibi tarafından ban ter~ 
meğe davet edilmiştir. 

Tabii, hiçbir kabahat işl~me 
hatta serhoş bile olmasına iııı~ 
verilmeden bardan kovulduğun\! 
ren maymun itiraz etmİ~i haksııl 
maruz kaldığı için de isyan ede 

bir parça kaba hareket etmiş; . 
nun üzerine polise müracot cdıl 
zorla dışan atılmıştır. 

Nebat ve mahlukları korurıı9: 
tanınmış olan bir memlekette rrı 
fire karşı böyle kaba bir muame 
bulunmak, doğrusu biraz çirkini 

Britanyn"nın diğer söm:irgelt 

de daha insanca düşünülmekte 

Mesela, Singapurda birçok maY. 
• 1 

lar alınlarının tetiyle e kmeklerıfl 
zanmaktadırlar. Bu maymunlar 11 

larda Hindistan cevizi ve MJog0 

top1ıyarak gündeliklerini almaktı 
lar. 

Hele bay Jambul ile Pnte B 

daki ikı maymun, tetkiklerde b~ 
nan bir ser\Iİsİn kadrosunda v3 

maktadırlar. Bu iki maymliJl, çe~ 
deki yüksek ağaçlarda faaliyette 

lunmaktadular. Her i'tisi ce dt' 
memuriyetine geçmiş m. mayrll 

dır. 
Bugün iki maymun HindisO~ 

vizi topluyor; fak at günün birin~ 
binlerce maymunun silah kullarırı' 
öğren::likleıini faızediniz. Hu h 
bir anlaşmazltk neticesinde ins~~ 
miyetine küstüklerini ve isyan t' 

rek dağa çıktıklarını bir göz o 
getiıin:z. Veya herhangi bir inss 
davası, medeniyet ve buna belli 

ideallar uğrunda insanlarla omı.ıı 
muza mücadeleye giriştiklerini, ) 
masalar başında mütareke esasi• 
göı ü~tüklerini tasavvur ediniı?!. 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çahşmak Uzt!re ~I 

k adm aşçı v e bir hlzrn• ( 
ar am yor. l stlyenlerln ld'ıı 
hanemize .mUracaat etme 

c 
-
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1 Temmuz 1938 ( Türksözü) 

HATAY 
------Röportajları 

Adana Milli Mensucat fabrikası Ltd. 
Sosyetesinden : 
Fabrikamız mamulatı kabot bezlerinin fiatları 

Iskenderun, Ermenile
rini Türkdostugördüm 

Genişlik Top Kuruş 

Aslanlı Tip 2. 75 cm. 36 metre 725 
839 
725 
766 

" " 
2. 90 • 36 • 

apkalı • 4. 90 • 36 • 
" " 6. 90 • 36 " 

lskend(>runda 
kırmızı bez arasanız 

1- Yukarıdaki fiatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2- Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 2 % 

zam yapılır . şimdi bir metre 
bulamazsınız 

3- Tip 2 bezin balyası (20) top tip 4 ve 6 bezin balyası (25) toptur 
4 - Kabul edilen siparişler sırası ile gönderilir. 

Bez hep bayrak oldu 
5 - Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 Mayıs 938 tarihli tamimi 

ne müstenittir. 9209 10 

İskenderun limanı durgun 

G azetcci gö· Yazan çocuğun bayrnm 
Seyhan 
dan : 

Defterdarlığın- j 

!
.................. ............................ . 

di Antakya, bir Nihad Tangür.er liyle ikide bir . Yeni istasyonda bir kazan iki 
zü ile şim I gecesındeki ha· 

hapishaneden fark bayr anılık elbi .<üz bir. Kazan Kapağı on beş lira 
sızdır. Postahane- •..._ ... , " " "---· ··----- i selerini okşar muhammen kıymetleri üzninden 
ye, Telgrafhaneye itimad edilmedi- 1 gibi bu albümle ~ kucaklarında tu 7/ Temmuz !938 tarihine müsadif 
ği ve edilse bile Türkiyeye haftada tuyor ve sık, sık tekrar tekrar karış· prrşenbe günü saat on beşte ihalesi 
üç posta olduğu düşünülürse orada tırıyorlardı. ı yapılmak üzere açık art'..'~ağa çıkarıl. 
iş görmenin nekadar güç olduğu an· Süle··man Hattat: mıştır. isteklilerin iholegunu Defh•rdar 

Emniyet Direktörlüğün
den: 

lstanbul Polis Mektebinin 52 
inci dev.esine 200 staji}er talebe 
alınacağından taliplerin şeraiti an. 
lamak üzere şimdiden Emniyet Mü . 
düdüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 3-3 C. 

