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LONDRADA BÜYÜK BİR NÜMAYiŞ YAPILDI 

Japon emperyalizmine nefret 1 
----··· .. ·---

On binlerce kişi Londra sokaklarında halkı 
Japon mallarına boykota davet etti 

[i:nı;;n-1 Araplar İngiliz i , 
~ava~ı_j makamallna 1 

bir muhtıra verdi · 
~enfilerin getirilmesi isteniyor 

-----··....-
~ilistine • 

yenı bir tahkik komisyo -
nunun gelmesi bekleniyor 

~ l(~düs : 18 ( Radyo ) - Son bir 
~ ç run zarfında had iseler başka 
~h"ahiyet iktisap etmeğe başla-

r . 
~ So~ iki gün zarfında çok şiddet
dG en mzibaU tedbirler sayesinde Ku-
d, \Xafa, Telaviv içinde ve civarın-

ır vukuat olmamıştır . 
ı~ Do~ru düşünen Arap ileri gelen
Yl bırleşerek kısa bir müzakere 
ıa.Jhllıışlar ve fngiJiz makamatına bir 

hra tevdi etmişlerdir . 
~u muhtırada, beş on gün evvel 
l'i ara gönderilen menfilerin, iadesi 
~edilmektedir. Ayni notada İngiliz 
ııı •• _•ınatı iJe müzakerelerle anlaşıl
-...uıın kararlaıtırıldığ( ve binaena. 

leyh Filistin işinin halli için esaslı su
rette bir müzakereye başlanılması 
lazım geldiğini ve Arap mümessilleri· 
nin böyle bir uzlaşma konuşmasına 

hazır oldukları da kaydedilmektedir. 
Kuvvetle tahmin edildiğine göre 

bu haftalar icinde FiJistine , londra
dan yeni bir tahkik komisyonu gele
cektir. Bu münasebetle menfi bulu
nan Arap ileri gelenlerinin Filistine 
avdetleri,tahkikatı teshil cephesinden 
daha muvafık olacaktır. Kudüs İngi
liz makamatı Arap ileri gelenlerinin 
müzakere tekliflerile menfilerin iadesi 
taleplerini havi muhtra kopyesini Lon· 
draya göndermiştir . .__ ______________________________________________ ____ 

HATA YDA iNTiHAP 
HAZIRLIKLARI 

~iirk mallarını yağma edenler hak
kında şiddetli takibat yapılıyor 

intihabı kontrola memur heyet 
j:)erşenbe günü Antakyada olacak 

··~-
Heyet bugün şehrimizden geçiyor 

'" ltatay intihabım murakabe 
~lt~Cek olan heyet bugUn toros 
'-1t•Prealle ,ehrlmlzden geçe-

tır. 

111 lteyet, garda, Yan Tevfik Ha
' Baysal, Kumandan, Ylllyet 
1t"ltan1 tarafından merasimle 
'"••lanacaktır. 
~ lteyet bu gece Halepte ola
,,~"• yarm ajlebl iht!mal An-

)aya geçecektir. 

h b~?lakya : 18 ( TÜRKSÖZÜ 11 u· 
ltı~ ıtınden) - Del.-gc B. Roger di.in 
~ .. ~lhakatta tetkikler yapmış ve tetki
huıı sırasında halk ılc de temaslarda 

llrı:nuştur. 

l'Urk mallarma tacavuz 
m•••l••I 

it· Orta Kuseyr nahiyesinin Arap 
lt~)lerindeki Türk mallarının muayyen 
oı:"cler tarafından yağma edilmekte 

Ulınnu evvelce yazmıştım. 

devam etmektedir. Bilhassa:halkımız 
intihap iç:n nüfusa yazılma işlerini 

ikınala çaiışmaktadır. 
A\ ni menbadan aldığım ma!Uma. 

ta goie, intıhabatı kontrol için Ce. 
nevredcn gondcı ilen he) et Perşembe 
güııiı Antakyada olac kıır. ı 

Şanghay sokaklarındaki çarpı,malardan 
~ ... ~ 

-Cinliler 50 bin japonu 
muhasara ettiler 

Londra : 18 (Radyo) - On binlerce klflllk bir halk kltlesl 
bugUn Uzak Şark hldlselerl mUnasabetlle bUyUk bir nUmayle 
yaptı. Ekserisini lnglllz işçisinin tefkll ettlll bu kaflle hep bir 
ajızdan Japonyanan harekltını nefretle karfaladıklarını izhara 
ba,ıamıflar ve Japon mallarına halkı boykot. tefvlk etmı,. 
ıerdlr. Bu sn'•da ı,c;ı partisi Lideri ameleye bir nutuk söyle
mlf ve Uzak ••rktakl emperyallet hareketlerl tebaı1

llz ettir
miştir. Hatip ayni zamanda Milletler Cemiyeti ile Amerikanın 
tef rlkl mesalelnln teclllne vasıta olma•rnı açıkça hUkOmetten 
lstemı,tır. 

Lider, ayni zamanda, lngllterenln, Çlndeld yarall Çlnlllere 
lllç göndermesini talepte bulunmuf ve halkı sureti kat'fyede 
Japon mallarına boykota davet etmı,tır. 

Amele Partisi Liderinin bu nutkunu müteakip halk sUkO· 
netle da6ılmıftır. 

40,000 Japon mahsur 
Nankin : 18 (Radyo) - Çin me

nabiinden alınan haberlere göre; 
kırk bin kişilik bir Japon kU\·veti 
Tayan'ın seksen kilometre şimalinde 
Çin ktıvvetleri tarafından ihata edil· 
miştir . Japon tayyareleri mahsur 
kuvvetlerin üstünde uçarak onlara 
sabır tavsiye etm~kt~ ve tak"_'iyelerin 
yolda olduğunu bıldırmektedır. 

Japonıarm harekAll 
Şanghay : 18 (Radyo) - Tok

yodan verilen malt'.imata göre, Japon
lar dört günlük bir çarpışmadan son. 
ra şimaldeki dört eyaleti işgal et• 
mişlerdir. 

DIAer bir JaponXfırkası lhatada 
Şanghay : 18 (Radyo) - Chan· 

si'nin simall garbisinde biı Japon 
fırkast ihata edilmişlir. 
Japon taarruzu püskürtüldü 

Şnnghay ; 18 (Radyo) - Çin 

ajansı Lotion'un şimali şarkisinde Ja· 
ponların üç yeni taarruzlarının püs
kürtüldüğünü, Royter ajansı da Çin· 
lilerin Şanghay şimalinde ilerlemele
rine devam ettiklerini bildirmektedir. 

r~~~ 

Büyük Şef 
bir nutuk 

söyliyecekler 
Ankara : t8 ( TÜRKSÖ

zO muhabirinden ] - BU· 
yUk Millet Mecllslnln önU· 
mUzdekl lçtlmamda BUyUk 

) Şefimiz AtatUrk'Un bir nu- l 
) tuk söylemeleri kuvvetle 
) muhtemeldir. 

Cezire hala anarşi 
içiııde 

J\1aıdin : 18 ( TüR:...:sôZü mu
habirinden ) - Şimali Suriyedcki 
anarşi henüz yatışmış ueğildir . Ka-
mışlıda halen ayaklanma hareketi 
ınevı.:uddur. 

Üç gün evvel Şamdan tayin edi· 
)erek Kamışlıya gelen 18 kişiden mü· 
rekkep bir Vatani polis müfrezesi , 
Kamışlıdaki Erıne11iler tarafından nef. 
retle karşılanmıştır . 

h Dün ö~rendiğime göre; mesalihi,. 
d~ dairesi bu vakalarla çok yakın
lc 11 alakadar olmak ve failleri şiddet 

tlkip ettirmektedir. 
Bay Metaksas bugün Ankarada 

Ermeniler , polis teşkilatının Er
menilerden müteşekkiJ olmasını, hiç 

bir Vatani memurun bulunmamasını is
temektedirler . 

Ermeniler gizli içtimalar yapmakta 
ve arzularının temini için bir çok 
Çarelere başvurmaktadırlar. b· 4ntakya kaymakamlığına Şamdan 

d~•-~imaenin tayin edileceği hakkın· 
~1 haberler asılsızdır. 

il\ Satlam bir menbadan aldığım 
tı •luın~ta ;göre Antakya kaymakamlı 
ltt ~enı_ rejimin tatbikine kadar Veka. 

