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Çin -Japon harbinin son safhası l r·c~i-ii'-B~;~·;·-1 MussoliniRomayadöndü 
1 o·· A k d . ' 

ALMANYA - iT AL y A JAPONYAYI : u:anb:laaid~; Is- ! Hitler ve Mussolini çok şayanı 
il TiZAMA KARAR VERDiLER i tekrar döndüler i dikkat birer nutuk söyledi . . 

Çin kadınlığı dünya kadınlığına hitaben bir 
name neşrederek Japon mallarına insaniyet 

boykotaj yapılmasını rica ettiler 

beyan-
namına 

ı Ankara : 29 (A.A.) - ! 
• Befv•kllet Vekili Celll ! 
f Bayar bu gUn ••at on bir- ! 
! de tayyare ile ~atanbula ! 
! giderek dolruca Fllorya- ı 
! ye gltmlf, Relal CUmhur • 
! AtatUrk'e mUllkt olmu, ve ; 
t •••t onbef otuzda avdet 

Hava ve denizden çok şiddetli 
! etmlftlr. Atatürk refakat- • 
! lerlnde Nafıa: Veklll AH Çe- ! 
! tlnkaya:oıduju halde Celll • 
! Beyarı te,yl_buyurmu,ıar· ! 
! dır . i 
' . -·~·-·~·~-.-.-~ ................... . bombardmanlar yapmakta 

Nankin 29 (Radyo)-«Çin kadın
lan birliai • dünya kadınlığına hita· 
ben nqrettiği bir beyannamede bü 
tün dünya kadmlannan japon mallan 
Da ınaanfyet namına Boykotaj yap
lllata rica etmektedir. 

Şanrhay : 29 (Radyo) - şimali 
Clrbi cepheııinda Çin kuvvetleri ara
aada 20 kolera vakası tesbit edil

llaittir. 
Şanghay : 29 ( Radyo ) - Sahil 

bataryaları arasındaki çarpışmalar bü 
tin ırece devamdan sonra bu sabah 
5,SO de nihayet bulmuştur. 

Nankin : 29 (RadyQ) - Çinlile
rin raı kuUı~dddarı ~~kı~a şayi 
•yı hükümet katiyetle tekzip etmiıtir. 

Vııinıton 29 Radyo Hariciye v• 
kUi Bay hul beynelmitel yerleri uzak 
farkta bombardmanın Amerikanın 
•illetler cemiyetiye:ti nezdinde pro· 
teaıo etmesini bükümctten taleb 
ellllitfu. 

Ş.ıhıy : 29 (Radyo) - Japon 
tayyareleri dün ve bugün Nankini 
şiddetle bombardman ~ etmi\;elrdir. 

Sovyetler t!lankinin bombardmarum 
Japon bkümeti nezdinde prott"sto 

etlllİJlerdir. 
Savyet ••tiri çatırlldı 

Nankin : 28 (Radyo) - Sov. 

Yet st"firi B. Boguolof Sovyet hükii
ıneti tarafından sür'atle Moskovaya 
çağırılmıştır. 

29 (Radyo} - Dün Japon deı 
niz tayyareleri yeniden şehrin üzeri
ne gelerek 45 dakika devam eden 
bir bombardman neticesinde bilhas
sa Hipodromu tamamen tahrip et
mişlerdir. 

Şanghay ; 29 (Radyo) - 23 
tayyareden müteşskkil iki Japon fi
losu bugün ötle üzeri Nankinin 
Üzerine gelmiş, dafi tayyare ve Çin 

toplarının ateş barajını geçmeğe mu
vaffak olan on tayyare şehrin üze 
rinde dolaşmışlarsa da bomba at

tnamışlardır. Diğer tayyareler yalruz 
Hankoadalci Şanghay istasyonunu 
bombardman etmişlerdir. Bu filodan 
bir tayyare düşürülmüştür. 

Tokyo : 29 ( Radyo ) - Tok· 
Yodaki lngiliz sefiri Japon Harici· 
ye Nezareti n~zdinde yeniden bir 
tctebbiiste bufunmuş ve Nankinin 

bombardımanını protesto eden da-

1 
ha evvelki notasını habrlatarak 
buna mini olunmasını t•lep etmiş
tir . 

Londra : 29 ( Radyo ) - lngi-
Jiz ınatbuatı 1923 komitesinin Çin· 
deki açık şehirlere yapılan bombaı· 

dımaı.lar hakkındaki protestosunu 

takdir etmekte ve Japon mallarına 
karşı boykotaj yapılmasını ısrarla 

istemektedir . 

Bu sahada bir neticeye varaLil · 
mele için Amerika hfilnllnetinin yar 

dnn1na biyiik ihti7aç- olduğunu ileri 

sürmektedir • 

lnriliz matbuib şu müşterek file· 
ri de ileri .sjirmektedir: Amerikanın 
yardımım ,istemek içia bizzat lngil 
tere hükWrıeti resmen bir karar ver 
melidir • Ancak bu~ ki Ce
miyeti Akvamm harekete geçmesi 

(Gerisi ikinci Wıifede) 

ispanyanın 
gônOllO İŞİ 

lngiltere ve Fransa 
çareler arıyor 

Notaya, İtalyanın müsait 
cevap vereceği sanılıyor 

Londra : 29 (Radyo) - ispan
yaya gönüllü sevkinin sıkı ve haliha
zırda içeride bulunan gönüllülerin hu-

Halepten ;aır~gBrUnU• 

SURIVEDE DAHİL SiY ASET 

Halep Şam Arasında 
ihtilaf var 

Suriyeliler katiyen Şamh eski 
memur istememektedirler 

Halep : 29 {TÜRKSÖZO muhabi
rinden ] 

Halep muhazlığı dahilinde bu yıl 
mahsulatın fena olmasına ve mali 
buhranın devamına rağmen, bu yıl 

başından 31 ağustosa kadar Halep 
mıntakasında yapılan t:-nsilat geçen 
seneden 180 bin lira fazladır . 

Bu haberi neşreden Halep gaze· 
teleri di} arlar ki: 

dut haric~ne çıkanl.ması için İngiliz ve Tu .. rkkuşu filomuz 
Fransız hukômetlerı çareler aramak-

« Maalesef bu tahsilattan Halep 
Muhafızlığı hiç fayda temin edeme· 
miş ve toplanan paralar tamamen Şa
ma gönderilmiştir.» 

tadır. EJ"" • d 
1ngiliz kabinesinin bu günkü içti- azız e 

mamda da bu mesele etrafında uzun 
boylu müzakereler yapılmıştır.! 

Bu "şe mutlak surette bir sureli 
hal bulmak için büyük gayret sarf e· 
dilmektedir. 

ispanya meşrıı hükümetiuin İngi
liz tekliflerine muvafakat edeceği 
ümid edilmekte olduğuna göre bu 
iş kabili tatbik olmaktan uzak de
tildir. 

lngiltere ve Fransa tarafmdan 
bu hususta verilen bir notaya İtalya
nın müsait cevap vcrecegi kuvvetle 
sanılıyor. 

Halepte çıkan Fransızca «kuriye 
do Siri» gazetesinden: 

Maarifin köylere ve memleketin en uzak 
mıotakalarına kadar tamimi neticesi 
olarak maarif tamim edilmiştir. Elle
rine ilk ve orta mekteplerden bir şa· 

hadetname ve yahut liselerden bir 
bakalorya almağa muvaffak olan 
gençlerimiz hayata atılmağ'a karar 
verdH leri anda ilk düşünceleri bir 
memuriyet peşinde koşmak oluyor. 

işgalin ilk devresinde yüzde iki 
( Gerisi ikinci sahifede ) 

--~-------·~---------" İtalya ve Almanyanın yegane ideali 
bolşevizme karşı hakim olmaktır,, 

Berlin 29 ( Radyo ) -8. Mussolini'nin Berlini ziyareti münasebetile fev
kalade tezahurat yapılmıştır . Dün akşam Olimpiyad stadyomu timdiye ka
dar görülmedik bir kalabalıkla dolmuştu . Burada toplanmış olan bir milyo• 
na yakın insandan mada sokaklarda toplanan halkın mikdarı da iki milyon· 
dan fazla idi . 

