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Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısı 
BAŞVEKİLİMİZ NYON ANLAŞMASININ 

İZAHINI YAP ARKEN DEDİ Kİ: 
Biz Avrupada bir harp patlamasını facia addediyoruz, Avrupa harbi insanlar 
ve milletler için bir fel~kettir yeni bir patlamanın Avrupa medeniyetini 
kül altına gömmesi ihimali vardır. Bizim siyasetimiz müşterek saadetleri 
korumak ve bir harbe mani olmak için elimizden gelmesi mümkün olan 

bütün tedbirleri yapmaktır 

Anlaşma ittifakla kabul edildi 

lnönü kürsüye ikinci gelişinde 
TYn~~on lh1Sldlü~~~n ·itc§lm§l= 

m~IF\1 lbültmöŞltÖlra Dedi 

l 

Suriye ve Lübnanda 

FAŞiSTLER 
Büyük bir teşkilat meydana çıktJ 

250 kişi tevkif edildi 

italyanların Cenupta 
oynadığı roller 

Berut : 18 [ TÜRKSÔZÜ muha
birinden ] - Buralarda olduğu gibi 
bütün Suriyede ltalyanların çok ge
niş bir teşkilatla mühim roller oyna
dıkları Faşizmi Arap illerine aşılamak 
için büyük paralar harcadıkları artık 
tamamile anlaşılmış bulunuyor. Bura
da ve Suriyede dehşetli bir Faşist 

propagandası vardır. 

Gün Faşist ~ propagaodasile aşı
lanmış 240 genç bir evde içtima et
tikleri sırada Lübnan polis kuvvetleri 
etrafı sarmış ve bunları müzakere ha
linde iken yakahyarak tev~ etmiş
tir. Bunların hepsi sorguya çekilmiş 
bulunuyor. 240 kişi kefaletle tahliye 

edilmiş ve diğ'er 12 elebaiı ise hala 
mevkuf tur. 

Şimdi çok mevsuk bir membadan 
aldıkım malumata göre; ltalya propa
gandasının esas merkezi Şamdadır. 

Kühnandaki şubenin Lideri Antun 
Saadi, Şamdaki liderin ismi de Bey
tiladımdır. 

Bunların üzeri taharri edilince 
bir çok esrarıengiz vesaik bulunmuş
tur, Runlarıo ltalyan makamlarile ya
pılan muhabere evrakı olduğu da ta
hakkuk etmiştir, ltalyanların büyük 
mikyasta para sarfettikleri de anla
şılmıştır, 

l1f:ı7ı MÜTEMMiM 
!ANLAŞMA iMZALANDI 

r·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·~ 
! Ankara: 18 ( TÜ,>l<SÜZÜ f 
! IT'ıuhablrlnden ) - t.t;;tUrk, İ 
! 8afbakan, Veklller ve bU· İ 
! t!Jn mebuslar muhtelif sa· İ 
1 • 
İ atıerde kalkmış olan tren· ! 
İ lerıe bUyUk Tarih kongre- ! 
İ •inde bulunmak Uzere Is- ! 
İ tanbula hareket etmhptlrler ı Büyük millet meclisi toplantı halinde 

'·----·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·· 
I Ankara ; 18 (TÜRKSÖZÜ'nün 

1 !~susi telğ-rafı) - Büyük Millet Mec
•sı bugün saat ikide büyük bir ek

RCtiyetlc Meclis Reisi Abdulhalik 
tnda tarafından açıldı . Yoklamadan 

~?nra Nyon anlaşmasına aid kanun 
3Yıhasını tetkik için Müdafaa ve Ha· 
tıciye en~ümenleri toplandı . Celse 
~atilinde fırka gurubu da Hasan Sa. 
anın başkanlığında içtima etli. Gn

ruPda B~bakan İsmet İnönü ve son
~a Hariciye Siyasi Müsteşarı Numan 
klcnemencioğlu Nyon safahatı hak· 

1 
1nda izahat verdiler. Muhtelif hatip

er uzun uzun konuştular . Saat beş
~e Meclis tekrar Abdulhalik Rendanın 

.3şkıınlığında toplandı . Encümenle. ' 
;.
1n mazbataları . kanun layihası mec. 
ıse geldi . Numan Mcnemencio"lu s· 6 
O>. nldı ve anlaşmanın safhalarını 
anlatıı . 

İ Bundan sonrn kür<üye Başbakan 
~ın t lnonü g~lerek Nyon anlaşması 
~t;ıfı;vfa ~eç··n s.ıflı ıl.ın iZ1h elliler. 
Orsanlığııı l\lillctlcr arasında sulh 

•ınQiyetini • ınilletlerın serbest tica
r:ı hayatını nasıl bir tehlikeye dii
ş~ rlııg-uııu anla it ı ve çok alkışlanan 
Şu sozlerı söyledi: 

1 
Biz Avrupada bir harp pat. 

•nıasını facia addediyoruz • 
~Vrupa harbı, insanlar ve mll
llltler için bir felakettir. Yeni 

bir Patlamanın Avrupa mede· 
niyetini kUI altına gömmesi lh
tlnıaıı vardır. Bizim siyaseti. 
nıız nıuşterek saadetleri koru
nıak ve bir harbe mani olmak 
için ellmlzden gelmesi mum. 
knıU" olan bUtUn tedbirleri yap-

aktır. 

ispanya ihtilafı münasebetile vaki 
olan korsanlık ifalimı karşı alınacak 
müşterek tedbirler hakkında Nyon 
da 14 Eyliil 1937 tarihinde Türki
ye, Büyük Britan} a ve Şimali İrlan
da Birleşik krallığı, Bulgaristan, Mı. 
sır, Fransa, Yunanistan, Romanya, 
Sovyetler Birliği ve Yugoslavya ara
sında imza olunan anlaşma ile: buna 
müzeyyel ve deniz üstü gemilerinin 
ve hava kuvvetlerinin korsanlığına 

karşı tedabiri mutazammin olarak 
Cenevrede 17 Eylul 1937 tarihinde 
ayni devletler arasında akdedilen 
Nyon anlaşmasının mütemmim aPlaş. 
ma kabul ve tasdik edilmiştir. 

Kanun layihasının okunmasından 

sonra Başvekilimiz ismet lnönü tek
rar kürsüye gelerek , Tuncell ha
disesinin tamamen bltmlf ol
dujiunu bildirdi • 

Ve dedi ki : 
- Aşiret , Sergerdeler ve 

ne kadar adamları varsa faa-

------------
MERSİN VALİSİ 

Kültür işlerinde 
çok çalışıyor 

Mersin : lll (Telefonla ) -
Mersin Valisi ve Parti Başkanı Rük· 

neddin Nasuhi oğlu evvelki gün Ka· 

zanlı köyüne giderek yeni yapılan 
mektebi tetkik etmişler ve dün de 

şehrimizde bulunan ilk okulları ztı 

zerek tamirat noksanlarını gözden 

geçirmişlerdir . 
. İsmet inönünün bu çok &!kışlanan Tedrisat başlamadan evvel bü· 

sozlerinden sonra kanun layihkalbarı1 tün mekteplerin noksanlarının ikmal 
reye konuldu "tt f'k a u 

ve mu e 1 an 1 tt' ·1 · • · V · b' · 1 1 ı· edıldı K I d e ırı mesı ıçın ah ızzat ış er e a a · • anun şudur : spanya <I mu- d I • . 
Cadeic halinde bulunan taraflardan ka ar O nakta ve lazım gelen dırek · 
hıç birine aıt ol mı yan ticaret gemi- tifl~ı i vererek işleri kontrol etmek· 

lerıne; d izaltı gem !eri tarafından tedır 

liyet imkanından mahrum bıra. 
kllmı,ıardır. Relslerl ya imha 
edllml• veyahut yakalanm••• 
adalete: tesllm olunmu,ıardır. 

Blrzamanlar lslmlerl korku ve 
ren daij ba,ıarından uçurum
lardan, geçldlerden Cumhurl· 

- Gerisi dördüncü sahifede-

UZA>( ŞARKTA HAYRET VERiCi BiR HADiSE 

100,000 ÇiNLi 
ESiR EDiLDi 

45,000 kişi de muhasara altında 

Japonlar bütiin nehirlere mayin döşedi 

Şanghay caddelerinde sokak muharebeleri 

Şanghay : 18 ( Radyo ) - Dün 
saat on yedide bizzat Japon hava 
kuvvetleri baş kumandanının idare
sinde Japon hava filoları Pekin -
Hankco şim. ndıfer haltı üzerindeki 
Çin kıtalarına şiddetli bir tecavüz 

yapmış ve 3000 Çinli bilhassa maki
neli tüfenk ateşile imha edilmiştir. 

Japon tayyareleri bu taarruzu 
yaptıktan sonra hiç bir zayiat ver· 
meden üslerine dönmüşlerdir . 
- Gerisi dördUncU sahifede-

İngiltere, Akdenize 52 distro
yer tahsis etti 

-~--

Londra : 1B (Ratlyo) - Bu gün 

saat 18 de Nyon anlaşmasına mütem
' mim olan anlaşma, ilk konferansa iş 

tirak eden dokuz devlet delegesi ta-

rafından parafe edilmiştir. 

