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E>ost Elen Başvekili bD
YOk merasimle karşılandı 
Dün bütün Ankara 

hayra klarile 
Türk - Yunan 

donanmıştı 

.... llnlerde dehe bir çok doat devlet bUyUklerlnln ziyaretine 
.. hne ol•c.-k gUzeı Ankaredan bir görUnU• 

l:ı Ankara : 19 ( Telefonla ) -
ost Elen hm ümeti Başvekili Gene

'~I Metaksas ve Bayan Metaksas bu
fun saat 11.45 de, hususi bir trenle 
ıtanbuldan Ankaraya geldiler . Kıy
~etlj misafirlerimiz ft:nkara garında 
k ekiller, Mebuslar ve Vekaletler Er-
inı, Emniyet Müdürü, Kumandanlar 

tarafından büyük bir merasimle kar· 
tılanmışlardır. Ba)'an Metaksasa bu
ketler takdim edilmiş~ bu sırada as
M~rı bando Türk-Yunan istiklal ve 

•ili marşlarını çalmıştır . 
istasyon ve istasyon yollarile An

karapalasın önü binlerce halkla dol
ıııu, ve civar binalar Türk Yunan 

bayraklarile süslenmiştir : Kıymetli 

misafir gardan alkışlar arasında çı

karak otomobile binmişler ve do~
ruca Ankara palasa gitmişlerdir , 

Ray Metaksas şerefine bu akşam 
yarın ve yarın akşam büyük ziyafet
ler ve süvareler verilecektir . 

Dost Elen Başvekili , Büyük Şef 

. Atatürk tarafından kabul edilecek
lerdir . 

Sanıldığına göre , kıymetli misa
firhııiz Ankanıda µç gün kalacak ve 
tekrar lstanbula dönecek ve şehri 
gezdikten sonra Averofla dost mem
lekete .avdet buyuracaklardır . 

SEYHAN SPOR BÖLGESiNİN 
FAALiYETLERI BUGÜN 

Güzel bir Sporcu kulübü 
ve lokantası kuruluyor , 

------·------
Adana İdmanyurdu birinciliklere 
hazırlanmak üzere kampa başlııyor 

Dün, Biılge spor işleri hakkında 
ltcndiaile görüşen muharririmize, böl
te Başkanı ve Valimiz Tevfik Hidi 
~Ysal yapılan ve yzpılacak olan iş
ker hakkında aşakıya koyduğ"umuz 
1Yınetli malümatı vermi~lerdir: 

Bölge heyetini teşkil edecek 
0
1-n bütün ajanların tayin işi yapıl
~~ ve tasdik edilmek üzere namzed
Qtın. adları merkeze gönderilmiştir. 

U lısteye göre bölge heyeti şu ze
vattan teşekkül etmektedir. 

Cevdet Benker Asbaşkan, Atle
:•~ın ajanı Ahmed Muhtar, Atıcı. 
ık ajanı Mehmed Muhtar, Bi8iklet 
ajanı Cevat Diplen, Putbol ajanı Aziz 
-'•san, Dakcıhk-binicilik-ve kayak 
1 ~ 1k ajanı Ahsen, Güreş ajanı Selil 
~1 Aka)' Su sporları ajanı Rifat, Te

l& - Voleybol - Basketbol ajanı 
g.id Bölgen. Bölge heyeti Başkan 
~e Valimiz Tevfik Hadi Baysal'ın 
1Yasetinde toplantılarına başlamış. 

tır 
• Bay Tevfik Hadi Beyaaı ~u..ıı! . Bölgenin büdçesi (18638) lira

·•r. BU paradan (12608) lira Stadyomun 
~lll!r ve ilavelerine tahsis edilmiştir. olacaktır. Bu Lokantadı Sporcuları 
ı. tıye kalan (6038) lira ise ajaplık. mızın ve taW-luiıniliD 9'* ucuz bir 
r.~" büdçelerine taksim olunmuştur. fiyatlıyemek yemeleri teınin edileceti 
'""Çen yıl büdçenin (900) lira olduku gibi tesis edilecek bir kütüphane ile 
'rı itibara alınacak olursa bu se. de güzel vakıt g~çirmeleri ve bir 
dQ~i büdçenin sporcularımızı sevin-
. •ttcek bir takım faydalı ve lüzumlu araya toplanmaları mümkün ola-
•tlerin yapılmasına imkan vereceki caktır. 
llıııJıeır.kaktır. Diğer taraftan bu seııe Adana·· 

Eski Poata ve Telgraf binası da )'apılacak olan bölge birincililc-
lidiı ve ialah olunarak Bölge mer· leri için de hazırlıklara başlanmıt-
kezi haline getirilecek ve bir kısmı tır. llölge Başkanlığı Addna birin-
da kulüblerimizden birisine tahsis cisi olan ldmanyurdunun maçlara 
0lııııacakbr. Bundan başka bin;ının iyi bir suretle hazırlanmasını temin 
.ıt kı.ıııı güzel bir salon şekline so· için sporcularımızın bir kampa bao-
'-ıı.eıı1c ve sporcularımıza •ve spor ! lamalarına karar vermiştir. Bu kam· 
"s>abilecek çatdaki talebelere mah. pın stadyoıııda veya civarında bir 

illa olaıak üzere bir kulüp. u.LokarıaL. yer4e-yapılmast muhtemeldir,· .. 

' 

Yeni Lavrens 
ltak ve Mavf?rayı Ürdünde 

çalışıyor 

Londra : 19 - lngiliz gazetele · 
rinin haber verdiğine· göre, Arabis
tan çöllerinde yeni bir Lavrens tö
remittir. lrıgiliz ordusunda kolonel 
olan biı, adam " Pik • ismini taşıyor. 

Uzak Şark maktelinde son vaziyet 
0,000 Kişilik Japon kuvve1i Çin 

muhasara hattırıı yaramadı ------·------• 

Dün Nankin dört hucuma uğradı 
Geçenlerde kumanda ettiği Ma

verayı Ürdün Arap alayı ile, Irak 
petrol borulaı ını bozmağ't çalışan 
Bedevilere karşı harp .-tmiş ve iıü· 
yük muvaffakiyetler gösterdiği için 
Mavera) ı Ürdün , emiri tarafından 
"Paşalık. rütbesile taltif edilmiştir. 

Bir günde 15,000 Japon öldü 

Maverayı Ürdünün yeni Lavrei\si, 
mavi gözlü, elli yaşlarındadır. 

Arabistana ilk dafa Lavren•le 
gidep "Pık. geçen sene bir içinde blr 
kaç dafa hayatını tehlikeye koymuş
tur. Bugün Maverayı Ürdün emniyet 
umu111 miidürü ve Arap kuvvetleri 
kumandanı, Arabistan çöllerinde ta
nııtığı Anis Mak Le eyle evlenmiş 
bulunuyor ve Londrada bal ayını· 
geçiriyor. 

Paraşütla . atlamak 
, için 27 genç 

Bir Çin askeri 

Ankaraya gidecektir nghay : 19 ( Radyo ) - Çin 

Ankara: 19 (Radyo) _ Cüm- kuvvıetleri tarafından mahsur bulu. 
nan -'°,000 kişilik Japon kuvveti hii· 

huriyet bayramında Ankarada Para- len muhasara hatbnı yaramamıştır. 
tiitle atlamak üzere 'fürkkuıundaki Japon'ara gelen takviyelerde Çiıf 
mektep talebelerinden yirnıi 'edi ku &teri tarafmdım hatlara &<>kul· 
rhç Ankaraya gldecelctir. mayarak tard edilmittir -

Nankin : 19 ( Radyo ) - Bugün 

T rablusa asker sevkiyatı ı---------
devam ediyor 

Londra : 19 (Radyo) - Royter 
muhabirinin bildirdiğine göre ltal
yanlann Trablusa askeri . nakliyatı 
devım etmektedir. · 

Ademi müdahale komite
sinin dünkü toplantısı 

Berfin: 19 ( Radyo) - Ademi 
müdahale komitesi bugün de top. 
lanmış ve Alman murahhası da bu 
toplanbya iştirak etmiştir • 

Hatay intihabı 
kontrol heyeti 

Dün şehrimizden geçti 

Hataydaki intıhabı kontrole me
mur heyet dün Toros ekispresile şeh
rimizden Halebe ll'CÇmiştir. 

Heyet Garda, Hükümet namına 
Vali Tevfik Hadi Baysal tarafıni:lan 
karşılanmış ve uğurlanmıştır. 