B. Mussolini ve B. Hitler saat sekizde stadyoma geldiler . Bu esnad• 
bir milyon ağızdan çıkan [ Heil ] sadaları insan kulağının tahammül edemi
yeceği kadar büyük bir uğultu halinde Berlini inletiyordu . 

iki devlet adamı kendilerine ayrılan yere oturduktan sonra Almanya 
propaganda nazırı bir nutuk :irad ederek Duçe,yi selamladı ve bot reJdia 
dedi . Onu müteakip Hitler sık sık alkışlanan büyük nutkunu irad etti ve 
ve bandonun çaldığı Façist marşmdan:sonra Mussolini söz aldı . Ve Al· 
manca olarak dUnya efkarı umumiyesinin merakla beklediği nutkunu ıÖJllML 
Bundan sonra Alman ve İtalyan milli marşları çalındı • 

Ayakta dinlenilen bu marşlardan sonra Hitler ve Mussolini yaya olarak 
caddeye:çıktılar . Ve halkın arasında yürümeğelbaşladılar . Bu esnada her 
kesin daha iyi görebilmeleri için Hitler ve Mussolini_ ve maiyeti projektor
Jerle takip ediliyordu • 

Berlin : 29 ( Radyo ) - Alınanyanın misafiri olan Mussolini bu gün 
Romaya hareket etmiştir . Duçe'ye Berlinde fevkalade bir teni merasimi 
yapılmıştır . 

Hitleı in nutku 
Erkek , kadın ! 
Şu anda şimdiye kadar ve hiç 

bir yarde vukua gelmemiş bir ma · 

hiyet alan tarihi bir hadisede hazır 
bulunuyorsunuz . 

Bir buçuk milyon insan 115 mil
~ ilci milletimiz için tezaburat
ı. bulunuyor ve yüz milyonlarca 
beynelmilel dinleyici bu hadise ile 
alakadar oluyor • 

Şu anda dünyamn nadir insan

larmdan birisinin misafirimiz olma. 

smdan duyduğum sevinci izhar edi · 
yorum. 

insanlara müessir olan tarih 
değildir . Bilakis tarihi yapan insan 
dır . 

iki milletimizin aynı menşe'den 
doğmuş fikirleri , ve müşterek bey· 
nelmilel meyilleri ,iddiaları vardır. 

Bu akşam burada iki milletin 
asamblesi değil fakat sulhu emniyet 

altına almak hususundaki samimi 
arz~larile tezahurat yapan iki millet 
vardır . 

Nasyonal - Sosyalizm iş başı· 
na geçmeden evvel Alman milleti 
on beş sene mütemadiyen tasvir edil· 
miyecek derecede müdhiş buhran· 
lar geçirmiş ve iztıraplar çekmiştir . 

Burada Hitler harpten sonra Al
manyanın maruz kaldığı hakaret ve 
zillet devresinden bahsetmiş ve hitl
yanın diğ'er milletler gibi , bu haka· 
rete iştirak etmemiş olduğunu kay
detmiştir , 

Ve iki milletin yapmış olduğu ın· 
kila.bın aynı mahiyette olduğunu söy· 
lemış ve müteakiben Façist ltalyadan 
v~ Mussoliniden bahsederek demiştir 
kı : 

Bu adamın yaraba dehası ltal· 
yajl yeni bir imparatorluk haline 
getirmiştir . 

Bu sllzlwden HnPa & Mit· 
ler nutkunu ... ........ ltl8P. 
mlfflr: 

Şu saatte bütün burada hazar 
olaalar r Bu iki rejimin birbirlerile 
birletmek için bütün yollan arachk
tan sonra bu gün birleşmiş olduk· 
larına hükmedebilirsiniz . Her türlü 
ihtilal.tetebbüsleri 115 mil~ iDla• 
nın irade ve lcuvvetile kınlacak ve 
bu ilci milletin arzusu şimdi önümüz 

de bulunan iki insanın iradelilc da· 
ima ortak olacaktır • 

Mussolinin nutku 
Almanyaya ve Führere yapbtua 

bu ziyaret ve şimdi önünüzde siy
liyeceğim nutkun, iki milletimizin ı.. 
yatında oldutu gibi şahsen kendi ha· 
yatımda da çok büyük bir ehemmi

yeti vardır. 
( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Mussolininin oğlu 
Amerikada fena 

karşılandı 

·•BiZDEN DE HABEtLILERDE 
OLDUIU alal KORKAN 

MUSSOLINININ o6t.UW 

AMERIKADAN DEFETMELi,, 

Paris : 29 - Paris Soir raıeteai· 
nin Nevyorktan aldıtı malümata l'O· 
re, yaptığı neşriyatta : 

Milletler Cemiyetinde 
Siyasi komite dün ispanya işlerini 

görüştü 

Şarkilürdün ve Filistine 
ingiltere yardım etti 

Mussolininin otlu Vitorya Muaao
lini ''Rese,. vapuru ile Nevyorka pl
miş ve kendisini nahoş bir ıekilcle 
karşılamata hazırlanan 500 kifilik 
bir gruptan kurtulmak için vapur • 
karantinyada iken bir motörle bafka 
rıhtıma çtkmıştır . Vapur rıhtıma ya
naştığı zaman oradaki hoparlörden 
bir ses yükselmiş ve şöyle demit· 
tir : 

Yeni bir proje hazırlauacak 
Çöller artık mamure 

haline getirilecek Cenevre : 29 (A.A) Milletler Cemi· 1 
yeti aıambf,.sinin siyasi komitesin 
de ispanya meselesinin müzakere· 
sine devam edilmektedir. lngiliz 
ınurabaua ademi mudabalenin mu

hafazası ve takviyesi hususinde is
rar ve işin akemete utQlması tak
lirinde meaelenin heyet umumiyesi· 

Qİn yeniden nazari itibare alınması 
liı:ra gc!rb~ ~·etmiş. 'asız 

S•blha Gllkçen 
haric:ye nazırı da bu metine muıa
harat eylemişdir. t~anya murahası 
işbu metni-uıutakere esası olmak Elaziz : 29 ( TÜRKSÖZÜ muha

birinden ) - Yüzbaşı Zeki Gülsünün 
idaresindeki Türk kuşu· filosu , Baş 
otretmen Bayan Sabiha Gökçen ve 

--------İOİ!--•·------~----
itibarile reddetm~ ve ispanyanın 
muracaatına esas olan noktalan ile
ri sürmutfür. l.panyanın bu nokta-

Kudus: 29 (Radyo) - İngiltere 
hükümeti Filistin ve Şarkilürdünde 
Nafia jt}erini tanıim için 90 bin lngi
liz lirası tahsis eylemiştir. 

1 
arkadaşları oldutu halde buraya mu-

larda yapa~jı azami iedaq,Llda vasalat etmiş , büyük merasimle kar- Bu paranın 60 bin lisarı Filistin 
rın huJudunu perea qr- p~t. ., ş•lanmı;t,. TayyuredJerimbe Jiya. I ve 30 W.~ı~_Şarkif\Mfüwe sal"Rdi 
~hma:iı ~i !cUer vhi 1)"' r • l'cOS~. 

Çollerde lüzumu olan kuyular a
çılacak ve yeni yollar yapılacaktır. Bu 

işler azami 18 ayda sona ermiş bu· 
lunacaktır. 

Bu paradan b~a lngılterc daha 
bir lt ,,. mi'y~ ardmnJa' t:>uTunat"ak
t\r . 

" Bizden de Habeşlilerden ol• 
dutu gibi korkan Mussolininin otluma 
Amerikadan defetmeli! ,, Hoparlörden 
Mussolini hakkında tahkir mahiyetin· 
de söz.ler de söylenmiştir. 

Nevyork a gelince Vitoryo Muı· 
solini otomobile binmiş ve bir çok 
motosikletli ve otomobilli polislerin 
muhafazasında otele gitmittir. 