Londra : 18 (Radyo) - Akde

niz kontrolüne, lngiltere 52 distroyer 
tahsis etmiştir. 

Ruzve itin çok şayanı 
dikkat nutku 

Demokrat Amerikada Faşistlik 
veya komünistliği taammüm 

ettirmek istiyenler 

Elektrik sandalyesini 
göze almalıdır 

Vaşington : 18 (Radyo) - Ame
rikan hükumetinin tesisinin yüzellinci 
yıldönümü münasebetile yapılan bü
yük merasimde söylediği bir nutukla 
cumhur reisi B. Ruzvelt diktatörlüğe 
şiddetle hücum etmiştir . Amerikan 
Cumhur reisi ezcümle şunları söyle. 
miştir . 

" Bu rejimlerin adı ister komü
nizm olsun ister diktatörlük olsun , 
Demokrasiye alışmış olan milletler 
hiç bir zaman her hanği bir şahsın 
veya grubun diktatörlüğüne tahammül 
edemez ve rahatı olamaz. 

Bu, medeniyet için hakiki bir teh
likedir . Bugün silahlar mütemadi.ye~ 
depo edilmektedir. Ticaret gemılerı 
açık denizlerde mütemadiyen tecavü
ze uğruyor. Amerikan mılli, memle
keti etrafında homurdanmaya başlıyan 
bu tehlikeyi önlemekle kat'i olarak 
karar vermiştir. 

Ayandan Borahın nutku 
Vaşington : 17 (Radyo) - Ayan 

azasından B. Borah Amerikanın ku
ruluşunun yüzellinci yıl dönümünün 
kutlulanması merasiminde bilhassa 
Nazi ve Faşist propağandasınıo Ame
rikadaki faaliyetinden ve bu propa
ğandaya hangi şartlarla müsamaha 
edilebileceğinden bahs ve şu cümle
leri ilave etmiştir : 

" Hükumeti namına konuşduğıın· 
da hiç şüphe olmayan ecnebi dev. 

letlerden birisine mensup yüksek bir 
memurun sözlerini mevzuubahsetmek 
istiyorum. Bu yüks~k ecnebi memu· 
ru memleketin Amerikaya hususi 

vazifelerle gönderdiği memurların 
Amerika hükümeti tarafından hima. 
ye edilmesini arzu etmektedir. Hal

buki , himayesi istenilen bu me· 

murların yegane işleri dini serbesti

yi imha, ırk ve milliyet kinini ve dik
tatörlüğü aşılamaktan başka birşey 
değildir. Binaenaleyh bu adamlar 

ancak Amerikan kanunlarına hür 
met ettikleri takdirde herke-

sin gördüğü himayeyi görecekler
dir. Fakat bu insanlar Amerikan ka

nunlarına mugayir hareket ettikleri 

takdirde kendilerine karşı gayet 

şiddetli davranılacak ve mutad mah· 
kemelerde değil hususi ve müstakil 

mahkemelerde muhakeme edilecek· 
lerdir. 

Bu mahkemelerin ise çok şid· 
detli bir şekilde icrayi adalet ede

ceklerinde kimse tek şüphesi olmama· 
lıdır. Bu nevi mücrimler derhal elekt
rik sandalyesine gönderilecektir, 



Adana Yazlık sinemasın-
Şehör haberoern 

-~~~------·--------~~. Belediye reisimizin 
muhakemesi 

meselesi 

İstanbul gazetelerinin bu yolda 
yaptıkları neşriyat 

Adananın Yazlık Sinemasında nahoş bir hAdisenin vukua gelmiş ol· 
du~unu gösteren ve lstanbullu arkadaşlarımızda intişar eden şu iki ya• 
zıyı iktibas ediyoruz. 

Ha.dısenin bu şekilde cereyan etmiş oldu~una biz de ihtimal vermi
yoruz. Eger hakikaten vukua gelmiş ise cidden dar bir düşüncenin mah
sulü olduğuna şübhe yoktur : 

Ve • • • •• •• 
ışın ıçyuzu 

Akşam refikimizden (Akfamcı) 
Bu tuhaf vaziyet hakkında ( a
lmmaja gocunmaOa, köpUrlt?e· 
ğe dair ) baf hlı hakklnda dl· 
dlyorkl 

M avi Vals adındaki filim, 
Adnnanııı yazlık tiyatrosunda 

oynanırken, halk, bu eserdeki bir 
pasaji alkışlamış. Filim alkışlanır mı, 
alkışlanmaz mı, o da başka mefele
dir ya... Bizim yurddaşlar ekseriya, 
himaye edilmek icabeden sanat er
babına bir (bravo) bile lütfedib gö 
nül almazlar da, tam (hırsız yaka
lanıb hakikat ve adalet tezahür 
ederken) filmi alkışlarlar. 

Bu mantıksızlık, ayrıca bir mev 
zudur. 

As 1 mesele şu: Mavi Vals'deki 
kahraman, bir ip atıb kendisini takip 
eden Polisleri yakalayınca Adanalı· 
lar alkışlamış. Zira zaten komik olan 
filimde güldürücü bir manzara hasıl 
ol muş imiş. Ahali böyle kahkaha
larla kırılırken, sinema sabibine bir 
iki zat müracaat etmiş: 

- Bu seyrettiklerimiz polis mes. 
!eğinin şerefine dokunuyor. Hele 
halkın alkışl ması çok fenadır. Bu el 
çırpmalar devam ederse merkeze 
haber vereceğiz! - demişler. 

Kendilerine: 
- Aman, efendim, bu eser ev

vela 1 ürk polisi ile alakadar değil. 
dir. Saniyen Türkiyenin her yerinde 
oynandı. - fılan diye güçlükle meram 
anlatılabilmiş. 

* * * 
Manakyan kumpanysmda cani 

rolünü O) nıyan Aleksaniyana köşe 
başlarında pusu kurarlarmış. 

- Her gece başka bir can yakan 
şu haini haklıyahm! · derlermiş. 

Galiba bir gece de, sahneye ta. 
banca atmışlar. 

O zihniyet memleketin hiç bir 
yerinde kalmadı çok şükür amma, 
bu anlattığım da onun birader zade· 
si hir zihni"etlif. 

Tuzsus bekir ·gibi boyuna her 
şeyde kocunmağa her şeyden hid. 
detlenıneye ne lüzünı var? Biri, (Al
man sanayii bizimkinden ileridir) 
Dese parlamağa müheyya insanlar 
var: 

- Vayl Türklü~ü tahkir ettim. 
- Dur be birader ... 
Yahut bir roman yazıyorsunuz. 

İçinde bir po~ta memurunun karısı 
kocasını aldatıyor. Bir iki mektub 
birden: 

- Vay! Sen biz posta memur
larının namusiJe mi oynuyorsun? 

Roman he kardeşim ... 
Bir arkadaş, bir seyahat mektu· 

bunda (Merzifonun keşkeği ile eşeği 
meşhurdur) diye Anadoluda dillerde 
dolaşan bir latifeyi kaydetmiş. 

- Bız Merzifonlular Türk cami· 
sına dahil değil miyiz? Niçin bizim 
şerefimizle oynuyorsun?· diyete
lefon. 

- Lahavle vela .... 
Ve işte nihayet, bir ecnebi ko. 

mik zabita filminden çıkarılan bu 
faciaengiz netice: 

- Zabita mesleğinin. haysiyeti ... 
- Bari siz yapmayın bunu ... 

• • • 
Karikature, tenkide, latif eyt;, ko

p:ıik f ılınc alııalım yahu .. 

Hem, ona kız bundan gocun, 
ötekine alın ... Nedir bu? ... Her şeye 
hiddetlenen tanıdıklarUUZI ve her şe 
yi batta kendi aleybindtlci biı tarizi 
nükte iJe, latif bir tebesümJe baba , 
canca karşıbyan zeki ahbaplannm 
gözüönünc getirin. Hangisi daha 
sempatiktir? Bütün milletçe bu ikin· 
ci çeşitten olmalıyız. 

Akfamcı 

Son Posta arkadafımızın 
"ister inan ister inanma" ali· 
tununda da ,ıne ltu hldlae bu 
••kllde yazlldı: 

"ister inan ister inanma!" 
Adanada oturan bir arkadaşunız 

anlattı: 

Şehrimizin yegane yazbk tiyat 
rosunda "Mavi Vals,. adını taş.ıyan 
bir film gösteriliyordu, bu filmde de 
vak'a kahramanının kendisine muha· 
sım olan polisleri ip atarak tutma 
sını, hir duvann üzerine çıkarak aşa· 
ğıya aallandırmısını, gösterm bir 
pasaj vardı, komikti. Seyircileri gül
dürüyordu, alkışl :mı yordu, fakat t.am 
film gösterilirken sinema sahibi Bay 
Raşid Eneı e biriki zat müracaat 
ederek bu parçamn polis mcsletini 
şerefce düşüreceğini, hele alkışlann 
fena olduğunu söylemişler, bu pasaj
larda alkışa devam edilecek olursa 
polisin haberdar edilmesini istemişler
dir. Sinema müdürü bir filmin mem
leketimizin birçok yerlerinde göste. 
rildiği ve halkın da alkıştan mene· 
dilemiyeceği cevabını vermiştir. 

