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Uzak Şark işleri yeni bir safhaya dökülüyor 

Japonya, Amerikanın 
protestosunu ·reddetti 

Sovyet Sefirinin ani olarak Şanghay
dan Moskovaya hareketi büyük 

endişeler uyandırıyor 

İngiltere, bütün dünyayı Japon 
mallarına boykotaja davet ed.iyor 

İngilterede büyük mitingler 
Londra : 30 ( Radyo ] - Kabinenin dUnkU toplantıaın

dan aonra nazırlar , memlekette Japon mallarına karfı 
boykotaJ husuaunda umumi bir arzunun gittikçe kuvvet 
bulmakta oldujiuna kanaat getlrmlflerdlr . 

Labur Parti konsayı bir içtima yapmıf ve bu toplantıda 
Japon Tayyarelerinin açık Çin fehlrlerlne yaptıjiı canı. 
Yine tecavUzler nefretle izah olunduktan sonra Amerika· 
nın ve bUtUn dünyanın Japon mallarına boykotaJ yapmajia 
davet edllmeal kararlaftırılmı,tır • 

Bir kaç gUn aonra bu gaye uOrunda bUyUk miting ya· 
Pılacak ve bu bUyUk toplantıya Canturrberry Arfllveki 
rlyaaet edecektir • 

.. Tokyo : 30 (Radyo) - Japon 
hukuıııeti, Amerikanın Japon bambard. 
manlarını protesto eden notasına ce. 
Vap vermiş ve bu protestoları red
detmiştir . Japonya verdiği bu ce
vapta , Nankinin iç müesseselerinin 
boınbardmanının gayri kabil içtinab 
olduğu ve muharip olmıyan halkın 
bu bombardmanlardan evvel haberdar 
edilmiş bulunduğunu ve ecnebi dev· 
letıer tebaasının ne mal ve nede 
canına Japonlar tarafından bir zarar 
İrat edilmiyeceğini bildirmektedirler , 
Notada ecnebilerin emniyetine halel 
ll'etirmemek hususundaki Japon gay. 
tetine bizzat ecnebilerin de yardımcı 
olacağı ümidi izhar olunmaktadır. • 

mahafilinde bir çok dedi kodu ve 
heyecanı mucip olmuştur. 

Sovyet sefirinin bu hareketini, 
Rus hükumetinin , Japon-Çin ihli· 
lafında Çinin ve Sovyet Rusyanın 

rollerini tesbit etmek arzusuna hamlo· 
lunmaktadır. 

Şanghay : 30 (Radyo) - Şimal 

cephesinde dündenberi çok şiddetli 

muharebeler oldu . Çinlilerin 250 

maktul bırakarak muntazam bir ric. 
at hareketinde bulundukları haberi 
verilmektedir. 

!yttelton,-Yeni Zeland (A.A.)
Dok amelesi Japonyaya gidecek va. 
purlara Çin harbinde kullanılabilecek 
her türlü malzemeyi yükletmekten 
imtina etmişlerdir. 

Şanghay : 30 (Radyo) - Sov
Yet sefirinin Moskovaya ani bir su· 
rette hareketini Uzak Şark siyasi 

Çin ordusunda şemsiye hazan gUneşten korunmajia hazan da 
dU\fmanın gllzUnden saklanmaya yarar 

/ istanbul 
borsasında 
Endişeli veziyet ihdas 

edenler 

lstanbul polisi 
izler Üzerinde 

lstanbu! : 30 [ TÜRKSÔZÜ mu· 
habirinden ] - Türk parasının kıy
meti etrafında çıkarılan çirkin şayia. 
!arın borsa mahafilinde yapmış ol· 
duğu endişe zail olmuş bulunmak· 
tadır. 

Bu şayiayı çıkaranlar hakkında 

kanuni takibat yapmak üzere alaka· 
darlara emir verilmiş olduğu cihetle 
bu tahkikata büyük bir ehemmiyetle 
devam edilmaktedir. 

Borsa Komiseri Ihsan Rifat ta· 
rafından yapılan tahkikat sona er· 
miş ve Maliye Vekaletine gönderil· 
miştir. 

Öğrendiğimize göre l.ıorsa komi 
serliğitatafından ketum hazırlanmıı 
olan raporda borsadaki temevvüç. 
!erle şayialar etrafında çok esaslı 
malümat verilmektedir. 

Bu tahkikatın asıl mühim bir 
kısmı emniyet direktörlüğüne tevdi 
edilmiş bulunmaktadır. Emniyet di · 
rektörlüğü bu husustaki tahkikatla· 
rına büyük bir hassasiyetle devam 
etmektedirler. Bir kaç güne , kadar 
bu kısma ait rapor da hazırlanarak 
iktisad ve mali)e Vekaletlerine gön
derilecektir. 

Hitlerio Roma 
seyahati 

Artık tahakkuk etti 

Berlin : 30 [ Radyo ] - Hitle
rin Roma seyahati artık tahakkuk 
etmiş bulunnyor. Führer Teşrinev· 
vel içinde Duçeye iadei ziyarette 
bulunacaksa da seyahatin günü he. 
nüz tesbit edilmiş değildir. 

MİLLETLER CEMİYETİNİN MESAİSİ AKDENiZ KONTROLü 
İspanya Meşru Hüku
metinin bugünlerde 
cevabı bekleniyor 

Cenevre mahafili bir suretihal 
bulunacağına kani bulunuyor 

Cenevre : 30 (A.A) - Milletler 
Cemiyeti konseyi bu sabah B. Del· 
bos'nun riyaseti altında umumi bir 
içtima akdetmiştir. Bu içtimada B. 
Delbos, konseyin yeni üç azasına 
Yani Belçika, Peru ve İran azalarına 
lıoş geldiniz demiştir. 

Konsey, iktisadi komite ile ipti· 
da; maddeler komisyonunun rapor
larını asamble'ye göndermiştir. 

Konsey, asamble'nin vereceği_ 
karardan sonra bu meseleleri tekrar 
llıünakaşa etmek hakkını muhafaza 
etmektedir. 

B. Dclbos, saat 11.50 de celseyi 
tatil etmiştir, 

. Cenevre : 30 (A.A) - ispanya 
ılıtilatına müteallik karar sureti pro
iesini tanzime memur olan komisyo· 
nun içtimaı, ihtimal saat 15.30 da 
akdedilecktir. 

Halihazırda ispanya heyeti, va
lencia hükumetinin cevabıni bekle
mekte ve ,esaslı vazizetleri'ni muha
faza etmekte olduğunu,, beyan eyle· 
mektedir. 

lngi]iz murahhas heyeti ile te· 
masta bulunan mahafilde çıkmazın 

devam etmekte olduğu beyan ve fa· 
kat bugün intikali bir hal sureti elde 
edileceği ilave olunmaktadır • 

Cenevre : 30 (A.A) - Altıncı 
komisyon tarafından ispanya mese. 
lesi hakkındaki müzakeratın müey· 
yidesinin teşkil edecek bir karar su
reti projesini tanzim etmeğe memur 
olan tali komite ; dünkü celsesi e. 
snasında B. Alvarez del vayo'dan ye· 
ni tekliflerde bulunmasını istemiş idi. 