• 

ULUS 
Her gUn 12 ••hlfe 

Yeni Uı'us 29 T eşrinevvel 
nushasile size kendini 

tanıtacak 

• Romanlar, hikayeler, dünya haberleri 
siyasi, içtimai, iktisadi mak.lckr. 

M•l•zln. kUltUr, kadın, ı;ocuır. 
'alreaı .. ...,.19rı 

Ankara ve Kamutayı 
yakından takip 

. . . 

Yakında şehrimizde 
Hava Kurumu kong 

resi toplanıyor 

Türk Hava kurumunun iki sene 
evvel Ankarada toplanan kongre
sinde abna o yeni hamle kararları ve 
ismet lnönünün tehlike işareti üzeri
ne Türkiyemizin her köşesinde yeni 
bir hamle ve yeni bir hamiyet ha 
reketi ba~lamıştı. Bu arada Adana 
mız ve bilhassa fedakar çif~i
mizin verdiği yüzde üç kararı bütün 
Türkiyeye örnek olacak bir mahiye 
te idi. 

Türk Hava kurumunun büyük va
tan davasında muvaffak olması uğ
runcla her vilayet muhtt"lif ve ma
halli kongrelerinde Hava kurumu~a 
yapacakları yardımın hangi [mallar 
dan ve ne mikdarda olduğunu tesbit 
etmişlerdir. Ekseriyetle verilen mik
darlar yüzde iki olup bımu seve seve 
her vatandoş vermektedir. Adanamız 
verdiği çok değerli ve isabetli ka
rarla bu mikdarı koza, pamuk, buğ 
day, Arpa, Çiğit ve Susam gibi en 
mühim ihraç maddelerinden yüz de 
üç ayırmakla F edakirlık ve yurda 
havadan gelecek tehlikelere göğüs 
germek hususunda ön sırayı almış 
bulunuyordu. 

Filhakika bu altı maddeden ku. 
ruma ayrılan mikdar Adananıızın nü. 
·fusu ve iktisadi vaziyetine nazaran 
fevkalade mühim yekiin tutmaktadır. 
Çiftçimiz bu yüzde üçü 1938 Te
mıızuna kadar yine seve seve vere
cektir. 

Yalnız gazetelerde okuduklarımı· 
za ve dqyduldarunıza göte bir çok 
vilayetlerde yapılan mahalli kongre· 

1erde bu yardım şekli yeniden tetkilı: 
edilmit ve yardımı tabi mahlul· 
)erinin mikdar ve cinsleri daha ge· 
tıiflelilmiflir . 

1 

Nankin üzerine Japonlar tarafından 1 
havadan üç ve karadan bir olmak 
üzere dört akıd yapıldı. Hava hücum 
larını Çin hava kuvetleri tard etmiş 
ve kara hücümlarını de Tiyençin kı-

taları püskürterek Japor.lara akır za
yiat vermişlerdir . 

Cephelerden alınan haberlere gö
re; bugünkü çarpışmalarda 15,000 Ja
pon öldürülmüştür . 

ı-s-;yidR;;an.;;·e1anikii1Ci 1 
j muhakemesi yapıldı 
1 

j Elazız : 19 [ TÜRKSÖZO muhelllrlndM ) - Der8fmdekl I•· 
J yen herekabnı idare eden Sergel'tle Seyld Rızamn ikinci du
ru,,..., bugUn •••t dokuzda Eıaaız •lırcezeaınde yepıldı • 

Bu celaede iki nahiye mUdUrU ve genç HU-yln Ue elb 
köy muhtarının •ehedetlerl dlnlendl. Bu ••h"'9rln hepal de 

1 aergerdenln auı;unu teberUz ettirecek mehlyette beyenette 
bulunduler. Ye bUtUn bu ••hltler ayni umanda a.yld Rlaa 
ile de muvacehe edlldller. 

Suçlular auçlerını temamen inkar etmekte · ve lllr IUemı da 
Seyld Rızanın kendllerlnl kendırdıoını itiraf etmeld9dlrter. 

Muhakeme 189 vekte keder .UrdU. Seyld Rlzenın ilah• 49 
l ewene IJlln ._, ... wl&Jde ffedelerl alındı. Muhakeme 22 Te .. 
' ....... ,. ekll•. 
j Suçun tabQJUn atini• olnıwne iline- MUddelu 
] mUzdekl celHde lllr talepte bulunec•lt Nllll~. 

~tin meselelerlİ 
~~ - - - -... · 

lnte l licens servis 
f aaligete geçti 

~Kudüs müftüsünün lbnisuuda 
iltica ettiği söyleniyor 

Kudüs : 19 (Radyo) - Hükümet 
makamları muvasale yollarının ve bey 
nelmilel müesseselerin taarruzlardan 
vikayesi için buralara askeri kuvvet. 
!er ve polis kuvvetleri koymuştur. 

Londraya gitmiye karar vermişler d 
Kudüs : 19 (Radyo) - Yeni Fi. 

iistin idare komitesi Mr. Druig Cur• 
bridge kaçan Müftünün haleli Ara 
kumitesinin kalan dört azasından 

mürekkep olacaktır. Polisler, bu yerleri gündüz ve as - ı 
kerler de gece kordon altında muha- --------------.! 
faza etmektedirler. 

Kudüste keceleri sokakta gezmek Yurddaş ! 
katiyen yasak edilmiştir. 

Filistin müftüsü Hacı Hü•nünün Fıtra ve Zekabnı Türk 
!ıran meselesi üzerinde azami ketü- Kurumu Adana Şubesine ver. Ve. 
miyet muhafaza edilmektedir. Gerek 
Arap ileri gelenleri ve gerekse mahalli receğin para Tayyare Cemiyeti • 
hükümet makarnalı bu hususta bir Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku· 
yey söylememektedirler. rumları arasında paylaşılacaktır • 

Hususi kaynaklardan alınan ma- Yapacatın en küçük yardımla ha· 
lümata g?re! J:Iacı Hüsnü, lbnisuudun vanı koruyacak , kimsesiz yavru· 

yanını at g11
1.tmıştır. . . , . . t hk'k llarını sevindirecek, ve senin için cep. n e ıcens servısın ışı a ı a • 

giriştiği de ilave edilmektedir. hede çarpışarak malul kalan va· 
Kudüs : 19 (Radyo) - 1936 Ma· tandaşı sevindireceksin. 

yısında jJlica etmiş olan Habeş aile
rinden başlıcaları Filistini terkederelc 

Son Dakika: 
ÇETELER KUDÜSE H0CYM ETTi 

Kudüs : 19 (Radyo) - Sabaha kaşı - Bugün 1200 kişilik bir Arap çe
t<;si Kudüse hücum etti. Fakat çapulcular daha şehre girmeden askeri kuv. 
vetler tarafından ve bilhassa hava kuvvetleri tarafından tardedildiler. Çeteler
den SO kişi öldü . 

Türk hava kurumu merkezinden 1 
geldiğini haber aklıtımız tamime 
göre yabıda Adanamızda da bir 

1 
haya kurumu kongresi toplanacaktır. 

Bu lıllluata- Adenıı fQbeııi hazır 

lıkla meşğuldur. Kazalanmıza bu it 
bildirilmiş fakat henüz kongre fİİllÜ 
tesbit edilememiıtir. Kullardan 
gelecek haberlerden _,. koaıre 

"1! -°"'""~ 



Sahife: 2 Türlcsöıü 20 T eşrinicvvel 
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Avrupa ileriye doğru 
bir adım attı FAKAT! 

Şark nereye doğru 
1 VİNSTON C~~RCHİLL 1 gidiror 1 
-------- Paris - Soırden 

1 kte O lan korkunç va ,kanh hadlseıer..e Çlnda vukua ga me 
1 

ı•h d A 
d dUnyanm vaziyeti bir hayı sa a a o11nı raomen,son ay için e uı•k tları çok hoş bir ••kllde i l il dl iki bU Uk DlktatörUn m a a 

er e • Y k ıerden mürekkep bir peri ttl Gö 1erl top ve as er 
cereyan e • z ' d ld Onlarm sayesinde etamin 1 lhtl e rUyaslle o u. 
a ayınıın fam v 1 dik derecede büyük bir rekor aatı,ı ' şimdiye kadar görU me 

• u 1 1 · ıeyhtarhklarmı bir kere daha birbirlerine kırdı. Kom n s a 
tekrar ettller. Hepimiz umarız ' 
ki bu 111Ul&katlar1ndan bUyUk 
blrzevk almışlardır • 

iki Dıktatör umumiyt tle bu mü
lakall<ınndan sonra insanlığa can 
sıkıntısı değil, neşe verdiler denile
bilir. Hatta denilebilir ki, onlar da 
kendi memlekelleıinin dışına izahat 
verıniş olmak gayreti ve demokra
silere karşı dürüst hareket etmek 
arzu görülüyordu. Elhasıl Hitler -

Mussolinı mülakatının neticesi düşün 
celeri 11 Yaşamak ve başkalarının 
yaşamasına müsaade etmek ,, olan 
ıneınleke t lerin endişelerini izale etti. 