Biz bu hikayeyi dinledikten son
ra h'\kikatte vuku~ulmuş ve salahi
yet sahibleri tarafmdan yapımış ola
bileceğine inanmadık, fakat ey oku 
yucu sen: 

ister inan ister inanma 

= S!!!iWiJL es 

Mahkemelerde: 
MehkOm oldu 

Kahvede garsonluk yapan Meh. 
med, umumi evde Seyhan mahalle
sinden Süleymanı b:çakla vurmasın. 
dan dol~yı dün sufh birin, ceza 
mahkemesinde yapılan cluruşmasm· 
da suçlu Mehmed 35 gün hapse 
mahkum olmuştur. 

Beraet etti 
Sarhoşluk ve Makbule adındeki 

kadına sarkınbhk yapmak:ıan suçlu 
Mehmed Demir hakkmda sulh ceza 
mahkemesinde yapilan duruşmasın
d~ sarkıntılık suçundan dolayı bera
etıne ve sarhotluktan da 5 lira pa
ra cezasına mahkum olmas1na karar 
verilmiştir. 

Şemsi izzet Günal 

lstanbul A~ukatlarından eski Ya 
zı işleri Müdürümüz Şemsi izzet 
Günal dün şehrimize gelmiştir. 

Kamuran Bozkır 

Yeni Adana gazetesinin Ankara 
muhabirinden aldığım bildirerek neı 
rettiti bir habere göre Belediye 
reisimiz Turklln Cemal Berikerin 
vilayetçe yap.lan tahkikat üzerine 
Devlet Şurasmca muhakeme altına 

alınmasına karar verilmiş.Bizim yaptı. 
Jımız tahkikata göre meselenin iç
yüzü ,udur: 

Bundan bir sene evvel vilayet 
makamı, Vali muavinini Belediyeye 
göndererek bazı Belediye memur· 
larmın tayin suretleri vesaire hak
kında Belediye Meclisince verilen 
kararlar üzerinde tahkikat yaptır

~tı. 

Belediye meclisi askeri hizmetini 
yapmak üzere orduya iltihak eden 
Belediye yaZI işleri müdürü Vedada 
hizmeti askf'riyesinin devamı müd
detince maqının üçte birinin ve keza 
kadrodaki maaşın da vekiline veril· 
mesine karar vermişti. Bundan başka 
Vali muavini bu hususta tahkikat 
yapmakla beraber 926 senesinden· 
beri tayin edilen Belediye memu• la
rımn seçimlerini de tahkik ctnıişti . 

Bu tahkilcabn neticesi olarak Vali 
muavini baza memurlann evrakmm 
noksan olduğunu ve V cdad Güçlü
nün maaşı haklcmdalci karann da 
kanuna uymacLtuu ileri sürmü1tür • 
Halbuki, Belediye mevzuabmıza na
zaran , Belediye meclisinin karan 
Belediye kanun v~ nizamlanna uy
ıundur • Bu ba•ltaki kwln mad· 
deleri gayet sarihtir • Belediye me· 
murlan nizamnameline göre, askere 
alman memurlann müstafi addedilip 
edilmemesi ve bunlara maaşının bir 
kısmanın tahsisi hakkında Belediye 
Meclisi karar vermeğe salahiyettar· 
dır . 

Bunun aksine olarak Belediye re. 
isi, kanunsuz sayılan Belediye Mec · 
lisi kararlanna itiraz etmediği için 
ihmal ile itham edilmiştir . 

Memurin muhakemat kanunu mu
cibince Belediye reisleri hakında lü
zumu muhakeme kararı vermek 
Devlet Şurasına aid olduğundan 
dosya Vilayetçe şµrayı Devlete 
gönderilmiı ve Şurayı Devlet de , 
yapılan tahkikata nazaran Belediye 
reisinin birinci derecede olmak üzere 
ihmal ile lüzumu muhakemesine ka· 
rar vcrmiıti r . 

Mesele ehemmiyetli olmamakla 
beraber bu kararda nihai değildir . 
Yani Belediye reisinin bu karara. 
itiraz hakkı vardır. 

Yeni Belediye 
Reis Muavini 

Ve 
Mezbaha Müdürü 

Büyük bir sevinçle haber aldr 
11mıza göre Belediye Yazı işleri Di· 
rddörü Vedad Güçlü Belediye Reis· 
liti Muavinlitme tayin edilmiştir. 

Adananın çok deterli gençlerin-
Biıikletle bir Türkiye turu yap- den biri olan Vedad Güçlünün bu 

makta olan şair arkadaşımız Kimu· yeni İşini de büyük bir muvaffaki 
ran Bozk1r Adanada üç gün kaldık- yetle bqaracatında şüphemiz yok· 
tan sonra Ulukııla , Ereğli , Kara- tur. Genç elemanlarının deterini tak· 
man, Konya , liran, Çay , Afyon , dir hususunda belediyemizin göster-
Kütahya, Bilecik , Bursa , Trakya ,·• . diği kadirtinubkta ayraca takdir ve 
merhalelerini katettikten sonra An· zikre dcter bir bidiıecir. 
karaya dönmek üzere bugün Ada- Bu gün Belediye reis Muavini 
nadan hareket etmiştir. olan Faik Ülkü de mezbaha Direk· 

Arkada11mıza yolfannda uğurlar törlütüne tayin edilmiştir. 
dileriz • Adanada bulunduju müddetçe 

Köylerde et 
meselesi 

Dün Ziraat ve Dahiliye Yeki· 
!etlerinden Vilayetimiz Veteriner 
Direktörlüğüne mühim bir tamim 
gelmiştir. 

Bu timimde, köylerde kesilen 
hayvanlarm bundan sonra her defa 
ayn yerlerde kesilmeyip daimi ola
rak muayyen bir yerde kesilmesi ve 
icabeden temizliğin yapılmasını di. 
lemektedir. 

TÜRKSOZO : Bir çok köyleri 
mizde bu fene adet yer etmiştir . 
Hayvanlar her gün bir yerde hsi
lir .. Ve kesilen yerde lazım olmıyan 

kısımlar olduğu halde bırakılır ve bun. 
!arda bir müddet s0ııra kokarak köy 

sıhhat noktasmdan dolayı zarar görür. 
Halbuki bu gelen timimde hay. 

vanlar muayyen yerlerde kesilecek 
ve lazım olmıyan kısımlar bir çuku· 
ra gömülecektir. Bu şekli köylüleri· 
miz de kendi sihhatleri dolayısiJe 
seve seve yapacaklarım ümid ede· 
nz. 

Bir profesör Halkevinde 
konferans veriyor 

Türkiycdt yapbğı seyahat do
lay1Sile Adanamıza da uğrayan Al
man profesörlerinden Herman Kold 
bu akfam uat 20.30 da Halkcvi 
babçaiodc Finlandiya ( Şimal Türk· 
Jeri memleketi ) hakkında çok ali. 
hala ve istifadeli bir konferans ve· 
recektir. 

Kooferansda ayraca konferans 
mevmunu alikadar eden rf'simler 
de ıwoteklliJon ile g&terileeektlr. 

Hırsız kendisi imiş 
Kıpb Huan kansa Cemile adın· 

deki bir kadın dün gözüne kestirdi
ii Asımın evine gizlice girerek ev· 
den 750 kuruı parayı çalmış olmuı 
üz~rine yapılan tahkikat neticesinde 
hırsızın kendisi olduğu anlaşılarak 
hakkmda kanuni muamele görül
müştür. 

B61gemiz 
Şampiyonu 

idman Yurdu Tür
kiye birinciliklerine 

iştirak ediyor 
936-937 yılı Çukurova bölge 

si birincisi olan Adana idman Yurdu 
peic yakında yapılacak olan Türkiye 
birincilik müsabakalarına iştirak ede. , 
cektir. Bunun için gençlerimiz bugün-
den itibaren çalışmağa başlaınışlar 
d1r. Esasen bölgemiz lik maçları bu 
sene geç bittiğinden ve onun arka
sına da Samsun ziyareti yapıldığı 

için denilebilir ki gençlerimizin ent· 
rem anları yerindedir. Şimdiden gide 
cek sporcularımıza muvaffakiyctler 
dilerken Samsunda elde ettikleri mu. 
vaffakiyeti birincilik müsa1)akaların
da da göstermelerini ve memleketi· 
mizin spor yönünden diğer bölgeler 
dereceıinde olduğunu isbat etmele. 
rini bekleriz. 

