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Siyasi müsteşarlıklar 
' 
asıl kurulacak ve bu vazifelere kimle 
n getirileceği hakkında tahminler 

Ankara : 30 ( Hususi muhabiri-

Fuat Bulca 

Dün Ankaradan şehrimi 
ze geldi ve Hava Kuru 

munu ziyaret etti 

- izden ) - Partinin, siyasi muste· 
lıklar kurulacağı hakkındaki ka. 

tı devlet teşkilatı mahfillerinde bü. 
k bir alaka ve memnuniyetle kar· 
lanmıştır • 

Türk Hava Kurumu Umumi 
Merkez Başkanı Çoruh Saylavı Fu· 
at Bulca dünkü ekspresle şehrimize 
gelerek Hava Kurumunu ziyaret et
miştir . -

yı 

Bu kararın halk hizmetlerinin 
'tülmesinde,kökten ve cezri bir 
t'at_ve intizam yaratacak mahiyet· 
olmasına bilhassa i• aret ediliyor. 
Vekaletlerimizin bu günkü geniş 
hummalı faaliyeti, vekillere o ka. 

t çok ve büyük vazifeler tahmil ı 
-"""ıeğtedir ki. bu işlerin günü gü

rıe yerine getirilmesi bilhassa kon. 
Olü güçleşmektedir . 

Yeni teşkilat; vekillerin vekalet· 
tiııe ait büyük memleket davala· 
ıı yurdun her tarafında ayni has· 
iyet ve alaka ile yapılıp yapılma· 

~ınin tetkikine imkan vermesi ba 
ıııından hususi bir değer taşımak. 
dır . 

Teklifin aslı 

Manisa meb'usu Shbri Toprağın 
lifi iki sene evvel 6- 2-935 

it.hinde bir " layiha kanuniye " ha· 
e Kamulaya gelmiş ve aidiyeti 

~ariyle teşkilatı esasiye encümeni. 
havale edilmişti . 
Projenin ismi Vekiilet müsteşar· 
nın Büyük Millet Meclisi azasın. 
intihapları hanun teklifi " adını 
ordu. 

Bu günkü siyasi müsteşarlıklar 
tıılması hakkındaki kararın esa 
ı ve nıenşeini teşkil eden bu pro

ri niçin Kamulaya takdim ettiğini 
bri Toprak projenin esbabı muci
iııde anlatmaktadır . 
• Vekaletlerde işlerin iyi bir te. I 

~a , seri ve muntazam bir surette 
tiimesi husucu verilirken şahısla 1 

, dikkatlerine , gayelerine ve vu · 1 

~larına çok bağlıdır . 1 

'\uman Jleııemencioğlu 

vukuf ile döndürecek , işlere selef
leri gibi, belki de daha iyi bir inti
zam , bir sür' at verecek , evvelden 

- Gerisi ikinci sahifede -

Fuat Bulca bir saat Kurum bi-P 
nasında Başkan Sabri Gülle konuş
muş ve şubenin para ve çalışma va
ziyeti hakkında Sabri Gülden iza
hat almıştır . 

Bay Fuat Bulca şubenin umumi 
vaziyeti hakkında verilen izahattan 
çok memnun kalmıştır . Daha sonra 
Sabri Gülle birlikte Vilayet maka· 
mına giderek lıbayıınızı ziyaret ve 
saat 15 te Mersine hareket etmiş. 

!erdir . 
Konuşmalar esnasında Türkkuşu 

teşkilatının daha kuvvetli bir hale 
sokulması kararlaştırılmıştır . Bu hu
susta alacağınız bilgiyi yazacağız . 

Fuat Bulcanın Mersin ve havali
sindeki dolaşmalarından sonra şeh
rimize döneceği zannedilmektedir . 

Hükumet dairelerinde halkımızın ko 
laylıkla işini takibetmesi için 
Şehrimizdeki "iş bürosunun,, faydaları 

iyi bir vekil olabilmek için yal· 
ıeki, alim olmak kafi değildir . 

'il olacak zat ta bu vasıflarla be- ,· 

Hiikıinıet konağının arkasındakı " iş Bürosu .• 
O ilıcr büyük bir idare kabiliyeti lıu· 

~ınak , bacına geçtiği vekalet iş· 
tırıj evvelce bilmek, kendilerile ça- Hükumet dairelerinde halkın ko- ı 

• b• 

~ 

ııa· 
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inde 

~-
rıı' 
1ıo· 

Cağı idare reislerini, memurlarım !aylıkla işlerini takibetmesi, bizimki 1 
ış bulunmak lazımdır . gibi, devletle halkın kaynaştığı bir I 

Vekaletlere gelir gelmez işleri memlekette her şeyden önce düşü 
........ ~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ ' 