Akdeııizden de iyi haberler ge 
liyor. Korsan Dtnizaltı gtmİ · 

!eri neredeler? Daha bir ay evvel 
onlar Akdenizin bir tarafından , 
öbür la rafına At oynatıyorlar ve 
miirettebatını uğı adıkları facia ile 
baş başa bıraktıkları bir çok tica
ret gemilerini batırıyorlardı. Şimdi 

bunlardan ~ser göremiyoruz . Bir 
çok tayyare ve Kravüzörlerin refa· 
katilt>, seksen Fransız ve İngiliz tor· 
pido.iu A kdeniıin mavi sularında 
nafile yere bir korsan denizaltı ge· 
misinin periskopunu arıyor . Bütün 
bunlar bir kabustan başka bir şey 
değildi. Bütün bu korsanlıklar, tor
pillemeler, bir takım zavallı bahri· 
ydilerin denizlerin derinliklerinde 
can verm~leri yoksa dünya matbu· 
atının, ( Deniz Ejderi ) filan kabi
linden, bir nıuhayyele eseri mi idi? 

Korsan Denizaltı gemileri ne .ka· 
dar esrarengiz bir şekilde meydana 
çıktılarsa, o kadar da esrarlı bir 
surette ortadan kayboldu. 

rafından da iyi bir surette karşıla- 1 

nacaktır. 

Mesela, aralarındaki eski düş 
manlığın temamile zail olduğu Tür
kiye ile Yunanistanın, korsanlığın 
imhasında müşterek menfaatleri var
dır. Yugoslavya ve Mısır için de ay. 
nidir . Birleşik kalalım. Emin ola
lım ki, şi ı ndi olduğu gibi, korsanlar 
delikleı ine çekilecekler ve biz onla· 
rı bu deliklerde kalmağa mecbur 
edeceğiz. 

Korsanlığın imhası için teşkil 
edilen bu devriyeden Akdeniz d;!v. 
!etleri arasında bir anlaşma meyda. 
na gelebilir. Ve bu anlaşma, her 
milletin gemilerine, müesses deniz 
kanunlarına hürmet etmek şartiJe, 
bu klasik deniz yollarında tehlike
sizce v~ batırılmak korkusu olma· 
dan dola)mak hakkını banşedebi~ 
lir . 

Yugoslovyada Sloven, Hıı vat, 
Sırp, Ot moktat tJartilerinin birleş 
mesi de Avrupa sulhu için kuvvetli 
bir nokta teşkil eder. Bu haff'ketin 

"daha il< ti gideceği umudu vardır: 
Bu hareket, yalnız Yugoslavya· 

nın milli anlaşma ve ittihadını temiu 
etmekle kalmıyacak, Avrupa işlerin 
de de müesser olacak ve bu genç 
memleketi sulh ve hüriyet tarafına 
sevkeôecektir. 

• spanyada da harp muvazene 

1 llalini almaktadır. Bu vaziyet, 

lspanyalılatı, memleketlerinin yeni
den yenileşmesi ve kurulması için 
anlaşmağa sevke ve ve teşvik ede 
cek bir m"hiyettedir. 

İspanyol miliiyetperverleri hür; 
mete layık olöuklarını isbat etmiş. 
terdir. Madridin müdafileri de bunu 
göstermişlerdirdir. 

Düny<tnm imdadına koşmak için 
< Jlerine bir fırsat geçmişti. Belki bu 
fırsatı arhk bir daha bulamıyacak
lardır. Mesela; Eğer Mussolini ve 
Hitler Çindeki korkunç katliamın ar· 
tık durması lazım geldiğini ve cina 
yetlere Avrupa daha fazla taham 
mü! edemİ)'eceğini müştereken dün· 
yaya ilan etselerdi bütün insanhğm 
duyacağı sevinç tasavvur edilsin bir 
kere, .. Hitler iki sene evvel, gayri 
muhariple.rin havadan bombardman 
edilmeleri aleyhinde beyanata bu
lunmuştu. Hitler ve Mussolini her 
ikisi de Japon medeniyetini elleri İçi. 
ne ;alan müfrJt hareketlerini protes
to etmişlerdi. Eğer bu iki Ojktotör 
Asyada cereyan eden facıalara bir 
nihayet vermek için garp demok
rasil~rini kentlilerHe birleşmeğe da 
vet etselerdi bu davetleri ne kadar 
büyük bir ı&evioç ve arzu ile dinlen
miş olacaktı. fkinci derecede ihtilaf
ların hafi, müşterek bir davanın sem 
patisi kadar kolaylaştıran bir şey 
yoklur. Bugün çok müseHah olan 
ve silihlanmağa devam eden garp 
demokrasilerinin müşkül vaziyette 
bulunan Lu Dikktatörlüğe verebi· 
lecekleri çok şeyler vardn. Yalmz 
bir şa!'tla; onların insanlığa düşman 
değil bir dost olmağ1 düŞiindüklerini 
ispat etmeleri şartile • M 

Eğer Avrupa anlaş~sı yeniden 
teessüs etmiş olaydı, müşterek pro
testolarımız Uzak Şarkt~ tesirsiz 
ve beyhude <ilmazdr. Çinde büytik 
menfaatleri 'le ihmal edilemiyecek 
vaiifeleri bulunan Amerika da var· 
dır. Ve Amerika bazı · dafalar hak· 
kında şüphe uyandırdığı gibi kor
ki\n çekinen bir memlekette değıl· 
dir . 

A":rup~ lıfilletleri tarafından U
zak Şarkta takip edilecek müşte
rek öir politika yalnız Çin denizle· 
rinde vukua gelen liudutsuz cina · 
yetlere öir son vermekle kalmıya 
cak ayni zamanda Awupaya bugün 
her 'zamankinden daha çok muhtaç 
o'duğu birlik ve karşılıklı yardım 
fikrini de gerçekleştirebilir 

Şe lh1 i r 
'--~~----...... --· __ ..... ______ iılililiiiiiiiiil•--------~~ 
Cümhuriyet bay- , Şehrimiz mektep- Paraşütçileriıniı 
ramı hazırlıkları lerindenAnkaraya bugün Ankara~ 

Taklar kurulmağa 

başladı 

29 Teşrinievvel Cümhuriyet Bay· 
ramını bu yıl da çok iyi bir şekilde 
tesit edilmesi için bir haftadanberi 
hazuhklara başlanılmıştır. Bayram 
şenliklerini tanzime ayrılan Komite. 
ler bu yolda hummah bir faaliyetle 
çalışmaktadnlar. 

Umumi caddelerde ve çarşılarda 
t a k 1 a r ı n kurJlmasına baş -
lanmıştır . Bu seneki Cümhuriyet 

1 Bayramının daha ,.ar!~k bir _şekilde 
tesidi için lazım gereken tertıbat alın. 
maktadır . 

Üç gün devam edecek Cümhu· 
riyet Bayramında bilhassa geceleri 
halkımızın çok eğlenceli bir vakıt 
geçirmelerini göz önünde tutan Ko
miteler, ayrıca bir çok gece eğlen 
celeri tertip etmişlerdir . Bu arada 
bir de Balo hazulanmıştır. 

Şehrimiz Telefon 
hatları kablolanıyor 

Haber aldığımıza göre Telefon 
- ·Telgraf Umum Müdiirlüğü şeh
rimize telefon şebekesi Mütehassısı 
lsveçli Rinman ile şehirler arası şe. 
beke mütehassısı Eklant'ı gönder· 
miştir. 

Mütehassıslar şehrimizde bulun· 
dukları bir kaç gün içer.isinde şehir 
dahilinde bütün telefon tesisatını 

tetkik etmişlerdir. 
Mütehassıslar Umum· Müdürlük 

tarafından şehrimizde yapılması dü. 
şünülen telefon yeraltı kabloları 
hakkında krokiler çizecekler ve bun• 
lan Umum Müdürlüğe verecekle-r· 
dir , 

Umum Müdürlük bu krokileri 
tetkik ettikten so11ra muvafık bulur. 
sa işe başlıyacaktır. 

Şu hale göre; şehrimiz halkı çok 
güzel bir telefon tesisatına sahip 
olacaktır. 