Muhtemel ve bazı vahim hAdise
lcrin önüne geçilmek 1Çin her türlG 
tertibat alınm11tır. 

Holivutta klkikatta bulullacM 
'ussolinının otluca, Holiwt firkct. 

.ariıtdeft bir~ınia dir~txl Mali Ro• 
a~h iefaleat ebntkfedir 
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ENSTITUSU 

BU MÜESSESE KADINLAR 
İÇİN ÇOK MÜHİMDİR 

~~~------·------~~-
Hayale tertip ve intizam veren güzel 

Kadının anlattıkları 

tP:::!,. üzellik erntitfüü .. Bir tica
~ ret müessesesi ki, kadınlar 
nazarında geniş bir manayı ifade 
ediyor. bir güzellik enstitüsü mü
dürü kendisine sorulan suallere şu 
cevapları veriyor : 

- Siz kimsiniz ? 
- Ben bir mezhebin rahibesi-

yim. Dünyada kadının n alik olduğu 
en kıymetli bir şeyin bekçisi, ümü 
din muhafızı, ziyaya bir tertip ve 
intizam veren kadınım. Hulasa bir 
kelime ile hulasası edilirse btn bir 
güzellik enstitüsü müdürüyüm. 

- San'atinizin esası nedir ? 
- Dünyada hiç bir şey mü-

kemmel değildir. Her türlü kusurlar 
tashih edilir. 

-Hakikaten tam bir güzellik yok 
mudur? 

- Hayır. Yoktur. Eğer ols:ıydı, 
biz bilecektik. 

Ben gizli güzellikleri meydana 
çıkarmm.. Meseli bu beyaz tenin 
esmer olması lazım geldiğini, bu 
çok kısa bumun daha uzun, düz 
burnun çıkıntılı, çıkıntılı burnun düz 
çukur yanakların yuvarlak, yuvar
lak yanakların çukur olması icabet 
tiğini bilir im. 

- Öyle ise ne yaparsınız ? 
- Onlan tamir ederim. Düzel 

tirim, keserim, biçerim, uzatır, doğ
rulturum. Ç::hre üzerindeki senele
rin bıraktığı izini kaldırır, vücutteki 
lüzumsuz etleri ve lüzumsuz kılları 
çıkarının. Kadına emniyet ve yaşa
mak zevkini veririm.. Kadın elime 
gelince, bir daha solmaz bir halde 
çıkar. Den tabiatın hatalarım tashih 
ederim. 

- Bunu nasıl yaparsınız ? 
L- Benim hiç işitilmemiş tedavi 

usullerim vardır. Bunları gözü ka
palı şartsız olarak ve hiç bir seansı 
kaçırmadan takip etmek lazımdır. 
Şunu iyi bilin ki, güzel olmak için 
biraz iztirap çekmek lazımdır. Gü
zellik ilahı en küçük intikamım zali
mane bir surette alır. 

- Bu tedavi usullerinden Lir 
kaçını scyler misiniz ? 

- Evvelç masaj yaparım. Yüz
deki lüzumsuz tüyleri dökerim. Em
rim altında bir ço!C fenni keşifler 
vardır. Elektrik benim hizmetkarım 
dır. Bunlarda ziya banyosu, elekt· 
rik]e kıl düşürme, masaj gibi şey
ferdir. 

- Bana güzellik müstahzerat
ından bahseder misiniz? 

- Cildi besliyen her şeyi sata
nın. Kremleriın, macunlanm, sütler
im içine vitamin kataı ım. 

- Başka daha ne gibi şeyler 
tavsiye edersiniz? 

- Gayet basit şeyler .. duş, pa· 
rafin yağ'ı, jimnastik, meyva perhizi, 
günde bir saat şt-zlongda uzanmayı 
tavsiye ederim Günde yarım saat 
kadar saçları fırçalamayı unutmama· 
h, deriyi .iyi yağlamalı ve sonra iyi 
kurulamalı. k~şJarı ve kirrikleri yağ 
lamalı, merdiveni ayaklarının ucile 
çıkmalı, çehrede kırı,şıklıkJar yaptı 
ğı için çok gülmemeli ve muvakkat 
kırışıklıklar olmaması için asla ağ 
lamama1ıdır. Sonra daima muayyen 
günlerde bana gelip mikropları öl
dürme kürü yapmayı ve yanımdan 
on sene gençleşmiş bir halde çıkına· 
hdar. Görüyorsunuz ki, bunlar boş 
vakıtlcrinizde mcıgul olacağınız 
,eyİe~ir: • • :· ;· · , ·· • · 

- Eskiden kadınlar ne yapar
lardı?. Bir çoklnrı güzel ve şayanı 
arzu idiler. 

- Mes'ut tesadüfler veya bak 
sız tesadüfler.. Eskiden kadınlar 
yüzlerine et parçalan ilave ederler
di .. Bugün bizim güzellık maskele· 
rimiz vardır. E~kiden merhemler 
kullanırlardı, şimdi kerem ku!Janı· 
yoruz. Eskiden saçları firketelerle 
tuttururlardı. şimdi permenant yapı· 
lıyor. Şimdi farkı ve terakkiyi anla 
dınızmı? 

Eskiden kadınlar ihtiyarlardı. 
Hatta bazı kimsell'r ihtiyarlamanın 
bir san'at olduğuııu söylerlerdi. Bu. 
gün Biz yalnız bir san'at biliyoruz. 
O da güzelliği muhafaza etmek sa' 
ati ... 

- Eğer müşteri tcdavioizden za
rar görürse ne yaparsınız? 

- Tedavimden müşteri hiç bir 
zaman zarar görmez. Laboratu 
varlarımda dünyanın en iyi kimya· 
kerleri gece gündüz çalışıyor. 

Burada her şey tercübC' edilmiş, gö 
rülmüş ve anlaşılmıştır. Bazen yeni 
bir pudrayı imal için 15-20 sene ça· 
lışırız 

Erkanıharbiyenizi nasıl teşkil e· 
edersiniz? 

- Genç ve güzel kızlardın. Gü· 
zellikleri kimseyi rahatsız etmiyen, 
bilakis teşvik ve cesaret veren kız
lardan teşkil ederim. Müşteri, teda
viden sonra kendi kendisine : "Ben 
de onun gibi olacağını." der ve gi
der. 

Suriyede dahili 
siyaset 

Bir inci sahifeden arlan -

nisbetinde olan okur yazarlar bu 
gün yüzde 35 i bulmuştur. Bir za· 
manlar ancak imzasını atmayı 

bilen valilerimize mukabil bugün 
en ufak bir köylüden başlayarak 

bir ç u 1 h a n i n ve yahut bir 

<l e ın i r c i veya berbtrin çoğu 
bile elindeki tahsil vesikasına gü 
venerek jandaımalıktan ınuhafızlığa 
kadar olan vazifelere kenJini layik 
görmektedir. 

Hulasa okuma yazma bilen her 
şahıs memleketi idare edebilece. 
ğine kani olarak her işe saldırmak 
ta ve böylece 17 Suri lirasına açı 
lan 60 vazifeya talip arandığı za 
man 3000 ni birden koşmaktadu. 

Bundan evvelki hükümet zimam 
darları Suriyede açılan vazifelerin 
ekserisine Şamlıları tayin ettiler. 
Buna kar.ş.J itirazlar alıp yürüdü. Ce 
beldürüz, Lazikiye, Cezire ve şim 
di de fF ama yakınındaki lsmaili 
merkezi olan Selimiye haklarını şid 
detli müdafaa için bir felaket ola 
caktır. etınege başladılar. 

Bize kalırsa, fona neticeler do 
~urahilen bu usulü hiç olmazsa bir 
kaç sene için kaldıraı ak memur ta 
yininde olsun bir ıademimerkiziyet 
usulu takib etmeyi ve birbirini takip 
eden ve hükümete :zaman bir çok 

müşkiilat doguran bu memnuniyetsiz 
Jiği ortadan kaldırmak için yerlileri 
bulundukları mıntakalarda vazifele 
re tayin etmelidir, 

Bu kabul edilecek olursa arada 
ki sogıJ.tJuk kalkar ve Suriye ittiha 
dı bağİ~u kuvvetlenir. ·· 