İspanyol murahhas heyeti, bükü. 
meli ile istişareye vakıt bulamadığın· 
dan tali komitenin bu sabahki celse· 

Eksperlerdün anlaştı 
Kontrol sahaları dün tesbit edildi 

Paris : 30 ( Radyo ) - sanıldr 
ğı na göre Akdenizde kontrol sistemi 
şu suretle tadil ve taksim edilecek. 
tir : 

İtalya Tirenyen ve Sardonya de
nizlerinin kontrolünü deruhde edecek 
fakat Marsilya - Alje hattının kon· 
trolünü iizerine alan Fransayı bu hu· 
susta serbest bırakacaktır . 

İtalya aynı zamanda Trablusgarp 
sahillerinin kontrollerini de ifa ede· 
cektir . !ngiltere ege deniz ve ada· 
)arının Fransa ise Suriye sahillerinin 
kontrolünü yapacaklardır . 

Paris : . 30 (AA.) - lngiliz , 
Fransız ve ltalyan deniz eksperleri 
arasında seri bir itilaf hasıl olmuş· 

tur. Hazırlanan metin kat'i mahiyet· 
te değildir . Bu metin alakadar ka
bineler tarafından tasdik edildikten 

si , bilahere tasbit edilecek bir tari· 
he talik edilmiştir. 

Konsey, iktisadi komitesinin ve 
iptidai maddeler komisyonunun rapor· 
larını tetkik etmek iizcre bugün top. 
lanacaklır. 

sonra nihai şeklini almış olacaktır , 
Eksperler pratik neticeler elde et. 
mek için prestij ve siyaset telakki· 
!erini bertaraf etmişlerdir. 

Suriyede manevra 
Bu ay başlıyor 

Şam; 30 [ TÜRKSÖZÜ muha. 
birinden ] - Hükümet mahafilinden 
alınan malümata göre Suriyeyi idare 
eden kuvvetler Teşrinevveliu 15 
inde manevralara başlıyacaktır. 

Bu manevralar bir hafta kadar 
devam edecek ve 23 Teşrinevvelde 
nihayet bulacaktır, 

Manevralar Bludan ve Zebdani 
taraflarında yapılacaktır. Bu hare. 
katı Fransız Erkanıharbiye Reis Mua 
vini General Corç idare edecektir. 

Bu manevralar akabinde ordunun 
1 

tedrici surette yerli hükümete dev· 1 
rine başlanacaktır, 

• Ha tayda yenı bir bela 

TiFO SALGINI 
A • • • 

SIHHi TEDBiRLER ALINMASI iSTENiYOR 

İdari vaziyet 

Tahrikleri körükliyen 

artık düzeliyor 

Antakya Kayma
kumandanı bila 

oldular 

• 

kamı ve jandarma 
müddet mezun 

Antakya : 30 ( TÜRKSÖZO mu· 
habirinden ) - Sancakta tam bir 
sükun vardır. 

Delege, son karışıklıklara mey· 
dan veren ve tahrikata alet olan An· 
takya kaymakamı Abdulkadir Avadı 
ve jandarma kumandanı Yüzbaşı Yah 
yayı bila müddet mezun kılmıştır. 

Bunlar dün şehrimizden Halebe ha· 
reket etmiştir. 

Delege Roger Beyrutta bulunuyor. 
Ali Komiser Kont Martelle temaslar 

··-·-·-·-·-·-·-·-.. • • 

yapmaktadır. 
Dün Antakya ialkını büyük he. 

yecana sevkeden bır haber işitildi. 

Şehirde müdhiş bir tifo salgını var
dir . 

Bu büyük tehlikenin ciddiyeti 
karşısında çok geniş tve acil tedbir 
almak icabediyor. Sıhhi teşkilat he
nuz faaliyete geçmemiş ·bulunuyor. 
Bu günlerde, bu hastalığa karşı ted · 
birler ittihazına başlanacağı sanılmak· 
tadır . 

? FİLİSTINDE l 
! SON ! 
tKARIŞIKLIK i 

ÇOLLERiN 
~·-·-·- ·-·-·-' ASAYiŞiNi 
Tayyareler koruyor 

Suikasdlardan sonra tevkif 
buldu edilenler 200 ü 

Kudüi : 30 (Radyo ) - Fi!is· 
tin Araplığı Cenevrenin müzakere 
etmekte olduğu Filistin işinin biran 
evvel müsbet vaya menfi neticelen· 
mesini beklemektedir . Halk büyük 
bir endişe içindedir . 

Karışıklıkların çok büyümesi , 
geniş , hakiki bir ihtilal çıkmasın 
dan korkulmaktadır . 

Bir kaç gün evvelki suikast do
layısile tevkif edilenlerin sayısı iki 
yüzü geçmiştir . Daha bir çok kim· 
se!er zan altında bulundurulmakta 

Türkkuşu filosu 

Memleket turunu bitirdi 

SABiHA GÖKÇEN lSTANBULDA 

1 
1 

1 

dır . 
Örfi idare devam ediyor • 
Şam : 30 ( Hususi muhabirimiz· 

den ) - Filistinden gelen haberler 

de orada bilhassa ; Akka ; Bisan ; 
Telaviv ve Nablus cihetlerinde her 
gün kanlı hadiseler cereyan etmek· 

tedir . Bisan civarında koyunlarını 
otlatmakta olan iki Arap çobanı 
meçhul şahıslar tarafından atılan 

kurşunlarla ağır surette yaralana.rak 
hastahaoeye kaldırılmışlardır • Tev· 
kifat devam etmekte olup mevkuf
lar Filistinin en ücra yerlerinde nefi 
ve hapis edilmektedirler . 

İngilizler ; Urbanın Filistin ara· 
zisine girip çapulculuk , kati gibi 
işler yapmamaları için hudutlarda 

sıkı inzibat tedbirleri almışlardır , 
Tayyareler mütemadiyen istikşafat· 

ta bulunmakta ve toplu gördükleri 
yerlere mitralyöz ateşleri açmakta 
ve bombalar atmaktadırlar . 

Flllstln gUnU 

Şam : 30 ( TÜRKSÔZÜ muha· 
birinden) -Filistin halkını müdafaa 
komitesi 27 Recep günü Filistin 
günii olarak kabul ve ilan etmiştir. 

Her yıl , bu gün de bütün Arap 
ülkelerinde iane toplanacak ve Filis · 
tinde sehit olanların ailelerine dağı
tılacaktır . 

...... ~ı ............ .. 

YUzbaşı Zeki tayyaresinde 

Ankara : 30 (TÜRKSÖZÜ mu· 

:habirinden)- Memleket turuna çıkan 

Türkkuşu Hava filomuz Kayseriden 

şehrimize dönmüştür. Sabiha Gök· 

çen buradan lstanbula gitmiştir. Fi· I 
!omuz seyahatini çok müsait bir ha· I 
va içinde yapmıştır. 

Son dakika 
Akdeniz anlaşması imzalandı 

Londra : 30 (Radyo) - Saba. 
ha kar§ı - ita/yanın Nyon anlaşma· 
s111a İ§tirıikini ıenıirı içrn Pariste in· 
giliz, Fransız t'e ltalyarı deniz he
yetleri arasıııda yapılan müzakereler 
bitmiş ve anluşma bıı gün imza 'dil• 
uıiştir. 



Sahife: 2 

Ankara Halkavi her an böyledir 

A.l\'KARADA CANLI BİR HAREKET KAYNAGI 

HAL 
Ankara Halkevi her ak

şam binlerce halkı içinde 

tnplayan kiymetli bir ku 

rumdur 

F azla drğil, Aramııdan bir 
kaç ~ene ayrı 1 nıış oknlar, 
m< mlekc te döndükleri zaman 
daima şu sözü tekrarlarlar. 