Mütehassıslar dün Tarsus, Mer 
sin ve havalisini gezerek tetkikatta 
bulunmuşlardır. Bugün Bor, Niğde 
ve Kayseriye gidecek tetkikatlarına 
devam edecel<ler ve sonra da An· · 
karaya döneceklerdir. 

gidecek izciler gidiyorlar 
Ayın 23 nde hareket 

edecek 
Cümhuriyet bayrammda Anka· 

rada yapılacak olan büyük 
merasime şehrimiz Erkek Lisesin
den ve Erkek Muallim mektebindan 
izcilerin iştirak edeceğini evvelce 
bildirmiştik. Aldığımız malumata 
göre gidecek izci kadrosu Veka · 
Jetten gelmış ve alakadar mektep· 
ler müdüriyetine bildiriJmiş~ir . 

Bu sene Erkek Lisesind~n ve 
Muallim mektebinden 46 şar izci 
gidecektir. Bu izci kafilelerine be· 
den terbiyesi öğretmenleri Oymak 
beyi sıfatile kumanda edecek ve ka. 
fileye mektep müdürleri riyaset ede· 
cektir. Bu hale göre Erkek Lisesin· 
den müdür Halid Sarıkaya ile be
den terbiyesi hocası Halis Kadri ve 
Muallim mektebinden Müdür Naci 
ile beden terbiyesi muallimi Zeki 
gideceklerdir . 

Giden bu izcilerimiz beraberle· 
rinde 2 Şt!r tranpet ve 2 şer boru 
ile bir Türk •bayrağı ve bir Oymak 
bayrağı götüreceklerdir . 

An.karada yapılacak gcçid töre· 
nine iştirak eden bütün izcilerimiz 
boy sırastnda olmak üzere karışık 
bir şekHde iştirak edeceklerdir . 

İzcilerimiz bu aym 23 nde saat 
5,30 da Ankaraya hareket edecek
lerdir. Ankarada ayın 26-28 ıncı 
günleri umumi geçid provaları ya. 
pılacaktır. Bu provalara bütün iz
ciler iştirak edeceklerdir . 

Ekmek fiatları 
Belediye narhı indirdi 

Son günlerde un Fiatlarında gö. 
rüJen düşüklük üzerine Beled_iye 
Encümeni ekmek fiatları üzerinde 
tetkikatta bulunmuş ve ekmek nar· 
hında değiıiklik olmasına .karar ver· 
miştir . 

?Alman karar şudur : 1 

Eskiden 10 kuruş 10 paraya sa· 
tılan birinci nevi ekmek dünden 
itibaren 10 kuruştan ve eskiden 10 
kuruştan satılmakta olan ikinci nevi 
ekmek de dünden itibaren 9 kuruş 
30 paraya satllmağa başlanmıştır · 

Bfr k~ gün sonra Cümhuri) 
mizin 14 inci yıJ dönümü bayra 
yapacağız. Bu büyük Bayram iP' 

Türkiyemizin her tarafında hutJI 
bir faaliyet vardır. Bu arada ~k 
rada da yapılacak bayram şenl1 • 
için Hava kurumu muhtelif şeh1• 
rimizde Türkkuşu teşkilatının Y 

tirdiği gençlerimiz de Ankarad3 

!anacaktır. . t' 
Adana T.ürk kuşunun yetıŞ 

talebelerimizden dokuz genç t'
günkü Ankara trenile AnkaraY3 

deceklerdir. Bunlardan dört ~8 

bayan paraşütçüdir. Gençlerııtl 
muvaffak olmalarım bekliyorut· 

Dünkü cinayet 

Bahriyi bıçaklıyan ad' 
tevkif edildi 

Dün .akşam üzeri saat dö,t 
ralarmda Eski Buğday pazarı 
bir cinayet olmuş ve bir adaıtl 
çakla vücudunun muhtelif yerltf 

den yaralanmıştır · ğı' 
Geç vakta kadar yaptı~· 

tahkıkata göre hadise şu şe 

cereyan etmiştir : ı 
Eski Buğday pazarında b\ 

bir kahvede Mehmet oğlu lbrllt 
kardeşi Mehmet oğlu Mehnı~{ 
arkadaşları , Dede oğlu ./: 
kağıt oynarlarken aralarında.~ 
olan bir mesele yüzünden m~l1 
çıkmıştır. Evvela ağız kavgasıle 

b ·ddetle Jıyan münazaa emen şı b 
ve Mehmet oğlu İbrahim Ba 
dışarı çıkmasını teklif et"1iştif br 

Kahveden caddeye çıkan J 
ile Bahri yine münakaşa etcı\ 
devam ederlerken İbrahinıin 
deşi Mehmet ' Bahrinin ark;ısı~ 
koşmuş ve bıçağını çekerek Bar' 
böğründen ve kalça:..ından ya 
mıştır. I rı 

Aldığı yaraların tesirile Ba 1 

re düşmüş ve carih Mehmet_ d~ 
ftag~ mı o civarda bulunan bır 
,... bb .. et 
fırlatarak kaçmağa teşe us 

1
, 

ltalyanın, Fransa ve İngiltere·ile 
müsavi bir şekilde Akdenizin kon
trolüne iştirak etmes.i çok arzu edi 
ll!cek bir şeydi. Akdenizdeki deniz 
altı gemilerinin korsanlığına ni.hayet 
verecek hart:kete iştirak şerefmden 
mahrum olması bir skandal ve bir 
hicap olurdu. 

Ş imdi, mademki, üç büyük 
devlet bu deniz cinayetleri· 

Bir taraftan mütaassıp Nazi fa
çizm diğer taraf tan anarşi ve komi· 
ni ... m ideolojileri artık yavaş yavaş 
zaiflemeğe, silinmeğe başlamışlardır. 
Vaziyet öyle bir şekil almıştır ki, iki 
tnrafta da büyük kahramanlıklarla 
ve iztirablarla döğüşmüş olan ve 
şinıdi Jisiplinliği ve teşkilatlı kuv. 
vetler halini alan askerler artık ,biJ. 
hassa harap bir hale gelen vatanla· 
n Üzerinde müşte~eken yapacakları 
başka ~eylerin olduğunu anlıyabi
lirler. 

Teşviki Sanayi kanunu 
Eşya piyangosu 

Satışa çıkarıldı 

tir. Fakat kaçmağa vakıt btJ ti 
yarak polis tarafından yaka ıı f 
ve dama attığı bıçak da elde ~ 
miştir. Yaralı Bahri hemen Me 
ket hastanesine kaldmlmıştıJs•} 

Hadiseye el koyan eden P J' ~1 

rek lbrahim ve gerek Mehme 
1~ 

zaret altına alıp süratle tab~ı 
nin önüne geçmek için bir leşmiş· 

)erdir. Binaenaleyh bu işe devamla · 
rı lazımdır. 

Akdenizde teşkil olunan devriye 
çok takdire değer bir eser olmuş· 

tur . Bu eserin acele ile terkedil
mesi de lazımdır. 

Korsanlığm tekrar baş kal<l~ra
ınıyacağını kimse bileınez' ve temin 
edemez. 

lngilterenin A ... de~izde Frans" 
ile elele vermesi, bir idarei masla 
hattan çok üstün bir şeydir. 

Bu işin hakiki bir ehemmiyeti 
vardır. Eğer General Frankonun 
toplan Cebeliittarıkı tehdit edebi. 
lirse ve Malta adası hakikaten Av
rupa kıtasına çok yakın ise, lngilte 
re korsanlığa karşı l_ıarl>etmek 

mecburiyetinde kaldığı takdirde To 
ulon ve Biıerte'in lngiliz donanma-
sı için arzettiği kolaylıklar baba bi
çilmez bir derecededir. Binaenaleyh 
İngiltere, Fransa ve İtalyanın. f .,pan. 
yadaki sivil harpten zuhur edecek j 
mü~kilatı yenebilmeleri için meyda· ı 
na getirilen bu eseri takibedebilme
leri birbirlerile sıkı surette teşriki 
meşai etmelerine hağltdır. Bu çeşit 

işbirliği d;ğer Akdeniz devlrtleri ta-

. Bir meınlekette, insan cemiyeti 
isler muhteris politikacılar, ister az· 
ğın mutaassıplcr tarafından olsun, İm· 
ha edildiği zaman onun yeniden ku 
rulma~ıı ve yaşaması ancak karşılıklı 
saflarda döğüşmüş olmalarına rağ
men aralarındaki kardeŞlik hissinin 
daima yaşamış bulunduğu muharip
lerin himmetiJe ve birleşmesile müm 
kündür. 