•le ıdare edilecektir. 
Gerek t@lkımız ve gerekse deJe· 

tClilc; yeni rejimin tatbiki hazırlıklarına 

İstanbul : 18 (Hususi) - Ev°vel
ki akşam Averofla Yunanistandan 

lstanbula hareket etmiş bulunan , 
Yunan Başvekili Bay Metaksasın 
bugün öğleye doğru limanımıza 
gelmiştir • Dost Elen Başvekili 
Bozca Ada önlerinde Ha-
midiye Mektep Gemimiz ve daha 

bir kaç torpido ile karşılanmıştır. 

Bay Metaksas öğleden sonra 

hususi bir trenle Haydarpaşadan 
Ankaraya hareket etmiştir • Dost 

devlet adamı lstanbulda büyük tö· 

renle karşılanmış ve ayni şekilde 
merasimle Ankaray a uğurlanmıştır. 

Dün Ermenilerden mürekkep bir 
heyet Halebe itti. Bunlar , isteklerini 
Halep makamatına kabul ettiremez
lerse Şama ve orada da iş göremez
lerse Beyruta gideceklerdir. 

Aşair arasındaki ihtilaflar hala 
halledilemedi • Ufak tefek patırtılar 
hala vukubulmaktadır. 

Ademi müdahale komite 
sinde anlaşmaya doğru 

İngiliz - Fransız tekliflerini İtalyan ve 
Alman murahhasları müsaid karşıladı 

Komite bu hafta içinde tekrar toplanacak 

Ademi Müdahale Komitesi 
Bafkanı Lord PHmut 

Berlin : 13 Teşrini ev el [Hususi] 
- Almanya eski müstemlikelerinin 
geri verilmesini harici siyasetinin en 
mühim bir şarti haline koymuştur. 
Fürenin müstemlekeler hakkında da-

ima söylediklerini hatırlayanlar her 
halde buna hayret etmiyeceklerdir. 
Çünkü Hitler ötedenberi bu mmele 
hakkinda açık konuşmuş ve mesela 
31 Mart 1936 da kurdugu sulh pla
nının 18 nci madeesinde Almanyanın 
kısa bir zamanda müstemlekelerini 
sulh yoluyla alacağını söylemiştir. 9 
Eylül 1936 da Nürenberg te Almanya. 
nın yeni dört sene planının neşri mü· 
nasebetile söylediği nutukta Hitler 
müstemlekeler işinin haJoJmasını da
ha uzun zaman beklemiyecegini söy
lemişti; 30 İkinci Kanun 1937 de yine 
Nürenberg te toplanan parti kongrasın· 
da Hitlerin söyledikleri ise,en soguk 
kanlıların bile nazarı dikkatını se be• 
decek kadar katidir. Hitler diyor ki: 
" Aalman milleti hiç bir muahedeyi 
bozmadan ve kimsenin hakkını gasbet 
meden kendi başına hatırı sayılır 

müstemlekeler kurma~a muvaffak 
olmuştu. AJman sanayiinin kıymetli 
bir rünknü olan bu müstemlekeler 
bugün elimizden alındı. Bu haksız gasb 

Gerisi üçüncü sahifede -

Almanya müstemlekelerini alırsa 

Asla iskan siyaseti 
güdecek değildir 

Alman müstemleke dairesi şefi 
müstakbel hareketi izah ediyor. 

Londra: 18 (Radyo) - ispan
ya işlerine, Ademi Müdahale komite
si dün toplanmış ve İngiliz, Fransız 
murahhasları, ispanyada bulunan ec
nebilerin mümkün olduğu kadar kı
sa bir zamanda geri çekilmelerini 
komitede temsil edilen hükumetlerin 
şimdiden gönüllü ve hava malzeme
si gönderilmesine müsaade etmeme
ğ"i ve bunu kolaylaştırmamağı taah
hüt etmelerini teklif etmişlerdir. Ve 
komiteden süratle bir neticeye va
rılmasını ve şimdi temsil edilen hü-

kümetlerin bu teklifleri kabul için 
kısa bir mühlet tesbit etmelerini is· 
temişlerdir. İtalyan murahhası }\er i· 
ki taraftan müsavi mikdarda rönül
lülerin geri çağrılması teklifini kabul 
etmiş ve muharip haklarının tanın

ması lüzumunu da tebarüz ettirmiş

tir. Alman mürahhası da hükümeti
nin gönüllülerin geri çağrılmasına ta
raftar olduğunu ve İngiliz - Fran· 
sız tekliflerini hükümetine bildirece
ğini söylemiştir. Komite, önümüzde
ki hafta içinde tekrar toplanacaktır . 

Vatanilerin propaganda
sı Halayda muvaffak 

olamamış 
Sancaktan On Türk talebesi Şam 

Üniversitesine alınıyor 

Halep-Şam muhalefeti ve parti 
hareketleri devam ediyor 

Şam : 18 (TÜRKSÔZÜ muhabi
rinden) - Son günlerde Vatani bü· 
yükleri , Sancak hadiseleri münase
betile doğ-an son vaziyeti göz önüne 
alarak çevrilen manevraların iyi neti
celer vermediğini anlamış bulunuyor. 

Suriye hükumeti Suriye propa
ğandasının Sancak Türk unsuru ara. 
sında fena bir teşkilat neticesi olarak 
bir faide temin eylemediğini görmekte
dir . Bunun için Bay Boraziye Sancak 
talebelerinin Şam hükumeti hesabına 
mekteplere alınmaları bildirilmiştir 
Şam Üniversitesine 10 Türk talebesi 
alınacaktır. Bunların masrafları Şam 
hükumetine aid olacaktır. 

Halep : 18 (Hususi) - HaJepte , 
Şam hükumetine karşı muhalefet ha· 
reketi gittikçe büyümektedir . Her 
tarafta ademi memnuniyet havası 

I esmekte ve bu hal, bir çok siyasi par· 
tilerin teşkkülüne vesile olmaktadır. 

Dün Doktor Arif Hikmetin evin
de büyük bir toplantı olmuştur. Bu 
toplantıya hemen bütün muhalifler 
iştirak etmişlerdir. 

Doktor Arif Hikmet topJantıda 
bulunanlara yeni partinin programını 
izah etmiş , bunlar da bu program 
dahilinde hareket edeceklerine dair 
yemin etmişlerdir . İçtimada bulunan
ların bir çoğu eski Suphi Berekat 
partisine mensup olan kimselerdir • 
Fakat bunlar, bundan sonra Suphi 
Berekatla çalışmayacaklarına ayrıca 
yemin etmişlerdir. 

Şam : 18 (Hususi) - Son aylar. 
da Suriyede başlıyan buhran gittikçe 
şiddet ve sirayetini artırmaktadır. Hü 
kumet ciddi tedbirler almak emelile 
çalışmaktadır. 



S.hife: 2 

Vazifesini yapacak olan her ordunun, mensub olduğu mcmle. 
ke ı ve Devlet bünyesinin esas parçalarından biri olması zaruridir. 
Eger Birleşik Amerika oıdusunu <ilçüp değer vermek lazım gelir· 
se, evelA, memleket ve devletin vaziyetini ve icablarını göz Ö· 

nüne getirmek lfııımdır. 
Birleşik Amerika, Avrupada nisbetlere göre tasavvur edilemi

yecPk derecede geniş, Şark ve Garb tarafları okyanuslarla çevri
lip muhafaza allına alınmış, şimal tarafında, lıiç bir menfaat ay. 
kırıl:ğ'ı olmıyan bir devletle bitişik, cenupta, bünye ve tarihi iti. 
barile tehlikeli bir hasım olarak telakki edilemiyecek bir devletle 
komşu olan ayri bir kıırdır. Bu itibarla, Amerika ordusunun, 
memleketi birdenbire basacak olan düşman ordularına karşı çık· 
mak mecburiyetinde kalması hemen hemen imkansızdır. Bundan 
doiayı, Avrupa ordularının olduğu gibi, Amerıka ordusunun, bas. 
kın halindeki tecavüzlere kar<ı koymak maksadilc daimi surette 
harbe müheyya ve ha11r bir halde bulunmasına hacet yoktur. 