• - Çok değişiyoruz, çok .... 
Hem de kökden değişiyoruz .... • 

Yurda bir müddet • için hasret 
kalmış olan böyle bir arkadaşla ge. 
çen gün Halkevine giden caddeden 
geçiyorduk. Yolda, üstü başı eski 
de olsa temiz, yüzü gözü pak yav. 
rulara rasladık. Hepsinin elinde bi. 
rer gazete veya dergi vardır. 

• - Bak şunlara, dedi dostum. 
Yakın zamanlara k~dar elinde ga
zete veya dergi taşıyan çocuk hüvi· 
yeti, hele böyle temiz, düzgün gi· 
yinmiş çocuk tipi bizim bir hasre
timizdi. 

Ve onlardan birine sordu: 
• Nereden geliyorsun çocu-

ğum? 
• Halkevinden! 
• - Sen nereye gidiyorsun? 
• - Halkevine ... • 

S 
İz, yavrdarımızm ak n elliği 
bu koca taş binanın ıçırde sts
siz ve fakat dfHrrlı ~eter }a" 
pıldığmı l:elki pt k İ) i bilmez. 

siniz. Aramızdan bir müddet içın ay· 
rı lıınların der hal üzerinede durC:1k
larl bu değişikliğın nerelerden gel 
diğiııi hiç düşündünüzmu? Ser. ' r 
denberi yerinde durduğunu sandı 
ğınız dönen dünyanın seyrı kadar 
süratli olan bir inki!ap İçinde yaşa 
marıın vermiş olduğu bir itiyada 
bizde içinde olduğumuz inkılapları 
tabii gördüren bir his yarattı. Bu 
belkide Halkevleri adı verilen inkı
labın ta kendisi olan müesseselerin 
iş ahlakından ileri geliyor. 

G 
ünü; asgari tuyku saatleri ha. 
riç olarak aksim edinız ve· 
herhangi bir saatte Anka
ra Halkevine uğrayınız. 

Her saat başka bir yığının kar
şısındasınız: çocLk, büyük, kadın, 
erkek, münevver, cahil ve sonra ba. 
zan burıların hepsi bir arada .... 

Halk neden hoşlanır, halk ne 
istiyor, halka neler öğretmek liizım
dır? Bir çok yerlerde hala hal edil 
memiş birer mevzu olarak münaka 
şa ediJm,kte olan bu mes~lelerin 
Ankara Halkevinde bir yirıııidört 
saatlik proğram içindP. n•sıl hal e 
dilmiş olduğunu gö•mek insana ne 
kadarhuzur ve zevk verıyor. 

B ütün bir yaz, açık havada 
haık konserleri verilmiştir. 
bir yandan musuki muallim 
mektebi iki taraflı olarak 

Ankara halkında musiki ahlakını· 
naııl yerleştidiklerini bu konser
lerde bir yer bulmanın ne demek ol 
dutunu tecrübe edenler biliyor, Sa· 

at betten radyo zamanına kadar de· 

I 
vam eden bu komserler, her gün 
Ankaralıların en güzel bir zevki ol 
olmuştur. Halkevi amatörleri Türk 
sazlarile milli musukiyi bir yandan 
yaratmışlar, bir yandan ona aşık 
yığınlar meydana ğetirmişlerdir. iki 
başlı iş. 

Ankara Halkevi bu yaz, bakan . 
lıkların ve milli kültür kurumlarının 

hazırladığı flimlerden en geniş öl· 
çüde faydalanmıştır. Ekonomi Ba· 
kanlığı, Ziraat Bakanlığı, Spor Ku· 
rumu, Tüı k Hava kurumu ve diğer 
milli teşekküllerin hazırladığı filim-

-fer Ankara halkeuinin bahçesinde 
binleıce Ankaralı tarafından sepe
dilmiştir. 

B 
urada Ankara halkevinin 
bir diriltmesinden bahfe 
deceğiz. Ankara halkevi 
bizden birönceki neslin kal-

binde } aşa"an bir tipi yeniden bize 
hediye ettirmiştir: Karagöz .... 

Asırlık hayatı; hassas bir fotoğ· 
raf objektifi gibi, yaşatığı her dev
rin karakterine uyduran emekdar 
Karagöz'üıı, hiç bir enteresan tarafı. 
nı kaybetmeden halk terbiyesi em. 
rinde seferber edilme~i. Ankara 
halkevinin bir başarısıdır. Karagöz· 
üıı bugün yaşayan üstadlarından 
biri olan Küçük Ali, Ankara halke
vinin dirtktifleriyll', Lı• ihtiyar halk 
dost na bir yeni zamanlar hüviyeti 
vermişt'.r Bu t'p o kadar rağbet 
bur:- .,t ·r ki otuz Ağustosda An· 
kara halkevi salorı.:~u dolduranJa. 
tın sayısı 5000 i çok aşmi~tı. Hopa 
rlc fer, iy bir s !onda, trm konfor 
şartları alımda eğlenmek imkanını 
bı} n 2 k ralıya; Karngözü rahatca 
dinletmiştir. 

A nkara lıalkrvinin, bu sene !:Ü 
zel bir tecrübesini daha kay· 
demeden geçemiyeceğiz: Bil· 

hassa mektr.b tatili ay'arında, başı 
boş ve avare dolaşan çocuklnrın 
bir yar.cm bi 1 gi'eı'ni aıtıracak, 
diğer t a r a f t a n onlara 
düzenli ve iyi vakit geçirecek oku 
ma salonları kurulmuştur. Kültür 
bakanlığı vasıtasile seçilen 300 
400 cild kitabı, yavrularımız zevkle 
okumaktadırlar. Burada çocuklarda, 
bir vatandaş olmanın bütün şartla 
rının ahlak h~line gelmesine gayret 
edılmiştir. 

Çocuklarımiz için böyle salon· 
lar kurulurken: büyiiklPr unutulmuş 
ve ihmal edilmiş değildir. Yazın si· 
cak günlerinde vatandaşın daha ra 
hat şartlar altında okuma ihtiyacını 
temin r.trnesi için, açık hava kütüp
lıanel~ri kurulmuıtur. Burada bütün 
g ın ük gazete ve mecmualarla okun 
acak kitablar buluııdurulmuştur . 
Saat on bt'şte nçılan ,e yirmide ka 
panan bu açık hava l<ütüphaneleri 
çok büyük bir alaka görmüştür • 
Ankara halkevinin toplantıp salo
nu: her sene olduğu gibi bu sene 
de topluluk hayatırun en canlı yeri 
olmuştur. Burada halka çok ucuz 
maliyet fiyatına meşrubat verilmiş 

ve güzel geceler geçirtilmiştir. Dü· 

Türksözü 

,------------·--------------------·------------, 

1 ~---=~ıııımsı--m==mow--ı--sıı-.ıa.--=----==-ı.::ımm•-----------' 
Bir genç Seyhanda Bu gün bütün Mahkemelerde: 

boğuldu okul1ar açılıyor 
Mıhkfım oldulaı 

Dün akşam üzeri Seyhan nehri 
üzerinde yine bir boğulma hadisesi 
oldu . Aldığımız malumatı bildiriyo 
ruz : 

Erkek lisesi 2 inci sınıf talebe
lerinden 777 numaralı ILırahim oğlu 
Must~fa araba ile Seyhan nehrine 
girdiği bir sırada hayvanlar nehrin 
cereyanına kapılmış ve arabayı neh· 
re doğru sürüklemişler . Bu sırada 
araba içerisinde buluuan Mustafa 
kendisini suya atmış ve kurtulmağa 
çapaladığı bir sırada Bilal ve Mah· 
mut adındaki iki genç tarafından 
müşkülatla nehirden çıkarılmıştır . 
Mustafa derhal hastahaneye kaldı· 
rılmış ise de hastahanede yapılan 
bütün tedavilere rağmen Mustafa 
fazla su yutmuş olmasından dolayı 
kurtarılamamıştır . 