!aşılır. _ K~rkuyorunı diyordu. bunları 1 lıkta toplanan Koıııisyona ~elmeleri.... 
3unun için, Antakyaya gelişimin elimizden gümrükte alacaklar. Çün· 9438 22 - 1 !'""--·----------....., 

beşinci günii payasa gitmek, posta ki geçenlerde Hataya dönen arka Bu gece nöbetçi eczane 
ve telgraf işlerimi yoluna koymak d e şlarımızdan müsadere etmek iste- - _ _. Yenipostahane civarında 
zaruretini duydum. mişler. 1 f 

1 CUK HASTAu LA ua t eczanesidı'r P ayastan skenderuna döniişüm- Unları tı miıı ett'm: ÇO 

de yol arkadaşlarım, bundan - Alamazlat. Bunlar gümrük MÜTEHASSISI 

bir müddet evvel Ankaraya giden paçavrası değil 
Etitürk heyeti azalarından ikisi Ali Ve nitekimd<! kimse dokurıama· Dr.Nihal Bayat 
Şelhum ve Süleyman Hattat. dı . 

Ayni kompartımanda idik. 
Onlar bana hataydaki bütün fa 

ciaları anlattıktan sonra, nihayet mcv 
zu, o dakikada koaıpartmanımızın 
pençeresinden geçen topraklara in 
tikal etti. Onlar bana bu topraklar 
hakkında karış karış malumat veri· 
yorlardı: 

- işte şu gör düğünüz koca ka
yanın arkasındaki fundalıkta biray 
evvel iiç türk boğazlanmıştı ... Şu 

tahta köprünün biraz ötesinde iki 
Türk kadına leke sürülmek istenmiş 
ve öldü ülmüştü. ilah .. 

Sağımızda deniz, solda yemyeşil 
zümrüt gibi bir örtüye bürünıpüş 

lskendcrun tepeleri göz doyurucu 
bir güzellik içinde. 

İ skenderun garına ayak bastığı. 
mız zaman eti heyeti azalariyle 

vedalaştım. Onlar iskenderunda ka· 
lacaklardı. Benim, pasaport kaydı 
için yarım saat kadar lıeklemem la· 
zımdı 

Yol arkadaşlarımdan ayrılışım 
Beni üzmüştü. Fakat bu kaygu çok 
uzun sürmedi Çünki kulakımla göz
lerim, bana emniyet hisleri verdi: 
'>ağım solum Türk. Garın pasaport 
kontrol, gümrük kontrol kısımların· 
daki bütün memurlar ve halk Türk 
Çe konuşuyor. şoförler, arabacılar, 
tııuayene memurları, polisler, jandar-

1 
rnalar herkes Türk dili kullanıyor 
Hemde temiz bir şive ile. 1 

Türk kültürünün, Türk kitlesinin 
1-iataydaki hakimiyetini yıllardanberi 
haykıran Hatay Türklerinin, ne ka
dar yalansız bir iddiada bulunduk· 
!arını gözlerimle gördüm, kulakla· 
'•ıııla işittim. i 

Fransız, arap, ermeni, bütün me. 
1 

tııurlar artık halka türk terbiyesile 1 
l'ürke yakışır hürmeti gösteriyor. : 

G ümrükten çıktığım zaman 
1 

küçük bir hadise beni bir- 1 

an için ~inirlendirdi: 1 

istasyon arkasında dizilmiş araba 
!ardan birisine doğru yürüdüm a i 
rabacıların hepsi fesli idi · arabacı 1 
ya çantamı verelim. Fakat arabasına 

Mersin Yoğurt pazar 

1 
Kabul aaatları : Her gJn 

15-18 

Zwyi tastiknaıne 

binmezden evvel ona sordum : ı Adana Rüştiye mektebinin 331 
- Sen nerelisin? tarihli tastiknamemi zayi ettim. Ye 
Gayet giizd bir Türkçe ile cevap nisini alacağımdan bunun hükmi. 

verdi: yoktur. 
- Adanalı. Adana inhisarlar baş müdürlüğü 
- Oo, dedim, Türksün şu halde ; yaprak tülün anbar memuru 

Fakat niçin başındaki fasi hala at· 9474 Ali Arikoğlu 
madın? 