F ilhakika, Birleşik Amerika dev 
letleıi bugüne kadar geçen ta. 
rih içinde, hiç bir zaman birden· 

bire ve hazırlanmadan düşmanla kar 

yi daimi surette ayni kaide ve esas 
lar dahilinde tatbik etmek çok güç. 
tür . Nede olsa; öğretmt'nlik vazi
fesini gören subay ve yarsubayların 
en yeni İcablara göre bizzat talim 
ve terbiye görmeleri lazımdır. 

Türkııöıil 

hö h 

Saylavlarımızın 
tetkikleri 

Ha va ve mahsulat 

Cuma günü şehrimizden civar 
kaıalanmızda tetkikatta bulunmak 
üzere giden mebuslarımız Ceyhan, 
Osmaniye, Bahçe ve Dörtyol kaza. 
!arım gezerek bu yerlerde Cünıhu 
riyet Halk partisi, Belediye ve tüc
carlarla sıkı bir temasta l.ıulunak 
işl.-ri ve düşünüşleri hakkında uzun 
konuşmalar yapmışla•dır. Bütün ka. 
zalarda mebuslarımız şerefine Kay· 
makam ve belediyeler ziyafetler ver
mişlerdir. Mebuslarımız bu havalide 
ki tetkiklerini bitirerek pazar günkü 
tirenle şehrimize dönmüşlerdir. Bu· 
gün otomobillerle Kozan, Saim bey· 
li, Felce, Kadirli ve Karaisalı kaza· 
larında tetkikatta bulunmak ve halk 
ile iörüımeler yapmak üzere harelcet 
edeceklerdir, 

Şehrimizde yağmur mevsimi baş. 
lamıştır. Son iki gün zarfında şehre 1 
düşen "atmur m kdan 10milimetre1 
dir, Tarlada henüz toplanmıyan ko· 
za mikdarı ancak yüz de 2 nisbe· 
tindepir. 

Bu haftı içerisinde Borsada 
908,452 kilo pamuk satılmıştır: Bu 
satılan mikdarrn yüz de 50,74 kısmı
nı fabrikacılar, yüz de 22,37 kısmını 
ihracatçılar ve yüzde 26,89 kısmını 
da çeteciler almışlardır. 

Bu hafta geçen haftaya nazaran 
436,288 kilo fazla pamuk satılmıştır. 
Bu fazlalığa sebrp ihracatçıların ge· 
niş mikdarda alış uerişlere girmiş 

olmalsıdır. 
Bu hafta içerisinde ihraçatı yapı 

lan mahsullar şunlardır: 

Darn 
Kız lisesi 

Kadro harici talebeleri 
yine kabule başlıyor 
Şehrimiz Kız lisesi, Perşembe 

ğününden itibaren kadro harici ka · 
lan talebeleri kabule başlıyacaktır. 

Bu talebeler şimdilik mektebin esas 
sınıflarında okuyacak sonra bir kaç 
güne kadar yeni açılacak şubelere 
ayrılacaklardır. 

Bir esrarcı 
yakalandı 

şılaşmak zorunda kalmamıştır, Bila
kis, ordu kuvvetini bütün sükunetile 
icabeden nisbet çıkarıncaya ka. 
dar her zaman kafi derecede vakit 
bulabilmiştir. Memleketin vaziyetin 
deki hususilik, devletin kRra ordu· 
!arını kullanacağı anı bi.zat tayin 
etmesi imkanını daima vermiştir. 

Ancak , aktif kıtaların bir çok 
küçük gıırnizonlara tevzii dolayıai
le, bir taraftan bu subay ve yarau· 
bayların talim ve terbiye görmeleri 
için lazım olan büyük çerçevenin 
mevcud olmaması diğer taraftan kı. 
talarda ~ıll~rca çalıştır_m~k- suretile 1 
kendilerıne ıcabeden bilgıyı venneğe 
vakit olmadığından , yedekleri ye· 
tiştirmekle m•şğul olan subay ve 
yarsubay yığını , vazifelerine göre 
kıırs ve mekteplerde her zaman ye. 
niden talim ve terbiyeye t ıbi tutul
maları mecbuı iyeti hasıl olmakta. 
dır 

,Arazi tahrir işleri 
1 
Yeni sene vergllerl taukkukatl 

184,219 kilo (Pamuk bu aıikdar 
geçen baltaya anaıaren ~ azdır. 

G~en balta ibrac edile• pamuk 
mikdan 274,435 kilodur) l 

Seyyar kıptı aşiretinden Meh

med oğlu Memili üzerinde zabıtaca 

yapılan araştırma neticesinde 121 

santigram esrar bulunmuştur. Memi· 

li derhal yakalanarak hakkında ka

nuni muamele yapılmak üzere Müd
deiumumiliğe verilmiştir. 

Buna mukabil Deuiz ve Hava si 
!ahının vaziyet! büsbütün başkadır. 
Her iki silaha da, ani ihtilatlar kar· 
şısında faaliyete geçmek vazifesi 
düşebilir. 

Bundan dolayı milli müdafaanın 
bu iki parçası da, daha sulh zama 
nında tehlikeli bir vaziyet karşısında 
bulunabileceğini 'hesap edeı ek her 
an faaliyete geçmeğe müheyya bir 
halde biılunmak mecburiyetindedir. 
Kara ordusu da harp halinde lazım 
olacak iosaa ve malzrmeyi gene sulh 
zamanınia hazırlamak mecburiyPtin 

dedir. 
Bu vaziyeti müdrik bulunan /!\. 

merika birleşik devletleri, sulh za· 
manında, her an Harbe girişecek 
kudrette büyük bir orduyu silih al
tında bulundurmak sadece ufalı: mik 
tarda aktif kıtalarla iktifa etmekte

dir. 
Baştanbaşa katedildiği zaman 

Moskova -Lizbon arasındaki mesa 
feye tekabül eden ve 120 milyon 
nüfusu olan muazzam bir ülkenin 
yalnız 120-130 bin kişilik bir or· 
duyu silah altında l ulundurması gibi 
akıllara hayret veren bir hakikat, 
ancak bu şekilde izah edilebilir. 

Kuvvetli bir muharebe ordusunun 
özünü trşlcil ettiği için, nisbetin ufak 
olan bu orduya, sulh zamanında çok 
muaz:um vazifeler düşmektedir. A
merikanın sulh zamanındaki ordusu, 
bu dev gibi ülkenin her bucağına kü· 
çük birlikler halinde serpilmiştir. 

Bu itibarla, bazan liir alay ko
mutanı kendisine bağlı olan bölük
leri arayıı.ı bulabilmek için binlerce 
kilometre seyahat etmek mt'clJuri
yetindedir. 

();duyu bu suretle dağıtmak kf'y
fiyetinin tarihi bir an~ne ile alakası 
vardır. Beyazların kızıl derili yerlile· 
rin üzerindeki hakimiyetlerini, menı· 
leketin garbına doğru adım adım 
yıymata başladıkları devirlerde, o 
günlerde mevcut olan sınır boylarında 
ufak tefek kaleler meydana geliyor· 
du. Bu kalecikler bugün de hali sulh 
garnizonlarıdır. Subaylar, yarsubay 
lar, erler, bu gaamizonlardan kalka 

181c:, şehirlere, üniversltelere, yüksek 
llH'kteplere ve talim yerlerine gidi 
yor ve buralarda organize edilmit 
olan yedeklere mahsus kursları idare 

ediyorlardı. 
işte bu yedekler bir harp halinde 

Amerikan ordusunun harp kadrosu· 
nu teşkil etmektedirler. Sulh vazi · 
yetinde ilı:m de bu yedeklerin yanr 
bqlannda ayn komutanları vardır. 
Binlerce subay ve yarsubay kendi 
kıtalan dııından uzun yıllar gibi· 
mevkileri ifral etmektedirler. Hiç 

tüpheliz ki, tdmıil talim ve terbiye· 

Bunun neticesinde , subayları" 
hayat ve faaliyetleri , ekseriya , ye· 
deklere talim ve terbiye vermek ile 
mekteP.lerde talim ve terbiye gör· 
mek arasında geçmektedir. 