Talebe ve soy 
adları 

Nufus dairelerindeki işlerin çok 
lutu yüzünden soy adlarını tescil 
ettirme meselcainin vatandaşlar için 
miifkül ve 11kışık bir vaziyet doğur· 
dutu görülmüıtür. Halkan kabaha
tmdan ileri gelmiş bu vaziyeti 
daha fazla atırlaşbrmamak lüzumu 
düşünülerek soy adını tescil ettirme· 
mit buhmanlarm okullara kabulden 
imtim edilmemesi bütün vilayetler 
kültür direktöı Jükl~rine bildirilmiş 
ve kültür direktörlükleri de vekale
tin bu tamimini ilk okul idarelerine 
teblit etmişlerdir. 

Bir harsız yakalandı 
Müteaddid hırsızlıklar yapan sa 

bıkablardan Ali oğlu Vahap hıssız · 
hğa teşebbüs atmek isterken yaka 
]anarak hakkında kanuni muamele 
görülmüştür. 

BAYRAGIMIZ 
Bayrağımız nasıl olacak ve 

nasıl kullanılacak 

Ankara : [ TÜRKSOW mu 
habirindcn ] Türk bayrajı kanunu· 
nun tatbik surdir i göstrrmr k üzere 
Milli Müdafaa lıakanlığınca bir ni· 
zamname hazırlanmı~tır. Bu nizam· 
namenin belli başlı hükümlerini ya. 
Zlyorum: 

Bayrağın yapıhşı ve şekli · şudur: 
Türk bayrağı al zemin üzerine 

beyaz renkte ay ve yıldız konmak 
şartiy1e yerli şafiden yapılacı.ktır. An· 
cak şilinin tedarikinde zorluğa tesa
düf edilen yerlerde tn büyük mül 
kiye memurunun izin ve intihabı Ü· 

zerine, rengi al olmak üzere başka 
kuınaştan da yapılabilecektir. 

Bayrat-n nisbetleri: Türk bayra
ğlnın boyu genişliğinin tam bir bu 
çuk misli olacak, ay ve yddızı mey
dana ptiren dairelerin merkezleri 

çok çalışkan ve bilgili bir memur 
olduğunu geniş mikyasta ispat etmiş 
olan Faik Ülkünün bu yeni ehemmi· 
yelli işin baŞ1na geçirilmesi de yerin 
de düşünülmüş bir iştir. 

Bu iki değerli arkadaşan terfile
rinden büyük bir memnuniyet duy· 
maktayız. Kendil~rine yeni ~'erinde 
muvıff akiyetler dileriz. 

mihver üzerinde bulunacaktır. Ay, dış 
ve iç daire adı verile iki daire mübi
tinin biribirini katetm~sinden mey
dana gelecektir. Ayın dı~ dairesinin 
kutru bayrak genişliğinin yarısına 
musavi olacktır. merkezi uçkurluğun 
iç kenanndan itibaren keza bayrak 
genişliğinin yansına musavi bir me· 

safede bulunacaktır. Ayın iç daire 
sinin kutru bayrak genişliğinin onda 
dördüne musavi olacak, merkezi, dış 

dairenin merkezinden itibartn uçum 
tarafına olmak üzere ba ·rak geniş· 
linin 0.0645 misli uzakta buluna· 
caktn. Ayın ağzı uçum tarafına ba
kacak yıldız, kutru bayrak genişli-

ğinin dörtte birine musavi ve muhi
ti beş mü5avi parçaya ayrılacak 
mevhum bir dairenin taksimat nok
taları birer aşm vasledilmek sure· 

tile meydana getirilecek. Beş şua 
dan mürekkep bulunan yıldızın uç. 
larmdan birini, bayrak mikveri ile 
aym iki ucundan geçen mevhum hat· 
tın birbirini katettikleri nokta üze 
rinde bulunacaktır. Bu nokta ile iç 
dairenin mihveri katettiği nokta ara
sındaki mesafe bayrak genişliiinin 
üçde birine müsai olacaktır. Uçgur· 

-G~isi dördüncü ıahif~de -
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Afetlerle 
•ı nsnlar bia taraftan harp 

ken bir taraftan da har 

tabii afetlerin zararını azal 
tedbirleri düşünmekten geri 
yorlar. 

Amerikadan bildirilditine 
son yapılan bir keşifle, harp 
düşman askerlerini öldürmek 
onları felce uğramış gibi y 
mıhlamak kabil olacaktır. 

Bu keşifle ortaya konula 
Jet, düşman askerlerini ~topla 
kurşunla . öldüremiyecek ve 
cansız olarak değil, ancak ba 
olarak yere serecektir. 

Bu suretle, matlup olmuş 

askerler hareketten aciz lal 
karşı taraf ilerliyecek ve şe 
hudutlar kan dökmekten alı 
br. Sonra askerler ayılb)acak 
rar yaşayacaklar. 

Harbi tamamen ortadan k 
mıyan insanlarm aczini bir der 
kadar zayıflatan hayırlı bir k 

Diğer taraftan,'bu sene Pa 
toplanan bir kongrede tabii afe 

.arşı çareler aranmaktadır. 
Zelzele, dolu, yıldırım, k 

salgınhğı vesaire gibi insanlık! t 
eden afetlere karşı niçin ilmiO 
f cnnin en son ve rimel eri ile ha 
ee geçen kongrede yeni k 
gözden geçirilmektedir. 

Bunlann arasmda1 yıldmma 
şı yeni bir siperi saika vardır. 
yomla işleyen ve şimdikilerden 
kaç milyon defa fazla kuvvette 
lan bu siperi saika büyüü bir 
taka dahilinde yıldmmı çek 
ve toprata nakletmektedir. 

Haydud Haki 
Amcrikada müthiş bir "re 

ortaya çıktığı haber veriliyor: 
Büyük bir gürültü uyandıran 

hadis~, Amerika hükumetinin 
sek mahkemesine Cumhurreisİ 
Suzvelt tarafmdan son defa 
edilen BJack ismindrki 
zatın, Amerikanın meşhur Ku 
bir teşekküldür ve azaları, m 
kette ecnebilere, bi-lhassa zen 
karşı müthiş bir mücadeleye 
kus Klan cemiyeti \"e mensup 
sıdır. 

Malum c lduğn üzere Klu 
Klan cemiyeti Amerikada 
mişlerdir. 

Böyle bır şahsiyetin Anı 
yüksek mahkemesine , hakim o 
tayin edilmesi memlcktte büyük 
akis uyandırmıştır. 

Radyo ile ders 
Radyo ile beden terbiyesi 

verilir amma, tarih, cografya, 
hendese gibi derslenn verild 
duydunuz mu hiç? 

Amerikada evveldenbr.ri o 
ça sık görülen çocuk filminin 
goda tehlikeli bir salgın halini 
sı üzerine bugünlerde boşlaması 
zımgelen mekteplerin açılmaıu 
bıraktlmıştır, Fakat, çocukların 
sillerinden geri kalmamalan 
Şikağo vilayeti içindeki 300, 
cuğa, Radyo vasıtasile ders 
meğe başlanmıştır. 

Amerikada orta halli aile 
bile bulunan radyo, bu suretle, 
cuklara derslerini evlerinde taki 
mek imkinmı veriyor. Belki, ist 
lin mektebi olacak olan bu u 
tatbikine, bu suretle şimdiden 
lan .nış oluyor. 

1 Sig rta.tl: mal ,anınca kaybolıır. S1p1all 
)anınca; bed~lı derhal liıknir. 
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~ HiKAYE ~ 
.., e 

AYIŞIGINDA 
tr:!!!!.. üzeldiler .. Çocuk kadar 
~gençtiler. BiriniQ adı Valo 

- Vila, öbürününkü Aye
te - Kende .. 

Valo - Vila katiyen sokağa 
Çıkmadığı için, yüzünü hiç kimse 

e fÖrmüş değildi. 

Ayere ıse birçok saatlerini bal 
koııda geçirirdi. Parmaklığa yaslanır 
Ve akşamın serinliği içinde denizden 
relen tatlı meltemi vücuduna dol
dururdu. 

Bir akşam üstü yoldan bir atlı 
feçiyordu. Balkonun altında dura. 
tak Ayereye : 

- Bir damla su vermez misiniz 
baııa ? 

Genç kızın altından bir bardağı 
Vardı. Onu doldurup aşağı indi ve 
atlıya uzattı. 

Atlı bu bardağı görünce kendi
ni tutamıyarak haykırdı: 

- Oh !.. Ne güzel bardak 1 Om
tiiındı: bunun kadar güzel hiç bir 
Vatlık görmedim. 

·o 
Ayere cevap ver.-li : 

r 
şı 

- Benim kız kardeşim bu bar
daktan çok daha güzel !. 