- Hayır, dedi, ben Türk ... eği 
lim, Ermeniyim. Pakkale vapurundan başka, l,krnde 

run iskelesine muntazam işleyrn bir Bu devaha müt . iş sinirlendim. 
- O halde bende senin müşte 1 vasıtada yok. 

rin değilim. ver şu çantamı 
O tashih etti: 
- Efendim, dedi, brn Adanalı· 

yım, orada büyüdüm. Fakat Eıme 
niyim. işgalden sonra lskenderuna i 
geldim. O zamandanberi burada ça 
lışıyorum. 

- Türk Ermeni desene. 
O, bana artık iyice açılmak zaıu 

retini duymuştu. anlatıyordu: 1 

- Yillardanberi bizi alıştırdılar. 
' Burada Türk oldunmu iş ya,>amaz · 

sın. "Türküm., demek için bin dürlü 
karnkaılığa hedef olıııağa razı ol. 
mak latııııdır. işte bunun için biz 
kendimizi inkar mecburiyetinde ka 
lıyoruz. 

Biraz durdukt•n sonra devam 
etti: 

- Fesime gdi.ııcr: onu yakında 
atacağım. 

s 
cım: 

ahili takibeden büyük cad 
deden geçiyorduk. araba· 

- işte iskele, diyordu. 
Ora .fa durduk: 

fskeııderun çok şirin Lir yer. Fa ı 
kat mali kr z şehri daimi bir uy~u 
halinde gösteriyor. • 

• skendrrur.daki Ermtnileıi, gayr 
1 türk diğer unsurlardan daha 

ziyade Tüı k davasını anlamış, Türk 
dostu olarak gördüm. 

Birkaç ermeni ileri geleni ile ynp 
tığım temaslar neticesinde yanılma· 
dı~ımı anladım. onların adil l·ir ida 
reyi ancak 'l ürklcrden umduklarını 
ve böyle bir idare içinde yaşamak 
arzusunda olduklaıı .ıı gördüm. 

Ve anladım ki, lskenderıın intiha 
batında Türk aleyhinde çalışanlar 
hep tazyik yüzünden, düşündükleri 
ni yapamamış insarıl•rdır. Yani isken 
derun Ermenileri: 

- Biz Türk cemi asına rey ver· 
meic iıtiyorduk, diyorlar. 

Bu mevzu üzerinde diğer bir Er 
meni ileri geleni bana şöyle dedi; 

- lskendeıun İntihabı tekrarlandı 
ğında, göreceksiniz ki I;.ı meniler te 
nıamen Türk olarak yazılacaklardır. 

Ceyhan C. Müddeiumu
miliğinden : 

Ceyhan ceza Evinin bir senelik 
ckmegi 1/61938 Taıihind.-n 3115 
939 Yılına kadar açık usul ile eksil. 
meye konulmuştur. 

Ceza evine alınacak ekmek ikin. 
ci nevi olup Azı 12000 çoğu 15000 
kilodır, 

Muvakkat teminat çoğu üzerin· 
den 101 Lira 25 Kuruştur. 

Eksilme 12 - 7 ~38 salı günü 
saat 15 de Ceyhan C.M.M. liği ma. 
kamında yapılacaktır. 

Eksilme açık usulledir, eksilme

ye girecekler yukarıda yazılı gün ve 
saatten evci muakkat teminatlarını 
mal sandığına yartırması şartdır, 

Şartname Ceyhan ve Adana 
C:M.U. Liginde görülebilinir. 

29-5-9-14 - 9467 

!\.' ercimek aygır deposu 
direktörlüğünden : 

Mercimek aygır deposunun ih 
tiyacı olan yüz bin kilo yul.f üç 
bin dört yüz lira bedeli muhamme
ne ile açık eksiltmeye vazolunmuş
tur. 

ihale 11 'temuz/ 5138 tarihine te . 
sadüf eden pazartesi günü saat 15-
de Ceyhan Belediye salonunda ko 
misyon mahsuour.ca yapılacaktır. ı 

lsteklilieıin teminatı muvakkate 
olarak bedeli muhamınenin yüzde 
yedi buçuğunu ihale saa : ından ev
vel mal sandığına yatırmaları ve 
şartnameyi görmek ve almak isti
tiyenlerin her gün meıcimtk aygır
deposu direktörlüğüne müracaatları 
ve şaı tnanıenin bedelsiz olarak ve
rileceği ilan olunur. 