Bu izahtan da anlaşılacağı gibi, 
kısa bir müddet hizmet iÖrenlerdcn 
mürekkep bir ordu, bu vazifeyi ba· 
şarabilecek bir mevkide detildir . 
Çünkü , kısa müddet hizmet iiren 
bir ordu da , ııisbeten çok kı .. ve 
birbirini takibeden fasılalarla silah 
altıua alınanları talim ve terbiye ede. 
bilmek için nıevcud bütün kuvvet· 
lerı huekete geçirmek lazımdır . 
Bundan dolayıdır ki , Birleşik Ame· 
rika ordusu , uzun mıiddct hizmet 
gören er v..! subaylardan teşkil edil
miştir. 

Bundan başka , ordunun diğer 
bir vazifrsi de , modern silah ve 
komutanlık kaidelerini mükemmel
leştirip bunları tecrübe etmektir. Er 
bu bakımdan , zengin bir ülke ile 
yüksek bir inkişafa mazhar olmuş 

kudretli bir endüstriden yardım gör· 
mektedir. 

Amerika T .1yyare ve Tayyareci .. 
lerinin yüksek evsaf ve kabiliyetleri 
her kesçe malum olan bir mesele· 
dir. A'11erika ile Avrupa arasında· 
ki o'<yanu-ıu bir A -nerikan tayyare· 
sile ilk d·fa aş'ln da bir Amerikalı· 
dır . T eksasda , Meksika sınırına ya 
kın bir y~rde pilot yetiştiren dünya· 
nın en büyük ve en m'ikemmel tay. 
y ır~ci ın !ktebi balunmaktadır. 

Birleşik A'llerika , saatte 70 ki· 
lo netred!n fa>.la bir süratı olan ve 
diinyanın en süralli tank• sayılan 
Christi adındaki Tankı yapan mem

le ettir . 
Floridanın şimalinde , Georgia 

hükumetinde , ı iyade faaliyeti , tan 
zim ve silahı şuurlu hir tarzda ve 
çok çetin çalışmalarla mükemmel 
leştirilen muazzam bir piyade mek 
tebi bulunmaktadır. 

Amerikanın kara ordusu, vakti 
le , piyadesini otomatik tüfenklerle 
ilk defa techiz eden devletlerden 
biridır. 

Amerikan binek hayvanlarile bi· 
nici .~ubayları , Berlin olimpiyadla· 
rında yüksek kabiliyetlerini röster 
meğe muvaffak olmuşlardır. 

Her silah sınıfının subay ve kur· 
may sub[ • .1nı yetiştirmfk içia , 

Vilayetlerdeki arazinin tahriri 
komisyonlarr, işlerini Nisan 938 SO· 

nuna kadar behemehal bitirmiş ola· 
caktır. 

Maliye Vekaleti, arazi tahririnin 
bu müddet içinde her halde hitiril
mesini alikadarlara bildirmiş ve 
komisyon reislerine tebJitat yapıl
mıştır . 

Haber aldığımıza göre, 1938 
senesi arazi vergileri, yeni arazi tah
riri üzerinden yapılacaktır. 

Bir köylüye 
suikasd 

Y apuıak istiyeu adam 
derhal yakandı 

Bu hafta Arpa ihracatı hiç olma· 
mışbr. Susam ihracatı da az olmuş
tur. Bu hafta ihraç edilen Su
sam mikdarı 26, 950 kilodur, 

Bu hafta klevland en az 32 ve 
en çok 39,50 kuruıtan satılmııtır. 

Mahkemelerde 
Kaçakçıların duruşması 

T eteklcül halinde ııitare lcatada 

Bir niıanlanma 

Tüccar Aziz Naci kardeşi Maran· 

goz ve Mobilyacı B. Hasan Naci ile 

Hataylı lnayetullah kızı Bayan Be 
lıiyenin nişan törenleri Pazar günü 

aile dost ve arkadaşlan huzurunda 
samimi ve aeşeli bir hava içerisinde 

kutlanmıştır. Yeni aif aıılıları tebrik 
eder auıde\ler temenni ederiL 

kaçakçılıtı yapmaktan suçlu ve mev- ----------
kuf IPepe Mehmet ve arkadatlan 

hıkknıdaki duruşmaya aslıya ikUıci 
ceP mahkemesinde dün devam e· 

dilmjftir. 

Bir tasih 
16 Cumartesi tarihli sayımızda 

ki • Taş ,, adlı hikayemizin baştan 
üçüncü cümlesinde • Nuırlı elle· 
rindelci • şeklinde iki kelime pek 
yeniz olarak dizilmiştir . 

Suçlular müdafaalanm yazı 

ile yapmııhrdır. Mahkeme, bir 
çok ııUbalar gös&ereıa dunıtma 00. 

Karamezar köyünden Mebmed yalmnıa tekrar tıetlciki içia dunıtma· 
oğlu Mustafayı ayni köyden Hasan yı batka bir güne bıralcınap karar 

Bu, • Nasırlı enselerindeki • şek· 
linde olacakdı. Tasih ederiz . 

oğlu Ali öldürmek maksadile takip vermiştir. 

etmiş ve müsait bir fırsatını bularak --------------------------
tabancasile Mustafay a ateş etmiş 
ve kaçmıştır. Kurşunlar Mustafaya 
değmemiştir. Sıkı bir takip sonunda 
Ali yakalanarak hakkında kanuni 
muamele yapdmalc üzere Müddeiu 
mumiliğe tealim ~dilmiştir. 

Bir şoför bir kaza 
neticesi öldü 

Cumartesi günü feci bir kaza ol· 

muştur. 

Akarca köyünden Bahaettin oğ· 
lu Muıtafanın yanında çalışan şoför· 
lerden birisi çalıştırmağa uğraştığı 
makinelerden birinin ani hareketi do· 
layı.ile kolçak kalbine vurmuştur. 

Ani olan bu darbanın şiddetli 
olmasından Jolayı şoför derhal öl
müşür. 

18 Te,rlnlevvaı 936 

Gök yiizü keşif sisli ve b•ılutlu, 
hava hafif rüzgarlı , en çok sıcak 
27,5 santigrat derece. 

mükemmel bir surette teçhiz edilmiş 
mektepler mevcuddur . Bu mektep· 
lerde çok ciddi bir tarzda çalışıl· 
nıakta , hedefe doğru yürünmekle 
dir . Çünkü , o ılaıın Avrupa ordu 
!arının vazifelerine benzemiyen va· 
zifeleri çok büyü~ tür ve bu itibarla 
dabunları başka vasıtalarla baıar
mak zarureti vardır. 

Amerika ordusu, bugüne kadar 
memleketinin tarihine , kaybcdilmit 
bir harbı kaydetmemiş olmakla bi· 
bakkm iftihar edebilir. 

- ULUS -

Bölgelerde çalışmalar 

Osmaniye güzelleşiyor. 
Dörtyolda yol faaliyeti var 

• Bahçede ımar hareketleri 
Osmaniye : ( Hususi muhabiri

mizden ) - Kazamızın ve civarının 
yol inşaatı işlerinin süratle bitirilme. 
sine çalışılmaktadır . Osmaniyede 
halk mütemadiyt'n yeni binalar kur
makta ve Belediye de kazanın 
yollarım yaptırmaktadır. Kazanın ay
dınlatma işlerine de eheııımiyet ve. 
rilmektedir. Belediyece satın alınan 
lüksler muhtelif yerlere konarak 
tenvirat yapılmaktadır . 

Osmaniye halkı son zamanlarda 
nıeyvacılığa fazla ehemmiyet ve~ 
miştir . BW çok yerlerde Portakal , 
Limon, Mandaline , Yenidünya gibi 
fıdanlar ekilmiştir . Pek yakın bir za. 
manda burada yetişen bu me yvalır 
civıır viliyetlere ucuzca ihraç edi 
lecektir • 

Usmaniyt. önümüzdeki Cüm • 
huriyet bayramını her yıldan daha 
iyi bir şekilde kutlamak için hara 
retli bir şekilde çalışmaktadır. 