Binaenaleyh ecnebi Tufeylilari 
memleketten atmak için f spanyol as 
kerleri "lspan ya, lspanyollarmdır" 
Dövizi etrafında birleşmelidirler. Za. 
ten silinmek şöyte dursun bu fikir 

gündrn güne ispanyada kuvvet de 
bt>lmaktadır. 

F akat bütün ümid sebeple· 

rini tolayıp zikrettikten son 
ra, iki 1iktatörün hakikaten l·üyük 
"iş,, yapmamış oldulclarından duydu 
ğuın teessürü de sö ·lemt k m~cbu· 
riyetindedeyim. 

Hangi müesseseler ne gibi is
tifadeler görecek ? 

Hükumet, Memleketimizde ku. 
rula cak fabıika tarın teşviki sa nayı 
Kanunu Hükumlerine göre istifa· 
·de e Jecekleri muafiyetleri, tatbikat- · 
ta bir kolaylık olmak üzere: toplu 
bir halde tesbit etmiştir. En az on 
beygirlik bir muharrik kuvvetle işle· 
yen ve imalatında bir sene içind~ 
en az 1500 gündelik miktarında işçı 
çalıştıran ve birinci sımf addedilen 
sınat müesseseler şu kolaylıkfarJao ve 
muafiyetlerden istifade edecektir. 

Müess~senin kurulması için be 
lediye hududları dışındaki devlet 
arazisi tefviz edilebilecek, arazi şa 
hıdara aid ise isıimlak olunacaktır. 

Sınai müessefer ve müştemilatı 
tesis ve inşası içinde iktiıa eden 
arazi Belidiyeye ve Devlete aid ol
ursa satılacaktır. Bu katagoriye gi 
r~n müesseseler bina, ar tıi ve kızanç. 
vergilerile bu vergilerin hususi 
idarelere ve 6eledi}'elere aid nıun· 

zam kesirlerinden n.u ,f olacaklardır. 
~elediyeye aid ruhsatiye resimleri 
bu müesseselerden almmıyacak ve 
müesseselerde vücude getirecekleri 
şirketlerin hisse senetleri ve tahvil· 
leri damğa resminden muaf tutula
caktıl'.. Müştemilat ve tesisat için 
bu müesseselere lüzumlu olan ve 

Yurt içinde bulunmıyan inşaat mal
zemesi imalatın zarfJarına Jazım ol-

' 
an ıptidai maddeler, ~.er türlü ma· 
kiııe ve bunların yedek parçalan 
gümrük ve btıtna ek resimlerden 
muaf olacaktır. Bu müesseselerin 
inşaat malzemesi vapur ve şimen • 
düferlerde yüzde otuz tenzilatla 
naklobunacaktır. 

Muharrik kuvwet miktarı on 
beygirden az olup ta imalatında ça 
lıştırdr~ı işçi gündelikleri miktan 
en az 1500 olan veya bu mikdar 
1500 den az olup da muharrik ku-

-- Gerisi üÇünc'ii ıtahif~ -e -

Halkevi, Maarif Cemiyeti ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu çıkarına 
tertip edilen :büyük eşya piyango
sunun biletleri dünden itibaren oto
mobiller durak mahallinde hazırlanan 
piyango mahallinde satılnıağa baş. 
lanmıştır. 

Ayni zamanda burada piyango 
ikramiyelerine dahil olan Otomobil, 
Radyo, Buz dolabı gibi yüksek kıy
mette olan eşyalar da halka göste
rilmektedir. 

Tefrlnl .evvel 937 

Gök yüzü bulutlu r ve sisli, Hava 
hafif ru'zgarlı, en çok sıcak 27 san
tiğrat derece, yağmur ihtimalı var, 

---~-- - -----
Yurddaş ! 
Türk hiç bir savaşta diğer Ulus

lardan geri kalmaz. " Beynelmilel 
Arttırma ,, gününde de ödevini 
yap. 
Ulusal Ekonomi ı:e Arttırma Kurumu 

başlamıştır. , 

Atatürk Parkında1'1 

havuzun inşaatı11ı 
başlanıyor 

· ,. .. "tat Y ansen planma gore rt. 

k ve' parkında yapılmasına ara~ 
Çeşme ve havuz inşaatı d~n. t 

diye Encümeninde müteahb1dıl1 
rilmiştir. Bu inşaat bugün rııe1' 
havuza mütenazır olarak ve e 
ok tutan Figürün kzırşısmda. ) 
lacaktır. Müteahhit yakında 111 

başlamak üzere hazırlıkların• 
maktadır . 

Çocuk Esirgeme Kurıl 
Aşevi açıldı b 

lfl 
Çocuk Esirgeme Kuruf1l a 

her ders yılında fakir çocukla' 
açtığı Aşevi bu yıl da tamir. 
miş ve fakir çocuklara evvefkı · 
den itibaren açılmıştır. ı 

Çok muntazam bir şekilde 
. ·ııt mekleri hazrrlanan BakımeVl 

gündenberi yüılerce fakir ~~l·~I 
devam etmekte olduğu gorll 
tedir. 
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Belçikanın 
Masuniyeti 

Herke• blllrkl Fran•a
nın Çekoalavakya ile 
kar,ılıklı yardım anla•
ma•ı. vardır.lEOer Hlt
ler PraO l•tlkametlnde 
bir tazyik ve tecavüz 
hareketine girı,ecek o
lur•a Franaanın derhal 
mUdahale•I muhakkak
tır. 

1 ~14 s~n:sinde Belçikanın bitaraf
! tını ılılal ederek bu memleketin 

ıl 0Praklarını çiğney~n Almaııya it, 

ı\J Şimdi 1937 senesinde yine bu 
))• ıtıanya Belçikanın masuniyetini 
ı::; ~diyor. Hakikat halde Almanya 
~ çıka topraklarını taarruzdan ma
ı: ve bitarrf ilan etmekle Çekos. 
ın akyaya karşı tecavüze hazırlan

'1. olınuyor mu? 

k Herkes bilir ki F ransanın Çe
el :ııı~:10vakyada ile karşılıklı yardım 

iıtikşınas~ vardı~ . Eğer Hitler Prag 
dl ~ aınetınde bır tazyik ve tecavüz 

~ teketine girişecek olursa Fransa
~~ der~al müdahalesi icap eder. 
~ a _bukı Almanya ister ki l.ıöyle bir 
•lıy t . · d F 

r. 

• e ıçın e ransız müdahalesi 
.tcak Longuyon ile Belford arasın. 
ta, Yani, Almanlar tarafından büyük 
'ı.3YretJer ile yapılan yeni Magiııo 
•ıl ltının bulundğu mıntaka dahilinde 

sun. Bundan başka Almanya F ran
:nın şiınal hududunu açık bırakmak 
••res· · 

ını arıyor. 

takıNih~!et _ lngil~ereyi Belç_ika t(!p
le . arı uzerındekı bava keşıf servis 
Btınden mahrum bırakmak istiyor. 
tik Servisler ki havadan Londra is· 

C 
•nıetine vukubulacak her türlü te. 

·~--lj b~l haretetlerine karşı en kıymet 
d d~r müdafaa vasıtası mahiyetin
e ır, 

) 8u itibarla meselenin ehemmi· 
~tı trıeydandadır. 

ıııı le~ ~lr_ ~'il evvel Belçika Kralı mem· 
ın ~ au tının bırtaraflığını ilan etmişti. 
sıll' ltın~areket Belçikanın Lokarno sis-
a~' a-. ınden ıve kendi mukadderatını 
8 rı b Uyük devletlerin mukadderatına 

[br 

.~ğlaınak siyıısetinden ayrıldığını 
•Ost . d p L h~ h· erıyor u. aris ve ondra hü. 
B~~etleri, gayet mahirane bir surette 
Ilı ukse) siyasetinin bu yeni istika
~~ti_ aleyhine vaziyd almaksızın 
ııı Çıka hükumeti ile sıkı teması 
tau_hafaza ettiıer ve 21 Nisan 1936 
~ ııhinde Belçikanın lngiltere ve 
,'.ansaya karşı vukubulacak herhan· 
.ı b· 

de 
d 

Ilı ır taarruzdan dolayı yardım 
Ccb • . b J 

ııı~k U~ıyetı u unmayacağını, buna-
ç\ abıl lngiltere ile F ransanın Bel. 
bita}'a karşı yapılacak herhangi 
tak taarruz halinde yardıma koşa· 

• 1a•ını ilan eylediler. 