Bunun üzerine atlı : 

n 
e 

e 
ıı 

1: 

d 

el 
c, 
if 
ti~ 

nıt 

y 
ok 

- Ne olur, bana onu göster 1 
diye yalvardı 

- Eğer onunla evlenirsen gö
rebilirsin kardeşim 1 

Valo - Vild, kapalı pancurların 
1rkasında oturuyordu. Ayere ona 
3Cslendi : 

Yor, 
- Valo, seni biri görmek isti-

Valo sordu : 
- Kim o Ayere ? 
- Bir atlı 
- Ayere, o atlıya benim çirkin 

olduğumu söyle! O atlıya biçimsiz 
01duğumu söyle! O atlıya uyuz ol· 
duğumu, verem olduğumu söyle A
Yere Kendel 

Bu sözleri işiten atlı hemen atı. 
Ilı tııahmuzlıyarak uzaklaştı. 
d Bir akşam Ayere yine balkon
p aydı. Arka arkaya üç yolcu geçti. 

akat bunlar susamış değillerdi. 
p Ertesi akşam yine üç atlı geçti. 

akat bunlar susuzdular. Ayere, al
lııı bardağile herbirine ayrı ayrı su 
~erdi. Her üçü de bardağı görünce 
~iirlerinde bu kadar güzel birşey 
~0rınediklerini haykırdılar. Ayere 
er üçüne ayrı ayrı : 

b - Benim kız kardeşim bu altın 
•rdaktan çok daha güzeldir! dedi. 

I Bu söz üzerine hepsi Valo . Vi-
3Yı görmek istediler. · 

. Fakat Valo pancurların ardından 
l'ıııe ayni nakaratı tekrarlayınca üç 
Yolcu tiksinerek uzaklaştılar. 
b· Bir akşam üstü yoldan ahu gibi 
kır delikanlı geçiyordu. Ayere bal. 
Oodan denizden gelen tatlı melte

ııı· 

d 
1 Varlığına doldurmakla meşgul· 
ij . 

Delikanlı yaklaştı ve: 

- Altın bardağınla bana bir 
Yudum su ver, Ayercl dedi. 

Ayere bardağı doldurup yolcuya 
tııaıtı. 

I - Bu ne kadar güzel şey Aye 
te .. Ôınrümde bu kadar güzel şey 
gormedim .. 

k - Benim kız kardeşim ondan 
Ço daha güzel .. Onu daha hiç kim· 
Se " 

gormemiştir. 

- Ne olur Ayere Kende, bana 
onu göster 1.. 

0 - Gcizlerin tatlı tatlı bakıyor . 
n~ sana gösteririm amma evlen. 

•ne ;artile kardeşim. Biraz bekle. 

Yere, kız kardeşine seslendi: 

Va!- SVcrıi birisi görmek istiyor 
0 - ılal 
Valo hu·· - I" b' 1 . . zun u ır ses e pencere· 

sının a ı d 
r.casın an cevap verdi: 

O 
- Onı çirkin ol·luğumu öyl~I 

na 

Yazan .. -~ 

l H i K· A Y E C t İ 
............... • • • 1. •• ..... •• •• • • •• •• il •• • 

Delikanlı Valonun sözlerini dııy 
du ve: 

- Pekala onunla evleneceğim 1 
dedi. 

Bunun üzerine Ayere: 
- Öyleyse kardeşime ıncı ge

tir! diye cevap verdi. 
Delikanlı sahile koştu . Sular 

kulağına sanki şunu fısıldıyordu: 
Valo Vilal.. 
Derinliğe daldı. Kayboldu ve 

sonra ay ışığının altında tekrar gö
rü:ıdü. 

Ayere bütün gece uyumamış , 
onu beklemişti . Delikanlı şafak sö
kerken geldi .. Avuçları inci doluy· 
du. Ayer~ ona kapıyı acarak : 

- işte kız kardeşimin odası , 
gir! diye fısıldadı .. 

Delikanlı odaya girdi .. Ay ışı· 
ğının yardamile, odasındaki sedire 
uzanmış ol an adanın en güzel kızının 
yüzünü gördü. 

Ceyhanda 
Göçmen evleri inşaatı 

başladı 

Ceyhan : 18 ( TÜRKSôZO mu
habirinden ) - Geçen sene temelle· 
ri atılan köy odaları inşaatı faali
yeti hararetle devam etmektedir . 
Bu odalar iki şekilde yani bir kısmı 
1 diğer ikinci kısmı 2 N. lu planlar 

üzerine yapılmaktadır . Bazı köyler 
odalannın duvar kısımları bitmiş ve 
bazı köylerinde duvar , ve çatı kı· 

sımları ikmal edilmiş olup kapı , 
pencere ve tavan kısımları yapıl· 

maktadır . 

lşttiğimize göre ; Kırmıt , Tatlı· 
kuyu , Mercin ve Kurlkulağı köyle· 
rinin köy odaları birinci Teşrin ayı 

içinde tamamlanmış olacağından önü· 
müzdeki , 29 birinci Teşrin Cum. 
lıuriyet bayramında bu köylerin köy 
odalarının bir an evvel ikmali husu· 
sunda durmadan çalışm3ktadırlar . 

Oöçmenlerln evlerinin temelle-
r! atılmada ba,ıandı 

Kırmıt ve Soysalı köylerindeki 
Göçmen kardeşlerin evlerinin temel 
!eri , açılan münakasa ilanı , evleri 
yapacak müteahhide ihale edildik
ten sonra atılacağını geçenlerde bil 
dirmiştim . Bu kerre haber aldığıma 
göre , dünden itibaren Kırmıltaki 
Göçmen evlerinin temcileri atılmağa 
başlanmıştır . Bu evler en geç üç 
aya kadar ikmal edilmiş olacağın
dan Göçmenler kış mevsimini kendi 
evlerinde rahatça geçireceklerdir . 

Metaksas 
lstanbulda 

lstanbul : 18 [ TÜRKSOZO mu
habirinden ] - Dost ve müttefik 
Yunan Başvekili General Metaksas 
bu gün şehrimize geliyor. 

Metaksas yarın ( bu gün ) An· 
karaya hareket edeceklerdir. Metak
sas bir kaç gün Ankarada kalacak
lardır. 

Yanlış haber 
Roma: 18 [Radyo) - ltalyan 

deniz kumpanyalarının, Karadenize 
vapur işletmeleri hakkında kendile 
rine Romadan bir emir verildiği 
hakkında bazı ajansların çıkardığı 
şayidlar kaf'iyen doğru değildir. sa 
bıkı ;;ıbi, Kdr • :lenize, ltalyan ticaret 
gem!lerı ışlemeğe devam edecektır. 

···--·-Esra.ren giz 
tahtelbahirlerden 
Birisinin Sovyet Rusyaya 

mı aidiyeti iddia 
ediliyor? 

Handey : 18 (Radyo) - Sala
mank hükumeti Bir tebliğ neşre·le. 
rek Akdenizde Piratlık yapmış olan 
iki denizaltı gemisinin Sovvet Rus
yaya aid olduğuna dair elinde lazım. 
gelen delillerin bulunduğunu ve bun· 
lan Ademi Müdahale komitesine 
göndermiş olduğunu bildirm~kte

dir . 

Mareşalimiz 

Yugoslavya yolunda 

lstanbul : 18 [ TÜRKSÔZÜ mu. 
habirinden ] - Bir kaç gündür şeb 
rimizde bulunan Mareşaliıniz Fevzi 
Çakmak ve maiyetleri bu gün Ada 
tepe muhribi ile Yugoslavyanın Sp· 
lit limanına hareket edecektir. 

Mareşalimiz, dost ve müttefik 
Yugoslavya ordusunun manevrala
rıııda bulunduktan sonra yine Ada· 
tepe ile limanımıza dönecektir. 

Fransada 
Meydana çıkarılan 

cemiyet 
Paris : 18 (A.A,) - Esrarengiz 

bir katil hfi.disesi münasebetile ya

pılan tahkikat, azasının Cagoulards 
adını taşıyan hakiki bir teşekkülün; 
askerlik haricinde a_skc:ri mahiyette 
bulunduğunu meydana çıkarmıştır. 

Pari~te ve vilayetlerde yapılan 
taharriyat , bir n.iktar esli ha ve mü· 

himmat meydana çıkanlmasına me· 
dar olmuştur. 

Cegoulards'lar. müfrit sağ ce
nah fırkalarına mensupturlar. 

Bu işin Presbourg ve Boissiere 
sokaklarında yapılmış olan suikasd· 
!arla bir alakası olmadığı meydana 
çıkarılmıştır. 

icra edilmekte olan tahkikat 
esnasında yapılan bazı gevezelikler, 
hükumet memuılarını dün icra edi
len taharriyata teşebbüs etmelerini 
zaruri kılmıştır. 
Şimdiye kadar dört kişi tevkif edil

miştir. Daha bir takım tevkifat icra 
edilmesi muhtemeldir. 

Ruzvelt seyahata 
çıkıyor 

Nevyl)rk : 18 (Radyo) - Reisi 
Cümhur Bay Ruzvelt yarıncan itiba· 
ren yedi Teşrin evvele kadar bir se · 
yahat yapacaktır. Ruzveltin bu se 
yahatin , efkarı uınumiyeyi iskaııdil 
olduğu söylenmektedir. 