1 ŞehDır , .............................................................. ., 
Hırsızların çıka 

dığı gazete Milli Mensucat 
fabrikasında 

Dün bir yangın başlan
ğıcı oldu 

Mekteplerde yarın 
dersler başlıyor 

ilk okullarda yarın derslere baş· 
!anıyor . Hemen bütün iJk tedrisat 
öğretmenleri şehrimize dönmüşler 
ve mektC'p idare!erine geldiklerini 
bildirmişlerdir . 

Hayvan sergisine 
Kaydedilen hayvanlar 

3 Birinci Teşrinde açılacak olan 
ehli hayvan sergisinin kayıd mua
meleleri dün akşam bitmiştir. Sergi 
için kaydedilen hayyan miktarı 118 
dir. Bunlann 43 kısrak ve 75 dane
si de Taydır. Bugün ve yarın bu kay 
dedilen hayvanların muayenesi ve 
dereceleri bir hakem heyeti tarafın 
dan tesbit edilecektir. Sergi 3 Birin
ci Teşrinde yeni koşu meydanında 
açılacaktır . 

v arşovada birgün yeni bir g 
te çıkmağa başlıyor: "Ha 

Şehrimiz Milli Mensucat fabri
kası pamuk dairesinde dün saat 
12, 10 da bir yangın başlanğıcı ol
muş ve derhal, İtfaiye gelmeden , 
fabrikanın dahili yangın söndürme 
teşkilatı tarafından ateşin önü kısa 

bir zamancia alınmıştır. 
Buna sebep pamuk dairesinde 

bulunan makinenin bir arızası neti
cesi çıkan bir şerrarenin oradaki 
tozları tutuşturınasıdır . Bu esnade 
orada bulunan ameJelP.rden Abdul
lah isminde birisi hafifçe yaralanmış· ı 
tır. Abdullah derhal fabrikanın has
tahanesinde tedavi albna alınmış

tır . 

Rasat istasyonu müdürü 
Şehı imiz metereoloji istasyonu 

Müdürü Cevdet Çaydağ Malatya 
Rasat istasyonu müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. 

Orta teerisat okulları ya
rın derslere başlıyor 
Yarın şehrimizdeki bütün ilk o. 

kullar ve Orta, Ticaret mektebi , 
Lise, Öğretmen ve Akşam San'at 
okullan da yeni sene dersi faaliye· 
tine başlıyacaklardır. 

Yarın saat sekizde bütün talebe. 
!erin mekteplerinde hazır bulunma 
ları lazımdır. 

Sıhhiyede tayinler 
Adana Sıtme hastaha:lesi hem 

şireliğine Kızılay Hemşire mektebi
ni bu yıl mezunlarından Bayan Na -
zire Salih: Seyhan Muhasebeyi Hu· 
susiye seyyar sıhhat memurlutuna 
Siverek trahum mücadelesi sabık 
sıhhat meınuıu Mustafa tayin edil
miştir. 

Ceyhan Meteoroloji istas
yonu memurluğu 

Ceyhan Meteoroloji istas)'.onu 
asistanlığına Ceyhan Meteoroloji 
rasat memuru Hüsnü Köker tayin 
edilmiştir. 

Kaçak odun tutuldu 
Taş Köprüde orman memurları 

tarafından dün kaçak getirilmekte 
olan 5 yük kaçak odun görülerek 
müsadere edilmiş ve kaçakçılar hak· 
kında kanuni muamele görül nüş
tü r. 

Bir yangın 
Kuruköprü civarındaki yeni çır

çır fabrikasının 28 numaralı pamuk 
deposunda dikkatsizlik yüzünden 
dün akşam saat 6 sıralarında bir 
yangın baş göstermiştir. Yetişen it
faiye yangını büyümeğe meydan 
vermeden söndürmüştür. 

Kültürde: 
Maarifte tayinler 

Adana Erkek lisesi Türkçe sta· 
jerliğine Hadi Araç; Adana Orta 
okul beden terbiyesi stajerliğine Ah· 
dulnafi tayin edilmişlerdir. 

Dün şehirde hava rüzgarlı, kök 
yüzü açık geçti , ufuklar her günkü 
gibi gesif sisli idi • En çok sıcak 33 
santigrad derece idi • 

Dünkü sayımızda geceleri hara
retin 32 • 33 derecede oldutu ya· 
zılmışbr. 

~. hararet .derecesi geceleri. de 

Sıhhi vaziyet dolayısile bir kaç 
öğretmen henüz gelememiştir . lık 
tedrisat eski muallim kadrosu ilt: 
yarın tedrisata başlayacak bir hal· 
dedir. 

Mahkemelerde : 
Altmış iki suçlunun 

• duruşması 
Adam öldürmekten suçlu 7 si 

mevkuf ve 55 gayri mevkuf Nusey· 
binin Tomak köyünden lbrahim oğlu 
Ali Kıttı ve arkadaşlarının ağır ceza 
mahkemesinde dün yapılan duruşma· 

lan sonunda suçlulardan bazılarının 
talimatla ifadelerinin alınması için 
yazılan talimatın tekidine • bazı suç· 
lulann da öldüğü haberi üzerine bun· 
ların hakikaten ölüp ölmediği hak· 

Bir esrarcı tevkif 
edildi 

Aslan Urfalı olup Adanada bu. 
lunan Mehmed oğlu Abdullah üze 
rinde 6 gram kadar esrar görülerek 
yakalanmış ve hakkında zabıt tutu· 
larak 2 inci Asliye Ceza mahkeme
sine sevkedilmiştir. Yapılan ilk du. 
ruşmada Abdullahın tevkifine karar 
verilmiştir. 

kında tahkikat yapılmasa için ve bir ------------
kısım suçlulann da askerde bulun
ması dolayısile Nuseybin askerlik 
şubesine bunların sorulması için du 
ruşma 3-11-937 gününe barakıl· 
mıştır. 

Katillerin muhakemesi 
Konduracı IJyası bıçakla öldür

mekten suçlu ve mevkuf Arap lsa 
ile gayri mevkuf arkadaşları 7 suç
lunun dün ağır cezada duruşmala· 
nna devam edilmiştir. Duruşma ne· 
ticesinde suçlu Arap lsamn müda 
faanamesini tahriren yapması için 
kendisine bir mühlet verilerek du. 
ruşma başka bir güne bırakılmış
tır. 

Çin-Japon harbi 

Akdeniz 
Meselesi 

Üç Taraf memleketlerini 
dün de mümessilleri 

devam ettiler 
Paris: 29 (Radyo)- ltalyan.ln· 

giliz, Fransız Deniz murahhasları 
bu sabah Bahriye n~zaretinde top
lanarak Ak denizde kontrol. seyrise · 
fain ve korasnlıkla mücadele hak 
kında bir anlaşma hazırlamak için 
müzakerelere devam etmişlerdir. 
Bu müzakerenin rakşama bitmesi 
beklenmektedir. 

Avusturyanın Al-
-Birinci Sayfadan Artan- k . 

mümkün olacaktır. manyaya rşı vaz1-
Tokyo : 29 ( Radyo ) - Alman ı t• d "" • k • ? 

sefiri Japon kabinesi tarafından ka- ye 1 egışece mı . 
bul edilmiştir . Bu mülakata fevkal· Prağ : (Radyo) Sıhh; vaziyeti 
ade ehemmiyet atfedilmektedir • hakkında bir doktorla görüşm tk üze. 

Tokyo : 29 ( Radyo ) - 1923 re Çekoslovak şehirlerinden birisi-
Konseyinin vermiş olduğu karar Ja- ne gitmiş olan, Çek başvekil bura 
pon efkarı umumiyesinde büyük bir da Avustury'l başvekil Şuşnigin 
teessür ve memnuosuı.luğu mucip ziyaretini kabul etmiş B. Şuşnig bu 
olmuştur . Japon matbuatı ' Japon suretle Çek başvekiline geçen ilk 
tayyarelerinin açık Çin şehirlerini baharda kendisine yapmış olduğu 
bombardıman ettiği iddiasının yan· ziyareti iade etmiş ve iki memleket 