~ı ita Bir taraflı 1olan bu taahhüde 

11 tfı Belçika Milletler Cemiyeti aza
~~01ıııak sıfatını muhafaza ediyor
~ 1-falbuki Milletler Cemiyeti Pak· 

18t ~~k- 6 ıncı maddesi diğer bir takım 
lii ~ırı arasında dikkate değer olan 

) e bir hükmü ihtiva eder: 

ht Milletler Cemiyetine aza olan 
e' n/ devlet diğer bir devletin taarzu· 
t~ Yt Uğradığı taktirde kendisini hima· 
) 0 d"e muhafaza için gelecek olan 

1 ~ 1 -
İO• nı ara hudutlarını ve toprakları. 
1 • Ce açık bulunduracaktır. Bu suretle 

s, nevre yolu ile lngilfere" ve Fr'an
llı<1 Alrnanyanın oynamak is t_!ldiği 

nevraya karşı gelmiş oluyorlar. 
r 

be/\kat mühim olan cihet şudur ki 
inee~elrnilel ahitlere ait bu hukuki 

ı1l <I 
1kler, daha evvelden -devletler 

)Bf s:~~~da erk&mharbiye heyetleri va-
llı<1d ıle rnuayyen anlaşmala bağlan · 

1 • et ıkça, filiyata bir kıymet teşkil 
dt :ıı~eı _Fakat memnuniyetle kaydet. 

ile) . lazımdır ki lngiliz · Fransız
sın:ıka erkanıharbiye heyetleri ara· 

1011 a ki temaslar hiçbir vakıt bu 
kı 0jYl~r zarfınia olduğu kadar sı-

tıiamıştır. "'** 

Türksözü 

Bir kız kolleJI evlenme"dersl veriyor T eşvikisanayi 
kanunu 

AŞKIN GÖZÜ 
( ikinci sahifeden artan ) •• •• 

KORDUR 
Bir çift, mizaçları uygun iki arkadaş gibi geçine

biliyorlarsa tereddütsüz evlensinler !.. 

veti 10 beygir olan veyahud imalat
ta çalıştırdığı işçiler sayısı günde 
onu geçip de muharrik kuvveti 
bulunmıyan müesseseler ikinci 
sınıf addolunmaktadır. Bu sınıfa da· 
dahli olup ta imalabnın nevi itiba· 
rile ikdisadi faydaları kabul edilmiş 
olan birinci sınıf müesseselerin mu
afiyetlerinden istifade edecekler ve 
ayrıca lüzumu olan her nevi maki· 
na ve al.it ile bunların yedek ve tec
dit parçaları gümrük resminden de 
istifade edecektir. 

Vassar kolleji, Amerikanın en mu· ı 
teber kız kollejidir. 

Bu koll'ej , sade Amerikada 
değil, bütün dünyada boşanmaların ço· 

ğalmasını nazarı nikkate almış, se
beplerini araştırmış ve nihayet bu· 
nun önüne geçmek maksadı ile bir 
kurs açmıştır. 

Kolleje :devam eden talebeler 
bu kursta da okumak mecburiye. 
tindedirler. Size bugün, burada ders 
veren profesörün düşüncelerini nakl
ediyoruz : 

" Evlilik hayatında rastlanan 
facialaların pek çoğu, hayatta kıymet 
verdikleri şeyleri başka olan iki ki· 
şinin birbirile evlenmesinden doğu
yor . 

Bu, düşünceleri ayrı çifti birleş 
tiren ..ek~eriya aşktır. Çayda, bir dans 

salununda, bir seyahat esnasında b_irbir
lerine rastlıyan genç kızla delikanlı, 
eğer birlerini beğeniyorlarsa, iyice 
tanışmağa, anlaşmağa Jüzum gör
myiorlar. Hemen evleniyorlar; 

Ve, ~ncak evlilik hayatında biri · 
nin zevkinin diğerinin zevkine, bi
rinin eğltncesi diğerinin eğlen· 

cesine uygun olmadığı ortaya 
çıkıyor. 

Geçimsizlik başlıyor. iş işten 
geçmiş, facianın ilk safliası ·oynan· 
mıştır . Geri dönmek ~imkanı ancak 
boşanma mahkemesinde vukubula 
bilir. 

Bence, her genç ,kız, evleneceği 
zaman, aşık olduğu gençle evlenmek 
üzerinde isrıır etmemelidir. Bir kere 
o gençle ne vakittenberi tanıştığını 
diişünmelidir. 

Gencin hususi hayatını .tetkik 
etmeli , zevklerinin uyup uy 
madığını mizaçlarının benzevip ben
zemediğini araştırmalıdır. 

Mesela, aşık olduğu genç balık 
avlamaktan hoşlanıyorda dans et· 

Mahkemelerde : 
Hırsızların duruşması 

Adananın Yü:Csekdolap mahal
lesinden Safi kızı Atikenin altınlarını 
almak ve kendisini döğmekten suçlu 
koc:\sı Yusuf oğlu Mehmed ve bu 
hususta yardım etmekten suçlu Şa. 
ban oğlu Bedir haklarında dün ağır 
cezada yapılan duruşma sonunda 
bazı şahitlerin dinlenmesi için mu· 
hakeme başka bir güne bırakılmış· 
tır . 

T oros Rötarlo geldi 

Dun Torps Eki spresi iki saat 
Rötarlo gelmiştir. 

Transit geçecek ecne
biler hakkında 

. ,. 
Ankara (Hususi mulıabirln)izden) 

- Memleketi:iı11~den Transit ol
arak geçecek yabancıların pasoları· 
na "f.ranit,. kelimesinin ilavesi za· .. 
ıuri görülmüştür~ Bu keliım! vjz'e 
esnasında Konsolosluklar tar<ıfından 
konulmamış ise hudut ve limanları
mızda ilave edilecektir .. 

mekten nefret ederse ve kendisi ise 
dansa bayılıyor, fakat balık avını 
s~vmiyorsa o gence derhal elveda et
meli, ve bu aşkı unutmalıdır. 

Her halde, boşanma mahkeme
sinde ölnıiye mahkum aşk, kalbe 
gömülerek tatlı bir hatıra bırakan 
sevgiye tercih edilemez. 

Bir genç kızın mizaçımn sevdiği 
erkeğin mizacın~ uygun olmadığını 
bulabilmesi için, kendini bilmesi la · 
zımdır. 

Kendini bilmek, k-albini dinlemek 
bir tecrübe ve yaş meselesidir. O
nun için, pek genç . yaşta sevdaya 
kapılan çiftlerin evlenmesine mani 
olmak yerinde bir harekettir. 

Bunlar ne yaptıklarını bilmeöen 
felakate sürüklenen zavallılardır.- · 
Kendini bileh bir kızın bir hayat feJ . 
sefesi olmalıdır. Bu hayat felsefesiıı- 1 

. de, aşk, gayet az bir yer tutmalıdır. 
Bütün düşüncesi aşk olan bir kızın 
fena ııidivaç yapma ifitimall yüzde 
yüzdür. 

Hayat felsefesi, !!vlenmek üzere 
bulunan bir genç kızın en büyük si · 
la hıdır. Beğendiği erkeği, bu felse · 
nin ona temin ettiği mikyaslarla öJ-· 
çer . Eğer erkek bu mikyaslara uyu 
yorsa izdivaç teklifine korkusuzca : 

- Ev t 1 

Cevabını verir. Fakat bu husu· 
safa en iyi usul, sevişen, birbirle · 

Muharrik kuvveti on beygirden 
az olup imalatına senevi çalıştırdığı 
işçi gündelikleri 7 50 yi geçen mü
esseseler üçüncü sınıf addolunmak. 
tadır. Bu müesseseleı yedek ve tec· 
dit parçaları hariç olmıık üzere lü 
zumu olan her nevi makine ve alet
leri gümrük resminden muaf olacak 
tır. Bu gibi, ınüesse?~lere lüz'uınu o· 
lan tuz, ispirto, padayıcı mı:rddeler 

satış fiatlarından da tenzilatlyapıla
caktır. 

Tezgah veya elle lıer nevi do
kumacılık, balıkçılık, trikotaj, urgan
cılık, dantelacılık ve bunun gibi iş 
ler yapan işçileri bir -.bina . içinde 
toplu bir halde <;alıştıran mü~s~ese
ler kazanç vergisind~n. gümrül:: res· 

minden hariç olmak üzere müessesenin 
imalatına ve muamelat;n zaıflarına 
la-zı olan iı:>tidai maddeler yedek 
ve tecdid parçaları resmindeıı muaf 
olacakdır. Bu müesseselerde ·çalışan 
veya bunların mevzuu olan işleri 

yapan isçiler de ayrıca kazanç ver-
gisinden af olacaklardır. 