Viyanada büyük yangın 

Vıyana : 18 (Radyo) - Büyük 
lıir yangın neticesinde Roland tama
m ile hrrap olmuştur. 

Mazarik 
Bugün gömülüyor 

Prag: 18 (A. A.) - Nuırlar 
meclisinin bir kararı üzerine evvelce 
pazartesi sabahı olarak tesbit edıl· 
miş olan Reis Mazarik'in cenaze me
rasimi, 21 eylul Salı günü saat 1 O 
da bırakılmıştır. 

Prag Radyo istasyonu · kısa 
mevceli, 25,34 metre ınera,iıue did 
tafsilatı vertı;:cktir. 

Sııhife : 3 

!Lehistandaki hadiselerden 
sonra vaziyet 

Milletler Cemiyetinde 1 

Varşc v ı : 18 (AA.) - Posta
cıların tevkifi ve gazetelerin müsa
deresi yüzünden çıkmış olan ihtilaf 
halledilmek üzeredir. Dantzig'deki 
Lehistan umumi komiserinin bir 
müdahalesi üzerine Dantzig me· 
murları, tevkif edilmiş olan posta 
müvezzilerini serbest hrakmışlar ve 
Leh postası tarafından yapılmakta 
olan posta servisini kontrol etmek· 

ten vaz geçmişlerdir. Mamafih Dant
zige girmesi memnu gazı.-telere abo· 

ne olmuş cılan bir çok kimseler a
leyhinde davalar ikame edilmiş
tir . 

İspanyol meselesi üzerinde 
afaka ile durulmaktadir 

İskandinav memleketlerj, ispanyanın sos-. 
yete azalığına yeniden kabulünde musir 

Cenevre: 18 (A. A.) - Milletler 
Cemiyeti işlerinin hiç birinde bitaraf 
memleketlerin akdetmiş oldukları iç
tima esnasında İskandinavya memle
ketlerinin ispanyanın yeniden konse
ye intihap edilmesi lehinde karar ve
rilmesi niyetini izhar etmiş oldukları 
zannedilmektedir. 

Cenevre: 18 (A. A.) - B. Negrin 
dün akşam Milletleı Cemiyeti umu. 
mi katibine Akdenizde batırılmış olan 
Caınoader vapuru kaptanıyla bu ge. 
minin mürettebatı tarafından Konso
loshaneler memurlarıyla Bahriye me
murlarına yapmış oldukları beyanatı 

bildirmiştir. 

Cenevre: 18 [Radyo] - ispanya 
delegesi Bay Negri bugün So\'yete 
içtimaında bir nutuk söylemiş, İspan
yanın vaziyetini tcbaruz ettiıdikten 

sonra ispanyanın azalığa yeniden ka
bulünü talebde bulunmuştur. 

Porpignan, 18 - A A 
nasyonalistlerin boş - deni1. tay

yaresi, dün oğleden sonra port . bou' 
yu bombardumau etmiştir. Bunlara 
beş avcı tayyarı-.si refakat etmekte 

Nevyorkta 
Beled'ye reisi intihabında 

kanlı kavgalar oldu 
Nevyork : 18 (AA) - Nev· 

york belediye reisliği için yapılan in
tihabat, bugün bir takım sokak kav· 

galarına , camların, çerçevelerin kı· 
rılmasına ve daha bir hayli kargaşa. 
lıklara sebebiyet vermiştir. 

Oıı bir kişi tevkif edilmiştir. Nam 
zedler, şunlardır : 

Cümhuriyetçi la Guardia, demok· 
rat olmakla beral:er her iki fırka 
namına namzedliğini koyan Ayan
dan Copeland . 

Vaşington : 18 (Radyo) - Kuv· 
vetle tahmin olunduğuna göre inti· 
habı demokratlar kazanacaktır. 

Shiva mabedine çıkan 
cesur seyyahlar 

Grand Tanyoıı: 18 (A. A.) 
• Arizoııa. Ta•ihi tabii müzeomu he· 

yetiseferyesinin pişdaı !arını teşkil eden 
beş cür'etkar kaşif, oniki s~atten az 
bir müddet zarfında dörtyüz metre 
lik uçurumu tırın~nmak suretiyle 
Gökte Ada denilen "Shiva miibedi., 
yaylasıııa vasıl olmu~lardır 

insanların ilk defa olarak ayak 
bastıkları bıı mıntıkalarda züııırei 
hayvaniye hakkında yap lacak tet. 
kikatın pek büyük lıir alaka celbe· 
deceği tahmin olunmaktadır. 

Kaşiflerin ııaklı tmekte olduk· 
!arı malzeme arasıricla bu mıntıka· 
daki hayvanları diri tutmak için kul. 
!anılacak kapanlar da vardır. 

Heyeti seferiyen'n götürmüş ol 
duğu radyo makinesi işlememekte
dir: Ancak girişilen teşebbü~üıı mu 
vaffakiyetle neticel~nmiş oldı•ğu 
atesle verilınekle olan işaretlerle 
bildirilmektedir 

İzmir Vat.isi Selanikte 

lzmir: 18 [TÜHKSÖZÜ muha
birinden] - Selanik Fuarını ziyaret 
etmek üzere evvelki gün şehrimiz· 
den hareket eden Valimiz Bay Fazlı 
Giık ;r'ın bugun Selanige vardığı ge 

l~!! ır. tdgrafınd~ anla~ılJJ!-.ı~tır 

idi. Bu tayyareler, ayni zamanda cu
lera'yı da bombarduınan etmiştir. Bu 
tayyareler. kırk bomba atmışlardır. 

Port - bou' da birçok binalarına· 
)evler içinde yanmakta olduğunu F
ransız erazisinden giıriilmektedir. Port 
bou istasyonu hafif hasara uğramış

tır. 

Culera bombardumanının netice· 
malum değildir. 

Porpignan, 18, - A . A 
Port · bou'ye karşı yapılan havai 

taarruzun demiryollarını kesmiş oldu· 
ğıı tasrih edilmektedir. Benzin yiiklü 
bir vagonda bir iştiğal vukua gelmiş 
ve mahrukat yüklü bir çok vagonlar 
hanıp olmuştur. 

Port - bou etrafındaki ormanlar, 
alevler içindedir. 

Cerbcrc koıfezine de bir bomba 
düşmüş ve halkı teliişa düşürmüştür. 

Fatma 

Pat ajansının bir tebliğine göre; 
bu davalar, gayri kanunidir. 

Halkevi Başkanlığından: 

Türkiyede yaptığı seyahat ara
sında Adanamıza da uğrıyan Alman 
Bay Herman Kold tarafından 19-
9-937 pazar günıi saat (20,30) da 
evimiz bahçesinde Finlandiya (Şimal 
Türklerinin memleketi ) hakkında 
çok alaka çeken istifadeli Türkçe 

bir konferans verilecek ve bu kon
ferans arasında Projeksiyonla bazı 
maniaralar gösterilecektir . Bu de· 
ğerli konferanstan faydalanmak üze
re halkımızın o. saatte Halkevine gel
meleri rica olunur. 8525 

Dikmen 
Asfalt caddedeki Biçki Dikiş Yurdu kayit ve kabul muamelesine baş-

lamıştır. 8515 3~ 10 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

)\ ıırııı ıı ı\"o JIJU// • 

iş kanunu 

-Dünden artan-

Anbııl trırılıı : 8161936 

\ı•şrı tarihi : 15161193fi 

5 - 36 ncı maddede yazılı olduğu veçhile sıhhi sebeplere müstenid 
kısa veya mahdud çalışma müddetli işlerde fazla saat çalışma caiz ola
maz; 

6 . Fazla saat çalışma suretile işletilmek istenen işyerleri için bu fazla 
saatlerin tatbikına başlanmasından önce ve nihayet başlandığı gün ma
hJlli Hükumetin alakadar makamına müracaat olunarak fazla çalışma 
şart ve tarzlarının onaylandırılması icabeder. 

Madde 38 - Gerek bir arıza vukuunda, gerek vuku bulmasının varid 
görülmesi halinde, yahut makinalar veya alat ve edevat için hemen yapıl
ması lazım acele işlerde, yahut mücbir sebepler hudusunda ancak işyeri
nin normal çalışmasına halel gelmemesinin teminini İcab ettirecek dere· 
ceyi aşmamak kaydilı.-, İşçilerin hepsinin veıa bir kısmının 35 ve 36 ncı 
maddeler mucibince muayyen olan günlük çalışma mü,ldetlerinden fazla 
çalıştırılmalarına cevaz vardır. Şu kadar ki, bu suretle vaki istisnai çalış
madan yalnız bir saati günlük iş ücretinin içinde sayılıp ondan fazla süren 
çalışmalarla geçecek saatlerin her biri için normal ücretin mukannen sa· 
atlere ııisbeti miktarında ayrıca ücret ödenir. 