lış olduğunu ileri sürmekte ve bu- arasındaki ticaret kıredisi meselesini 
nuo yalan olJuğunu isbat için cenup görüşmüşlerdir. Kuvvetle deveren 
Çin gazetelerinden ikisinin Kanto- eden şayialara göre, bu ziyaretin 
nun bombordıınam hakkında yaptı- asıl sebebi Musolininin Berlin seya· 
ğı neşriyatı göstermektedir . Bu hatidir. Ve Şuşnigle Çekoslovakya 
gazetelerden birisi bu bombarJıman başvekili arasındaki bu mulakattan 
esnasında yüz kişinin ölJüğünli söy. sonra Avusturyanın Alman yaya kar 
lemekte , diğeri ise aynı bombardı· şı olan vaziyetinde bir degişiklik O· 

manda ölenlerin ad.:dini binlerce lacağı sanılmaktadır. 
göstermektedir . Ve Japon matı.,u · 
atı ŞU satırları ilave etmektedir : Plevnede ölen kah 

- Japon bombardımanları da · 
ima stratejik ve askeri mevkileri raman askerlerimi

zjn abidesi 
üzerine yapılmıştır . 

Roma: 29 (Radyo ) - Japon 
tayyarelt!rİ bu sabah 3,30 da Si yu· 
vang şehrini bombardıman etmiş 
ve 300 kişi ölmüştür . 

Şanghay: 29 (Radyo) - Bü· 
yük Japon taarı uzu için hazırlıklar 
başlamıştır . Japonlar Şanghaya 
rnübim mikdarda mühimmat ve mal 
zeme yıkmaktadırlar . 

Asri Sinema 
Bu günlerde açılıyor 

Asri sinema yeni mevsime yeni 
şaheserlerle başlıyor . 

... 
au,uk atudlyoların 937 d• 

r.;ovlrdlll en muhte••m itim· 
lerl Aarl aınemada gllrecek-
•lnlz . c. 

Ankara : 29 (A.A.) - Leton· 
yadaki Elçimiz 1877 Türk Rus har· 
binde Plevnede esir düşerek Leton- ~ 
yaum Simalindaoesis kasabasına ge
tirilmiş ve orada ölmüş olan 26 
Türk askeri adına dikilen abideyi 
bu gün merasimle açmıştır. 

Fevzi Çakmak 
bugün İstanbulda 

til akpm üzerleridir düıeltiriı ,. ._ _____ ~_.--. ... ,.... ... 

Mareplimiz büyük mera
simle uğurlandı 

Bclgrad : 29 (Radyo) - Yugos· 
lav manevralarına davetli Tür kiye 
Erkamha.rbiye Reis~ Mareşal Fevzi 
~ Pııan~v.~alat&h • .,.bltmcıi do.,. 

. ,. 

mız ,, ismini taşıyan bu gazete 
denbire halk arasında pek faıll 
nmıyor. Bilhasa şiipheli insa .... 
bu gazeteyi alıp okudukları g 
yor. 

Bunun üzerine, polis gazete)" 
ceden tetkik ediyor: Siyasi·vt 
ha herler son derece güzel biri 
de yazılmıştır. Fakat. hiç bir şÜ 
yi davet etmiyen bu yazılar ar 
di~er yazılar sokuşturulmuştur 
bunlarda hırsızlara bir bankanıll 
sıl soyulabileceği, kanunun eli 
kurtulacak şekilde nasıl hırsızlık 
lebileceği öğretiliyormuş! 

Yapılan tahkikatta bu g 
çıkaraıılann da sabıkalı hır11ılat 
duğu anlaşılmıftır. , 

Garsonluğa dönen bit 
milyoner 

P arasının büyük kısmını A 
ka borsasında kaybemiş 

sabık Amerikalı milyoner 
F errands, hayata hemt-n hemell 
atıldığı, yerden t e k r a r ba 
N evyorkta bir lokantaya bat 
son olmuştur. 

Luiği. beş parasızken. mil 
ra sahip olmuıtu. Şimdi yine 
parasız kalmış bulunuyor. 

Bundan tam otuz iki sene e 
Ne\y._rkta mctelılcsiz gelmiı, 

gündüz garsonluk suretile ha 
on lira kadar bir para teminint 

vaffak olmuştur. 
Sonra kendi başına bir lok 

açmış ve bunun adını "Karakedi 
koymuştur. "Karakedi" lokan 
kısa bir zaman içinde meşhur oloıllf 
tur. 

Soııradan borsa oyunlarına 
lan Luigi bir müddet kazanmışk 
1929 senesi buhranında birçok 
yonerler gibi o da kaybetti. Eli 
kalan paracıklarla bir çittlik ala 
mişsede bu da kendisine bir şey 
min etmemiş, neticede sabık milY 
ner ilk işine dönmek zaruretini du 
muştur. . 

Garsonluktan işe başlayıp, ıJJ 
yonlar kazandıktan sonra her şet 
kaybedip yine garsonluğa dönen ~ 
adam ... Fazla olarak bu sefer, bat 
garsonluğ seçilmiş bulunuyor. V 
kendisi hayatından gayet memnund 

lngilizce The People gazetesi 
Nevyork muhabirine demiştir ki: 

"Bir insan rahatça yaşayabil1 

bir işle de meşgul olabildikten soC' 
ra daha ne ister?." 

Tutankamenin intikaıı11 

Henüz hatırlarda olsa gerekl 
ki . Lord Karneron Tutankaınt' 
adlı Firavnın mezarını 1922 seri 
sinde açmıştır . 

Firavnın , mezarırun açılmasa" 
dan memnun ka!dığı söylenmiş v' 
mezarı açanları birer , birer intik•' 
mına maruz tuttuğu da anılmıştır · 

Evvela Lord Karneron, bir 9i 
nek ısırmuile esrareugiz surette öl 
ınüştür . Az fasılalarla bu hafriyat' 
iştirik edenlerin heı)si de esrartP 
giz oekitler altında ölmüşlerdir • 

Bundan sağ kalanlar sade iki 
kişidir . Bunların birisi Nevyork 
riyat cemiyeti azasından Havaıl 
Kamer , diğeri de Nevyork hafri11' 
ınüzesi müdürü Erbert Venilok'tuft 
Bu sonuncu , arkadaşlarının ölümG 
ne atfoluPıan sebeblerle alay etmek 
te iken geçenlerde ani olarak hast• 
]anmış ve ölmüştür . 

du 
c· 
tö 
ka 

h 
~i 

ti 
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layısile dün Yugoslavyadan aynl
mıştır . 

Mareşal Fevzi Çakmak AdatepC 
gemisi ile bu gün lstanbula muva· 
salat ec!ecektil'. Marepl büyük me· 
raşioılc· utur&,mitl§tır. • - · _ . 
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Bulgarlar 
• 
ıspanyaya 

gönüllü 
gönderiyor 

Sof ya: 29 - l'ulgar polis mü 
diıriyeti, burada , Bulgaristandan 
Ciimhuriyetçi ispanyaya gönüllü 
tiinderen bir gizli biiro meydana çı
~•rmışbr. 

Büro, Sofyada Sofıoniy soka. 
tında 98 numarada bulunmaktadır. 

ispanya Cümhuriyeti ordusunda 
General F rankoya karşı harbetmek 
İçin büroya dahil Bulgar gençleri
ile pasaport, vize ve pul parası da 
dahil olmak üzere yedişer bin leva 
ıı.ra veriyormuş. Büro icla, e heyeti 
•zalığında Nadejda Naydenova na· 
llıında bir genç kız da bulunuyor· 
lllUf. Bulgaristandan gönüllü olarak 
lcaydedilen gençler Parise &ittikleri 
Uman 25 Monj sokağında Nedelçef 
ve F oburg Poaseliyer sokağında da 
P..ıcof namlanndaki kimselerle kar· 
fllaşıyorlannış. Gönüllü Bulgarlar, 
P~riae vardıklarını Sofyada ispanya 
~iileri bürosunda çalışan bayan 
N.dejdaya bir aşk mektubu terzında 
biJdiriyorlarmıı. 

Gönüllüler, F ransad:ın gizli ola· 
'alt ispanyaya geçiriliyorlarmış, llüro 
llıensuplanmn zabıtaca isticvabmda 
~llldiye kadar ispanya Cumhuriye· 