ı inden , hoşlanan kimseler.in uz-un 
müddet ayni muhi; iÇinde yaşamalı- ı 
dırlar. r 

Muvaffakiyetli ~ir izdivaç yap- . 
manın sırrı arkadaşlıkta \: ulunuyor. Bir 
çift, mizaçları uygun iki arkadaş gi .. 
bi geçinebiliyorlarsa , evlensinler. 
Birbirlerini delice sevdikleri halde 
mizaçları uymuyorsa derhal bu sev-"· 
dadan vazgeçsinler. Çünkü sonu bo
şanmadır. Kendilerine acımıyorlarsa, 
çocuklarına acısınlar.,, 

Katil talebenin 
evrakı 

Mersin: 19 (Telefonla) - Orta 
mektep müdürü Bay Ejderi tabanca 
ile öldüren katil Muhiddin hakkında. 
ki tahkikat ikmal edilmiş ve e~rak 
Cümhuriyet Müddeiumuıniliğinden 
mahkemeye sevkedilmiştir 

------·------
Köy öğretmenleri teftiş işi 

Ankara (Hususi muhabirimizden) 
Ankara Vilayeti ilk tedrisat 

müfettişlerinin yeni mıntıka taksima
tı yapılmıştır. Bu mmtka taksimatında 
öğretmenlerin kolay.ca teftiş edilebil 
meleri için semt ve yakınlık müna
sebetleri göz önünde bulundurulmu· 
ştır. Bu meyanda bu Y,ıl miktarı bir 
hayli artacak ol~ öğretmenli köy o· 
kull~rının teftişi İşi de ayrica iki 
müfetdişe verilmiş b1>.lıınmaktadır. .. 

A-lsaray 
Sineması 

BU AKŞAM 

Dünyanın en güzel sesli tenörü 

" Benjamino Gıgh ,, u 

Unutma beni 
ilave : Vahşi kuşu devam edıyo r 

Tenzilatlı matine : Çarşamba 2,30 
da son vals V AHŞf KUŞU ! 

8633 1 ___________ ı 

TAN Sin emasında 

BU AKŞAM 

2 Heyecanlı film birden 
1 

Kahraman artist KEN MA YNERT 
in en heyecanlı filmi olan 

Ölüm Kervanı 
2 

Umum arzu üzerın• BUC JONES in 
·"' Kan davası 

Pek yakınd a : , 1 

YÜRÜYEN ÖI.:Ü - BAY TEKiN
KIRIM HARBi 

8634 

Doktor Ekrem B~Itacı . ) . 
ı,. Bu kerre tetkik ae,y.ahatinden dönerek Abidirıpaşada büyük ' 
eczah·ane üstün_deki muayenehanesinde yeni getirt- 1 

' 

tiği s~ si~tem Di~atetmi, elektrik ve 
~·- "I ' .. Rontgen aıetıerile 1ı · slalarını teşhis ve tedav~xe ,başlamıştır. 

1 • 
;- ' • ö57f). . 11 -15 

Diğer taraftan, siyasi pasaportla 
hudut ve limanlarımızdan geçen ya
bancıların bu yerlere isiml~rini kay 
dettirmelcri alakalılara tebli olun 
muştur. Bu isimlerden istatistik ta~: ' 
ziınınde ıstifıide edilecektir. 

• 1 ;.....-.....,..,,. ..... __ ..... ____ ,....,.. ______ ,... __ ~---'=="-'--------~ , 