Bu gibi haller vuku bulunca, 24 saat içinde , mahalli hükumetin ala
kadar makamına hadisenin mahiyetile başladığı ve bittiği saatlerin bildi
rilmesi mecburidir. 

Madde 39 - Seferberliğe hazırlık ve seforberlik esnasında icra Ve 
killıori Heyeti, memleket müdafaasının ihtiyaçlarını temin eden işyerlcrinde 
fazla çalışmıya lüzu görürse işlerin cinsine ve ihtiyacın şiddetine göre 
günlük İş müddetini işçinin azami çalışma kabiliyetine çıkarabilir. 

Bu suretle fazla çalıştırılan işçilere , Milli MüJdfaa Vekaletine bağlı 
işyerlerinde, fazla çalıştıkları saatler için, kanuni çalışma müddetine aid 
ücretin her saatine teka':ıül eden miktarı nisbetinde, fazla ücret verilir. 
Diger işyerlerindeki işçilere her bir fazla saal için verilecek ücret hakkın
da 37 nci madde hükmü tatbik olunur. 

Madde 40 - a) M~denlerde, taşocaklarında, yahut her ne türlü olursa 
olsun y<'r altında veya s·ı altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara,deh
lizlere veya asıl çalışına yerlerine inmeleri veya girmelerile bu yerlerden 
çıkmaları için geçen zamanlar ; 

b) Demiryollarının veya sair yollar ve köprülerin yapılması, muhafa
zası, yahut tamir veya taJili gibi işlerde vaki olduğu veçhile işçilerin, ika
met ettiıderi mevkilerden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep bir
likte nakledilmeleri İcab eder. Her türlü işlerde bunların toplu ve mukan
ııen surette g)turu!up gttırılme!en ı::on,ı ındd geç.t-n 2emdnlar , 

/o! )Q QU \al 
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Sahife : 4 

Büyük millet mPcH
sinin toplantısı 
- Birinci sahifeden artan -

19 EylGI 

Adana Borsası Muameleleri 
pl(MtJf( ve KOZA 

Kilo Fiyab 

CiNSi En En k Sahlan Miktar 
yet ordusu, zabıtası, Ankara az ço 

k ki d 
_ K. S. K. S. KU. 

T Ü R K-S ÖZ Ü 
so a arın a yUrUr gibi bir Kapamalı pamuk- -=-- =====,=====I====~~==== 

ba,tan bir ba,a geçml•lerdlr. Piyasa parlatı"--".'----•----- ------
Program tetkik edillyor.Yol. Piyasa temizi ,. ---------

lar, kıflalar , mektepler , hU- •-.,...ia..:...ne-..,...1-----'-""---•----- GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
kOmet konak•arı kuruluyor. iane 2 •---- ---------

Bu sozlerinden sonra Başbakanı- Ekspres -~ 
m1z :rnyiatırnızın listesini okudu : - _,K~l:-e--:vl:-an-:-t----- -4-·1:-Jô----•--4..,.,,2~,2,...,5---1 ________ _ 

- Bir zabltlmlz •ehld , bir - - --- ---------- llaA nlar Reklam bir ticaretha- 1 cı·ldler Kütüphanenizi güzelletifıd ~ 
nenin, bir müessesenin istiyorsamz kitaplannw Tü~ 

yarah, 28 nefer fehld, 26 ya. Y A P A C 1 • 
rall, asilerden 26& maktul, 20-=B-ey_a_z------,-- 1 1 en büyük propagandasıdır• Reklimla-I sözünün mücellithancsinde yapbnmz. Nefis bir cd! 
yarah , 27 müsademede tea- -..Si-:---y~ah ______ -------- ---------

rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak TürksözünC 

1 yaphr. llm, 249 ele geçlrllen • 
_. Başbakan elde bulunan müdhiş 1-.,.------------=Ç:.-l_C-.-l_T ____________ _ 
si!ahlara rağmen vatandaş can ve .Ekspres 

Türksözüne veriniz . 

kanı korumak için nasıl tedbirli ha-
rekct edildiğini zikrettikten sonra 
Cumhuriyet dlvası Uzerlnde 
,ehld olanları emeOI görUlen-
lerl, orduyu mecılsln Hlsslya-
hna tercüman olarak aellmla-
dı. Aatıarln ujradıjı hezimetin 
bir ibret olmasını temenni etti. 

Meclis altı buçukta kapandı. ____________ _, _______ _ 

BAYRACIMIZ 
- ikinci sahifeden artan -

luk, bayrak genişliğinin otuzunda 
birin! müsavi genişliktedir. 
Bayrağın çekiliş ve indiriliş .zamanı, 
Bayrak umumiyetle mahalli vaktiyle 
sabah saat sekizde çekilecek ve gu
rup ananda indırilec~, bayram gün 
J .. rinde ise bayramın başladı~ saat· 
te:ı itibaren çe'cilecek bittiği günün 
gı up zarn1nına kaclar asılı kalacak· 
tır. 

Bayrak çekilecek yerler: Milli 
bayram ve umumi tatil günlerinde 
bayrak çekilecek yerler şunlardır: 

Resmi daireler (Köy konaklara 
dahil), müstakil bölük ve daha yuka-
rı askeri kararğahlar, Polis, jandar 
ma, hudud, hudud kapı ve gümrük 
n.uhafazı karakoJlan, harp, muavin, 
ticaret gf'mileri ile hususi gemiler 
ne maliı eli ci~er d<niz vasıtaları, 
yf'lkenli gemilerle bir vazife dolayı 
sile kullanılan resmi kü-;ük deniz 

vasıta farı, 
Resmi müesseselerle faaliyetle 

rine devletçe münade edilmiş olan 
diğer müessese ve milli t~ekküller. 

Bütün bunlardan başka mağaza, 
dükkan, mesken ve bunlara benzer 
diğer hususi yerler yalnız milli bay. 
ram ve umumi tatil günlerinde bay· 

iane 
Yerli "Yemlik,, -2-50 

-----:-=.--:--:-'-::-------ı_..;.• ______ -------------.• "Tohumluk., 

!-1 U B U B A T 

Ku~ yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Susam 

UN 

1 
!>ört yıldız SaJib ı 650-725 

--=uç-_.__ .. --.-, ------,~62550 __ _ 
:S i 1-Dört yıldız Dotnıluk 
~ = 1 Qç " " 1 600 -= 5 s· ·t ,-900-=---• o iii ımı ,, 
~ ?; -Öört yıldız Cumb-un~·y_e_t ---;-6-75 __ _ 
~ c> -.:----------~--- -------..... l uç .. .. ı _6_2_5 ___ , 

Simit .. ı ' 
Liverpol T elıraflan 

18 I 9 I 1937 
Kambiyo ve Para 

lı 8ankas1ndan a!ınmışbr. 
p.,,. 

Hazır 
1 

5 1 41 -Lir·• ı-\96 Rayişmark 
B. Teşrin vadeli s ı~ --:-

frank ( Franaz ) 23 36 
lk. KAnun vadeli 5 25 628-Sterlin ( inailiz ) 00 
Hint hazır 4-ı70 Dolar ( Amerika ) 1 78=.!! 
Nevyork 8-f89 frank ( isvige ) 

....... 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalarında yaptı
rabilirsinaz . 

Tablar Resmi evrak, cedvcller, defte ral 
ler, çekler, karneler kiğat,~ r:ft 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zam• 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsöıünd 

ı yapılır • . 

Kitaplar E_.~!ıerinizi Türk-
sozu matbaasında Gazeteler Türksözü mal 

baası"Türks~ 
zünden,,başka her boyda gazete,me4 basbnnız. temiz bir tab nefis bir 

cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

mua , tabeder • 
~ 

T0RKS0Z0 

Seyhan Kültür Direk
törlüğünden : 

1 sadeyat, 2 ekmek, 3 zeytinya 
tr, 4 makarna, 5 patates. 6 lcuruf a-

l ıulya, 7 lcurmotan, 8 ıüt, 9 yoturt, 
10 pirinç, 11 domates salça11, 12 
beyaz peynir, 13 zeytin tanesi, 14 A· 

bun, ıs meee odunu, 16 maden kö
m6rü, 17yulif, 18 koyan eti, Sebze 
ve meyvalar. 