tıne tönüllü göndermek için yol 
~afı ve pasaport parası olarak 
~t • Qllm müateannı taşıyan 

llıevbuı bir şahııtan 60,000 leva al
dıktın anlaşılmıştır. Ayni meçhul 
hbıs, büroya gayri resmi bir çok 
beyanname ve broşür vermiştir. 

ispanyaya gönüllü göndermek 
bürosunda kadınlar ve üniversite ta 
lebeleri çalışmaktadırlar. Zabıtaca 
labkikata devam ediliyor. Hadise, 
Bulgaristanda büyük bir alaka ile 
takip edilmektedir, · 

l<azım Dirik Selanikten 
döndü 

Edirne : 29 ( TÜRKSOZO mu· 
h_abirinden ) - Selanik panayirini 
tiyaret •den Trakya umum müfet· 
tişi Kazım Dirik buraya dönmüştür. 

Ecnebi profesörler 
Alacahüyükte 
Ankara : 29 (TÜRKSÔZÜ mu. 

habiriııden) ikinci Türk Tarih 
kongresine iştirak eden ve şehrimi. 
ze gelen profesöı ler dün Ankaradan 
Alacahüyüke hareket etmişlerdir . 
Profesörler bugün tetkikat sahasına 
varacaklardır. Profesörlere Türk 
tarihçileri de refakat etmektedir. 

İskenderun posta 
mız hareket etti 

İskenderun Konsolosu
muz da ayni vapurdadır 

lstanbul : 29 [ TÜRKSÖZÜ 
muhabirinden ] lskenderun sefer 
!eri bu gün başladı ve Denizyolları 
bu hatta şimdilik Konya vapurunu 
tahsis etti. 

lskenderun Konsolosu Bay Fi 
roz da bu vapurla mahalli memuri 
yetine hareket etmiştir. 

Filistindeki 
suikasd 

108 Arap eşrafı tevkif 
edildi 

Kudüs : 29 (Radyo) - Filistin· 
de Galile mıntıkuı lngiliz Komise· 
ri ile bir lngiliz polisinin öldürül· 
meai üzerine biikı1 <11et şiddetli taki· 
bata giriımit ve Arap halkından 
108 kiıiyi tevkif etmiştir. Bunlann 
içinde Arap eşrafından bir çok kim· 
seler bulunmaktadır. 

Doktor Şehbender 
Cenevreye gidemedi 

Şam: 29 (TÜRKSÖZÜ mulıabirin· 
den) - Haber aldığıma göre; Ka· 
hirede bulunan ve Filistin taksimi 
projesi aleyhinde teşebbüsatta bu· 
lunmak üzere, Suriye hükumeti na. 
mına Cenevreye gitmesi ınukarrer 
olan Doktor Şehbender , Şamdan 
gönderilen paranın gecikmt>sİ üzerine 
hareketini tehir etmiştir. 

29 Teşrinievvel günü ilk iş olarak gazetecinizden 

Türk ırkının 
vasıfları 

Anketler bitmek Üzere 
Ankara : 29 (TÜRKSÔZÜ muha

birinden) - Sıhhiye Vekaleti tara· 
fından Türk ırkının vasıflarını tesbit 
etmek üzere bir çok gruplar teşkil 
edilmişti . Bu Antropometri vilayet. 
!erde vazifelerine de,·am etmektedir
ler. 80,000 kişi üzerinde yapılacak 
bu ankete aid fişlerden bir kısmı 
hazırlanmıştır. 

Tan gazetesi 
10 gün tatil edildi 
Ankara : 29 ( Radyo ) - 28 

Eylı11 tarihli nushasındaki neşriyata 
aid devlet vesikasını tthrikten do· 
layı , matbuat kanununun 50 inci 
maddesi mucibince • Tan • gazetesi· 
nin 10 gün kapatılmasına vekiller 
heyetince karar verilmiştir . 

Matbuat kanununun 50 inci mad· 
desi şudur : 

• M~mleketin umumi siyasetine 
dokunacak neşriyattan dolayı icra 
vekilleri heyeti karan ile gazete ve 
ya mecmualar muvakkaten tatil 1 
olunabilir . Bu suretle kapatılan 
gazete veya mecmuanın neşrine de· 
vam edenltr hakkında 18 inci mad· 
de hükmü tatbik olunur . Bu suret
le kapablan bir gazetenin mesullcri 
tatil müddetince başka bir isim ile 
gazete çıkaramaz . 

Yunan Başvekili 
Metaksas Anka

raya geliyor 
Atina : 29 (Radyo) - Yunan 

B•şvekili Bay Metaksas Make . 
donyada yapılacak son bahar 
manevralarından sonra Ankaravı zi· 
yaret edecek ve dost memlekette 
bir hafta kadar kalacaktır. Hükümet 
bu ziyareti 'fürk hükümetine resmen 
bildirdi , 

Giresunda seylap 
Ankara ; 29 (A.A.) - Dün Gi 

resunda şimdiye kadar görülmemiş 
derecede şiddetli yağmurlar yağmış 
seller gelmiş bir genç kadın korku. 
dan ölmüş şehir halkı saatlerce kor·. 
ku ve dehşet içinde kalmıştır. , 

ULUS ...................... Gazetesini isteyiniz -
Ulus gazetesi 29 T eşrinievvelden itibaren yeni büyük 
ınakinesinde büyük bir hacimde basılacaktır. 

Ulus her gün 12 sahife çıkacaktır 
Ankara, Hükumet, Kamutay hayatını en yakından takip 

Sinema - Dünya şuunu - Ev kadını - Çocuk 1 
bakımı - Romanlar - Bahçe ve çiçek geniş Spor 
yazıları - Çocuk - Kadın - Magazin sahifeleri 
Zenıip memleket sahifeleri; Dünya röportajları, Balkan antantı ve Sadı 
ibad paktı merkezlerinden muntazam mektuplar, her gün bir hikaye, 
kültür, Askerlik, Tayyarecilik, Havacılık, Denizcilik, Ekonomi, Sanat, 
Edebiyat, Köy sütunu, gibi bahisler. 

Falih Rıfkı, Y akup 
Kadrinin eserlerini 
Ulusta bulacaksınız ULUS ___ I _______ _ 

Adana sahifeleri aça 
ca k, Çukurovadan r8 
portajlar neşredecek 

--1!"'!"!~~"'!"11!"9~-----------.ııo!l'l"991'1 ............ _ ... ~· .. . ......... 

Musolini Romaya 
- Birinci sahifeden artan -
Bana karşı göstermiş olduğunuz 

heyecanlı karşılama ve tezahürata 
teşekkür ederim , 

Bu ziyaretim mutad diplomatik 
ziyaretlerle mnkayese edilemez. Mesela 

Berlinden sonra başka bir yere 
gidecek değilim. 

Nasyonal-Sosyalizmle, Façizm 
inkilabı takibettikleri yollarda belki 
ayni şekilde inkişaf etmiş değiller· 
dir. Fakat vardıkları hedef aynidir. 

Senim Almanyaya yaptığım se
yahatin gizli hiç bir tarafı yoktur. 
Roma-Berlin mihvt'rİnin karşılıklı 
bağlılığı hiç kimsenin aleyhine mü
teveccih değildir. 

Nazizm ve Façizm milletler ara· 
sında müşterek hayatı ve anlaşmayı 
tahakkuk ettirmek için hayırlı bir işe 
teşebbüs etmişlerdir. 

Şu anda bütün dünyadaki insan 
lar Berlin konuşmalarının neticesinin 
ne olacağını harp veya sulh mu ? 
Doğuracağını kendilerine sormakta
dırlar. Ben, buna şu cevabı veriyo· 
rum: Sulh. 

lhtilaliniz Almanyaya, modem 
hayata tamamile uygun yeni bir hü 
viyet verdi. Bu ihtilal, kuvvetli, çok 
meşru olar ak mağrur ve sulhperver 
bir Almanya görmek istiyordu. Bun
da da muvaffak oldu. Alelade bir 
ferdin hayatı gibi ınilletlerin hayatı 
da müstakar değildir; mütemadi ha
reket halinde olan bir inki
liba tabidir. 

Hataların çoğu, bilmemekten, ta. 
nımamaktan ileri gelir. Eğer ltalyan 