İş kanunu 
Tatbikat hazırlıkları devamda 

~ölgemiz amirliğine iş baş müfet
tişlerinden Mehmet Ali ve müfet
lişliklere Niyazi ve Cemi] geliyorlar 

~~~~~--~~-~~-

Ankara : 1 [ Türksözü Muhabirinden ] 

iş kanunu 15 Haziran 937 de hakikatı ifade etmemektedir. Umu. 
tı}'et mevkiine girecektir. Kanu mi merkez iş dairesi teşkılatına alı· 
9 uncu teşkilat faslı hükiimle· nacak' memurların memleketimizin 
göre kurulmuş olan iş dairesi muhtelif mıntakalarına dağıblmıtsı 

'tj teşrin başından beri faaliyete ve bu mıntakalarJaki faaliyet esas. 
~llliş bulunmaktadır. Son günler. !arının tesbitile uğraşmıştır. 

bu teşkilatın lstanbulda veya Umumi kadro 2919 936 tarihli 
a yerlerde şu ve bu yolda ça· ve 5375 2 numaralı icra vekilleri 

1~ ve muhtelif yerlere muhtelif heyeti kararı üzerine yüksek tas. 
~lllurların tayin edildiği hakkında dikten geçmiştir. Bugünkü kadro, 
•~etelerde çıkan bir çok haberlerin teşkilatın reisi de dahil olduğu hal· 
~ biri salahiyetli membalardan de 56 kişiden mürekkebtir. iş ka· 

lllış bulunmamakJ;a ve tmamiyle - Gerısı iki11cı sahifede _ 

nülmesi lazımgelen bir noktadır . 
Memur, erbabı mesalihin işini, 

- Gerisi ikinci sahifede -

Nevzad Güven ------
Kömür 
-~---

B u sene Adanayı kış birden· 

bire bastırdı . Birdenbire gözlerimiz 
kızıl ateş alevinin hasretile doldu . 
Şofaj santral denilen medeniyet ni· 
metinden henüz mahrum olduğumuz 
için kömür ve odurı g.bi klasik nes· 
neler evlerimizde yine en mütena 
mevki ve değerlerini alıverdiler . 

Bu iiç beş günlük soğuk karşı
sında kömılrün Adanada yükseldiği 
değeri görünce ona hakikaten " si- 1 

yah elmas ,. adının verilmes'nin ne 
kadar haklı olduğunu insan derhal 
anlıyor . 

Bugün bir kılo-~Kömür altı ku· 
ruşa satılıyor. Soğuklar bir az daha 
şiddetlenince bu fiyatın bir kilo ek
mek değerine çıkacağına da hiç 
şüphe yok. 

Her kise için mühim bir yük 
olacağı şüphesiz olan bu yüksek fi
yatın fakir ailesi için ne karşılanmaz 
bir masraf teşkil edeceğini anlamak 
güç değildir. 

Evi mazbut, yatağı, yorganı ka· 
im, tefrişatı mevcut aileler için ısın

mak belkide o kadar aranılacak bir 
şey değildir. Fakat hariçte esen bü· 
tün rüzgarın oturduğu evin içinde at 
oynattığı, bir tek yatakta bir kaç 

1 

Sancaktaki seçim bitti 
1Son gün Seçiciler dipçik ve kırbaçla 

sandık başlarına sürüklendi 
• 

lsknderundan Alevi Şeyh Davut ve 
mebuslukları artık 
sonu gizli tutuluyor 

Kırıkhan dan 
belli oldu . Hain Mahmudun 

Seçim 

Yenigün sahibi Selim Çelenk'in beyannamelerini dağıtan 
tevkif edildi ve 

.. 
uç Türk kırbaçlandı 

Antakya: 1 [ Türksözü muhabiri telgrafla bildiriyor] - İntihap dün bin tazyikle ya
pıldı . Seçim neticesi belli oldu fakat gizli tutuluyor . Yalnız İskenderun Alevilerinden 
Şeyh Davut ve Kırıkhandan Mahmudun seçi1enler arasında olduğunu öğrenebildim . 

Seçim esnasında köşe başlarına mitralyözler konulmuş ve muhalc.fet edenler tokat ve 
yumruklanmıştır . 

Yenigiln gazetesi sahibi Selim Çelenk Türklere metin olmalarını tavsiye eden beyan 
nameler neşretmiştir . Fakat bu beyannameleri dağıtan Mustafa, Mehmed ve Y dh
ya adındq üç Türk genci yakalanmış ve tevkif edilerek kırbaçlanmıştır. G=nçlerin üçü 
de mevkuf bulunmaktadır. L. 

Büyük millet meclisinde ! Bahriyelile 
• • • 

Hudut ihtilaflarının tesviyesi muka- rımız 

velesinin uzatılması, bütce münakalatı Atinada büyük bir 
ve munzam tahsisat meseleleri !sevgi ve alaka ile 

görüşüldü ve kararlar alındı misafir ediliyorlar 
- - -· ..... ····----

Ankara : 1 ( A. A. ) - Büyük ı 
millet meclisinin dünkü toplantısında 

1 

hudut ihtilaflarının tetkik ve 
tesviyesine ait Türkiye ve Sovyet 

İstanbul ; 1 (Radyo) - Amira 
limiz Şükrü Okan dün sabah Yunan 
Amirali Barotoıı ile barajı gezmiş
ler ve öğle de verilen ziyafette be 
raberce bulunmuşlardır . 

1 

1 

1 

Rusya arasındaki mukavelenin me· 
ıiyet müddetinin uzatılmamasına, 

riciye vekaleti bütçelerinde 78 bin 

liralık munakalenin yapılmasına ha· 

•a . olları devlet işletme idaresi ile 
maliye ve sıhhat vekaletleri bütçe. 

!erine 1.750.000 liralık munzam ve 
fevkalade tahsisat konulmasına dair 

kanun layihaları kabul edilmiştir. 

Amiralimiz öğleden sonra ya. 
vuzdabir çay ziyafeti v~rmiştir • 

Çaya, Atinanın yüksek sosyete· 
sine mensup zevat iştirak etmiş 
ve nutuklar teati edilmiştir . l 28 10 936 tarihli Türkiye Yugoslavya 

1 

ikamet mukavelesinin tasdikine ait 
kanun layihalarının birinci müzake· 

releri yapılmasına, Duyunu umumiye 
Jandarma umum kumandanlığı ha-

kişinin yatup bir tek yorganı bir kaç 
kişinin paylaştı~ı aileler için kömü
rün ne mühim bir rol oynadığını dü· 
şünelim ! her halde oturduğumuz yer 
ne kadar sıcak olursa olsun içimizi 
bir ürperme kaplayacaktır . 

Niçin bilmiyoruz ? Adanada kö· 
mür buhranınııı sebepleri açık ve iza
lesi çok kolayken senelerdenberi bu 1 
işe bir çare bulunamadı . 

Anladığımıza göre bütün buhrana 
sebep kömür yapan ve getiren dağ 
köylülerinin Adana 1 pazarlarında sa· 
tış yapmalarına mani olunmasıdır . 
Yine işittiğimize göre koylüler kömü· 
rün:kilosunu 2 - 2,5 kuruşa vermek· 
tedir . 

Gorülüyor ki , eğ"er bu memnui
yet kalkacak olursa kömür liatları 
azami derecede düşecektir . 

Filhakika vilayet tarafından Kara· 
isalı köylülerinin Adana pazarlarında 
satış yapmalarına müsaade edilmesi 
için zirnat vekaleti nezdinde teşeb
büste bulunulmuştur . Fakat şu iine 
kadar bu teşebbüslerin müsbet bir 
netice vermemiş olduğunu devam 
eden memnuiyetden anlıyoruz . Eğer 
bu müsaade , Adanalılar daha bir 
kış titredikten sonra gelecekse biraz 
fazla gecikmiş olur zannediyorum . 

Belki Adanadaki bu kömür buh· 
ranını doj!;uran başka sebepler de 
vardır. Fakat devrim idaresinin halk 
menfaatine olan her şeyi hallettiğini 

görmek hususundaki alışkanlığımız 
o kadar büyük ki bu küçük işin se
bepleri ne olursa olsun ortadan kal· 
dırılabileceğine katiyelle inanıyoruz , 

Vali ve belediye reisimizden , bu 1 
soğuk günlerde Adanalıların içini ısı
tacak haberr yakında alacağımızdan 

umudumuzu kesmedik . , 

İspanyada fikirler çarpışıyor !. 

Kör Madridli - Elb~ıte, (ikırlerirı bu miualkmesinden bır hakıkaı çıl.acuk, 
Gö:ü açık Madridli - Giizii11 açık olsaydı bu ınilsademeden nası/ bir ha· 

kikat çıktığını arkana döıımekle anlardın !, 



Karı koca için mü r 
yatağın kötülüklen 

Kadınlar kocalarının uykusunn nasıl ka
çırırlar ? karıları~ın uykusunu kaçJran 

erkekler yek mudur? 

Bir çok koça , hayat .. iyle bit' 
.. yatakta yatmanın çok güç bir sanat 
oldupnu ve bu iş için daha çok ön. 
ceden ekzersiz yapnıak icap ettiğini 
anlaıiıakta gecikmemiıletdir . 

FiJbalcika da brıaiyle bir yatak
ta yatmak bir koca için mütemadi 
bir uyku müdafaa ve mücadelesin· 
den başka bir ~y değildir . Uyku 