29 - 3-7-11 9466 
~o ı ğünlerdeki bu ani istihaleden 

bahsederken, Ankaradan dönen Ha· / 
hy heyeti azasından Ali şelhumla, 
SÜieyman Hattatın yolda bana izhar 
tttikieri bir endişeyi anlatım. 
A nkarada, matbuat umum 

"" müdürlügünü ziyarette, Ha· 
lay heyeti azalarına • F otoğraffa 
l'üıkiye " albümlerinden birer tare 
Verilıniş yol arkadaşların, tıpkı Lir 

Altmış yetmiş metre boyunda 
harap bir iskele sahild~ denize uzan 
m•şlı. Üzerind<! üç beş çuval, 'yanıuda 
lıirkaç köhne kayık, lskenderun iske ; 
le~inin l,,üııy•sini trşkil etmekte. 1 

T iirk ordusunun Hataya ayak 
b·:sacağı haberi ş•yi oldu 

ğundanberi lsk~nd~ r unlulaıın yegane 
İşi " Bayrak dikmek ,. dir. 

lskenderunda şimdi, bir metre 
kırmızı ber arasanız bulamazsınız 
ve keza kırmızı ve '>eyaz elektı ik 
ampulu da. 

- __________ ..;.... __ 

• skendcrunda iktisadi hareket 
1 yok. Halk çok fakir. ihracat 

faaliyeti hemen hiç yok. Bizim Ça Nihad TangUner 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Sahife 3 

Bütün dünya Sinema Yıldızhrının en gözdesi iki büyük Artistin Eserleri 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Saygı değer müşterilerine seve seve seyredecekleri mevsımın en heye
canlı, en güzel bir eserini daha sunuyor 

Asri hayatın doğurduğu ve bütün servet ve ihlişamına rağmen hayatının 
esiri genç bir kızın Aşk, Heyecan, dolu macerasını temsil eden en 

kudretli fı lm 

(Bir Gecenin iskandalı)· 
Oynayanlar: KONST ANSE BENNETT GLl\RK GABLE 

Ayrıca ; En büyük Sergüzeşt - Heyecan Şaheseri 

(UÇURUM) 
DIKKAT:Sinema hususi tedabir ve Vantilatörlerle çok serinl e ştirilmiştir. 
Fiyatlar: Balkon: 25 kuruş - Duhuliye: 15 kuruş - Loca bir liradır. 

\ • 
• 

. .. 

işte 

Zabitan ve Öğretmenlere ayrıca tenzilat yapılır 
250 

l~lUJitj~1~t~.;:~ ı:~ 
CAN lX:UD.-ıl~ Q.IQ. 

sayın müdavimlerimizin 

Yazlık 
Soıg ve isteklerine cevabımız 

• 
sınama 

Bu Akşam 
Müstesna bir Gala Müsameresi olarak 

Asri 

Sinemanın bir incisi, ~anat aleminin üzerine titrediği bir şaheser 
kuvvetli mevzuu ve fevka lade tem sili do 1ayısiyle Venedık Arsulusal 

Film n.üsabakasında en büyük sanat mükMatını kazanarak Birin· 
cilik almış olan 

( Bir Balo Hatırası ) 
-Un Carnet De Bal -

Fransızca Sözlü 
Büyük Fılmi sunuyor .. .. .. 

B <\Ş ROLLERDE: 
Şimdiye kadar hiç bir filmde yan, } ana göremediğiniz emsalsiz, 

( Harry Baur) 
Marie Beli - Pi er re Blanchar - Raimu - F ran 

çoıse Rosay - Lois Jouvet · Fernadel 
VE 

Pierre Richard Villm 
Gibi her biri bir sanat dehasi olan sekiz kıymeıli sanatkar bulun

maktadır Mevsimin lu müstesna şahaseri Bir edebiyat, bir •şk bir 
hüzün fılmidir 

DiKKAT: 
lıdıhama meydan vermem k için Lutfen masalarınızı rrkendeıı 

temin ediniz Kişe (7) de açılacaktır. 

9473 

Yazlık sinemada : - Bir Bala Hatırası Harry Baur 
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~ahile : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

CiN.Si 

Kapımalı -- pamuk 
Piyasa parlakJ • 

~---
Piyasa temizi " 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klcvlant 

Beyaz 

1 Siyah 
-·-

-Ekspres ---
iane 
Yerli "Yemlik,, 

.. "Tohumluk,, 
-

llu~day Kılıns 

.. Yerli 

.. Mentane 
Arpa 

- Fasulya 
Yulaf 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

En az 
ır.. s. 