milli inkilipları daha iyi tanınmış ol· 
saydı, bir çok anlaşmazlıklar vukua 
gelmiyecek ve bu sahada münaka. 
şaların manası olmıyacaktı. 

( B. Mussolini burada komünizm· 
den bahsetmiş ve şiddetle üçüncü 
t.ernasyonala hücum etmiştir. Bundan 

Adana Ziraat 
Mektebi Mü
dürlüğünden: 

10.8.937 taı ihinden 25.8.937 
tarihine kadar on beş gün müddet 
le açık eksiltmeye konulup istekli 
çıkmadıtından 7.9.937 tarihine ka· 
dar on gün müddetle eksiltmesi U· 

zntılan ve yine istekli çıkmadığından 
2490 sayılı kanun mucibince bir 
ay zarfında pazarlık suretile ihale. 
sine kararar verilmiş olan mekte. 
bin koyu'ıı eti ile sade yağ müstes· 
na olmak üzere 21 kelem muhtelif 
erzakı ile dört kalem mahrukat ve 
beş kalem yanıcı maddelerin ihalesi 
4.10.937 pazartesi günü saat 15 de 
vilayet Ziraat müdürlüğünde topla
nacak komisyon tarafından yapıla· 
caktır. Şartname ve miktar hakkın· 
da malumat almak isteyen istekli· 
ler bu müddet zarfında ziraat nıek· 
tebi müdürlüğüne ve pazartesi gü
nü kanuni vesaik ile yüzde 7.5 nis
betincle dipozitlerile birlikte komus
yona mür aacatları ilan olunur. 
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Memur aranıyor: 
lşdaresine, kadın veya erkek, üc· 

reti memur alınacaktır. En aşağı or· 
ta tahsil görmüş olanlardan isteyen. 
lerin İş doiresi Adana bölgesi amir· 
liğine müracaatlnı, 

1 - 3 8556 

Zayi mühür: 
Zati mührümü zayi ettim. Bu 

mühürle kiııaseye borcum olmadığını 
ve yenisini yaptıracağımdan eskisi. 
nin hükmü kalmadığım ilan ederim. 

Misisin Qbadiye köyü 
muhtar Sıyit Mehmet Özer .. 

-~·.. (JJ57 - -

Salıif e 3 

Asri Sinema 

2 Teşrin Cumartesi akşamı 
Büyük İspanyol yıJdızJ Dolores Del Rio 

nun zengin mizansf'n... Göz kamaştı· 
rıcı dekorlar .. Yüzlerce figüranın işti
rakile vücude getirdiği ( 937 ) senesi-

nin en büyük eseri olan 

.. KALiENTE 
Filimi ile sinema 

sonra Nasyonal Sosyalizm ve Façizm 
prensiplerini iıah etmiş ve bu iki 

rejımin memleket gençlijtinde cesaretli, 
azimkiirlı vatanperverli ve konfortabl 
hayata karşı nefret uyandırmış oldu· 
jtunu söyledi. 

Alman ve İtalyan dosllujtunun 
sajtlamlıjtından bahseden Duçe, bu 
dostlujtun delili olarak ltalya elli iki 
milletin Cenevrede birleşerek ltalya. 
ya netice itibarile bir gayeye vara. 
mamış olan ekonomik zecri tedbır· 

!eri tatbik için karar verdikleri zaman Al 
manyabuna iştirak etmemişti. Demiş ve 
nutkuna şu suretle devam etmiştir : ) 

• • • 
mevsımıne gırer 

hakim olan paradır. 
ltalyan ve Alman ideal birliti• 

nin hedefi; esaret, açlık ve kan rejimi 
olan Bolşevizme karşı kuvvet bul
maktır. ltalya onunla harpten sonra 

silahla, sözle mücadele etmiıtir. Ba
zı vaziyetlerde ailahı kullanmaktan 
çekinmemelidir. işte bunun içindir ki 
binlerce ltalyan gönüllüsü Garp me
deniyetini kurtarmak için ispanyada 
canlarım vermiştir. 

( Mnssolini nutkunu bitirirken 
yeniden ltalyan ve Alman dostlu· 
jtunun sarsılmazlııtmdan bahsetmiştir.) 

Roma : 29 (Radyo) - Bu sabah 
yanında Kont Ciyano olduıtu halde 
B. Mussolini Alman harp ölüleri ibi· 
desine gitmiştir. Saat 13,30 da Mus· 
solini ile Hitler tamamile hususi bir 
mülakat yapmışlardır. 

Berlin - Roma mihveri 1936 
sonbaharında doğmuştur. Bundan 
sonra geçen iki sene içinde bu dost· 
luk fevkalade bir şekilde tezahür et· 
miştir. Almanya ve ltalya hiç bir 
suretle birer dikdatörlük olmayıp 
iki milleti idare eden kuvvetlerin bi· 
rer organizasyonudurlar. 

En büyük, en eski demokrasiler Bugece nöbetçi eczane 
ltalyan ve Aiman d"mokrasileridir. Yeni Otel civannda 

Başka yerlerde, demokrat oldukları· Tahsin eczanesidir 
nı söyliyen memleketll'rde politikaya ---·----------• 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

h.aııuıı ,\ıı. 3008 . 

-
iş kanunu 

l\.abul ıarılu : 8161936 

,\eşri tarihi : 151611936 

-Dünden artan-

Madde 60 - 12 den 18 yaşa kadar ( 18 yaşındakiler dahil ) çocuk. 
larııı h'r hangi bir işe alınmalarından önce müessese doktoruna ve bunun 
bul.ınmadığı yerlerde Hükumet ve belediye doktorlarından muayene etti· 
rilerek yapacakları işin mahiyet ve şartlarına göre bünyelerinin dayamk· 
lı olduğunun raporla tesbit ettirilmesi mecburidir. Bu raporlar her türlü 
resim ve vergilerden muaftır. 

Kanunun meri'yete girdiği tarihte işyerlerinde çalıştırılmakta olın ve 
yukarıda yazılı ya~larda bulunan çocuklar, altı ay içinde, birinci fıkra bük. 
münce hekim muayen,sinden geçirilerek işe elverişli olduklarını göste
ren raporları, salahiyettar memurlar tarafından talep vukuunda ibraz 
edilmek üzere, işveren yanında saklanır . 

Madde - 61 - Gebe veya emzikli kadınların hangi devrelerde ne 
gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğu ve bunların çalışmaları caiz 
olan işlerde hangi şartlar ve usullere tabi tutulacakları ve hıngi vasıf ve 
şartlardaki işyerlerinde ne suretle emzirme odaları ve çocuk bakım yurdu 
(Kreş) tesis edilmek mecburiyeti bulunduğu lktisad ve Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletleri tarafından müştereken hazırlanacak bir nizamname 
ile tesbit edilir. Bu nizamname, ağır ve tehlikeli işlerle kadınların ve 18 
yaşına kadarki çocukların çalıştınlması caiz olmıyan işler hakkındaki ni. 
zanıname ile ayni zamanda çıkanlır. 

Madde 62 - lktisad ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletlerinden 
birinin göstereceği lüzum üzerine, iki vekaletçe müştereken hazırlmımalc 
suretile : 

a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş olan işlerden başka ifler için 
dahi alınacak işçilerin ilk önce hekim muayenesine tabi tutulmalarını; 

b) Bazı işlerde çalışan işçilerin muayyen zamanlarda umumi bir he· 
kim muayenesinden geçirilmelerini; 

c) Her türlü veya bir kısım işlerde çalışacak işçilerin sıhhi anzalan 