Bahçe : ( Hususi mubabitimiz· 
den ) - Kazımızın her bakımdan 
ilerlemesi için Belediyemiz ve kay· 
makamımız hararetle çalışmak tadır. 

Belediyenin bütçesınin azlığına 
rağmen aoo günlerde kazanın iç yol 
larmı ve çarşı yollarını yaptırmış ve 
bir çok yaya kaldırımları betonla 
döşemiftir . 

Kazamıza yeni tayin edilen Kay
makamımız BeJediyetve h-ıllc ile te· 
mas ederek kazama ihtiy~ruıı tes
bit etmekte vç lizımgelcn itleri 

yapmaktadır. Belediye kaza ile is· 
tasyon arasındaki yolu bir çok lüks 
lerle aydınlatmıştır. Ayııi zamanda 
uzak olan istasyon yolunda öteden· 
beri bir tek araba nakliyatı yap
makta idi. 

Bu şeklini bir çok zorluklar do 
ğurmakta olduğunu gören kayma 
karnımız Belediye ile temas ederek 

bir kaç araba daha getirmeğe karar 
vermiştir. Bahçede bugün pek çok 
Portakal.Limon.Nar, Elma ve Armud 
gibi •taçlar yetiştirilmektedir. 

Bu yıl, kazamız Parti Heyeti,Be
lediye ve halk, Cümburiyet Bayra · 
ınını daha iyi bir şekilde kutla
maya çalışmaktadtr . 

Dörtyol : ( tiısuai muhabiri· 
mizdeo ) - Dörtyol Kaymakamı 
ile Belediye elele ~ererek U-n 
bir çok yollanoı yaptırmıflardır . 
Y apılao yolların içerisinde istas 
yolu da vardır. Nakliyat şimdi mun
tazam bir şekilde yapılmaktadır. 

Halkın temiz su içebilmesi için 
dağdaa getirtilen temiz 111yun da 
halka tevziine başlanmıştır. 

Kazanın bir çok yerleri lüks
lerle ~ydınlatılmıttır . Bu yıl Porta· 
kal ve Limonculuğa daha fazla ehem 
mi yet verilmektedir· 

Ôniimiizdeki Cümhuriyet Bay· 
ramım daha parlak bir şekilde kut· 
lamak için Oörtyolda büyük hazır
lıklar yapılmaktadır. 

earen 
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P aris civannda bir cam 
nede şimdiye kadar g" 

miş bir hadise olmuştur: 
Akşamdan numaralanm Y 

arslan ve kaplanlar bir kaf'" 
durulmuşlardır. Şimdiye kadar 
arslanlarla kaplanların arası çok 
imiş ve meslekdaşlık veya kapı 
kadaşlığı usullerine riayet edi 
larmış 1 

Fakat bu son gece, kafestell 
detli homurtular gelmiş gardi 
lar da hemen kafese koşmuş! 
ama iş işten geçmiştir. Çünkü 
adlı arslanın kaplanlar tarafı 
yarısı yenmiştir! 

Sivrisinek babından 
bir yazı r 

T emin ederiz ki, Karpy 
veya Güzelyaylanın si 

nekleriodtn babsetmiyeccğiz. 
simiz çok uzaklara, Amerika 
Amazon nehrine aittir. 

Bu nehrin sahillerinde bul 
sivrisinekler gerek adet ve 
büyüklük itibarile inamlmıy 
derecede korkuncmuş. Hatti "A 
lon,, adlı bir lngiliz harp sefinetİ 
bu nehir üzerinde sarı renkli bir 
binlik- yani yemelc dolabı le 
teli- albnda seyahat etmekte)' 

Düğün veya cenaze 
daveti! • 

l
•ngilterenin Bradfort şehrinde 

garip ve emsalsiz bir hadlll'IPtaa 

olmuştur. 
Harold Rober 

yaşlarında bulunan bir adamla 
yaşında balunan iÜzel Edit Aı...ıı .. r.. 
adlı bir kızın dütünü takarrür ~ 
miştir. Bu adamla kızcağız tam Y' 
di scnedenberi sevişiyorlırmış . Bw. 
nun için düğün hazırlıkları fev 
şekilde yapılmış ve balayı aeyalıl111..,_. 

için de bir çift birinci mevki bilet 
satın alınmıştır. 

Fakat, düğün günü salıahı il 
kızın boğazında had lıir iltihap gö
rülmüş, doktorlar bunun kuşpal.-, 
olduğunu tesbit etmişlerdir. 

Sarfedilen gayretlere rağmen 
Edit kurtulamamış ve ölmüştür 
Böylece düğün davetiyesiyle gelrll'" 
ler, Editin cenaze merasiminde 
bulunmak mecburiyetinde kalmı~l 
ılır. 

Konya belediyesi 
sıkıntı içinde 

Memnrlar dört aydır 
maaş alamıyor 

Konya - Belediyemiz şu soıı 
gi·nlerde, bundan üç, dört sene el/• 
vel olduğu gibi, bir para sıkıntısı.ı 

çekmekte, memurlarına dört •ydaıı
beri maaş verememektedir. Tanzifat 
amelesi ara~ında henüz Haziran ay 
lığını alamıyanlar da vardır. 

Bu mali sıkıntı belediyenin s011 
zamanlarda yapmak mecburiyetinde 
bulunduğu tediyelerdcn ileri gelnıif 
tir ki bunlarm başında da Duthl 
suyu gelmektedir. 

Kat'i kabul muamelesi ~apılall 
Duthı suyu için belediye bütün borÇ 
larını ödemiştir. 

Sıkıntıya ikinci sebep olarak ta 
Lenç şirketinin, ınatlubatına karşılık 
belediyenin mezbaha nakliye rüau• 
muna koymuı olduğu haciz göate· 
rilebilir. Az da olsa, böylece bir ge 
lir membaı buiün belediyenin elindtll 
alınmış bulunmaktadır. 

Mamafih, belediye, tabaisala vc
receti biraz önemle bu vaziyeti ön· 
liyecek, memur ve müıı~hdeaıiııin 
maaşlanrıı verecektir. 
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ŞOPENiN AŞKI 
Dahinin aşk1, belkı Lir Yanar

dağ indif aından farksızdı 

na ilk saadeti veren, Jorj San, sanat
karın defterine yazdığı bir iki kelime 
ile attığı imzadır: 

Jorj San, .:sanatkarın eserlerine 
~ karşı duyduğu hayranlı~ı şu üç cüm-
8'.ttakct ve samimiyet . leyle ifade etmişti 

bezaket ve samimiyete kan· "Size herkes hayran,, 
,.laeteli ve sevimli hali kendisini Şopenin hayatında Jorj Sanın 

etrafındakilere sev~irmiş ve aşkı bir saadet olduğu gibi, bu aş-
cttirmiştir . O, kendisini ta km nihayete ermesi de o derece bü 
r İçin .Şopen'den ziyade Şo- yük bir iztirap olmuştur. 
olmuştur . 
~ Büyük musiki üstadı, hayatında-
~ nin musikisinde de onun bu ki bu iztirabı belki pek fazla ifade 

rubu, samimiyeti ve inceliği etmemiştir. Hatıra deflerinde bile, 
8-. Clnlılığı ile görülür. Jorj Sandan nasıl ayrıldığını ve bu 
· OUnla beraber , Şopenin musi- aynlısın iztirahlarır.ı pek fazla anlat· 

. ICalar ve göz yaşları eksik maz. Fakat, ~bu sükıitu acaba onu 
• Çünkü sanatkar hayatında ifadeden aciz buluııduğu için değil 

rı da çekmiştir. mi ? 

~ Fransız kadın muharriri Diğer taraftan, Jorj San da Şo· 
ile olan aşk macerası ha- penle :olan aşk maceralarmm sonunu 

~men hemen. tam.amile işia1 ;avlatmakt•o ~tkinm~ştir. Belki bu 
derecede büyüktür . · ayrıllŞ kalbinde, pek fa:ıla·fiir yer ~-

e ilebilir ki, bu ~k, Şo1?enin B:ıal etmediği için, belki de 'Şôpenin 
nda büyük tir yanar dag 'ın",.,.._ Nl'·~'hallrasına hürmetle ... 

letkil etmiştir, Fakat her halde, romantik dev-
. i sanat1Car fiayafının lili'tün riri~u ncr?anal1Cam11n füc~tası ~ 
rıi de bu aşkta tanımıştır. O· r.omantik bir aşk olmuştr. 