için yapılan bu mücadele kan ve 
lcbcayı yoracak bir şekil almakta 
ıecikmez. 

Binaenaleyh lcocay• uylıidmhak
tan , ve kadını da kocanın bu uyku• 
suzluk alc~ameli olan titizlik ve si· 
nir tezahürlerinden kurtarmak için 
çifte yalak sistemini kabul etmek· 
ten IMlika çM'e yoktur . 

Kocaıun: uykuaunu kaçıran bir 
çok kadın cinsleri vardır : 

Yorganı mütemadiyen kendi üs· 
tüne çeken icadın , horlayan , rlyt· 
.... ydkM ... kCJBOl811 lcach , 
ıoce yansı uyanıp kalkan kadın ya
taltda iliç içen kadın gibi . 

Biz burada kadınların kocasına 
uyU,ulh=ıam eden w: çok •le te
sadüf edien ban liallarini tedlak 
ed-: 

Kadm yatakta kollanru uzatır 
ve kendili q. y...-,..ek şekil· 
de yatapı Mt.ia ~ uzanır . 

Saçları k~ eweli boyııu· 
na , libnra b.raumı ~bit· 
lar • Biraz ICJIU'8 yorgaru kendine 
dofnı çeler, Bittabi, bu ll_lll'etle 
lcoaıbla ayakları da açıkta. .blıı . 
Zavallı koca artık uykusunu kay'bet. 
mi.Ştir . Uzun ~klerle bnsıru 
kendisine tabiis edlmiş yere kor . 
Fakat çok geçmeden ayni ba1in w · 
kua geldiğini görür. Bir de zevcenin 
çok kolay uyanmayan cinmten ol 
dutunu ~ kocanm çeke· 
cetini kolaybkla tahmin edebilirsiniz. 
Bir çok kadınlar vardır ki , müşte· 
rek yatakta vaziyetlerinden - her 
iM" şetilde olursa olsun - daima 
fikiyetcidirler . Mütemadiyen lamıl
darurlar , dönerler , sıçrarlar . Yas· 
ta~ teVirirllr. O* da llln'ıti .._: 
yailılr....... .. ... (-.. ---ilk lllwtllıM lıiir 

'' SIAnday Referee ,, den 
Londnı 

eairgelin .. Baza _. ... , da varda
ki , daha geeeddı ~~st -tfinkii tu
valetlerinin bamlddanna başlarlar. 
Bittabi gece yanlanna kadar elek· 
tıik yanar. 

Bu halin de, yatakta sağ-, sola 
dönen kocanın uykusunu kolaylaş

bnmyacaAım anlanımz. 

Diğer bir kısım kadınlar da var
dırki, geç vakte kadar yatakta 
okumumı severler. BU ilk bakışta 
pek mühim bir şey gibi görünmez. 
Fakat iki, hatta üç saat 96ren bir kr 
raat esnasmda bayanm içeceti mü
teaddit sig•r• clumınau, ara •ra 
yüzünüze dÜfen sıcak sigara külü· 
nü de hesaba katarsanız işin veba· 
meti meydane çıkar. 

Uykünun en biiyQk dipnatM, 
gece yatakta konuşmasıru seven 
ka~r. Bu çept kadınlar ogün bq.. 
larmdan aeçen her şeyi, hizmetcile 
b~, komşusile konuştuldam, 
~ Y'BPt~ ziyaretleriai 
bqtün teferruatile kocalanna anlat. 
mak itiyadındadırlar. Bu gevezelik 
o icada uzun sürer ki, nihayet zavalli 
k~.gWeri ,.k....... F ... mae 
;,....,._U..4-biN~•ltJJ•· 
mağa mahkumdur: 

- Hm--beni~--·?. 
Birdenbire uyanan ve yarı ser· 

~- b9- Mide tdüılill koca bu ini 
ihtare: 

- Nud diDlenliyoram bnca· 
Aıml hepisini işiti70rum. Diye cevap 
vermeğe mechmGw. Çlnkü: 

-
11 Allah belasını versin bütün 

dedi lrodularının. barakta biraz uyu. 
yayım!. diyecek olursa vay haline!. 
ual uykuyu işte bundan sonra kayıp 
etmiştir. Çünkü; bunun üzerine ka
nsı atlamağa ve kendiai için neleri 
feda ebnediğini, sesizce ne kadar 
ıztırap çektiğini anlatma ta başla
yacalctır ki, bu şikayet serzenişler 
1111tbaldcak güneş doluncaya kadar 
devam edecektir. 

Bütün bu gizli ve gündelik fa· 
...... ~ökçe ıı.Ji • müşterek 
yat,ık • ffiililt W bellnm nual 
ol .. ta deWdt ettitifte inumn bir 
türlü aldı ermiyor .. 

ili& bu yazımazda bn la:a. bi· 
yatıacla uykU1UZlufa bdıim ....., 
oldat-u anlatbk. Çünkü,. bdm 
dana büyük bir izac kabm}eli 
~: ... : 6-~ •• ..,, .. r. 

Şipbaiz lcadınlann mü~ 
yen uykusunu kaçıran erkekler ele 
eksik detildir ... 

Siyasi müstewJıklar 
-'---------~··--------~ 

- BiriMj Heden attan -

velden takantir etmit programlan 
itmiyerek takihetl!ı ecele, -1.ilhaaa 
milletin daima memn1*iiyetini .-. .... 
edecek rmücemtp ~ri iktidar 
mevkiinde bulundanılimek için bi
rm çare : ~ Her vekilette Bü,WC. 
Millet Meclisi azismdan miiaa~p bir 
~r buhmdarmakbr • 

Umumi .tlpllkfer 
bri T opratın projesine ;6re, 

valrille miiatqarlan Büyiik Millet 
Meelli aıismdan intihap olunacak, 
her~ idari •üsteşar ,enne 
birer umumi lcitip bulunacak ve u· 
mumi kitip te müateşara tibi ola
ak\rr. 

Müateprlar tamamen vekillerin 

emir ve İcı.lreleri altmda olacaktır . 
Vekiller heyetince münuip gö 

rülecek Vekiller Heyeti içtimaların
da müsteprların hepsi veya Wr kıs
mı hazır bulunabilecekler ve 8ape. 
kilin vereceği isleri ~ • 

Ancak müzakerelerde rey ver. 
mele hakkıru haiz oJmıyacaklardır • 

Müsteşarlara ayda 200 lira müs
teprlık tahsİfah verilecektir . 

Yeni projede delitlkfik 

Trabzon Meb'usu ve Kamutay 
Fırka gurupu reis Vekili Hasan Sa
kanın banrlıyacaAı projenin Sabri 
Topratm projesinden farklı olacatı 
ve daha fiimullü tedbirleri ihtiva e· 
deceti sanalmaktadır • 

Evveli bu müateprWdar ai)Wi 

Türbld 

Pazar pnleri 
Hmgi esnaf açık 

bulunacak 
Hafta tatili kam.munun bazı mad · 

delerini detiftiren kanun tebliğ edil. 
miştir. 

Baza esnaf bu kanunun şumulü 
hakkında tereddüt etmekte olduğuu· 
dan tekrar yazmıtı faideli görüyo· 
ruz .i 

Bu kanuna göre : 
Pazar günl~ri , furuncular , ka· 

saplar , sebzeciler , tütüncüler ve 
nalbandlarla ziraat iletleri tamirci· 
leri açak bülmıdurulacaklardır . 

Zabıtada: 
Bir esrarcı yakalandı 

Sabıkalılardan Kilisli Mustafa 
Oğlu Hüseyin tdında birisi , duva1h 
bahçe kenamcla ıezerken polisler 
tarafından şüpbli görülmüş ve yapr 
lan tahatride üzerirden 183 gram 
t-.sı ar çakmıştır . 

E.sraftar mü.dere edilmit ve 
HWtin de derhal adliyeye teslim 
edilmif tir . 

Söfüp döttııiiş 

Arttırma haftası 

Ulusal ekonomi kurumu 
hazırlanıyor 

Bay Munmaer &iş 

İş Bankası Umum Müdürü Mu. 
ammer Erit ~dünkü ekspresle sehri
mize gelmiş ve öğleden sonra llba
yamzt ve Hava Karumunu ziyaret ve 
Fuat Bulca ile Mersine hareket et· 

Ulusal ekonomi ve artbrma ku
rumu , yerli mallar haftuuun. geçen 

1 
yıllardan daha parlak kutlanması mittir. 

Viliyette: için faaliyettedir . 
T asanuf haftasında , kahveler· 

de ve bilumum umumi yerlerde kon
feranslar verilecektir . 

Seyhan spor 
5 Kanunevvelde bir balo 

• 
verıyor 

Şehrimiz futbol kulüplerinden 
Seyhan spor 5 Kinunevvel gecesi 
Halkevi salonunda bir b :&lo vere· 
cektir. 

Davetiyeler dünden itibaren da· 
ğıblmağa bqlanmıştır . 

Tavuk koletası 

Dfin, Viliyet:e, M•rq Vileyetin.o 
den gelen bir telgrafta,EJötlu iltas
yonunda Tavuk kolerası çıktığı bil· 
dirilmqtir. 

Küçik memuriyetlere 
tayinler 

Behçe mfuı kitipliğine Reşad , 
10 lira maqb vilayet tapu kitipli· 
tine Ticaret mektebi mezunlanndan 
Mebrure Kini , 14 lira maaşla vili· 
yet ewak z• D1Urlupna viliyet me-

, murlamdan Hllan Çetin l<Rya , 
merkez tapu llltip6ğine kadastro 
mektebi nıeJ.ıasdan Saim , Cey ' 
han tapu llltiplitine orta tahsil me· 
zunlarmdan Şakir Atilla , Adana 
maliye varidat tahakkvk memurlu
ğuna naklen Hilmi Aaral , seyyar 
tahakkuk ve y'lklama memurluğuna 
naklen Naci Temel tayin tdilmiş· 

lerdir. 