En çok 
A. S. 

~ =-~=ı 

24 - 24,25--

YAPACI 

1 1 
ÇICIT 

ı-- ı 
::ı O BÜ B A T -

2,92 --- - 3,55 ___ 
·-- ----- · 

- -- --2,92 2.9~ 

-----

Satılan miktar 

JWo 

Türksôıü 

Kimyager alınacaktır BELEDİYE İLANLARI 

Askeri Fabrikalar Umum Miidürlüğünden : 
Umum Müdürlük teşkilatında istihdam edilmek üzere Kimyager 

nacaktır. isteklilerin bizzat ve Ankara haricindekiler İstida ile müracaat 
ederek şartları öğrenebilirler.9472 1- 3- 5-7- 9- 17-13-15- 17- 19 

il 
,J,. ı ---1---D-ö-ş-em_e_m_a-hal=en Milli Mensucat fabrikası önünden Kara· 

isalı yoluna bağlanacak olan parke yol inşaatı kapalı zarf usulile eksilt. 
mt.ye konulmuştur. 

Dun lop 
FORT 

2- Keşif bedeli 8834,69 liradır. 
3 -- Muvakkat teminatı 662,60 liradır . 
4- ihalesi Temmuzun 11 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartname ve sair evrakı Belediye Fen işleri Müdürlüğündedir. Is. 

tiyenler orada görebilirler. 
6- Taliplerin bu işin ehli olduklarına dair ihale tarihinden en geç bir 

hafta evveline kadar Belediye Encümenine müracaatla ehliyet vesikası 
almaları lazımdır . 

7- Taliplerin teklif mektuplarını ihale günü saat on dörde kadar 
Belediye Reisliğine vermeleri ilan olunur. 9449 24- 28 - 1- 5 

Nakil vasıtaları sahihlerinin Nazari Dikkatine 

Delice 
_, 

Husnsi şekilde kullanılan veya piyasada çalıştırılan otomobil, kamyon, kör ök 
tek ve çift atlı binek, yük arabalarile, merkep, beyğir, deve ve yük kira 
hayvanlarına ait 938 Senesi nakil vasıtaları resmini gösterir tehakkt•k 
müfredat Cetvelleri Belediye dairesi tahakkuk memurlugu kapısına asıl· 
mıştır. taksit zemanları Ağustos ve Birinci Teşrin 938 Aylarının 15 nci 
günleri olmak üzere müsavi İki taksıttir: 

Kuş yemi 
Keten tohumu 1 
Mercimek ! 

1 
Susam 1 

UN 
!Jôrt yıldız Salih t 

1 üç o .. 
-

1 

:.5 .~ ·-L>ôrt yıld ı z Dokruluk 1 
-" - 1 üç .. .. " " - s· . :§ ~ j ımıt ,, 
;;;; ~ 1 Dört yıldız Cumhuriyet . 
N ..,., -

1 

,, uç .. .. 
Simit .. 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
30 I 6 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

~an um Ptı11e 

Hazır 3 95 Lir~ı 

1 Temmuz vadeli : ;~ı 
Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 
1. Teşrin ,. Sterlin ( İ ngiliz ) 
Hini hazır ~-) ;; Dolar ( Amefika ) 
Nevyork Frank ( İsviçre ) 

Vakıflar idaresinden 
Ktşif Bedeli Teminat mevkii 

parası 

Lira Kr. Lira Kr. 

• • 

Cinsi 

199 09 15 00 camii kebir Hane 

314 97 24 
cıvaıı 

00 Mesten ha . Dükkan 
mamı kurbinde 

Numarataj 

147 

795 

l::s3 160 
3 1.2!_ 

623 00 
- 28- 84 --- -

Vakfı 

Camii kebir mü 
derrisliği 

Meshn zade 

1 

1 

1 
1 

1 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir . 