Ademi miidahale komitesinde 

' Birinci sahifeden arlan -
'lceu11 • ıc ~ e 

1 
.. 1 nıazur göstermeK lçin ~ 

.:ulen sebebleri tetkik ede~ 
hiçbirinin. satluı- bir es 

l dıtuıı aotarüz. 

' oıüsteiııllıekeieıin üalisi 
ı....nıııı.-. .. '" iateQliyonnut. F•bt ... 

~ bir devleti isteyip istemedik 
~i ... 80lMllllUIŞ mucit# rl~~-e 

Hıl'l .. .:....ı.e ZlfMD ve hangi müstem· 
•bali-...ı müstemlekeyi 

'"-....... ~- '*leti isteyip iMemcdiği 
IU: 2. Alman müstemle. r tumıle Versay muhadesinin son iz· 

.~lııı.ıılar tarafuıdan iyi idare 1 lerini de ortadan kaldırmadıkça tat-
')orlara: Halbuki AlmanyeJ- min edilmiş olmayacağı aşik-iı:dır. 
~cınlekelftı anc'ik büyük harL· Vilhelmstrasseye mensup bir zat 

bıa.Y,,.... "'6a on sene evvel ele geçirmişti. Almenyanın - ihtiyaç ve şeref gibi 
bı::"ternlekeler Almanların elin· iki ~aik ile - müstemlikelcn geri 
.... ~olsalardı bugünkü manta almağa ve oradaki mandat usulu 
~trhalde 1914 de kinden çok nun lağvina çalışmasını gayreti tabii 

....--..... ..._ Jka olacaktı. Kaldıki Al- bu'uyor. Zaten mandat mefhumun-
\. hakimiyeti ile geçen zama da ( geçici bir idare ) manası mün-
~ıtına rağmen, bu müstemle· demiçtir. Son senelerde bir çok 

'ter devletlerin İştihasını ka· mandaların kaldırılması münasehe-
. kadar düzelmişti. Böyle tile bize muarız devlotler siyasileri-
~dir ki, galip devletler niıı söylediği nutuklarda bu hareke-

' 3.eb:1ızd~n çeke çeke almışlar. tin alman mustemff.Kel~ri için h'ir 
t Inu!temlekeler zaten bir fail accompli olmasından korktuk· 
ll)ilrarnazmış. O halde bunları lan anlaşılıyordu. Şimdi Almanların 
~nan devlete de yaramıyacağı müstemleke meselesini ileri sürerken 
d Ye kıymetaıiz bir ~eyi boşuna hakikatten buodao istifadeye çalı. 
~ c tutubta bize vererek ağzı· şacakları anlaşıl yor. Afmanlarm bu 
~l l>at111adılcla~yret ediyor· davasını terk etmef<' ve- geri çevir· 

llıanya hiç bir :zaman müstem· mek hiç te kolay olmıyacaktıı-. 
~i askerlik noklai nazarın dan Alman müstemlekelerinin Al. 

r 

'p ~ncak iktisadi iktiyaçla. marıyanın iktisadi buhrandan kur-
IQ ıçin istemektedir. Alman tulmasına pek yaramıyacağı iddia· 
~ ~lcelerinin kıymeti iktisadi sma karşı Hitler şöyleisöyJüyör: Bu 

1,. tı al.tanda az çok düşmüş gün~U Jerait aJtmd"' Almanyayı in-
~~kat Almanya gibi gıdai kat eailmiyccek li!aöa~ yiikseltmesi. 
tt i . 1 maddelere anuhtaç bir ni bilea bir devl~t &işleminin mUs-

Çın bunların kıymeti her hal. temtekeleri kendi işi&e elverişli bir 
~.~dır. Almanya 'htiyaqtq; ~ ~ilde lcuUanmasıli ila bilec~ği; aşı 
'~~dde satın alabilmek kardır. "8ir çok mütehassıslar Al· 
bta~teriian\ul eşya tataiı'H man :ftıüstoml~elerinin ıuütenewi 

.A,r· işte bu zaruret karşısın. mahsulat yetiştirmek kabiliyetinde 
)•cı ~anın müstemlekelere~olan olduğundan bahs~tmek ~ bu11un 
"'}ünden güne artmaktadır. Almanyanın ihtiyaclarını tatminde 
~nlerde hasad tfc!yramı mühim röl :oynayacağını ıddia et 

~" ,._~t!~~ BückebE-.rg te söyledi· etmf!ktedirler. "Fakat kimse Alman 
ldij'IC1Ql(ta ımlttemfike meselesi· müstemlekelerinin, Almanyanın ibti-
Alıra' hallini istemiştir. Böyle. dai madde ihtiyacını kamilen karşı· 
tof 'il barici siyasetinde mühim !ayacağım iddia edemez. 
1 •• • n . bu meselenin beyne)· rpt1dai madde1er işinde l>ôyle 
~hY~tınde büyük tesirler ya- olduğu gibi fazla nüfusun kanı işinde 
N._ 'Iİlrirdır. 1 de Almanya gayet insaflı düşün-

,,.,,.,~ı aoayalist fırkası proğ- mektedır. NSDAP Reicleitung müs-
~e üçüncü maddele tomleke işleri dairesi şefi Schnoeckel 

lct, ,,Fra1ts1Z Alman bu hu~usta di) or ki: fazla nufusu 

İkinci Yerli 
• • 

gemımız 

Van Gölünde işletilmek üzere 
lktisad Vekaleti fabrika ve havuz
larında temamen !ürk işçileri tara· 
fından yapılan Bitlis vapuru Vanda 
merasimle Denize indirilmiştir. Bu 
gemi bu vasıta ile yapılan ve göle 
indirilen ikinci vapurdur . 

Sabiha Gökçen 
An karada 

Ankara : 18 ( A.A ) - Ege 
Manevralarında Mavi tarafın 
Hava kuvvetlerine mensub hir 
Tayyare ile harekata iştirak ederek 
büyük muvaffakiyetler gösteren 
Atatürk kızı ve Türk Kuşu baş öt" 
rettneni Bayan Sabiha Gökçen 
dün Izmİrden Tayyare ile Şehrimize 

' t 

Türkaôıü 

Brüksel konferansı 
İçin Japonya davetna

meyi henüz almadı 

Tokyo: 18 (Radyo) - Brüksel 
konferansına iştirak etmek için, Ja· 
pon hükumeti davetnameyi henüz 
almamıştır. 

Bulgaristanda 

Yeni bir hat açıldı 

Sofya : 18 (Radyo) - Kral 
Boris ve Kraliçenin huzurlarile bü· 
gün 35 kilometrelik yeni bir Bulgar 
hattı açılmıştır . Açılma töreninde 
Bay Köse lvanof ve diğer ricalle 
liinlerce halk bulunmuştur. 

Bu hat , 8,000,000 levaya çık
mıştır. 

Alman hududunda 
toplantı 

Sahife : 3 

Asri ' ma •• 
Halkın arzu ve istekleri üzerine sinema müdüriyeti biç bir 

hktan çekinmiyerek yeni ve büyük bir program sunar l.. 

Kemal Sahir yeni heyeti temsiliyesi 

Bayan Mualla 
Okuyucu arkadaşlarile 1.. 

Komik Sezai 
Ve arkadaşları zengin bir 

Sinemada !.. Hanri Gradin 
gece 

-şaheseri 

Gece bülbülü 
PEK YAKINDA : 

Her iki sinemada : 

ASRİ VE ALSARA Y 
Trakya manevraları 

Fiatlarda 

Telefon: 250 ASRİ 
zam yoktur. 

8611 

• • • 

fedakir· 

1 

gelmiştir. Bayan Göçkeni Devlet 
Hava yollarında Propesör Bayan 
Afet, Seryaver Ceılil, H.va kurumu 
Hallcfnı fe Yarbaşkanı Bolu Mebu
su Cavad Abbas Korgeneraller 
Salih , Seyfi ve Hava Kurumu ileri 
gete1Heti tarafından karşl1amış ve 

Prcıg : 18 (Radyo) - Dün öğ- 1 1 
leden sonra Alman hududunda bir BELEDİYE İLANLARI 
toplantı olmuş ve toplantı polisin 
müdahalesile dağıtılmak istendiği -=----------,---------------...ı11 

Bayan Gökçene iki büket verilmiştir. 