Maarifte : 
Bir tayin 
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Ceyhanda 
Halk Partisi temsil kolu 
kış faaliyetine başladı 

Ceyhan : 30 ( Hususi ) - CUllf" 
huriyet Halk Partisi himayesinde 
Ceyha1t gençleri tarafından teşek· 
kül eden temsil kolu kış f 11aliyetioC 
~lamıştır. 

Bu faaliyette ifk dMcı V odtİI 
olarak • Karga ile tilki " kom 
seçüdipaden tıerFe!İn kl.blltf' 9ttıl 
göre rollan tevzi edilmiştir . 

Piyeı olarak da "' Köyün 
musu ,, temsil edilecektir . Bu kit 
henüz ele geçmemif ise de bir iki 
güne kadar Adanadan gelecektit 

Gençler bu defa da evveli .. 
temsillerdeki gibi yine muvaffaicıytf Paıl 
kazanarak Ceyhan halkınm gölcsiiı' Is 
kabartacaklarchr . 

----~------·.-.----~--

Şehrimizdeki iş 
rosunun fay daları 

- Birinci sahifeden artan -

kanunun verdiği imkanlar içinde tla 
kısa bir zamanda neticelendinnd' 
ve ona mümkün olan bütiin ko 
btı göstermete mecburdur . 

Tütlc Ciimhuriyetinin, me 
halk münuebet;H tan!İln için 
dutu eNS, şiar da budur . 

Bu zihniyete güzel bir nüm 
olarak şehrimizde geçen senedenbr. 
ri ~a başlıyan bir ~ 
göNrebiliriz . 

24 9 ...... 935 de kurulan bir Osman oğlu Ahmet adında biri· ı 
sinin tslnail r oğlu lbnibimi dötüp 
.. Mü: polise iddia ve IİÜY~ edil
~ ~t~br. 
PaTatarı a11rıp kaçarken .. 

Gelenler - Gidenler 

Saylavımız Ali M°'unif Yefena 
Ankaradan tdırimize gelmiftir. 

- I esaese hallan, biikGm~tte 
.. ~briıniz ~~ l..iteaj ~en bil. rini kölaylqtarmalda ve k" 

••• 
Antalya SaylaYı Tayfur Dört 

yoldan şehrimiıe gelmiştir. 

gısı öğretınenb tine Nureddm Tan· işini hükumet dairelerinde 
•lap tayin edilmittir. • 1 mek ve anu keitdi9ine çok 

Mellmet Ettin ot·u Behcet il
minde birisi, Abdulam oğlu hancı 
Had4İİI çelcmeceanden 14 liruım 
çalarak kaçarken cürmümeşhut ha
linde yakalanmıştır. Beheet adliyeye 
teslim edilmiftit • 

... Reşat Nurı 1 mal olen mualtfdblerin elit.ten 

Bir müddettenberi mılibk•arda Maarif Umumi Müfettiflerinden 
bulumn Kibrit inbilan müfettiıi Ra lRept Nuri lalibiyeden dün tehri 
llP diin tanusa gitmiftir. mize gelmiş ve Ankaraya gitmiıtir. 

-..----------------------------------------------Muhacirlere verilecek 
mallar lş kanunu tatbikat hazırlıkları devamda 

~--............ , ..... ------~ 

tannak için Yali Te.fik Hldi 
salın teşebbüsile açılan çok fa 
bir büro.dur • 

Büroya tahsis edilen yer vn 
konağına bitişik olarak yeni 'P 
nhmşbr. 

Büroda iki memur çabpnak 
dır . 

Birisi fakir halkın ve köylü 
Duydutwnuza göre , yeni iskan 

edilen ve bundan sonra ilkin edile· 
cek muhacirlerin bulundukları yer· 
lerde hazineye aid bütün gayrimen· 
kul mallaran bu muhacirlere borç· 
lamna suretiyle verilmesi kararlaş· 
bnlnuşbr. 

- Birinci sahifeden artan - aynlmqbr. Bu bölgelerin 
kilitlıdır. 

altım tq. istidasmı meccanen yazar, diğeri 

S.bbiye vekileti, yazın Roman. 
yadan nakillerine başlanacak olan 
Dobrice Türklerinin iskan edilecek· 
leri mıntıkaları da tesbit etmete 
bqlamııbr. 

müsteprlık ilmini a1maktadır . 
Her vilayette hanrlanmış olan 

çalqma prpgramırun ana hatlan o 
velciletin Iİyaaetini teşkil etmekte 
ve yeni müsteıarhklar, bir millet ve. 
ki, bilhassa meclis tarafından veki
le yardıma olarak seçılmiş bir dev
let vekili sıfatile; bu programlann 
tatbikine yardım vazifesile mülcellef 
tutulmaktadır. Fransada da usul 
aynidir. 

nlllll tatbikab hamlaldarmın, İf 
yerlerinia dalak baJundutu mem
leketimiz gibi .-. bir ülkede bu 
kadar dar bir kadro ile başanlabil. 
mesi fktisad vekileti için büyük bir 
gayret sarfını gerektirmektedir. Bu 
itibarla iş dairesinin bu küçük kadro 
içindeki mesaisi çok çetin olacak
br. 

iŞ DAiRESi UMUMi MERKEZ 
iş dairesi umumi merkezi şöyle 

kunılmUftur: Reiı Enis Behiç Kor
yürek, birinci sınıf iş baş müfettişi 
Kemalettin Apak, ikinci :samf iş baş 
müfettişi Hakkı Yeniay, birinci sınıf 
iş baş müfettifi V eclad Bayru, ikinci 
sımf iş baş müfettişi Müfid, Sım, 
Cevad. 

Baş memurlar: Nazmi, Mustafa, 
Hasan, Hasan Nazif Adil. 

Muamele memurları: Kamuran, 
Nesrin. 

MU.t•••rhklare kimler getiril•cek Kitibler: Münir, Kadri, Vahdi, 
Bu gün, ilk yapılan tahminlere bunlardan bqka vekiletin umumi 

göre hariciyeye şimdiki umumi ki- mümeyyizler kadrosundan daire 
tip Numan Menemencioğlu siyasi emrinde çalışbnlan iki mümeyyiz ile 
müsteşar olacakbr . . Nurullah. 

Elyevm münhal bir mebusluk BÖL "r'l:"cvh A. 
vardır . GE.LER , ~Ti 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve- 1 Memleketimiz, on iş bölgesine 
kiletine Doktor Fikri Tuzer ( Bur. ; .--_____,,,,_ 
sa ) , dahiliyeye eski dahiliye müs " "ı 
tefan Vehbi Demirel • ( bir münhal 
saylavhğa Parti tarafından namzed 
gösterilmek üzere). adliyeye Salih 
Yargı ( Kocaeli ) , ziraate Tevfik 
Taıman ( Seyhan ) , gümrük ve in-
hiaarlara Hüsnü Çakır ( lunir ) , 
iktisada Şakir Keaebir ( T eki"dat ), 
nafıaya Mitat Aydın ( Trabr.on ) , 
maliy~ Mustafa Ôııasoy ( ç.lcırı ), 
maarife Fuat Kppriilii ( Erzurum ) 
un retirileceği malat..adir . 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün güneş 6,33 da dota 
cak ötle ezanı 11,44 de ikindi 
14,20 de akşam 16,34 da yatsı 
18,6 de emsak 4,45 ele olacak 

br. ı 
~ 

Birinci bölge merkezi Ankara 
olmak üzere Aalbra, Çonun. Çan 
kın, Y ozpd, Kuşebir, Kayseri ve 
Niğee viliyetleri. 

ikinci bölge merkezi Afyon 
Karabisar olmak üzere Afyon, Es
kişehir, Bilecik, Kütahya, Konya, 
lspsarta ve Burdur vilayetleri. 

Üçüncü bölge merkezi lstanbul 
olmak üzere lstanbul, Bursa, Koca
eli, Bolu, Zonguldak vilayetleri. 

Dördüncü bölge merkezi lzmi1' 
olmak üzere lzmir, Balikesir Ma
nisa, Aydın ve Denizli viliyetleri. 

Beşinci bölge merkezi Samsun 
olmak üzere Samsun, Kastamonu, 
Sir.op, Ordu, Gireson, Amasya, To
kad ve Sivas vilayetleri. 

Altmca bölge merkezi Adana 
olmak üzere Seyhan, Antalya, lçel , 
Ayıntap , Maraş , Malatya vilayet
lerinden mütt~kkildir. 

7, 8, 9, ve 10 uncu bölgeler teş
kilatsızdır . Bunların her biri sırasiy 
le birinci, ikinci, üçüncü ve dördün 
CÜ umum müf ettiıliklerin ihtiva ~t
tikleri vilayetlerden teıekkül etmiş· 
tir. 

BÖLGELERiN KADROSU: 

Bölgeler teşkilitmm kadrolan 
ıunlardır. Birinci ve ikinci bölge· 
nin birletik bir halde Anlcaradan 
idare edilmesi kararlatmıfbr. Bırin
ci balgenin fımiri lktiad Vekiteti 
murakib komiaetlerinden Bay Emin; 
•ym zamanda ikinci AfyOn bölgeli 
amirlilfni de vekileten yapacaktır. 

Bu balgede birinci sunf İş bat 
müfettiti B. Ekrem, Ek<JllaOmi ~ 
memuru Alt Naci, muamele me111m11 
Hatim, katipler Orhan ve NeCnli
dir. 

roya verilen işleri dairelerde t 
der . Alınan işler için sahibine 
fiş verilir . iş takibine esas olall 
fiştir . Erbabı mesalih dmel 
geçmişi normal olan zamandan 
ra yeniden büroya müracaat ed 
işinin neticesini alır . 