Telgraf adresi : B ' ŞEGMEZ 
9170 

Telefon : 168 
1 80 

• 

TÜRKSÖZÜ 

!Matbaacılık! 1 Gazetecilik\ 

Taksit müddetleri içinde ödenmeyen nakil vasıtaları resmine 0/ 0 de on 
ceza eklenir. Bu cetveller 29- 6-938 Çarşanl:a günü asılmış ve 8-7-
93 8Cuma günü kaldırılucaktır. ltırazı olanların cdvellerin asılı bulundu· 
ğu müddet içerisinde Belediye riyasetine istida ile müracaat etmeleri ilan 
olunur, 29- 1 - 3 9464 

1 - Bir adet imdadı sıhhi otumabili ile bir adet idrolih devirme ter· 
ti batlı çakıl ve kum n1kline m1hsuskam101 ve bir ad !tte buz nakline 
mahsus kamyon açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2- imdadı Sıhhi otomabilinin muhammen bedeli 3150 lira, Devirme 
tertibatlı çakıl nakliye kamyonun muhammen bedeli 3500 lira, Buz nakli· 
ne mahsus kamyonun muhammen bedeli 2500 liradır. 

3 - imdadı Sıhhi otomabili için muvakkat teminat 237 lira çakıl 
nakliye kamyonunun muvakkü teminatı 265 lira buz nakliye kamyonu 
muvakkat teminatı 188 liradır. 

4 - ihaleleri Temmuzun 18 inci Pazartesi günü saat on beşte Bele· 
diye encümeninde yapılacaktır. 

S - Şartnameleri Belediye yazı işleri k 11~-nhJedir. lstıyenler oradan 
""

1 parasızalabilirler . 
1 6 - Taliplerin ihale günü muvakkat teminatlarilcı birlikte Belediye 

encümtnine müracaatları ilin olunur. 26 - 30-3- 6 9458 

86 A l: durazzak 
Antaki · ı 00 pamuk Pazarı • 163 90 13 

69 20 5 

131 92 10 

210 ss ~o 

20 Küpeli han 
kapısında 

• 

00 Mahmul p ' şa • 
hanı sokağı 

3 l Eski dabağ 
Hüku nd 

cartdesi 

Hane 

1149 93 Yekun . ..• 

47 Hacı Ômera· 
ğa çeşmesi 

6 Abdurazzak 
Antakivakfı 

6 '8 Cafer paşa 

Vakfa ait yukarı d a yaz ıh akara! 11 7 938 günü saat 10 da ihale e· 

dilmek üzere vakıflar ida resince mevcut çeşiJl e ri uyarınca ta rnirleri eks ı lt 
meıe konmuştur. istekliler o gün saat 10 da teminıt akç~la • ı birlikte va. 
k ı f l ar idaresinde bulunmaları. 

1 - 5 - 7 - 9 947 1 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastalıkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi Ordu 

Bay Halil evi 
Evi civarı 

22- 30 
Savatlı 

9358 

Dr. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

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

r 

Mütenevvi rtnkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptıra bilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cilJ içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirm ek istiyorsa. 

ruz kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

t LAN 
• • 

T A B 
• 

K 1 TAP 
• 

C l L D 
• 

GAZETE 

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

Res ı ni eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karnelrr, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
t ah işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n•fis 
bir şeklide en zar f lıu 
ruf atla Tıir:Csözün le ~ a 1 

pılır . 

Türle.sözü matbaa
sı "Türksözü.nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana İçin hazırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Ça, !ar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

, ne gelmı,tır. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcaOını kar,ııar 

c. 

Sıhhatinizi koruyunuz ' • 
• Nasıl mı 

KaYadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
1 

1 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N- 1
1 

mikdarı ) 0.2 srıı-

: Renksiz Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.S 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhunıo1' 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku : Kokusuı 

litrede 0.40 ıııgr 
Tadı : Latif Sülfat ( SO 4 ) .. 0.0033 gr 
Teamül : Mutedil Klor ( Cl ) ,, 0.0074 

Nitrat ( No 3 ) .. O.ootO 
Nitrit ( No 2 ) ., Yok 
Amonyak ( NH 3 ) .. Yok 

ennin en son usullerine riayet ederek ~aynadığı yerinden itibareP 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluh' 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kiıryevi evsafını ııı0 

hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize r;ı 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettği Sıl-hiye Memuru huzurlarında d•· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra dol~0t 
rmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehriııııı 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
h• ~ı 

Kayadelen Gazozları da Kayadslen Suları gibi berra1c , sıh ı, 

1 
fis, temizdir. Daima Kayadelen Oazozlarını tercih ediniz . 2 

9463 ~ 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Tiirksöıü matbaası 

s 