Sahife : 3 

~~~~~~~------·--------------------~--~-----------
Asri S. ' ınema .. 

Halkın arzu ve istekleri üzerine sinema müdüriyeti hiç bir fedakar· 
lıktan çekinmiyerek yeni ve büyük bir program sunar ! .. 

Kemal Sahir yeni heyeti temsiliyesi 

Bayan Mualla 
Okuyucu arkadaşlarile !.. 

Komik Sezai 
Ve arkadaşları zengin 'bir 

Sinemada !.. Hanri Gradin 
gece 

~aheseri 

Gece bülbülü 
PEK YAKINDA : 

Her iki sinemada : 

ASRİ VE ALSARA Y 
Trakya manevraları • • • 

Fiatlarda zam yoktur. 

Telefon : 250 ASR1 
8611 

• 

Adana .Elektrik 
tinden: . 

l 

' 1 

~ 
- r . ~ ı 

• Xikl~ınakta· olan Cumhuriyet Bayraaıı · münasebetile, resmi devair bi
naları şenlik" tesiaatlarının biran evvel muayenesile ~oksanlarının ik:Oal et
tirilmesi ve bundan maada, şehrin mehtelif semtlerinde kurulacak zafer 
taklarının krokilerini . ve çekecekleri cereyan mikdarını gösterir talepna. 
melerin en geç 23-10 - 937 cumartesi gününe kapar şirketimize gön. 

1 
derilmesi lüzumu alakadatların nazarı dikkatına arwlunur. .. 8931 

.... •t ... 
- ~ . 

.... f • • . . 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

,, 

/\arııırı :\'o . ::JIJll8 : 

-
l.Ş kanunu . . 

/\abul ıarılıi : 8/61936 

Ne§ri tarihi : 151611936 

-Dünden artan-

mucibince bu haller için çıkarılacak nizamnamelerin hükümlerine aykırı 
düşecek hareketlerde bulunan işveren veya işveren vekiline beş liradan elli 
liraya kadar ; 

7 ) 41 inci madde mucibince çalışma saatlerini ayar ve tayin etmiyen 
veya dahili talimatnamelerinde göstermiyen, yahut işyerlerinde levhalarla 
ilan elmiyen işveren veya işveren vekiline iki liradan on liraya kadar ; 

8 ) 42 nci maddede yazılı dinlenmeler hakkındaki hükümlere riayet 
etmiyen işveren veya işveren vekiline beş liradan elli liraya kadar ; 

9) 43 üncü madde mucibince geceleri işçi çalıştırmalarına cevaz ve · 
rilen işyerlerinde İşçileri geceleri sekiz saatten fazla çalışııran veya işçi
lere işin ortalama zamanında dinlenme vermiyen, veyahut gece işçi ça. 
lıştırmıya aid nizamname hükümlerine riayet etmiyen veya nöbetleşe işçi 
postalan kullanılan işlerde aynı maddenin " iV " numaralı fıkrası hüküm. 
lerine uygun hareket etmiyen işveren veya işveren vekiline on liradan yüz . 
liraya bdar; ve aynı maddenin " il " numaralı fıkrası hükmünce çıkarı. 
lacak nizamnamede, gece işletilmeleri yasak edilmiş olan işyerlerinde İş· 
çileri geceleyin çalıştınn işveren veya işveren vekiline yirmi beş liradan 
aşağı olmamak üzere ; 

10 ) 45 inci madde mucibince Cumartesi günleri saat on üçten iti- · 
baren tatil edilmesi İcab eden işyerlerinde işçi ücretlerini tam olarak ö. 
demiyen işveren veya işveren vekiline on liradan yüz liraya kadar ; 

l 1 ) 46 ncı maddenin ( 1 ) ve ( il ) numaralı bendleri mucibince Cüm
huriyet Bayramında işçilere ücretlerini ödemiyen işveren veya işveren ve· 
kiline on liradan yetmiş beş liraya kadar; ve aynı maddenin ( 111 ) nu· 
nToralı bendi mucibince işyerini kapatmak mecburiyeti bulunmıyan sair 
bayram ve tatil günleri İçin işçilerin ücreti hakkında dahili talimatname · 
de tesbit etmi;; olduğu usule riayet et mi yen i veren veya işveren vekiline 
beş liradan yirmi beş liraya kadar ; 

12 ) 47 nci maddede sayılan işçiler veya memurlar hakkında çıkarı· 
lacak nizamname hükümlerine riayet etrııiy~n işveren .veya işveren veki-
line on liradan yüz liraya kadar ; , · 

13) 48 inci madde hükünıleıine uymıyacak · bir tarz ile 16 y~şını dol
durmamış çocukları çalıştıran işver.en veya lşver~n vekiline on liradan . . , 

yüz liraya kadar ; ' . 
14 ) 49 uncu Jı~Clde ile. yasak .e c\ilmiş oları ·i~erde on s~kiz yaşını 

doldurmamış erkek çocukları veya her yaştaki kız veya kadıqları ça~· 
tıran işveren veya işveren vekili.ne yi;rr.ıi )?eş li~itdan aşağı olma:r~k ii.-e; 

' 15 ) 50 nci-maCl.dtmin " il " numaralı fıkra;ıı · mu~ibin1ce ·,ğe~ on 
altıdan yukarı yaştaki kız . ve erİre« • ro~u~\a~la dahİı büyÜk' ~~°Zhlann 

•• .. • .-,.; • • ~ f l • 

B ~O• -Sonu VltJ'-

1 
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' GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

lla~ nlar nReklam bir ticaretha- I Cildler Kütüphanenizi güzelletişrmelc 
enin, bir müessesenin 1 stiyorsanız kitaplarınızı Türk 

en büyük propa andasıdır. Reklamla- ' sözünün mli~elli~hanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
g h d k renkli ve zarıf bır kapak bölgede ancak Türksözünde 

rınızı , ilanlarınızı er yer e o unan ı1 yapılır. 
Türksözüne veriniz . 

Renkll. işler reMniık'~ıe •. nhevevri Tablar Kesıni evrak, cedveller, dehcr· 
r - ler, çekler, karneler kağat,zarf, 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niln Oto atik makinalaıı~da yaptı
rabilirsin. ı. . 

Kl•taplar Eserlerinizi Türk-
sözü matbaasında 

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

kartvizit ve bilunıur.ı tal,, işlerini1, en kısa bir zaman 
da en nefi.'I bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazet ler Türksözü mate baası"Türksö-
zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua, tabeder . 

Kiğat piyasasının tereff üün~ rağmen aldığı bü
tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Gündelik siyasi gazel' 

Abone şartlar• 

12 Aylık 
6 Aylak 
3 Aylak 
1 Aylık 

1 l -Dış memleketler içi' 

1 

bedeli değişmez yalnız post' 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareY' 

caaı cdılıııelidır . 

"----------------

Bugece nöbetçi e 
Yeni postane civarı 

Fuat eczanesi~ 

Vil~yet koşu heyeti 

Adana Sonbahar at 
ikinci Teşrin ayının . yed' 
dördüncü günlerine tehir 

8617 16 - 19 - 21 
~ ': ~ . " " ,-600 I~ "i Sımıt ,, -900 1 
~ ~ [){;rt yıldız Cumh._u_ri_ye_t ____ 675-- D T b •b • 
~ ~, üç " •• 1-62

-

5 

-- l lsİtŞanbuldaan do"n1m··1·ş1. Yusuf Hüsnü Başarır 
ı-~~s-~_i_t~~~~·~·~~·~~~~~~~~~--~~~~~ı h1~a~nnıYe~ ~ta~onJaki m~~~~M~nde 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 1 kabul etmeğe başlamıştır. 
19 I 10 I 1937 iş Bankasından ahnmışbr. 

8632 

Muzaffer Lokman-

a.-------------~SaA~t~iM_~h=-ne -------------------
Hazır 1 4 1 93 ı......;L;;.:.v.:.:.ee---=------ı---: \ 11---------- Rayişmark 1-9f 
B. Tetrin vadeli .. ~4 1 79 Fran" ( Fransız ) 23- 59 

._ .... fk_. _K_in_u_n_v_ı_de_l_i __ 4 l 84 Sterlin ( ingiliz ) 626 -50· 1 
, __ H_in_f_h_az_ır ___ ___ . 

8
4 ı' 32

2
8 Dolar (Amerika) /_?!_- _E_!_ .:..- Dr. 

Nevyork Frank ( İsviçre l . 
I 

/i 

Bir müddettenberi tetkik seyahatinde bulunan 
ı Doktor Muzaffer Lokman Adanaya dönmüştür. 

Gazete Ve Matbaa 
~plerinin nazari dikkatine 

1 
Almanyı'nın mtşhur "HAR1MANN,, fblıiLuının her nevi siyah renkli 
ıızete ve " lılüstras)'on o ııınürekkeplcri mc\'CUl tur. 

10 - 30 8592 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa 
sokak No: 8 

G. Vosbikyan T ecimevi 

-----------------------------------------------~-! KAYADELEN A .AK 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle. Y 
dilen sudur • A 

KA y ADELEN SU · 

ları ve gazozları sıh· 

hat \'e gr.nçlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KAYADELEN su· 
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişdcıdeki kırmızı ( KA YADE 
LEN ) tapalarına dıUat t dirı iz. KAY .A Dl LEN Tunıitleri : Mersin ve 
Adana l<AYADElFN drı:olaııdıı. Eü}i.k d2rracaraler: 1CO kuruşa ev· 
lerinizo ~erilir. 
Mcr.uden J( ayP.delen rı<'k leden , ege olar ~er !efeı de Kayadelen suyu ile 

_flkanmaktadır . 8495 49 

C.H.P. Seyhan lıyönkurul 
Başkanlığından : 

Cumhuriyetin Ondördüncü yıl dönümü bayram•da C . H . Partisi ta. 
rafından: 

1 - Kuru köprü Çeşme meydanında 
2 - Belediye önünde 
3 - Taşköprü başı meydanında 
Olmak üzere üç yerd~ kurulacak H.lk kürsüleri Kadın Erkek bütün 

r,rttaşlara açık bulundurulacaktır. 
Bu kürsülerde söz ıöylemelc isteyenlerin bayram gününe kadar her 

rün saat (17) den itibaren Parti binasmda Bafkanlıta gekrelc adlarını 
yaıdtnnaJarmı Sayın yurttqlanrndan rica ederim. 

8618 4 -12 

Hastalarını iter gün eski muayenehanesinde 
kabul etmektedir. C. 

·----~~----~~-·-~--~~~~~~~~~----~~---· 

Halkevi başkanlığından: 

1- Pazarlıkla yaptml ııcak iş : 
Adana Hfll<evi temellerinin. tah
kimi. 

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

3- Eksiltme, 21 - 10- 937 per. 
şembe günft saat (16) da Halkevin· 
de yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait ke~ifname , şart· 

name ve sair evrakı gormek iste 
yeııler Halkevi Başkanlığına nıura · 

caat edebilir . 

5- istekliler bu ı~ı yapabile. 
ceklerine dair Nafia müdürlükle· 
r:nden verilmiş vesaik gösterıneğe 
mecburdur. 

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

İsa Şakir Akdoğan 
Fabrikasından: 

Yakında yerli kozaya başlıyaca. 
ğımızdan Klevland çiğidi olan rnüş. 
terilerimizin nihayf't bir hafta zar· 
fanda çiğitlerini kaldırmadıkları tak· 
dirde yerine yerli çiğit vereceğiıniıi 
sayın müşterilerimizin malumu olmak 
üzere ilan olunur. 

17 - 19-~ -627 

__________________ .,,. ..... 
Kaçakçdar vatan 

hajnidir 

iLAN 
Türkiye iş bankası, Ziraat baı. 

kası karşısındaki arsası üzerine yeni 
bir bina yaptıracaktır. 

inşasına talip olanların müraca. 
atı ilan olunur. 

Türkiye i ş bankası 
Adana şubesi 

8630 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi ar anı) or. Mat
baamıza müracaat edilmesi. 

Vilayet daimi encüme
ninden : 

1- Merkez kaza telefon hat. 
ları için Kozanm büyük çambeli or. 
manlanndan kestirilip hazır bulunan 
( 1650) telefon diretinin mezkUr or 
mandan Adanaya kadar nakilleri 
açak eksiltmeye konulmuştur. 

2- Şartnamesinde gösteril !n 
her birinin nakilleri 150 kuruştur. 

3- Açık eksiltme, 937 senesi 
ikiaq leşrinin 3 üncü çarşamba gü· 
AÜ aut 10 da., Vilayet daimi encü.-de yapılacaktır. 

4- istekliler· şartnameyi gör. 
mek üzere Viliy~l J. komutanhtına, 

ihale gün ve .. atında 'lı 1,S he. 
sabile muvakkat pey paralarını ver. 
diklerini gös terit makbuzla Vilayet 
da imi encüm~Uıe gelmeleri ilin 
olunur. 862 4 l(-21-24-28 

Siyah ı· ,... ,, .. rı. .. -,.; ; 
'- • • • t - ..... : ..... 

.· 

Bira 
DA 

Her depoda, her y•rde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara 

içiniz 1 • Her yerde israrla arayınız· 

R S l"h s . (Telefon No. 265) 

1 

ADANA ACANT ASI : 

tza a 1 aray · (Bebekli Kilise sokak No: 11 
14-30 _8;.;4;.;.ı.-1 ______ ~ 

Radyolar ucuZladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz a 
parazitsiz, tabii, güzel ve litif 

li radyolar ancak Sahibinin S ~ 
nin ·ıoo lira mukabilinde ve 
sene vade ile sattığı radyol 
kabildir. 

Satış yeri Belediye karşısında 

Ş. Rıza işe 
49 7967 

Umumi neşriyat mü 

Macid Güçlii 

. .. 