Bir seneki lcısa bir zaman · 
iş bürosu iki binden fazla iş · 
miştir . 

Büronun devamlı bir daire 
linde kalmasını temin için de 
rosu hususi mttha&ebe bl.li<l. lcel111191" 

hil edilmiştir . 

ÜçHncü lstanlaal 
liğini birinci sımf iş bq müfe 
Bay Haluk yapacaltbr. lkinci 
müfdtişler B. Nasuhi, F.nver, 
biha, baş memur Nazmi, mu 
memurları Afi Saib, Celalcddi1f 
tibler Süreyra1 Rasim Fuad, fA 

Dördüncü İzmir bölgesi ..... _;,,._ 

lipıi muamele müdürü B. F arİI 
pacakbr. ikinci sınıf İş m -
Nazım, b._ memurlar V alıid 
muamele memurları +bdim, 
Fahri. kitibler Hüsnü, Enis, N 

.__. anıf Samsun 
imirlı§ini ikininci sınıf iş baş 
feW.i '°&(~evfik yapacakbr. 
11ml it .... ttişi Kachi, baş 
Sami, mualnele memuru Halis, 

tibler Ultfullah Şerefettin 
Altma Adana bölgesi " 

ğiui ikinci llftlf if bat müf · • 
Mehmet Ali, ikinci ...f mif 
ler Niyazi ve Cemi~ lcatib 
~ bqka veltlletin Qllld 

mümeyyizler bdroamdan 
3 mü~ de Acfaila b3lp!li 
kilitmda~. 

-Oe'rfsi d6rc:ttmri lallifeııle -



2 Kanunuevvel 1936 Türle sözü 

• 
lspanyol faciasının 

düşündürdükleri 
Umumi 

Yazan: Pierre Dominique 

...... ·· f ttişlikler İspanyada 
Eski diktatörün büyük oğlu ve 

bpanyol falanjlarının şefi Jozef An
iOniya Primo de Rivera idama mah
<um edilerek kurşuna dizilmiş oldu
?tı için , B. Largo Kaballero'nun 
ııtlunu ele geçirmiş olan F alanjlar 
da onu , mukabelebilmisil olmak 
Uzere ölüm cezasına çarptılar, kurşu 
~a dizecekler . Biz bunda bir umu
!tıi kanunun misalini görüyoruz: ls
Panyol harbi bir mukabelebilmisiller 
silsilesidir. 

Günde on iki saat döğüşülüyor 
~e fasılasız adam öldürülüyor. 

İspanya , bomba ve gülle patla
)'ışlarmdan ziyade bir emirle hep 
birlikte tetiği düşürülen silahların 
gürültüsüyle sarsılmaktadır. Her iki 
safta da öldürüyorlar. Fakat kimi? 
F' akat neyi ? Düşmanı mı ? Hayır : 
kötülüğü. 

olduğu için sistemin müthiş tarafını 
henüz tamamiyle hissetmiş değiliz . 
Fakat iki zıd prensip hissedilir de· 
recede biribirine müsavi bir kuvvet 
arzettiği zaman sistemin neler yapa. i 
bileceğini ispanya bize göstermiş· ! 
tir . O zaman , harp uzadığı ve bit· l 
mesine de selıeh olmadığı için, tah· ı 
rip müthiş olacaktır. . *. 

Troçki 1924 de şöyle yazıyor· 
du: 

" Şu dakikada hatırıma , Voront. \ 
sov adını taşıyan bir Petrogradlı pro
leter geliyor. 

" Petrogradı boşaltmaya hazır 
lanırken , Vorontsov bana demişti 
ki: 

" - Eğer şehre girerlerse bu· 
rada birçok şeyler bulacaklar. Pet
rogradın altına dinamit koyup her 
şeyi havaya uçurmalı. 

" Bu proleterin cüretini takdir 

ederek: ı 
" - Petrograda acımıyacak mı· 

sınız ? Yoldaş Vorontsov demiş· 
tim. 

Karadeniz sahillerinde de 
ihdas edilecek 

Ankara : 1 (Radyo) - Birinci, 
ikinci ve dördüncü umumi müfettiş· 
ler, Kinunevvel iptidasında yapıla· 
calc: toplantı için, Dahiliye . Vekaleti 
tarafından çağınlmışlardır , 

Bu içtima Dahiliye Vekili Şük· 
rü Kayanın Başkanlığında olacak 
ve umum müdürler de bu toplantıda 
bulunacaktır . 

Karadeniz sahillerinde de bir 
kaç umumi müfettişlik daha ihdası 
düşünülmektedir . 

Tahsin Uzer Ankaradadır. Di
ğer umum müfettişler de bir kaç 
güne kadar şehrimize gelmiş ola· 
caklardır . 

Japon Başvekili 
bir suikasttan 

kurtuldu 

---
Paris : 1 ( Radyo ) - Akşam 

gazeteleri ; Milletler Cemiyetinin , 
lspanyol boğazlaşmasına bir sureti 
hal bulabilmesinden şüphe etmek
tedirler . 

Alikade : 1 ( Radyo ) - Asi 
tayyareler bu sabah şehri iki saat 
bombardıman etmişlerdir . Bir çok 
aileler köylere iltica mecburiyetinde 
kalmışlardır . 

Balıkçılık kongresi 
Dün Ankarada açıldı 

Ankara : 1 (A.A.) - Bu gün 
iktisat Vekaletinde memleketimizin 

bütün sahillerinden gelen murahhas· 
!ardan ve mütehassıslardan mürek
kep balıkçılık kongresi toplanacak 
ve kongrede balıkçılığı alakadar 
eden işler tetkik olunacak w mah· 
sulleri kanunu projesi hakkında nok· 
tai nazarlar dinlenecektir . 

Celal Bayarın kongreyi açış nut 
ku radyo ile neşrolunmuştur . 

Doktorun mikropları öldürdüğü 
gibi öldürüyorlar. Vebayı , kolera
yı öldürüyorlar . Birine göre faşizm 
bir koleradır , ötekine göre anarşo
sendikalizm bir koleradır . Her iki 
taraf da ispanyayı yanlış bir akide
den temizlemek istiyorlar , ve aki
de , zencirinin rengi gibi , insana 
ınerbut bir şey olduğu için , akideyi 
öldürmek için adam öldürüyorlar, 

" - Ne . acımak mı ? Geri dön. 
düğümüz zaman daha iyisini yeniden 

, yaparız. 

Tokyo : l (Radyo) - Polis, elin· 
de bomba taşıyan bir adamı tevkif 
etmiştir . 

Türkiye - İran Efganis
tan - frak muahedesi 

Fontenoy galibi , Saks mareşalı, 
harbın diplomasi oyunları kadar za
rarsız bir gösteriş ve manevradan 
ibaret kalması hayalini kurmuştu . 
Daha zayıf olan taraf , harba tutuş 
rnadan evvel mağlubiyeti kabul ede· 
cek , böylece bir sürü adamın ve 
paranın yokedilmesine meydan ver
ıni yecekti. 

B:ı hayal , on sekizinci asırda 
tasavvur olunurken , daha o zaman 
Kont Guibert , kütleleri milletler· 
arası kavgalara dahil etmek lüzu
ınu üzerinde fikir yürütüyordu. 

Fransız ihtilali , sonra im para· 
torluk bu sistemi geniş ölçüde tatbik 
mevkiine koyacaklardı . Ve milli or. 
duların zuhuriyle meslekten ordular 
ortadan kalkarken , katliam sevgisi 
taş taş üstünde birakmıyan eski ka. 
bile harpları zihniyetini yenidt!n u
yandırarak , İnsanların yüreklerine 
yerleştirdi. 

Endüstriyel tekniğin harp sanatı. 
na tatbik edilmesi , kütle harplariyle 
birlikte , bizi bugünkü vaziyete sü· 
rükledi , Bu , ahfadımıza karşı, bi · 
zim, asrımızın ve-. geçen asrın en bü
yük günahı olacaktır. 

* * * 
Bombardıman edilen şehi ·ler , 

bağırsakları dökülen bu kadınlar ve 
çocuklar , babalarımızdan bize mi· 
ras kalmış olan kıymetli abidelerin 
tahrip edilmesi hakkında , tahrip 
eden ve öldürenlerin , bunu uzaktan 
Ve adeta gayri şuuri bir tarzda yap. 
tıkları , üstad elinden ~ıkmış tablo- 1 

nun alevler içinde kül olduğunu gör-1 
ınedikleri ve çocuğun haykırışını işit· 

1 
rnedikleri ileri sürülebilirdi. 

Ben bütün bunlardan emin deği- 1 

lim . Ve tabiidir ki burada , sadık· 
!ardan , yakmak, öldürmek ve tahrip j 
etmekten zevk duyanlardan bahset
nıiyorum. Muhasım saflarında bun. 
!arın sayısı kabarık değildir. 

Hayır , beni korkutan şey , iti· 1 

raf ederim ki , bizi kaplamakta olan· 
ınüsamahasızlık dalgasıdır. 

Septisizim ölmüştür. Montaig
ne'ın başı altında o derece yumuşak 
bir yastık teşkil etmiş olan şüphe 
ölmüştür . Her yerde aynı temayül: 
tek felsefe , tek siyasi doktrin , tek 
m e tod , tek parti. 

ltalyada fazla kan dökülmeden 
iktidar mevkiine geldiği , Almanya· 
da hemen hiç kavgasız yerleşmiş ol· 

• duğu ve Rusyada hakikaten fena ko
kan bir çarlık çöplüğünü süpürmüş 

" Ve T roçki ilave ediyordu: 
" Bu yeni organizasyonun yolu 