Trablusa sevkiyat 
, ... 

Napoli: 18 (Radyo)- Dün Trablusa 
içerisinde ellisi büyük zabit ve sek
sam küçük zabit olmak üzere 1885 
kişilik bir kuvvet daha sevkolunmuş· 

sırada bir takım kanşıklıklar olmuş. 
tur . iki saat sonra bu toplanb ken· 
diliğinden dağılmıştır. 

Bu toplantıyı yapan budud bo
yu nahiyelerindeki ~halktır. 

Macaristan ve Küçük 
Antant 

tur . · Belgrat: 18 (Radyo)- Yugos-
Tatareskonun Elçimizle · lavya Başvekili Bay Stovadinoviç bir 

dünkü mülakatı · Macar gazetesine; Macaristan ile 

Bükteş : 18 (RadY.o) Başve-

Küçük Antent arasında bir anlaş
manın çabuk bir surette elde edile· 
bileceğine imin bulunduğunu söyle
miştir. 

Qf Bay Tatar'ske Türkiyenin Bük· 
reş Elçisini kabul etmiş ve ut\in 
bir mülakat yapmıştır. 

~--------~~------r ~ 
Alsaray TAN 

BÔ AKŞ~~ 
DOZTAŞA~ ~ MSTl~ÇAK 

Aslanlar arasında 

(SİRKTE) 

Hepinıze hoş 'Va~ it. ~rtecek olan 
bU filmi halkım•~ ~avsiye .:ederlZ 

Gelecek program : 

fngiltere tacının inciien ve lngiftere 
Kralının taç giyme merasimi. 
iki film birGlen Pat Pataşon ve kan 
davası . 

Sineması 

Bu akşam 
iki filmle muazzam program 

1 
Son Vals 

İvan Petroviç-Kamilla Horn 
il 

Vahşi k~ 
Matinalar 

Cumartesi : 2,30 Pazar 2 de 
8620 

8612 

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

Doktor Ekrem Baltacı 
Bu kerre tetkik seyahatinden dönerek Abidinpaşada büyük 

eczahane üstündeki muayenehanesinde yeni getirt-

tiği SOi! sistem Diyatermi, elektrik ve 
Rontgen iJetlerile hastalarını teşhis ve tedaviye başlamıştır. 

8578 10-15 

Bayram münasebetile 
Yaklaşmakta olan Cumhuriyet Bayramı münasebetile , resmi devair 

binaları ş·nlik tesisatlarının biran evvel muayenesile noksanlarının ikmal 
\°•ttirilmesi ve bundan maada, şehrin muhtelif semtlerinde knrulacak zafer 
taklarının krokilerini ve çekecekleri cereyan miktarını gösterir talepna· 
melerin en geç 23-10-1937 cumartesi gününe kadar şirketimize gön
derilmesi lüzumu alakadarların nazarı dikkatine arzolunur . 

ADANA ELEKTRiK TÜRK 
8628 

büyük miktaı:aa deniz aşırı müstem· ı 
lekelere taşı.wp oralarda iskan ettir 
mek Almanyanın müstemleke siya 
Setine uymamakladır:-Aftnanya mus-

ANONiM ŞiRKETi 

temlekeJerine ancak iptidai madde· 
lerin yetiştirilmesini plan dahilinde 
arbrmaga lazım olacak kadar nüfusu 
göndermeğe taraftardır. 

1-Sebze hali içinde yapılacak beton döşeme ve liğam işi aÇJk -ekıjlt-
meye konulmuştur . 

2- Keşif bedeli (689} lira (94) kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (51) lira (75) kuruştur. 
4- ihalesi teşrinisaninin 4 üncü perşembe günü saat on beşte bele

diye encümeninde yapılacaktır . 
5- Bu işe ait şc.rtname ve sair evrak Belediye fen işleri müdürlüğün

dedir. 
isteyenlere (2) kuruş mukabilinde verilir. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir· 

likte Belediye encümenine müracaatları ilin olunur . 
8614 14-19-23-27 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

- kanunu iş 
Kanım No. 3<)()8 : Kabul larıhi : 8161936 

Ne§ri tarıhi : 151611936 

-Dünden artan-

13 ) 31 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı olduğu üzere işçiye şa 
hadetname ver mi yen veya verdiği şa hadetnameye işçi hakkında doğru ol. 
mayan yazılar yazan , 

14) işçi ücretlerinin ödeme tarzlarını değiştirmek hususunda 34 ün
cü madde hükümlerine riayette bulunmıyan ; 

işveren veya işveren vekili yirmi beş liradan aşağı olmamak üzere ha
fif para cezasına çarptırılır . 

Madde 109 - 108 inci maddede yazılı suçlardan her hangi birini, 
evvelki mahkumiyetin cezasını çektikten sonra, bir sene zarfında birinci 
defa tekrar işliyen kimseye önceki hükmün üçte biri nisbetindc ve bir 
defadan daha fazla, tekrar işliyene ise yarı nisbetinde fazla para cezası 
hükmolunur . 

il. işin tanziminde cezayı müstelzim haller 
Madde 110 - 1 ) 35 inci maddedeki hükümler mucibince tesbit e· 

dilmiş olan iş müdddlerinden fazla olarak işçileri çalıştıran işveren veya 
işveren vekiline beş liradan elli liraya kadar ; 

2 ) 36 ncı madde mucibince sağlık kaideleri bakımmdan günde an
cak sekiz saat veya daha az çalışılması lazım gelen işlerde işçileri ni· 
zamnamede yazılı müddetlerden daha fazla çalıştıran işveren veya işveren 
vekiline yirmi liradan yüz elli liraya kadar ; 

3 ) 37 nci maddede yazıldığı veçhile fazla çalışma saatJerile işletilen· 
işyerlerinde hu husustaki nizamname hükümlerine uygun muamelede bu· 
lunmıyan işveren veya işveren vekiline beş liradan elli liraya kadar ( Şu 
kadar ki, fazla çalışma sartile işletilen işçilere, nizamnamede tesbit edi
len yüzde nisbetleri derecesinde fazla ücret ödemiyen işvertn veya işve
ren vekiline on liradan yetmiş beş liraya kadar ) ; 

4 ) 38 inci mldde mucibince bazı sebepler dolayısile işçilerin kanuni 
çalışma müddetinde fazla istisnai çalıştırılmalarına cevaz verilen hallerde 
ücretlerin tesviyesi hususunda bu madde hükmüne riayet etmiyen İşveren 
veya işveren vekiline on liradan yetmiş beş liraya kadar; ve aynı madde. 
nin ikinci fıkrasına göre alakadar makama keyfiyeti bildirmiyen işveren 
veva işveren vekiline beş liradan elli liraya kadar ; 

5 ) 39 uncu maddede yazılı hallerde fazla çalıştırılması İcab eden iş· 
cileri icra Vekilleri heyetince tayin edilen miiddetten daha uzun zaman 
çalıştıran veya aynı maddenin ikinci frkrası mucibince i$Çi ücretlerini öde· 
miyen işveren veya işveren vekiline on liradan yüz liraya ~adar ; 

6 ) '10 ıncı madde mucibince kanuni çalışma müddetleri içinde sayı
lan hallerden dolayı işçi ücretlerini eksiltmeye uğratan işveren veya İş· 
veren vekiline on liradan yetmiş bt:ş liraya kadar; ve aynı madde 

8303 -Sonu var-
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Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUI< ve KOZA 

Kilo Fi) atı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
IC. s. K.: __ s_,__ JCil.o 

· Kapımalı pamult -=---

Piyasa parlakt • -27 - 28,12--
Piyasa temizi 

" 
-25 --iane l 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 32 38 

-
YAPA CI 

Beyaz 
ıl 1 1 Si~ah 

ÇfGIT 
Ekspres 

,- 1 1 iane 
Yerli "Yemlik., 1 2,62 __ I 2,70 - -1 .. "Tohumluk,, 

!-1 U B U B A T 
Buğday Kıbns 

Yerli -s:ı2 -- -----
" 