Ziraat Mücadele istasyonu 
kadrosu 

Şehrimiz Ziraat Mücadele istas
yonu kadrosuna, Adanamızın yetiş· 
ti rdiği gençlerden Bayan Hacer 
Teknisyen olarak tayin edilmiştir. 

yeni vazifesinde muvaffakiyetler te· 
menni ederiz. 

Orta tedrisatta tayinler 
Şehrimiz Kız Lisesi Türkçe sta. 

jerliğine Bn. Lutfiye ; Ort:ı okul Ri
yaziye öğretmenliğine Bn. Edibe ; 
Orta okul Tarih-Coğrafiya stajer
liğine Sami Onur; Erkek Lisesi Ta· 
rih Coğrafiya stajerliğine lsmail 
Aroğlu tayin edilmişlerdir . Yeni 
vazifelerinde muvaffakiyetler temen· 
ni ederiz. 

Belediyemizin yol İnşaatı 
Tarsus Kapısındaki dörtyol ağ. 

zınılan Yeni Otele kadar olan yolun 
parke döşenmesi işi belediyece bir 
müteahhide verilmiştir. Yakında faa. 
liyete başlanacaktır. 

Atatürk Parkının 
tenvir işi 

Atatürk Parkının tenvir İşi dün 
belediyece müteahhidine verilmiş· 
tir. Tenvirat tesisatı ikmaline süratle 
çalışılacaktır . Parkın muhtelif yer
lerine elektrik direkleri dikilecek· 
tir. 

Belediye reis muavinliği 
Yer.i Belediye Reis Muavini ar. 

kadaşırnız Vedad Güçlü dünden 
itibaren vezifesiııe başlamıştır .. Arka· 
daşımıza yeni işinde nıuvaffakiyetler 

temenni ederiz. 

ğünler ve toplantılar için Ankarada 
ilk akla gelen bu güzel salon olu· 
yor. 

Üzerinde çalışılmakta olan kukla 
işi de hal edilirse Ankaralılar yeni 
bir eğlenceye kavuşacaklardır. 

A nkara halke,inin, Karagöz 
kadar üzerinde çalı~tığı bir 
mevzu c!a av' dır. Avcılık 
bir halkevi sporu o' arak ya· 

pılmaktadır. Grup halinde her hafta 
ava gidilmektedir. 

Bugün şehrimizdeki bütün Orta 
tedıisat ve ilk tedrisat okulları ders
lere başlayacaklardır . 

Kumar oynıyanların 
duruşması 

Kumar oynamaktan suçlu Man
sur oğlu Salih , Süleyman oğlu lb
rahim , Diyap o0ğlu Mansur, lbrahim 
oğlu Raşit haklarındaki duruşma dün 

2 inci Sulh Ceza mahkemesinde ya· 
pılmış ve neticede suçlular 2 şer 
lira para cezasına mahkum olmuş· 
!ardır. 

Dün şehrimizde ha va rüzgarlı , 
•gök yüzü sisli idi Termometre 

gölgede 33 santigrad dereceye ka· 
dar yükselmişti . 

Geceleri hava gittikçe serinleş· 

mektedir. Artık açıkta yatmak çokt 
-tehlikelidir·. - · ~ 

Habeşistanda çe
telerin bir hücumu 

400 İtalyan yaralandı 

Umumhane sermayelerinden 
Ayşeyi kaçıran Çocuk Ali ve arka
daşları Mı•hmet oğlu Mustafa, Fet· 
tah oğlu Yusuf , Veli oğlu Cabbar, 

Abdülsemet oğlu Abdurrahman , 
Kamil oğlu Adil, Ali oğlu Mustafa 
haklarındaki duruşmaya dün devam 

ecıilmiş. Duruşma neticesinde ırza 
geçmek kasdile suçlu olduğu isbat 

edilen ve 3 sene mahkQmiyet takdir 
edilen Abdurahman bazı sebeplerden 

suçu tenzq edilerek 4 ay 15 güne 
ve suçlu Adil 4 ay 10 güne 
mahkum olmuşlardır . Diğer suçlu
lar beraat etmişlerdir. 

Devlet Basımevinin 
Adana bayiliği 

Memleketimizin en güzel basım
evi olan Devlet Basımevi Seyhan ki· 

tap bayiliğini geçen sene olduğu 
gibi bu yıl da Evrendile:C kütüpha

nesine vermiştir. 

Tedrisat sistemin
de değişiklik 

lstanbul : 30 ( Hususi ) - Ma· 
arif teşkilat kanununun değiştirilme· 

Adisababa : 30 (Radyo) - El- si etrafında tetkikler yapıldığı haber 
verilmektedir. !erinde makineli tüfenkler ve bir . 

k t k b 1 b. H b t · Bu tetkikler müsbet netıce ver· aç an u unan ır a eş çe esı. . 
· · h" ğ 'k' it 1 , diği takdirde, ilk orta ve yüksek tedrı-

nın anı ucumuna u rayan ı ı a yan . 
karargahında 100 kadar fıalyan öl sat adıyla üçe ayrılan tedris taksımi 
dürülmüş 400 kişi de yaralanmıştır. değiştirilecektir. 
Çeteler büyük bir sahayı efe geçir- Kültürü yüksek seviyede bulu-
aıişlerdir. ltalyanlar büyük mikdarda nan bazı memleketlerde olduğu gibi 
mühimmat ve esliha bırakıp kaçmış. bizde de şehirlerde ilk tahsil 8 yıl 
!ardır. olacak ve şimdiki ilk ve orta okul· 

ltalyan yaralıları Cibuti yolile lar birleştirilecektir. 
lıalyaya sevkedilmiştir. Bu suretle 8 yıllık ilk okulu bi· 

, •. .. • tiren bir talebe kabiliyet ve istidadı 
Denız ustunde ısyan tecrübeden geçirildikten sonra elde 

Amerikalı kaptanın u§radıjiı 
bUyUk felaket 

Los Angelos 30 ( A.A. ) -
Nevyorka gitmekte olan Pioner 
adındaki Amerikan gemisi kaptanı 
dün akşam mürettebatından 38 ki· 
şinin tecavüzüne ve frna muamele· 
ferine nıan'z kalmıştır . Müretteba
tın hemen hemen hıpsi sarhoş idi . 

Biraz sonra gemi , bir doka 
çarpmış ve dalga kırana oturması· 
na ve mürettebat geminin süratle 
limana dahil olmasında ısrar etme· 
leri dolayısile başka bir gemiye çarp. 
masına ramak kalmıştır . 

CebeliDüruz 
meselesi 

Sultan Atraş ınuhafızlık
tan vazgeçti 

edilecek neticelere göre ihtisas lise· 
ferine :verilecektir. 

Şimdiki lise teşkilatı yerine tıb, 
fen, ziraat gibi her biri bir yüksek 
mektebe veya fakülteye talebe ye
tiştirecek teknik ve ihtisas okulları 
kurulacaktır. 