üzernide engeller zuhur edene hep· 
sini silip süpürmek lazımdır . Bu es· 
nada mazinin kıymetlerini tahrip et· 
mek mecburiyeti hasıl olursa , bunu 
santimental göz yaşları akıtmadan 

yapalım : sanra eskilerinden çok da
ha gözlerini yaratmak için geri dö 1 

nerız. ,, 1 

* • * 
1 

Yeniyi yaratmak , içine eski ma· I 
teryellerden , eski taşlardan, ve es· 

Adamın üzerinde vekillere ya
zılmış bir kaç mektupla , bir de aile· 

sine hitaben bir veda mektubu bu
lunmuştur . Yapılan tahkikat neti. 

cesi bu suikastın Başvekil için ha· 
zırlandığı anlaşılmıştır . 

Romanya ricali yakında 
Lehistana bir ziyaret 

yapacak 

Bükreş : 1 (A.A.) - Romanya 
Dış Bakanı Varşovadan Bükreşe dön 
müştür . 

Kahire : 1 ( Radyo ) - ikinci 
kanun ayı içinde Tahranda , Türki
ye , Irak , İran ve Efganistan ara· 
sında bir muahede akdedilecektir . 

lran dışişleri hakanı beynelmilel 
vaziyetin aldığı karışık şekil karşı· 
sında böyle bir muahedenin çok lü· 
zumlu olduğunu söylemiştir . 

Almanya İngiltereye 
teminat verdi 

ki adamlardan hiç bir şeyin girmi 
yeceği yeniyi inşa etmek mevzuu 
bahistir. 

Eski hataların sembolleri telak-
ki edilen anane ve abidelerin imha· 
siyle iktifa edilse gene bir şey de 
ğildir : fakat daha iyisi yapılıyor : 
akidesi değiştirilmiyen ve yeni dini 
iman etmiyen öldürülüyor . ispanya
da öldürülüyor , başka yerde öldü· 
rülüyor. 

Romanya Kültür Bakanil! Ge 
nel Kurmay bakanının ve Milli Ban· 
ka Direktörünün de yakında Lehis · 

1 tanı ziyaret edecekleri haher verili

' J yor. 

Londra : 1 ( Radyo ) - Berlin 
hükumeti , Japon - Alman muahe· 
desinde gizli maddeler mevcut olma· 
dığına dair lngiltere hükumetine te· 
minat vermiştir . 

iki kitap 

1 Yeni Fransız matbuat ka
nunu çok şiddetli imiş 

Nef'ii zaman Müstear adile mat· 
buat aleminde kıymetli şiirler ya· 
zan genç ve kudretli Şairimiz Ali 
Hadi Okanın ( iki Kitap ) adı al· 
tındaki Şiir kitabı pek yakında 
intişar sahasına çıkacaktır. 

• * * 
Müthiş değil mi ? Ve işte daha 

müthişi : zafer şimdiye kadar ancak 
ınıntakavi olmuştur. 

Sağcı zihniyet bir milleti kaza
nıyor , solcu zihniyet bir başka mil· 
Jeti elde ediyor ; birinci halde her 
türlJ ko:nünizm , anarşizm ve sen
dikalizm hareketleri yok ediliyor ; 
ikinci halde bütün faşizm temayül. 
!eri imha ediliyor. 

Böylece , hemen her milletin 
kendi içine münhasır siyasi bir mü. 
cadeleye inhisar etmesi lazım gelen 
şey , şu veya bu rengi taşıyan mil
letlerarasında bir askeri mücadele 
mahiyetini alıyor veya daha doğrusu 
alacaktır. 1 

* • * 
Ufukta , her şeyin ötesinde fa. j 

şist devletler birliğiyl yalist dev· 
Jetler birliği arasında bir harptan 
başka bir şey görünmüyor , daha 

doğrusu başka bir şey görünmezdi . 
Eğer hürriyetin Avrupada hala bir 
vatani bulunmasaydı , eğer lngiltere 
ve Fransa henüz mücadele saflarının 
dışında olm !ardı. 

Çünkü lngiltere ve F ran;;;;;;
hürriyeti ilga ederek , faşizmin leh 
veya aleyhinde , Sovyetlerin leh ve· 
ya aleyhinde mücadeleye katıldıkla· 
rı zaman Avrupa ölecektir . Hem de 
şerefli bir ölümle değil . işte müba· 
rek 1936 yılının son teşrininde vazi· 
yet bu merkezdedir. 

Paris : l ( Radyo ) - Bugün 
mebusan meclisine verilecek olan 
yeni matbuat kanuni prejesi zanne. 
dildiğinden daha çok şidcktlidir . 

Projede ecnebi devlet şefleri v ! 
diplomatları hakkında yapılacak 
tezifkarane neşriyat üç ay hapisle 
cezalandınlmaktadır . 

Ulusal ve içsel şiirlerle mizahi 
kıta ve menzumelerden terekküp 
eden bu kıymetli kitap matbaamızda 
basılmaktadır. Şimdiden okuyucu
larımıza tavsiye ederiz . 

Tan • 
sıneması 

Bu akşam 

King kong 
Türkçe 

-1-

sözlü 

Şimdiye kadar yapılan filmlerin en azametlisi ve en dehşetlisi tarihin 
meçhul devirlerinde yaşayan hayvanat akla hayret verici bir ~kilde tes· 
bit edilmiştir. Yepyeni bir tarzda yeniden kopya edilen bu harikulade fil. 

mi bütün sinema severlere tavsiye ederiz 

iLAVETEN: 

Türkçe izahatı Foks Jurnal 

-

-

PEK Y AKıNDA: 
Öyle bir film görecek ve öyle bir eserle karşılaşacaksınız ki, günlerce 

unutamıyacak ve günlerce tesiri altında kalacaksınız. Bu şaheser : 

Charles Boyer ve Danielle Darieuk 
tarafından 

Meyerling 
yaratılan 

Faciasıdır 
7584 

•• 

sahife ! 

Asri • 
sınema 

2 Birinci kanun çarşamba akşamından itibaren 
iki büyük film birden 

-1-
Bin bir yüzlü adam lakabile maruf esrar, muamma ve korkunç filmlerin 

büyüle artisti 

Boris Karlof 
ve sahne arkadaşı 

( BELA LUGUSI ) 
ile beraber çevirdiği şimdiye kadar yapmış olrluğu bütün filmlerinin 

en büyük ve en heyecanlısı 

(Kara kedi) 
Eerar, muamma, korku ve heyecanla dolu bir film ... insan seyrederken 

tüyleri ürperir, nefesi tutulur, heyecandan heyecana düşer 

-11-
Umumi istek ve arzu Üzerine 

KEN MA YNART ın büyük sergüzeşt filmi 

( Kovboyun şerefi ) 
Bugün gündüz ikide umuma tenzilatlı matine iki film birden 

Vonder Bar Kovboyun Şerefi 
Pek yakında : 

Gönül istediğine Gider 1 • 
On sekiz yaşında genç bir kızın ilk aşkım terennüm eder 

Yirmi beş yaşında evli bir bayanın gönül mactralannı gösterir 
7591 

Alsar.ay • 
sıneması 

Bu akşam 

Yüreği yanıklann, dertlilerin filmini koyuyoruz. 

1 

Kadınlardan bıktım 
Oynıyan : Jonkravfort 

Tekrar söylüyoruz ıçı yanıklar bu filmi görsünler 

2 

Yıldırım Kaptan 
Oynıyan : Viktor Laglen 

Bu senenin en güzel ve heyecanlı sergüzeşt filmi 

Tenzilatlı matine: 
Çarşamba : 2,30 da GÖNÜL DEDiKODULARI 

7585 

(Müjde) 

Dünyanın en büyük Radyo fabriksı olan Philips) 
nin 937 modelleri geldi . 

Bu Radyoları görmeden ve dinlemeden başka birınarka almaman 
menfaatınız iktizasındandır • 

ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 
P. K. o: 20 telefon : No. 117 

36 

Habeşistanda İtal \

1 

1 
yan faaliyeti I' izin alındı 

Adisababa : 1 (Radyo) - Ge. ' Antakya ve İskenderun ı 
neral Glosu fırkasına mensup kuv· \ Türkçe sözlü film 
vetler Alezo ve Ovidoyu iş_gal et. 
mişlerdir . · ı:...--·----------
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iş kanunu tatbikat 
hazırlıkları devamda 

- ikinci sayfadan mabad -

Teşkilatsız dört bölgedeki İş 
kanunu tatbikatına hazırlık faaliyet
leri umumi müfettişliklerdeki lkti
sad müşavirleri tarafından idare 
edilecektir. 

iş dairesinin her bir teşkilat 
bölgesindeki Valilikler, Belediye· 
ler, Ticaret ve sanayi odalaıı , za· 
bıta teşkilatı, iş kanunu tatbikatı 

hazırlık :1 faaliyetlerinin yürütülmesi 
yolunda gerek iş dairesi reisliği ve 
gerek bölgelerdeki teşkilat amirliği 
tarafından vukubulacak taleblere 
göre lazım gelen muameleleri te
kemmül ettirecekler ve teşkilatın 
faaliyetine her türlü yardım ve 
faaliyetleri göstereceklerdir. 

Seyhan Posta ve Telgraf 
Başmüdürlüğünden : 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