itibarile, yaptıkları işin mahsullerine veya umumi sıhhate, yahut beraber 
çalıştıkları diğer İşçilere nıazarratlan dokunmak ihtimali takdirinde, bu 
gibilerin o işlerden çıkarılmalarını; 

ç) Umumi hıfzıssıha Kanununun 180 inci maddesile teıbit edilmit 
olan mecburiyetlerden başkaca ve bu mecburiyetlerin hükmü mahfuz kal· 
mak kaydile, ne vaziyette ve ne gibi prtlarda bulunan hangi işyerlerinde 
ayrı ayrı veya bunlardan bir saba dahilinde bulunanlar için miifterek 
muayene ve ilk tedavi adalan 'Vefi revirler, yahut hastaneler açılaıamm 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
4 PAMUk ve RMX 

CiNSi En az E.n çok 

Kilo fi)ab 

K. S. K. S. 

-30,75-

40 50 

Çl<llT 

Sablan Miktar 
Kil. 

amuk lı 
ted çırçır 
kasından : 

Limi-lr~--~~..-----------------........ ...-. 

fahri- TU RKSÖZ 
F abrikalDIZID yerli kozaya pek 

yakında b.,Lyacapu saym müşteri· 
lerimize bildiririz. Bu yüzden f abri
kamızdao ldevland çitidi alacaklı 
olan miifteriler, bir hafta zarfmda 
çilitlerini tesellüm etmelerini, aksi 
takdirde ldevland çitidi yerine yer· 
li çitit vermek mecburiyetinde ka· 
lacatumza sayın müıterilerimizin na
zan dikkatlerine vazeyleriz. 
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Acele satılık hane: 
Her türlü konfuru haiz havadar 

4 odah bahçeli bir ev ubhktar .• Es 
ki istuyonda inhisar botm• fabri
k• bitiıitinde 62 numarada bayan 
Rükiyeye IDU1'acaitlan. 

2-- 2 8542 

GA2ETEQILIK YE MATBAACIL 
ilanlar Reklam bir ticaretha- CUdl Kütüphanenizi ıüzelle n~nin, bir müessesenin er istiyorsamz kitapl.rum 
en büyük propagandasıdır. Reklamla- sözü~ün müc_elli~hanesinde yapbnmz. Nefis bir 
nnızı ' ilanlannızı her yerde okunan ı' renkllı ve zarif bar kapak bölgede IDCak 

T
- .. _ . . yapı ır . 
urksozune verınız. 

Renkli işler reMnüktleı· nhevevri Tablar Resmi evrak, cedveller, 
ler, çekler, karneler 'KMlllUI 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
n\in Oto atik makinalannda yapb
rabilirsinız . 
Kitaplar ~~e.!lerinizi Türk -

sozu matbaasında 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kı• bir 
da en nefts bir ~ekilde en zarif hurufatla T .. 
yapılır . 

G tel T"rk .... aze er b: .. :..T 
...-.r,.....---., ____ ------1--------· ~--------- bastınnız . temiz bir tab nefis bir 

cild içinde eaeri"iz daha kıymetlene
zünden,,başka her boyda gazete, 
mua , tabeder • 

J D6rt yıldıı Salih 
iiç ,, " 

j l>&i yıldız Dotruıuk 

f 
_ 6ç ., " 

l_simit ,, 
g ~rt yıldız Cumbun....,..·y-et--

1 üç " " 
Slllut 

' 
tiverpol T elıraflan 

28 9 11957 

650- 725 
-625 -

ı6so -,600-- · 
ı-soo 

67~ 
625--

Kambiyo ve Para 
fı Banku1ndan abnmııhr. 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

zun mevceleri pürüzsüz alan 
arazitsiz, tabii, güzel ve latif ses 

li radyolar ancak Sahibinin Sesi
nin 100 lira mukabilinde ve bir 
sene vade ile . sattığı radyolarile 

bildir. 
Satıı yeri Belediye karşısında Yeni Waf~a 

Ş. Rıza lşcen 
34 7966 

KAY ADELEN A · 
mu<* tf~frrindtn 

•• fenni cihazlarla 
Ve lraplarla r.alde
dilen sudur • 

K 
A 
y 
A 

KAYADELEN su· 
ları \'e ıızozları 11b· 
lııt ve ıençlik lcay 
natıdır • O.ima KA 
Y ADELEN içiniz • 

KAYADELEN 
1 

KA y ADELEN SU· EL 
lan ve ıazozları tn 
abhi ve tabii bas· E 
ulan haizdir. 

N 

KAYADELEN m· 
... ve a•zoa&.n .. 
Yİllİze lcıdar pnc:!e
rilir • Depoya haber 
Yelmek üfidir. 

Yeni Hamam açıldı cektir. , 
Deppoy civarında Y mi Ham .. m 

bu günden itibaren bütün konfuriyl TORKSAZQ • Kiğat piyasasının tereffüüne rq,nen aldı 
W • tün işlerde büyük bir tenıilat yapmakt r .. 

ıçılmııtlr,8S39 4 - 4 ,i ____________________ ...... ____ __ 
Bayanlar Dikimevi 

(Sahibi) ZAHiDE GONSCW 
Mevaimin tık ve yeni modellerile gelmiıtir. 

1 - s '558 

Doğ um ve Kadın hastalıkları birinci 
sınıf Mütehassısı 

Y •tcamiti brpıamda Sandıkçılar içindt. c 
3-3 

....... du 
Refika Recep Tümerkan 

• 
liçlannızı,reçet 1 

mutlaka Yeni Ecza 
yapbnnız 

• 
1 

Taze ve teıniz ilaç yapan v 
satan bir eczanedir 

I Yeni Eczanede her türlü }istik eşy.a,k 
ya, pudra , lavanta ve bilumum yer 
Avrupa po.rfumeri ve tuvalet eşyası 
lunur. 

Adananın on bir senelik Biçici ve Dikit Yurdu - Kültür - Direktör· 
YENi ECZANE 
Belediye civan tütünden muaıddık diploma verilir. Ka)ıdlara bqlındL 8510 

Türkiye lı bankası Adana 
ıubesi müdürlüğüpden : 

Türkiye lı Bankam Adana Şu. 
besi tuarrufunda bulunan 111tıdaki 
emliki aatmak veyahut kiralamak 
arzusundacLr. isteyenlerin hergiin öt· 
leden evvel Banka idaruine müra
caatlan rica olunur . 

1- Atatürk parkı twpnda ev 
ar1111 

2- Asri sinema karşısanda A 
karcalınm büyük evi 

3- Atatürk parla şimalinde ye 
ni cadde üzerinde milaendil llhami 
evi civanndı arsalar 

4- !aeirlik ve Sarrafın damı 
aaevkilerinde üç bin küsur d&ıiim 
arazi .8502 9- 12 16 19 22-26 30 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

10-10 f· A. 

Seyhan defder
darlığından: 

Admanan lneirlilc Kö~den De. 
tirmenci Süleyman oğlu Nafi ve or· 
tatının 935 stnHİ muamele vergi. 
lirden .W.zineye borçlu ofduka.ı 

260 .... 96 kurufll miadıırd8" öde
medilderinden d~ T•lit ICo 
misyonunun 26/3/9'Il Tarihli ve 
269 sayıla kararını miis~niden meı
lalı köyde bql...- 400 lira kıyme · 
tinde 16 Beygir kuvvetinde Dovıç 
meraklı bir adet Gazozy~n motor. 
lan haczedilerek 1/10/937 tıribin 
den itibaren ıs gün miiddetle mü
a,edeye fllranlmlf ve 1 S 10/937 
Cuma ~ saat 15 de merkez bi-
riaci taWI fiibeıainde ...... ierta edi· 
I~ ilid bedeli ve Bcledire 
reaal), ahC-,.ya ait olmak üzere ta1ipi 
lerin meılcür motoıu mabaliack",at' 
elikten IOilra % 7 lluçak pey ak
çalarile bi.&likte fiılte ıeflitioe mü.· 
racaatlan ilin olunur. 
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Aşçı ve hizmetçi 

8100 26 Adana 
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