Ayrıca lise tahsili ile iktifa ede
cekler için de şimdiki liselerden bir 
kaç tane bırakılacaktır. 

ihtisas ve teknik okullarında u. 
mumi malumata pek az yer verile· 
cek, fakat buna mukabil diğer ala
kalı derslere fazla ehemmiyet veri· 
lecektir. 

Talebe ecnebi bir dille ihtisası 
içinde olan derslerden yetiştirile 
cektir. bu suretle ünivenite ve yük
sek okullardan daha verimli netice
ler elde edilecektir. 

Yaşayan ölü 

Lehistanda tuhaf bir "Yaşayan ölii" 
vakası olmuştur. 

Biribirine son derece benzeyen 
iki ikiz kaı deş var. bunlar dan biri· 
Kazimir - iki sene evvel evleniyor. 
Kardeşi Aleksandr bekardır vt ha· 
yatını 50.000 sloti'ya sigorta etmit" 
tir. 

Birgün Kazimir hastalanıyor ve .. 
Ölüyor: O zaman kardeşi , 

- Yazık ki sigortalı dtğildil 
diyor. Bunun üzerine kardeşinin kı· 
rısı ile bir plan düşünüyorlar. 

Derhal Aleksandr, ismini değiş· 
tiriyor ve Kazimir oluyor, ölen kar
deşine de kendi ismini vererek, A· 
leksandr öldü, diyorlar. Bu suretle 
sigorta şirketinden parayı alıyor 

lar. 

Fakat o zaman sahneye üçücü 
kardeş çıkıyor. Paraya ortak olmak 
istiy.Jr, Vermcs'nce gidip polise ih· 
bar ediyor. Yaşayan ölü de bu su· 
retle meydanana çıkmıştır! 

Müzeyi soyan hırsız 

1 F ransıda, altı ay k a d a r 
evvel, bir müzeyi soyan lursız 

iki arkadaşı ile beraber, son günler· 
de yakalanmıştır. 

Romanlardaki kibar hırsızlar 
dan biri olan Lenz ismindeki bu a · 
dan, evvel de birçok büyük hırs.Z: 
farla meşhurdu. Son defa soydutu 
müzeden 500.000 fıranklık kıymet· 
fi eşya çalmıştır. 

Yapılan tahkikata göre hırsız, diğer 
üç arkadaşı ile beraber, müzeye öt· 
le vakti girmış, müzede yalnız bir 
bekçinin bulunmasından istifade e· 
derek, en kıymetli eserleri çalmıştır. 

Şamda bir gazete 
kapatıldı 

Şanı : 30 (TÜRKSÖZÜ muhabi· .; 
rinden ) - Suri;e devletinin harici 
siyasetini bozucu yazılar neşreden 
Elifba gazetesi , hükumet tarafın· 
dan bilii müddet kapatılmıştır 

------------
Çukurova Harası dire- ta 

törlüğünden: 
Hara m eı kezinde yapılacak ( 4698) 

lira 76 kuruş keşif bedelli bir memur 
evin!n inşası 15 gün müddetle açık 
eksıltmeğe konmuştur. ihalesi 4 1 O 
937 pazarteei günü saat 14 de Sey· 
han v·layeti veteriner direktörlüğii 
dairesinde zapılacaktır. Muvakkat 
teminat (352) lira 41 kuruştur. 

Bu İş ait evrak tatilden başka 
her gün Hara muhasebesile Seyhan 
veteriner direktörlüğünde görülebi· 
lir. Taliblerin Hara veznesine yatı· 
racakları taminat makbuzlarıyla 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad· 
delerde yazılı vtsaikle belli gün ve 
saatta Seyhan veterif'er direktörlü 

ğli<ldc müteşekkil komisyona müra 
caatiarı. 8532 22- 25 - 28- 1 

~ ...................... .. 
Ankara Halkevine hususiyet ve 

ren çalışmalardan biri de köycülük 
faaliyetidir. Bu sene 12 k şilik bir 
otobüs getirilmektedir. Bu otobüs 
sayesinde köy tetkik gezileri daha 
kolaylıkla ve sık sık yapılacaktır. 

Şam : 30 [ 1 ÜRKSOZO mu· 
habirinden ] - Cebelidüruz mu· 
hafızlığını kabul etmiş ol~n Sultan 
Atraş Paşa, meçhul bir sebepLn 
dolayı dün vazifeyi kabul etıniyec~
ğini hükümete bildirmiştir. 

Bundan başk> mevcud orta okul 1 

ve lise öğretmenlerini bu bakımdan 1 
yetıştirmek için ayrıca Lıir proje ha· 
zırlanacaktı . Öğretmenler kurslara 
alınacaktır. Köy okulları beşer veya 
altı)ar sınıflı olacaktı·. 

Bu yeni teşkilata aid projenin 
tetkiki ve hazırlanması bu ders yılı 
içınde bitirilecektir. Yeni ilk okul 
fardan ihtisas okullarına alınacak ta 
)ebelerin kabiliyeti ve seviyeleri pe· 
dağoji enstitüsü tarafından ölçiilecek· 

tir . 

1 

~ı~ rtn•ıı mul )ıtnınrıı lra,bfl(ur, \ıgMtolı mal 
yrJt,lrıı( • hcJ .. li dtrhal ödenir. 

Sigorta 

Ankara halkevi, kültür bakan· 
lığının köy kalkıııma davasını elleri 
ne verm~k uzere yetiştirdiği eğit

menlerle, iş biı liği yapmak için ge 
niş bir program hazırlamıştır. Şehir 
içindeki vatandaşların husui hayatı
na kadar girerek onu, rejimin istedi. 
ği vasıflarda yetiştirmek için bütün 
müsbet çarelerden en geniş ölçüde 
faydalanan Ankara halkevi, bu 
programı ile, bayıı lı eserini köy sı· 
nırlarına kadar uzatacaktır. 

Halle ıilmiş zannolunan Cebeli 
düruz meselesi yeniden müşkül bir 
safhaya girmiş bulunmaktadır. 

Hindistan valisi öldü 

Bombay : 30 (Radyo) - Hin 
distan valisi bu sabah ölmüştür. Va 
li yaşının geçkin olmasından dolayı 
ölmüştür. 

Bugece nöbetçi eczane 
Yeni Cami civarında 

T oros eczanesidir 

GÜVEN SO•J•· ..... 
SÜMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BNKASI 

Kurumudur 

G .. ' uven e güveniniz . Ve ; Si-
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
MUrecaat : Rıza Salih Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

I'vlta. kutu.su : 95 Tek/011 t'a: 265 
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lt\restiyanın şayanı l Bulgar manevrala- Hindistanda 
dikkat bir yazısı rı dün bitti f -
ltcıı Resmi geçit kralın tahta i pi fak iri yine 

ya-Almanya karşı- h d 
••ııda İngiliz _ Fransız çıkışını!? yıl dönümünde sa ne e 

siyaseti yapılacak 

1. Moskova : 30 (A.A.) - Tass Sofya : 30 (Radyo) - 26 Ey · 
l&ıısı bildiriyor : lulda başlıyan Bulgar ordusu ma· 

dı. Mussolininin Almanyayı ziyaretin nevraları bugün bitmiştir. Kuvvetler 
bahsedenlzvestia gazetesi diyor ki: 3 teşrinievvele kadar istirahat ede

~ ~A.ıman-ltalyan işbirliğinin esas- cek, ogün kral Borisin tabla çıkışı· 
1llt ~efleri malumdur. Tecavüz si- nın yıl dönümü olduğundan büyüıt 
l'e , tınde birbirine yardım etmek merasim yapılacaktır. O güne kadar ı 
b,/çüncü devletlere karşı harekette misafir heyetler Sofyada misafir edi 

Ilı Unınak için aralarında kendi kıy· leceklerdir. 
ttlcrini ve babalarını artırmak . ı· 'l Ç' d k' f' . 