~~~~~~~~--,,---

Kil o .Fiyatı 
Satılan Mikdar ClNSl En az En çoL. 

l='i?==r~==;===l=:itr'=. =="'S.'== K. S. 
Kapımalı pamuk 

Kilo 

Piyasa parlağı ,, 39,25 41 
Piyasa temizi ,, 35,25 -35~,so---• 
iane 1 ---;ıS,so--

ı-~~~~~~~- ı~~--- ı 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 

·~--ı- -----'--'-----• Beyaz ı ı ı 
Siyah _ _ 

Ç 1 G ı T 

Ekspres 1 
iane 

ı-Y~er~li~.-. ~Y~e-m~li~k-,-,~-ı-~~~~-ı-~~~~.· ~~~~~~-

" " Tohumluk ,, 2,62 

HU B U BAT 
Buğday Kıbrıs 
~~-"-..~...-cc--~~-::-~~~-----~-----~-~-,.---ı ,, Yerli 

men tane 

Fasulya 
·-~y·uı~fil-f-~~~~~-ı-'-~~--ı-~--~- ---~--~-~-ı 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

ı-M..,--,--:c:,:.:c=:.:c::..~~----~ --~~--~~~~-~ ercim ek 
Sisam 

Ziraat bankası 
kumbaralarınıi 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

==-==================================· .............. ı~ı ........... . 
1-Mersine sekiz saat -mesafedeki 

Kepez , Ayıbeleni Ormanlarından 
kesilmek üzere evvelce eksiltmeye 
çıkarılmış olup talip zuhur etmiyen 

UN r 
Dört yıldız Salih 1 725 __ !-_-- -----• TÜRK8ÖZÜ "" ı l BELEDİYE İLANLARI 1 

( 4350) adet çıralı çam direği ikinci 
defa olarak ve teslim müddeti Nisan 
936 nihayetine kadar uzatılarak ka. 
palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır . 

2- Muhammen bedeli beher di· 
rek beş lira ve muvakkat teminatı 
1631 lira 25 kuruştur . 