1 - Y ukanda yazılı erzak ve 
sebıeler20 pn müd~tle münakaaa · 
ya konlDQftur. Mikdar ve evtahm 
öfrenmek istiyenlcr her güu kız, er 'ek liselerile erkek öğtdmcn okulu 

Kiğat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı 
• • tün itlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

---ilk okullar için ---
sıhhat cüzdanı 

Matbaamızda 

maktadır. 

yalnız 5 kuruş fiatla sa 

-----------------,--------.... ----------------......ııı 
Suphipaşa f abrikasınd-İ M~ 

Sayın müşterilerimize 

1- Fabrikamız bu haftadan itibartn yerli koza c;ekmeğe Laşlay 
---------·---~~----------'!"':,.. . .,,.:ı-. -., idaresine bqwrmaları. K d 

K pdan lc~land çitidinden alacağı olanlar '>u mü det zarfında çij t 
KAY ADELEN ıu 2 - Münakasa 23 EylUI Per- almaları rica olunur. Aksi ha1d~ mukabili yerli çigicii verilecektir. , ...._~ KAY ADELEN A - A lan ve gazozlan 11h· şembe günü saat 14 de Seyhan Kül 2- Müşteriler pa:nuklanrun çekildiği tarihten itibaren \ln beş gaa ' ~ 
hat ve gençlik kıy tür idaresinde yaplacakt1r. Taliple- fmda pamuklanm kaldırmadıklan takdirde Borsa nizamnamesinin 82 ! ._• 

ve kaplarla nakle- Y nıtıd11 • Daima KA rin teminat makbuzJan ile yevmi maddesinin tatbikine mecburiyet hasıl olacatı ilin oluour.8520 !8-1! ._ 

K A mdy A ô i0

~ İE. N :: =~en17 ~=u~: -----R-a-d-~y-oııml!l!!lllla_r_:_u_c_u_z_l_a_d ___ ı ___ ; ~ 

manos trpelerindrn 
en fenni cihazlarla 

rak çekebilirler. 1 
Türk bayrağı yalnız bu iş için 

hususi surette yapılmış dir, ğe çeki· 
lecektir. Bunun haricinde ba~ka su
r~ t çekmt k yasak sayılacak, bay
rak uçkuıluğunun yukarı ucu dire 
ğin tepeliğindeki makaraya tam bir 
halde değmek surt.tile çekilecektir. 

KAYADELEN su-
ları ve gazozları tn 
sıhhi ve tabii has
saları ha izdir. 

E direktörlüğünden : Kısa orta ve 1 
KAYADELEN su· L lan ve gazozlan e- Cinsi Azı Ç<>tu U J • •• •• •• J 
vinizc kadar gönde- Lacivert kumaş Metre 700 800 ZUD mCVCC eri purUZSUZ a 81 ~ 

E ~!;..;.~·rar~;,~·ber ~~":';.k•m er:~, ~~ : parazitsiz, tabii, güzel ve litif s~ 

Türk bayrağının çekiliş ve indi
rilişi bususi törene tabi bulunacaktır: 
Çekifecek bayrak çabuk çabuk çe
kilecek ve a~ır ağır indirilecektir. 
Bu hareketler ananda tam bir saygı 
esas, tutulacaktır. 

Türk bayrağının esas un~ur ve 
nisbt tleıi muhafaza edilmek şartile 
şaliden gayri kumaşlardan ve diğer 
maddelerden de yapılacak ve süs 
olarak da kullanılabilecrktir. Bunun 
ıçın kullanılması nizamnamede fa . 
yin edilen mili bayramlarla umumi 
tatil günlerine münhasır olufl bunun 
haricinde her hangi bir sebeble kul· 
!anılması mahalli en büyük mülkiye 
amirinin iznine bağlı oiecaktır. 

100,000 Çinli 
esir edildi 

- Birinci sahifeden artan -

Pekin : 18 ( Radyo .) - Çin kı· 
talannm birbirinden tecrid edilmiş 
oldutu haberi teyid etmiştir . Japon 
kıtaları yirmi dort saat içinde 12 mil 
ilerilemiştir. SO bin Çinli muhasara
dadır . 

N - 1 - Okulumuz talebe ihtiyacı li radyolar ancak Sahibinin Se~ 
KA y ADELEN gazozlarını alırken şİşf'lerdtki kırmızı ( KAY ADE i içiıa yrrli mamulatından olmak üzere 

LEN) tapalarına di~kat c diniz. KA YADE LEN Trınıitleri: Mersin ve yukarıda cins ve mikdara yazıh eşya nİD } 00 lira mukabilinde Ve )J 
Adana l<AYfttElFN ctrofaııdır. Eü)ik cınıcanlır: HO lvıqı tv· 7 / 9 / 937 den itibaren ( 20) gün ı • 
lerinizc gönderilir. müddetle eksiltmeye konulmuştur. sene vade i e sattığı radyolar 
Merıbe?d~n Kayrdelen nakleden vr.gcnlar tıer ~efeıde Kıyıdelen suyu ile 2 - Kati ihale 27/9/937 pazar· kabı•Jdı•r. · 
yıkanmaktadır . 8493 27 teai günü saat 1 S tc Kültür Direk-

tedir. Bu muharebeler Pekin ile Hon- ı r 
kcu arasında ve iki bin kilometre 
uzunluğunda bir hat üzerinde cereyan 
etmektedir . 

Tokyo : 18 ( Radyo ) - Japon 
harbiye nazırı hir tebliğ neşrederek 
dan saat 15,40 da Pekin ile Hongeu 
demiryolu üzerinde büyük ve çok 
ehemmiyeıli bir hareketin başladığını 
bildirmiştir. Dün sabahtanberi hare
kat Japon ordusu lehinde inkişafa 
başlamıştır . Üç Çin hrkası Tun -
Long - Tchunda ve direr iki Çin 
fırkası da Tcho - Tchoda tamamile 
muhasara edilmiştir. 

Şanghay : 18 ( Radyo ) - Japon 
kıtaları yüz bin kişilik bir Çi'I kuv. 
velini Ça-Lionda esir etmitlir . 

Direr taraftan 4S bin kifilik bir 
Çin kuvveti de muhasara altır.dadır. 

Tokyo: 18 (Radyo)- Japon 
kuvvetleri ellerinde tuttuklan ara. 
zinin kenarından reçen bütün ne· 
birlere mayin dC)oemiftir • Çinliler 
bu nehirleri aeamamaktadırlar • 

T~yo : 18 ( Radyo ) - W-. 
riye nazaretioin yapbjl bir ~ 
anlapldapaa göre 1 timdiye kadar 
Çin-Japon çarpıımalarmda 1014 
bahriyeli ölmiit 23 deoiz tayyueai 

Gündelik siyasi razete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Ayhk 
3 Ayhk 
1 Aylık 

Kuruı 
1200 
600 
300 
100 

ı - D1t memleketler i\"İD Abone 
bedeli detifmez yalnıı posta masrafı 
zammedilir. 

2 - lllnlar için idareye müra• 

caat edilmelidir • 

'--L------..,.J 
de düpniiftür. 

Tokyo : 18 ( Radyo )- 150,000 
Çinli Pantay .,..nc1a japaallr ta· 
iafmdan fena halde .lattanlmışbt. 

Nankin : 18 ( Radyo ) - Çin 
bilkGmeti, Çine ena sevkini mene
den Amerika kararma, Amerisa w 
kGmeti aeıdinde proteato ctm4dr. 

törlüğünde yapılacaktır : 
3- Nümuoeleri görmek ve 

şaraitini anlamak istiyenlerin her 
gün okul idaresine baıvurmalara . 

4 - ihale günü de depoıitola· 
ıile birlikte kültür direktörlütünde 
toplanacak komisyona baıvurmalan. 

7· 12 17-22 

Türkiye lı bankası Adana 
ıubesi müdürlüğünden : 

Türkiye it Bankam Adana Şu
bcai tuarrufunda bulunan qaplalci 
mıliki utmak veyahut kiralamak 
arZUIUDdacLr. l.teyenlerin bergün öi
leden evvel Banka idaraine müra· 
caatlan rica olunur • 

1- Atatürk parkı ka111smda ev 
arlUI 

2- Asri Iİnema kartıanda A-

Satış yeri Belediye karıısında Yeni W. ağ'• İ 

Ş. Rıza lşce_n____, . 1 25 7966 

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

Eczacı ve ebe 
• 

Diplomalı bir eczacı ve meale 

tinde çok tecrübeli ebe meslekleri 

içinde ve dlfUlda çabımak istiyor

lar. Görüımek iıtiytnler HükOmet 
civamda B. Basri cczaneaine mü-

racaat etmeleri. 3-3 c. 

Bugece ~öbetçi eczall '~ 
YaQcamii civarmda • 

Ali Nasibi eczaneC 
' .., .. 

Aşçı ve hizme· ~ 
~ , 

aranıyor ~ 
Evde çahımak üzere bir 1 ~ 

aıçı ve bir hizmetçi aranıyor; lll 
baamıza müracaat edilmesi. 

brcahnm bü·--=L evi ,... _._ _ _. ... pıı-, --------------
3- Atatiirlc parla timalinde ye-

ni cadde üzerinde mühendis bbami 
evi c:ivanada analar 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 4- incirlik ve Sarrahn dam1 

mevkilerinde üç bin külur dönüm 
arui.8502 9-1216-19·22·26-30 ı.._ __________ ._ 

e, 
Umumi neşriyat müdiirii "8 

Macid Güçlü ~ 
Adana Türbözü matbauı 

: ~-
Şanghay : 18 ( ~adyo ) - Çok 

fiddetli muharebeler de.vam etmek· 

... .......... -··~""- ··~ ... . t. -- " ,_. - ·-. ' . _ _, 
- -