ı· llununla beraber, bilhassa bugün ngı tere ın e ı se ırıne 
u;leııı, az çok muffakiyetsizliğe tazminat veriyor 
!tı raıııış bulunmaktadır. Bütün ku· 
tlarına rağmen Nyon anlaşması, 

1 °tııaya ve dünyaya şurasını gös· 
trıniştir ki, Faşist mütecavizlerin 

Vaffakiyeti Londra ve Parisin bu 

Londra : 30 (Radyo) - Hüku· 
met Şanghayda ağır surette yara
lanmış olan lngilterenin Çin sefirine 
bir tazminat verilmesini kabul et· 
miştir. 

Londra : 30 (AA) - Veziris. 
tandan bildirildiğine göre, Hindista· 
nın şimali garbisinde "ipi,, fakirinin 
taraftarları j!., lngiliz kıtaları arasın
da yeni müsademeler vukua gelmiş· 

tir. Ragmakın garbında üçyüz kişi · 
den mürekkep bir kıta, lngiliz kuv· 
vetlerine hücum etmiş ise de geri 
püskürtülmüş tür . Cenupta da bir 
çarpışma olmuş , ayni zamanda baş 
ka bir mıntıkada da bir nakliye ko. 
lu hücuma maruz kalmıştır. 

Dost İran 
Büyük bir imar proğramı

na başlıyor 

Türksôıö 

Ankarada 
Futbol hakemli~i için bir 

kurs açıldı 
Ankara : 30 [ TÜRKSÖZÜ mu

habirinden ] - Futbol federasyonu' 
futbol hakemleri yetiştirmek üzere 
bir kurs açmıştır, 

Derslere 4 Teşrinevvelde bölge 
merkezinde başlanacaktır. Dersler 
saat 18 den itibaren verilecektir, Bu· 
tün heveskarlar bu kurslara iştirak 

edebileceklerdir. 

Mektep Kitapları 

lstanbul: 30 ( Hususi ) - Bu 
sene bazı kitaplar ders senesi ba· 
şına kadar yctiştirilemiyecektir. Dev
let ma thaası kendi vesaitile yeti~
tiremiyeceği kitabları eksiltme su · 
retiyle hariçteki matbaalara verme-

ğe başlamıştır. 
!ık okulların hesab, hendese ve 

tabiat kitablarımn baskıları henüz 
bitirilmemiştir. 

Orta okulların birinci ve ikinci 
sınıf fen bilgisi, riyaziye ve ikinci Ü· 

çüncü sınıf biyoloji, üçüncü sınıf ri· 
yaziye ve tarih kitabları bitirilmiş· 
tir. Liselerin birinci sınıflarına mah
sus kimya, fizik hendese, cebir ve 
ikinci sınıflarındaki cebir, hendese 

Suriye Dahiliye Vekili 
Bağdada gidiyor 

Şam : 30 ( TÜRKSÖZÜ muha
birinden ) - Suriye Dahiliye ve 
Hariciye Veziri Sadullah Cabiri bu 
yakınlarda Bağdada gidecektir . 

Sahife:3 

Zayi şahadetname 
Adana Namıkkemal mektebin

den aldığım şahadetnameyi kayıp 
ettim yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Reşatbey muhallesinde 
Tevfik oğlu kemal C. 

---------------------------· 
Asri Sinema 

2 Teşrin Cumartesi akşamı 
Büyük İspanyol yıldızı Dolores Del Rio 

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

nin en büyük eseri olan 

KALiENTE 
Filimi ile sinema • • 

mevsımıne 
• 

gırer 

lrikalara göz yummaya hazır bu
~o~~ bulunmamalarına bağlıdır ve 
&'llız- Fransız ısrar etmemek si
asetj · nın de hududu vardır. 

tıı' Bu yeni vaziyet, Romı.-Berlin 
lı~bverinin iki ucunda bariz şaşkın. 
le~ sebebiyet vermiştir. Bu ziyaret 

Morning Post ve Daily 
Telgraphe gazeteleri bir-

leştiriliyor 

kitabları henüz yetiştirile:ııemiştir. 

--"" 1 BELEDİYE İLANLARI 1 

Bağdat : - lran Şehinşahi Rıza 
Pehlevi ; Mebusan Meclisini geçen 
hafta merasimle açmıştır . Şehinşah r 
söylediği açış nutkunda , Türkiye-
lraıc: - Iran - Efganistan dostlu
ğunda ve bunun hiç bir vakıt sarsıl. 
mıyacağından bahsetmiştir . 

Evrendilek 1 

________ , _______ ___.. 

ışte bundan dolayıdır. 

B. M ussolini 
e ı· t ın seyahatı hakkında 

bugün bir nutuk 
söyliyecek 

.. Roına : 30 (Radyo) -13erlinden 
011en Duçe , Almanya ziyareti mü
~sc~etile bugün büyük bir nutuk 
0
Yhyccektir. Mussolini bu nutkunda 

ieğişcn ve değişmekte olan dünya 
u~asetine ve Alman-ltalyan dost. 

Una temas edecektir. 
e Paris : 30 (Radyo) - Gazete
:h Yeniden Mussoliııinin Berlin se· 
il atına temas etmekte ve muhte-

tdsirlerde bulunmaktadırlar. 

l>anyada Asilerin hare
keti tekrar başladı 

t Salamanka : 30 (Radyo) -
•1 <ınko kuvvetlerinin büyük hareke 

}'e 'd nı en başlamıştır . Kıtalar Gal · 
v~disine doğru yürümektedirler. 

Londra: 30 ( Radyo ) - Morning 
Post,!Daily Telgraphe gazeteleri bir 
Teşrinievvelden itibaren birleşik 
olarak çıkacaktır . Buna sebep mali 
bir plandır , muhafazakarların orga
nı olan Morning Post bu gün son 
nushasını çıkarmıştır . 

Blumun Cenevre 
temasları 

Paris : 30 ( A.A. ) - Pazar 
günündenberi Cenevrede bulunan 
B. Leon Blum , Milletler Cemiyeti 
nezdindeki muhtelif heyetler ile te. 
maslarda bulunmuş ve bilhassa Çe
koslovakya Hariciye Nazırı 8. Krof· 
ta ile görüşmüştür . B. Kroftamn 
B. Blum ile birlikte , iki günlük bir 
ziyaret için Parise gideceği tahmin 
olunmaktadır . 

Norveç Kraliçesi dün 
Londraya geldi 

Londra : 30 ( A.A ) - Nor 
veç kraliçesi Mand , lngiltereye gel 
miştir . Kendisi , lngilterede kaldığı 
müddetçe Sandringham şatosunda 

oturacaktır . 

!randa şose ve şömendüfer yol · 
lan yapılmasına ehemmiyetle devam 
olunmaktadır . 

Maarif işlerine de büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir . Çocuk· 
ların bilhassa ilk tahsil çağında bu· 
lunanların mektepsiz kalmamaları 
için bu yıl mekteplerin adedi artırıl
mıştır . Mekteplerin ekseriyeti muh · 

telittir. 

kitap . kağıt evi 
Devlet Basımevi Seyhan ili 

kitap satıcılığını geçen sene olduğu 
gıbı bu sene de müessesemize 
vermiştir. 