Men tane ---- ---
" 

Arptı -
Fasulya ---
Yulaf ---- - -
Delice ----- --
Kuş yemi 
Keten tohumu --- -

l 
Mercimek 

t Susam -

UN 
J ~ört yıldız Salih ' 650-725 

uç " '" 1 625-

1 
:S ~ ı-~ört yıldız Doğruluk 650 

~ c uç " .. 
ı= :§ ~ı Simit ., 

~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet 675 -
r.! ı üç " " ,- 625 

1 Simit " 
Liverpol T clgraflan Kambiyo ve Para 

18 I 10 I 1937 iş Bankasından alınmıştir. 
Saıatina l'tM 

Hazır Lir..t 
-ı-197 Rayişmark ~ı;: B. Teşrin vadeli 

Frank ( Fransız ) 

I~~~ ı--~~ 
1 lk. Kfinun vadeli l 84 Sterlin ( İngiliz ) 

-,~~ Hint nazır Dolar ( Amerika ) 
Nevyork Frank ( isviire ~ . 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanp'nın meşhur "HARlMANN ., falıi~a~ının her nt vi siyah renkli 
gazete ve " lllüstras) on 11 mürekkepleri me\ cullur. 

1 

9 - 30 8592 

KAY ADELEN A · 
n:;ros tq:eleıindcn 
en fenni cihazlarla 

\'e hplarla rakle. 
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa 
sokak No: 8 

G. Vosbikyan Tecimevi 

KAYADELEN su 
ları \e gazozları sıh· 
hat \C grnçlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN ıçınız . 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları rn 
sıhhi ve tabii has. 
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAYADFLEN ~dozl;ı rııı a lııhn ~i~tlnddi kurııı:ı ( KAYADF. 
LEN) !;ıpı' aııı a d ı kat ı di ı iz. I< A) I C'I 11 ~ T,. r :.itlcıi: Mrrsin \C 

1 

Adana KAY.ACElfN t-lq o lct1(1
11 . lii) a c'c-ı1n <ı rcl;r: HOkuıu~a (V· 

lerinİ7.c gönderilir. 
l\kıl•,drn t-'r)<c!e:rn ı ı ~ l < c' rn \i f <n'.ı l !'ı : c !cı cc Kay<•<lclcn rnyu ıle 
yıkanmaktadır . 8495 48 _____ _ 

C.H.P. Seyhan llyönkurul 
Başkanlığından: 

Cumhuriyetin Ondördüncü yıl dönümü bayramında C . H . Partisi ta. 
rafından: 

1 - Kuru köprü Çeşme meydanında 
2 - Belediye önünde 
3 - Taşköpıü başı meydanında 
Olmak üzere üç yerde kurulacak Halk kürsüleri Kadın Erkek bütün 

yurttaşlara açık bulundurulacaktır. 
Bu kürsülerde söz söyl~mek isteyenlerin bayram gününe kadar her 

gün saat (17) den itibaren Parti binasında Başkanlığa gelerek adlarını 
yazdırmalarını Sayın yurttaşlarımdan rica ederim. 

:1618 3 -12 

Türlcsöıü 19 Teşrinievvel 1937""" 

Halkevi başkanlığından: ı.-----------------·---------.. ·-~ 
1- Pazarlıkla yaptmlcıcak iş : 1 

Adana Halkevi temellerinin tah
kimi. 

2- Keşif tutan (1078) lira (81) 
kuruş. 

3- Eksiltme, 21-io ..... 937 per-
şembe günü saat (16) da Halkevin· 
de yapılacaktır. 

4- Bu işe ait keşifnanıe , şart· 
name ve sair evrakı görmek iste. 
yeııler Halkevi Başkanlığına müra· 
caat edebilir . 

5- f stekliler bu işi yapabile
ceklerine dair Nafia müdürlükle· 
r:nden verilmiş vesaik göstermeğe 
mecburdur. 

6- Muvakkat teminat (80) lira 
(91) kuruştur.8621 17-19-20 

Ceyhan İcra memur-
luğundan : · 

Ceyhanın Muradiye mahallesin· 
de oturmakta iken halen ikametga· 
hı meçhul olan Rü:ıtem oğlu Ah· 
mede . 

Macar Ziraat makineleri Şirke. 
tine olan lıorcuııuz i~iıı haczedılii p 

satılığ a çıkarılan ~~yı i HH' ı kul111 ıu · 

za ait 14, 10.~ 37 ı . ııh ! i ı /i n vara 
kası i bmetgalıınmn ıne d.ul 1 ıılun · 
nı;m lwsebile t ... tıl iğ <'diirıı.tnı iş cıl 
ın<ıkla mezkur gayri meııkulun 25, 
11,937 Perşembe günü saat 14 - 15 
de birinci artırması ve 10,] 2,937 
Cuma günü saat 14-15 de ik"nci 
artırmasının yapılacagı malumunuz 
olmak üzere işbu ilin varakası gay· 
ri menkul ilin varakası yerine geÇ· 
mek üzere keyfiyet ilan olunur . 

8629 

Kiralık ev ve yazıhane 
Elektrik Şirketi Miılliiiyetinin 

şimdiki bufundJğu Hanlcurbu mahal 
)esindeki geniş bahçeli , elekriik ve 
su tesisatını havi ev kiralıktır. 

Ev ve yazıhane olmaya elwrif · 
lidir. lstiycnlerin Matbaamıza müra· 
caatla11. 10- 10 8290 

•• •• •• 
TURKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Rek_lam. bir.~icareth~-
nenın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz . 

Renkli İŞier Müt~nevvi 
renkh her 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niln Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsinıL . 

Kl·taplar ~~e.~Ierinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

C•ldle r Kütüphanenizi güzeJletişrınd 
1 istiyorsanız kitaplannızı Türk 

sözünün miicellithanesinde yaptınnız. Nefis bir cildı 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır. 

T b 1 Resmi evrak, cedveller, defter a ar ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zam•" 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü nıal" 
baası"TürksÖ-

zünden,,başka her boyda gazete,mec 
mua, tabeder . 

TÜRK8ÖZCJ 

Gündelik siyast gazete 
Siyah ... ~ ,_ r" .. -...:; ,. ... .. •. . ... ....,. 

• 1 ~ ~- ... : . 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylak 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 
ı -Dış memlekclJer için Abone 

bedgli detifmcz yalnız posta masrafı 
za{tlmedilir. 

1 2 - ilanlar ic,;in idareye müra
caat edilmelidir • 

'- _J 

lsa Şakir Akdoğan 
Fabrikasından: 

Bira 
DA 

• 

Ankara birası Yakında yerli kozaya başlıyaca. 
ğımızdan Klevland çiğidi olan mür 
terilerimizin nihayt't bir hafta zar· 
fanda çiğitlerini kaldırmadıkları tak· Her depoda, her yerde vardır. 
dirde yerine yerli çiğit vereceğimizi Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bir 
sayın müşterilerimizin malumu olmak 1 içiniz l . Her yerde israrla arayınız . 

ADANA ACANTASI : T I f N 265 ) 
üzere ilan olunur. R S ı· h S . ( e t! on o. 

17 - 19-20 8627 tza a l aray · (Bebekli Kilise sokak No: 11 A) 

13-30 -8~4~1~1--------------~ 
:.......----....;.;....;-...~·---

Bugece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczanesidir 

Vil ; yet koşu heyetinden: 

AJan·ı s~mbdhar at yan~laıı 
[kinci Teşrin aym111 yedinci ve un 
dördiiucü günleı ine tehir c<limişti r. 

8617 16 - 19 2 l - 23 

Aşçı ve hizmetçi 
atanıyor 

Evde çalaımak üzere bil' kadın 
aşçı ve bir hnmetçi aramyor. Mat
baamıza müracaat edilmesi. 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz ala 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif se 

li radyolar ancak Sahibinin Set., 
100 lira mukabilinde ve b • 

nın 

sene vade 
kabildir. 

• 
ile sattığı radyoları 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni ~ağ 

Ş. Rıza lşcefl 
48 7967 

------------------------- '----------------------------------------------~ 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 
Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Tür ksözü matbaall 