·= - üç ,. ,. 675 -
J:J ] ~Dört yıldız Doğruluk 750 
~ 1 üç ,. ,. 675 -- -
~ ~ _ Simit ·------ 850----~-----
-" ~ Dört yıldız cumhuriyet 700 
~ 1 u-.-üç ,. ,. - 625 __ _ 

Simit • 800 
~~---~~~~~~~-· 

Liverpl Telgraflan l Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 3- Eksiltme ihalesi 15- 12-36 

tarihinde salı günü saat 15 de Sey
han Posta ve Telgraf Başmüdüriyet 
binasında toplanacak komisyonda 
yapılacaktır . 

1 f 12 f 1936 Sanllm I'•~ 

ı--H_az_ı_r ------1--6- 77 Liret 1 11519170 
Birinci kannn vadeli 6 53 ı-F"'R_a~yşk,_m_a_r"'kF _ ____ ;- --

17
- -

0
-
5 

4- Talipler teminatını vezneye 
teslim edecek, alacakları makbuzu 
veya kanuni muteber teminatı ve 
şartnamede yazılı bölgelerle teklif 
mektubunu ihtiva edecek olan ikinci 
kapalı ve mühürlü zarflarını mezkur 
tarihe müsadif salı günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde komis
yon riyasetine teslim edeceklerdir . 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Şartnameler Başmüdüriyette 
her gün saat 9- 12 ve 13- 17 ye 
kadar görülebilir . 

6- Fenni sartnamede tafsilat ve 
izahat olmakla beraber bu direkle
rin uzunlukları 8 metre , dip dev
releri 70, tepe devreleri 40 santim 
olacaktır. Kesim müddeti 15 Mart 
936 akşamı bitecektir . 

7 - Orman muamelesi tekemmül 
ettikten sonra kesim Orman mühen
disile beraber bulunacak olan ida
renin fen memurunun nezaretinde 

1 
yapılacaktır . ı 

Kesim ve soyum işi tamamlandık

tan sonra Ormanda idaremiz dam
galarile damgalanacak ve bu dam
galı direkler tesellüm maballi olan 
Mersin istasyonunda damgaları gö
rülerek bi13itiraz kabul edilecektir. 

7589 2-6-1(}-14 

1 Kiralık iki güzel ev 
Debboy civarında Etem ef. bah- 1 

çesinde Turunç ve Portakal ağaç
ları arasında biri 4 digeri 6 odalı 

su ve Elektrik tesisatı mevcut çok 
sıhhi iki ev müsait şeraitle kira· 
lıktır . Doktor Hakkı Eteme mü· ı 
racaat. 7569 4-5 ı 

- ran " ransız ,. 
Mart " 6 52 S ı· . · ı 616 50 ter ın c ıngı iz » 

-
1
5
2
-1 

00
62 Dolar c Ame._r~ik-a-,.-- - - 79- 49 Hit hazır 

Nevyork Frank c İsviçre ,. 

------------------

Dahiliye Mütehassısı 

Doktor Refik Pekel 
Abidin paşa caddesindeki muayenehanesini Kızılay cad . 

desinde merhum Doktor Süleyman 
Sırrı nın sabık muayenehanesine nakletmiş ve hastalarını kabule baş· 

lamıştır ı. 
7570 g. a. 3-13 

Adana Elektrik Türk Anonim Şirke
tinden: 

Radyo antenlerinin elektrik nakilleri üzerinden gelişi güzel çekildiği , 
son zamanlarda sık sık görülmektedir . Bu yüzden vukuu muhtemel her. 
hangi bir tehlikeden dolayı mes'uliyet kabul edemiyeceğimizden antenlerin 
elektirik hatları üzerinden gerilmemesini; Bunların sağlam ve muntazam 
yapılmasına itina olunmasını sayın halkın nazarı dikkatine arz ederiz. 

7581 2 - 4 

i 

Seyhan Cumhuriyet müd. ı-
deiumumiliginden: Radyolarımızı görmeden, dinlemeden başka RADYO 

( 10 ) lira maaşlı hapishane ka· almayınız. 
tipliği açık olduğundan talip olanla· 

Adana Ziraat Bankası karşısında Muharrem Hilmi Remo . 
nn evrakı müsbitelerile imtihan için fstanbulda Burla Kardeşler ve Şürekası . 
tayin olunan 3/Kanupue~vel/936 
Perşembe günü saat (9) da encümen 17- 19-22- 25-28-31 - Teşrinisani 936 7534 

1 2-5-8-11-14-17-20-22-25-28- 31 Kanunuevvel' 936 
reisliğine müracaatları ilan olu-
nur. 7588 ~-----------.-.----........ '!"",...,..., .... ,_.,_...., .. __________ I 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

=----------------~~--------------------------------
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konulan iş : 100,000 adet parke ta~ı. 

2 - Eksiltme : 1 nci kanunun 21 nci pazartesi günü saat on beşte be. 
lediye encümeninde yapılacaktır . 

3 - Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan 
parasız alabilir . 

4 - Keşif bedeli dokuz bin altıyüz elli liradır . 
5 - Muvakkat teminatı : 723,75 liradır . 
6 - Teklif mektuplan ihale günü olan 21 kanunuevvel pazartesi günü 

ihale saatine kadar belediye yazı işleri müdürlüğüne verilmelidir . 1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . f 

7 - isteklilerin ihale günü muayyen saatte tekliflerini verdikten son· 
ra ihale saatinda belediye encümeninde bulunmaları ilan olunur . 

2 - İlanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir • 

~---------------j 

Adana Torosspor kulübü 
Başkanlığından: 

Kulübümüzün yıllık Müessisler 1 

kongresi 12/ 12/936 Cumartesi gü 
nü yapılacağından bütün müessis ar
kadaşların o gün saat 14,30 da ku
lüp binasında hazır bulunmaları rica 
olunur. 7587 

Seyhanspor Balosu 
Şehrimiz Seyhan Adanasporku

lübü bu ayın beşine tesadüf eden 
Cumartesi günü akşamı , Valimiz 
Bay Tevfik Hadi Baysalın yüksek 
himayelerinde Halkevinde bir Balo 
verecektir . 

Mevsimin en iyi ve en temiz Ba· 
!osu olması için uzun zamandanberi 
yapılan hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

Baloyu teşrif edecek sayın da
vetlilerin çok eğlenceli ve temiz bir 
ıece geçireceklerine şüphe edilme· 
mektedir. 7590 1- 3 

Adana Memleket Hasta
nesi Baş Tabipliginden: 

Hastaneye okur yazar ve iyi 
huylu kadın hasta bakıcı ve hademe 
alınacağından isteklilerin hastanemi
ze baş vurmaları. 2-3 

7579 

Kadirli Belediye Reisli
ginden: 

Halıhazır temel üzerine mevcut 
plan dairesinde yaptırılacak 4833 
lira 47 kuruş keşifli belediye kona 
ğını yapmak veya yaptırmağa müş· 
teri olanların asıl şartlarım öğrenmek 
ve planı görmek üzere ilan günün
den itibaren on beş gün sonuna ka
dar Kadirli Belediye encümenine 
baş vurmaları ilan olunur. 

7586 

7504 28 - 2 - 6 - 10 

1- Satın alınacak eşya : 

2- Muvakkat teminatı : 
3- İhalenin yapılacağı 

yer ve tarih 

Temizlik işleri hayvanatı için 35000-55000 
kilo arpa : 
Yüz yirmi dört lira : 

Birinci Kanunun 7 inci pazartesi günii saat 
onbeşte Belediye Encümeninde : 

4- Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatları ve taliplerin ihale gününde teminatları ile beraber Encüme ne 
gelmeleri ilan olunur. 7541 19- 24- 28- 2 

Menbaından deposuna kabili nüfuz borularla nakledilmesinden dolayı 
Okçu suyunun içme menba suyu olarak satılması Sıhhat ve içtimai Mua· 
avenet Vekaleti emirlerile menedilmiştir . Sayın halkımızca da bilinmek 
üzere ilan olunur . 7 582 1- 2 

-

6748 115 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