Bütün kitaplar gelmiştir. 
Bundan başka her çeşit mek

tep levazımını en müsait şartlarla 
müessesemizde bulabilirsiniz. 

8564 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Seyhan Nafia Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Adana Ziraat mektebinde inşa edilecek 
anbar ve samanlık, Keşif bedeli ( 7497) lira ( 84) kuruştur. 

2 - Eksiltme 16/10/937 tarihine musadif Cumartesi günü saad (11) 
de Nafiadairesinde açık olarak yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve bu muteferri diğer evrak ( 37) 
kuruş mukabilinde Nafia müdürlüğünden alınacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ( 562 ) lira ( 34) kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

5 _ isteklilerin bu işi yapabileceklerine dair Nafia müdürlüğünün ve
sikasını göstermeı e mecburdur. 

8563 

1 - 5 - 8 - 12 

1 r--------, 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeyen konulduğu evvelce ilan edilen 

Atatürk Parkında yaptırılacak havuz ve çe~me inşaatına istekli çıkmadı. 
ğındın mezkur işin pazarlıkla yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

2 - Keşif tutarı (5893) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı ( 442) liradır. 

4 - Şartname ve sair evrakı Belediye fen işleri müdürlüğündedir. İste
yenler orada görebilirler. 

5 - ihalesi Teşrinievvelin sekizinci gününden itibaren bir ay içinde 

her hafta pazartesi ve perşembe günleri saat onbeşte toplanan Belediye 
encümeninde pazarlık suretile yapılacaktır. 

6 - isteklilerin muayyen gün ve saatlarda teminatlarile birlikte müra
caatları iları olunur. 

Yeni çıkan 

-
iş 

Kanım No. 3008 : 

8565 

kanun ve nizamlar 

kanunu 
Kabul tarihi : 8/61936 

Ne§rİ tarihi : 151611936 

-Dünden artan-

yahut oralarda mevcut resmi hastanelerde bu gibi ihtiyaçları tatmin ede
cek ilaveler ve tadiller meydana getirilmesini ve bu takdirde bu gibi ta
dilat ve tesisat için muktazi masraflara tahsis edilmek üzere alakadar iş-

Ulus gazetesi ~ yerlP.rinden ne nisbetlerde ve ne esas ile yardım aidatı toplanacağını ; 

1 
· d) - Ne vaziyette ve ne gibi şartlarda bulunan, hangi işyerlerinde 

· ,- Ü R K § ÖZ Ü banyolar, uyku yerleri, istirahat ve yemek yerleri, işçi evleri, bedeni veya 
mesleki terbiye ve talim müesseseleri yapılmasını; Gündelik siyasi gazete 

Tesbit eder mahiyette nizamnameler çıkarılabilir. 

• 

, 

/ 

SfllP~ 

- 2 •. .sa:z'I .. 1 m=...-S 

LUS: 29 Teşrinevvelde yeni şeklile intişara başlıyor. 

Her gün bir hikaye, kültür, askerlik, tayyarecilik, havacılık, denizcilik, ekonomi, 
sanat ve edebiyat. Her gün köy sütunu, sıhhi bahisler, küçük ilanlar vesaire .. 

en iyi teknik, en büyük hacim, en güzel yazılar 

Abone şartları 

Kuruş 
12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık ıoo 

1 - Dış mem lck e lle ı i ı· in Abone 

b ed e li d eği~m cz ya lnız posla mas rafı 
za mmed ilir. 

1 
2 - llanl"r içi n ııl ;. ı eye müra-

caat edilııı e l idir . 

ı.... _J 

Satılık ev ve tarla 

Hankur bu mahallesinde fevkani 
ve tahtani sekiz odo ve müştemi

latı saireyi havi ve 25 I 27 numaralı 
hane ve Bahçe Köyünde 206 dönüm 
ve Çolru Köyünde 54 dönüm tarla 

satılıktır, ve ayrı ayrı kiraya verilir. 
Talip olanların mezkur 23 numara · 
lı hanede sahibine müracaat edil· 

mesi. 856l 

1 - 3 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
1§ ve iş bulma 

Madd~ 63 - işçilerin elverişli oldukları işlere - yerleşmelerine ve muh· 
telif işler için elverişli işçiler bulunmasına tavassut hususlarının tanzimi, 
bir amme hizmeti olarak devlet tarafından yapılır. 

Bu hizmetin yapılması için, lktisad Vekaletine bağlı olmak üzere ge
rekli görülecek merkez teşkilatile ihtiyaca göre muhtelif şehir veya ka· 
sabalarda bu teşkilatın şubeleri tesis edilir. Birer mıntaka veyahut yalnız 
bir tek belediye sınırı çevresine şamil vazifelerle kurulacak olan işbu şu 
belerin tesis ve faaliyetl erine muktazi masraflar i.;in Devletin Umumi Büd. 
çesine konulacak meblağlardan başka ilğili vilayetlerin ve belediyelerin 
büdçelerinde dahi, imkan derecesinde, iştirak hisseleri tahsis edilir. 

İş ve işçi bulma teşkilatı bu kanunun hükümlerinin tatbikini takip ve 
ve icraya salahiyettar o!mak üzere, tesis olunacak genel teşkilatın için
dedir. 

Madde 64 - iş ve işçi bulma teşkilatı, her türlü ekonomik işletme· 
!erle s~rbest sanan ve hizmet mahiyatinde olan diğer bütün işler hakkın· 
da malumat toplamak, iş arz ve talebini intizama bağlamak ve işçi üc
retlerinin temevvüçlerini takip ve geçim şartlarındaki pahalılığa göre mu· 
kayese ederek içtimai sıkıntıların önüne geçecek umumi yahut bir mınta· 

....ka veya belediye çevresine aid tedbirleri tesbit ve bunların tatbiki çare
lerine tevessül etmek, muhtelif sanat ve zümrelere mensup işverenlerle 
işçileri gösteren cetvelleri neşir ve ilan etmek, işçilerin mesleki terbiye· 
!erinin yükselmesi ve ehliyetli (kalifiye) işçi yetişmesi için gerekli olan 
tedbirler üzerinde faaliyette bulunmak ve i~ mukavelelerinin akdine vası· 
ta olmak gibi vazifeleri, bir ücret karşılığı olmaksızın, ifa ile mükelleftir. 

-Sonu var- 8303 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyab 
ClNSI En az En çok Sablan Miktar 

K. S. K. S. Kilo 
Kapımalı pamuk-- ----

--==-::~~-ı-------Piyasa parlağı • 28,62,5 ---Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 40,75 

~----------------~ YAPAGI 
Beyaz 
Siyah 

ÇIGIT 

Ekspres 1 ı 1 iane 
1___,Y:;-:e-r""'"li----,,"Y=-=e-m_lı...,..._k-,, ---- 1-2,50 ---ı-------" "Tohumluk,, ---- -2,87,5--

;1 U B U B A T 
~-:-----~--~-

_ s. ıs - ~-==--·---_, 
3,37 

Buğday Kıbns ---.. Yerli 

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

=--1-~-ı'=-----ı.ı:-so 
, _______________ ...... ________ _ Mercimek 

Susam 
UN 

' 

~ört yıldız Salih 1 650-725 

u"ç:-:-"l"'"i'. ----;z"-;;--;--;-----r 62ç--;S ~ -Dört yıldız Doğruluk 650 

Türksöıü 

Memur aranıyor: 
lşdaresine, kadın veya erkek, üc· 

reti memur alınacaktır. En aşağı or· 
ta tahsil görmüş olanlardan isteyen. 
lerin iş doiresi Adana bölgesi amir
Jiğine müracaathrı, 

2 - 3 

Pamuk İş 
ted çırçır 

kasından : 

8556 

Limi
fabri-

Fabrikamızın yerli kozaya pek 
yakında başlıyacağmı sayın müşteri

lerimize bildiririz. Bu yüzden fahri. 
kamızdan klevland çiğidi alacaklı 
olan müşteriler, bir hafta zarfında 

çiğitlerini tesellüm etmelerini, aksi 
takdirde klevland çiğidi yerine yer· 
li çiğit vermek mecburiyetinde ka
lacağımızı sayın mü.şterilerimizin na -
zarı dikkatlerine vazeyleriz. 

8547 3-3 

Kiralık evler: 
Bir kat üzerinde 3 odalı 5 oda

lı 6 odalı Konfur halinde su ve elek 
trik tesisatı mevcut, Karasokuda 
Doktor Feyzullah Cemalinin 3eviki
ralıktır talip olanlar ayni evde Is. 
mail ustaya müracaat etsinler. 

4 - 4 8546 

1 Teşrinievvel 

r 
TÜRKSÖZÜ 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Rek.lam. bir.~icareth~- ' 
n~nın, bır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-1 
nnızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

1 

Türksözüne veriniz . ı 

Renkli işler r~~0lı:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Tü.tksözü
niin Oto atik makinalarmda yaptı
rabilirsin,z . 

Kl·taplar ~~~~terinizi Türk -
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene
cektir. 

• ı d 1 Kütüphanenizi güzelletişrm 
1 er istiyorsanız kitaplarınızı Türk· 

söziinün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir dl~ 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözü 
yapılır . 

la Resmi evrak. cedveller, def~ 
ler, çekler, karneler kiğat,zarf, 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zam.O 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözüııde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü ma 
baası"Türksô-

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

Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı b 
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

o ~ı-~mit " :: =--
~ E; Dört yıldız Cumhu'---=-riy_e_t -- 67) ı.---------·----~----------

Bayanlar Dikimevi 
Devlet Demiryolları Adana 

~ ~1-üç ,, ,, I 625--
Simit ,, 

Llverpol T elgraflan 
1 I 10 I 1937 

Santim Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

Hazır 1 4 1 96 l-L=-ir-et--------:--ı-,l-79-
ı--B.-T-e-ş-ri_n_v-ad_e_li___ 4 ı 74 Rayişmark 

- Frank ( Fransız: ) - -23- Of 
-lk. KAnun vadeli 4 86 •~s=-t-er-:-:li-n -"-.(-,-in-g"7.il~iz-;)~-- 625 - 00 

Hint hazır 4 1 29 Dolar ( Amerika ) 1 78 _ _L_ 
Ne ork -8- 35 Frank ( is_v ... iç._re_..) __ .._ ___ aaıı 

---------------------------------------------------K 

1 

KAY ADELEN A • 
manos tq:eleıir.drn 

en fenni cihazJarla 

ve kaplarla rakle. 
dilen mdur . 

A 
v 
A 

KAY AD ELEN rn· 
ları ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
rıağıdır . Daima l<A 
YADELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su-
lan ve gazozları en 
sıhhi. ve tabii has
saları haizdir. 

E KAY ADELEN su-L ları ve gazozları e· 
viaize kadar gönde-E rilir . Depoya haber 

N vermek kafidir. 

(Sahibi) ZAHiDE GÜNSOY 
Mevsimin şık ve yeni modellerile gelmiştir. 

2 - 5 8558 

Bira 
DA 

G ide ' - .:,;;}t /. N (, ~ ,~ 
KA YADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAYADE· e ) • • e " '\: " 

LEN) tapalarına dikkat ediaiz. KAYADELEN Transitleri: Mersin ve • A ~ /! . "~~ BIJlA~,. 
Adana KA y ADELEN depolarıdır. Büyük damacanalar : 100 kuru5 uşyauevi1.e 

1 

Ankara b, İraSJ • • 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her ~efeıdc KayadeJcn 

yıkanmaktadır 8494 36 ------

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses

li radyolar ancak Sahibinin Sesi-
100 lira mukabilinde ve bir • 

nın 

sene vade 
kabildir. 

ile sattığı radyolarile 

Satış yeri Bele4iye karşısında Yeni Mağaz~ 

Ş. Rıza lşcen 
34 7967 

Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını 

içiniz ! . Her yerde israrla arayınız · 
ADANA ACANTASI : 

R S ı•h S . (Telefon No. 265) Iza a l ara Y · (Bebekli Kilise sokak No: 11 A ) 
4~30 8411 

---------------------
Adana pamuk üretme çiftliği müdürlüğünden : 

Alınacak eşyanın nevi Miktarı Muhammen bedeli 
Benzin 700 tenekt! 3 l 2.5 kuruş beher tenekeal 
Gaz 230 ,. 282.S " " " 
Mazot 3350 ,, 155 " " " 
Valvalin 50 ,, 450 .. " .. 

Vakum 4000 kilo 30 " beher kilosu 
Gres 250 " 45 " " ,, 

Pamuk üretme çiftliğinin Şubat 938 sonuna kadar ihtiyacı olan ve yu· 
karında cins, miktar ve muhammen bedelleri hizasında gösterilen yanıcı 
maddeler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 5- 10-937 tarihine nıüsadif salı günü saat 15 de Adana pa
muk üretme çiftliti müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapı· 
lacaktır. ilk teminat 14718 .. liradır. Şartnameyi görmek ve almak istiyen
lerin Adana pamuk üretme çiftliği müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin 
muayyen gün ve saattan liakal bir saat evvel teklif mektuplarım Adanada 
köprü civarında pamuk üretme çiftligi müdürlüğüne vermeleri. 

8526 21-24-28-1 

mesinden : 
Konya Adana hattı üzerinden ve Hacıkın civarında mevcut iki 

tan ayrı ayn olmak üzere pazarlıkla balast yaptmlacakhr. 
Taş ocaklarının kilometrelerile balastın miktarları, tahmini 

kat'i teminat paraları aşağıda gösterilmiştir. . . 
Şayet idareye )üzüm ederse teahhüd olunan ba)astm 0/ 0 20 sı 

tinde ham taş abnac:1kbr. Taşın tahmini fiata beher metre mik'abt 
64.40 kuruştur. 

Pazarlık 8/10/937 Cuma günü Adanada işletme binasında yapıl• 
tır. Bu husustaki şartname ve mukavelename projeleri parasız olarak 
na Yol Başmüfettiıliğinden verilecek ve mektupla istiyenlerin adres 
gönderilecektir . isteklilerin 2490 sayıJıkanon mucibince lazım olan 
saik ve 1937 senesi ticaret odası vesikasile kafi teminat parası ~ 
banka mektubunu hamilen pazarlık saatinde hazır bulunmaları. 

fiat 
3 

Ocağın kilometresi balashn miktarı beher M kat'i teminat 

3/M kuruş lira K 

307+ 000 viycdük başı 5000 134.40 1008 00 
310-f 500 6000 134.40 1209 60 

24-28- 1-5 8536 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranı}or. Mat. 
baamıza müracaat edilmesi. 

Kaçakçılar vata 
hainidir 

_____________________________________________ _..] 

Umumi neşriy•t müdiirl 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü mat 
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